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КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: 

АСПЕКТ ШОРТ-ТЕРМІЗМУ 

 

Ключові слова: стратегія, стейкхолдер, шорт-термізм, невизначеність, 

інформаційна асиметрія, корпоративне управління, обмеженість фінансування. 

 

У доповіді розглядається проблематика розробки та імплементації 

стратегії підприємства в умовах невизначеності та переважної орієнтації на 

короткострокові управлінські рішення. За мету дослідження автор поставив 

визначення ролі інструментів стратегії в подоланні викривлення в бік шорт-

термізму в процесі створення цінності для стейкхолдерів. 

Автор здійснив аналіз, систематизував і узагальнив наукові праці 

багатьох дослідників з проблеми підтримки стратегічної направленості 

підприємства на створення цінності для стейкхолдерів в умовах невизначеності, 

систематизував погляди дослідників на характер фінансових управлінських 

рішень в контексті реалізації стратегічних цілей підприємства. В доповіді 

розглянуто специфіку управлінських рішень в контексті екстерналій, що 

виникають внаслідок соціально-економічної турбулентності. Вивчено проблему 

«принципал-агент» в контексті посилення трендів шорт-термізму та 

інформаційної асиметрії. Досліджено низку ситуацій короткострокового тиску, 

в яких опиняються підприємства, та компромісні управлінські рішення, що 

приймаються в їх наслідок. Піднято питання біхевіористичного фактору впливу 

на стратегічні управлінські рішення. 

У результаті дослідження обґрунтовано необхідність підвищення 

ефективності використання інструментів стратегії в умовах невизначеності. 

Наголошується на необхідності розширення ланцюга створюваної цінності 

завдяки залученню ширшого кола інвесторів, зокрема інституційних гравців, 

фондів прямих інвестицій. Акцентовано увагу на ролі корпоративного 

управління в подоланні конфлікту «принципал-агент» в контексті створення 

цінності для стейкхолдерів. Запропоновано впроваджувати практику 

довгострокових метрик, стратегічних планів і звітності. На базі дослідження 

підприємств пивоварної галузі України надано практичні рекомендації щодо 

формування стратегії в умовах невизначеності.  

Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є поглиблене 

вивчення специфіки розробки та імплементації стратегії підприємства в умовах 

обмеженості фінансування та невизначеності.  
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COMPETITIVE STRATEGY UNDER UNCERTAINTY: SHORT-

TERMISM ASPECT 

 

Key words: strategy, stakeholder, short-termism, uncertainty, information 

asymmetry, corporate governance, limited funding. 

 

This report considers an enterprise’s strategy development and implementation 

issue under conditions of uncertainty and preferential orientation towards short-term 

managerial decisions. As a purpose of the study author set the identification of 

strategy tools’ role in overcoming short-termism distortion in stakeholders’ value 

creation process. 

Author analyzed, systematized and synthesized studies of numerous 

researchers on an issue of maintaining an enterprise’s strategic direction towards 

stakeholders’ value creation under uncertainty, and systematized researchers’ views 

on financial management decisions’ nature in the context of an enterprise’s strategic 

goals implementation. The report considers managerial decisions’ specifics in the 

context of externalities arising in result of socio-economic turbulence. The "principal-

agent" issue studied under short-termism and informational asymmetry trends’ 

strengthening. Author investigated a series of short-term pressure situations in which 

enterprises are found and trade-off management decisions taken as a result. The 

behavioristic factor issue’s influence on strategic management decisions raised. 

The research substantiates an urge to increase strategy tools’ use effectiveness 

under uncertainty. Report emphasizes a need to expand the value chain by attracting a 

wider circle of investors, in particular institutional players, and private equity funds. 

Corporate governance’s role emphasized in overcoming the "principal-agent" conflict 

in the context of stakeholder value creation. Report proposes to introduce long-term 

metrics, strategic plans and reporting practice. Based on the research of Ukraine 

brewing industry enterprises, practical recommendations for strategy formation under 

uncertainty provided. 

Prospects for further research in this area are an in-depth study of an 

enterprise’s strategy development and implementation specifics under limited 

funding and uncertainty. 
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ЦИФРОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТФОРМИ: МОЖЛИВОСТІ І ВИКЛИКИ ДЛЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  

 
Ключові слова: мережеві форми організації бізнесу, цифрові електронні 

платформи, інтегровані активи, екосистеми, цифровий монополізм.  

 

Важливим фактором глобальної конкурентоспроможності для національних 

економік і фірм є ступінь оволодіння цифровими технологіями, зокрема, 

технологіями організації цифрових електронних платформ. Такі платформи в 

цілому є інтегрованими активами, що дозволяють компанії отримувати додаткову 

вигоду від сполучення різних соціально-економічних ефектів внаслідок 

запровадження певного організаційного механізму ведення бізнесу. Цифрові 

електронні платформи – це мережеві форми організації бізнесу, типи бізнес-

моделей, що функціонують згідно з принципами екосистеми і на добровільних 

засадах об'єднують велику кількість учасників, включаючи великі, малі, середні 

підприємства і безпосередніх споживачів. За деякими оцінками, сукупна 

капіталізація фірм-учасниць цифрових платформ в 2015 р. складала 4,3 трлн. дол., 

а чисельність зайнятих обчислювалася мільйонами осіб.  

Особливістю функціонування бізнес-платформ є опора на неосяжні активи і, 

попри видиму аморфність, строга організація економічних взаємодій. Компаніями-

власниками, як правило, виступають транснаціональні корпорації, які, навіть не 

вживаючи важелів прямого контролю за постачальниками і споживачами – 

учасниками екосистеми, формують правила їх поведінки і порядок розподілу 

спільно створених доходів. Отже, в цифровій економіці м'яко контрольована 

глобальна екосистема заступає місце жорсткої ієрархії традиційного підприємства. 

При такій організації суб’єктам бізнесу для досягнення глобальних конкурентних 

переваг немає необхідності здійснювати значні іноземні інвестиції, нарощувати 

матеріальні активи. Не застосовуючи механізмів прямого акціонерного контролю, 

власники цифрових платформ здатні формувати привабливі економічні умови для 

залучення масової цільової аудиторії цілком незалежних постачальників з різних 

країн світу.  

Практику розбудови цифрових платформ поряд з традиційними формами 

ведення бізнесу необхідно враховувати як вітчизняним підприємствам, так і 

державним структурам. Втім, вигоди і можливості цифрової революції 

сполучаються з істотними викликами для суспільства. Суттєвою загрозою розвитку 

традиційного бізнесу є цифровий монополізм. Ґрунтовного дослідження вимагають 

також програми цифрового трансформування національних систем освіти, охорони 

здоров'я, науки, культури. Цифрові технології мусять бути спрямовані на благо 

людини, на її всебічний розвиток, вони не повинні реалізуватися за всяку ціну і 

примусово, мають не заміщувати повсюдно «аналогове» (природне), а органічно 

доповнювати його.  
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An important factor in global competitiveness for national economies and firms 

is the degree of mastery of digital technologies, in particular, the technology of digital 

electronic platforms. Such platforms are integrated assets that allow companies to 

benefit from a combination of different socio-economic effects as a result of the 

introduction of a specific organizational mechanism for doing business. Digital 

electronic platforms are network business forms, types of business models that 

operate in accordance with the principles of ecosystems and unite a large number of 

participants on a voluntary basis, including large, small, medium-sized enterprises 

and direct consumers. According to some estimates, the total capitalization of 

participating companies in digital platforms in 2015 amounted to 4.3 trillion dollar, 

and the number of employed was calculated by millions of people. 

The peculiarity of functioning of business platforms is based on immense 

assets and, despite the apparent amorphous nature, the strict organization of economic 

interactions. Companies-owners, as a rule, are transnational corporations, which, 

even without using the direct control of suppliers and consumers - participants in the 

ecosystem, formulate rules of their behaviour and the order of distribution of the 

jointly generated revenues. Consequently, in the digital economy the mildly 

controlled global ecosystem replaces the place of the harsh hierarchy of the 

traditional enterprise. When an organization business entities to achieve global 

competitive advantage is no need to carry out significant foreign investment, increase 

tangible assets. Not using the mechanisms of direct control of share owners of digital 

platforms able to generate attractive economic conditions for attracting mass target 

audience completely independent of suppliers from around the world. 

The practice of building digital platforms along with traditional forms of doing 

business must be taken into account both for domestic enterprises and state structures. 

However, the benefits and opportunities of the digital revolution are combined with 

significant challenges for society. A digital monopoly is a significant threat to the 

development of traditional business. Programs for the digital transformation of 

national education, health, science and culture systems also require a thorough 

research. Digital technologies must be aimed at the good of human, on its 

comprehensive development, they should not be realized at all costs and 

compulsorily, they should not substitute everywhere for natural essence, but to 

supplement it organically. 
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УМОВАХ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Ключові слова: смарт спеціалізації, інноваційний розвиток, інформаційна 

економіка, вища економічна освіта. 

 

Будуть розглянуті нові виклики, які стоять перед вищою економічною 

освітою у контексті сучасного розвитку інформаційно-цифрових технологій. Ці 

виклики пов’язані з широким представленням освітніх компонентів у глобальному 

Інтернеті, масштабна глобалізація та диверсифікація процесів формування різних 

інформаційних баз даних і безпрецедентний доступ (у тому числі безкоштовний) 

до них для світового наукового та освітнього співтовариства, фантастичні темпи 

розвитку технологій штучного інтелекту та автоматизації рутинних виробничих 

функцій. Прогнозовані міжнародними експертами масштаби автоматизації 

традиційних «компетенцій», роботизації багатьох виробничих функції будуть 

фактично усувати попит на вже сформульовані «компетенції». Тому сьогодні 

важливо націлювати навчальний процес на підготовку фахівців-економістів у 

форматі «старт спеціалізацій», тобто націленості на інновації майбутнього. 
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Key words: smart specialization, innovative development, information economy, 

higher economic education. 

 
It will be considered the new challenges that face of the higher economic 

education with a modern development of information and digital technologies. It is a 

broad representation of educational components in the global Internet, large-scale 

globalization and diversification of the processes of forming various information 

databases and unprecedented access (including free) to them for the world scientific and 

educational community, the fantastic pace of developing of artificial intelligence 

technologies and the automation of routine production functions. International experts 

predict that expanding of automation of traditional "competencies", robotizing many 

production functions will actually decline demand for existing and recognized 

"competencies". Therefore, in these circumstances it is important to target the 

educational process in specialty in Economics into format of "smart specializations», 

which are focusing on innovation of the future. 
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Розглядаються окремі тенденції інтеграційних процесів, що відбуваються 

в Європі. Метою роботи визначено необхідність та важливість дослідження 

природи та характеру сучасних тенденцій розвитку євро інтеграційних процесів 

для подальшого вектору руху України. Зроблено ретроспективний аналіз 

становлення ЄС. Окреслені переваги та недоліки інтеграційних процесів. До 

вагомих переваг інтеграції віднесено економічні вигоди від розширення меж 

європейського ринку, підвищення рівня якості товарів і послуг національного 

виробництва, військова захищеність альянсу, безпека. Визначено ризики, які 

містить інтеграція для національного господарства (зростання безробіття, 

збільшення державної заборгованості, обмеження можливості збуту традиційної 

продукції країни на ринках ЄС, суперечності на ґрунті уніфікації законодавства 

тощо). Сучасні тенденції євроінтеграційних процесів поділено на доцентрові та 

відцентрові. Аналізуються причини бажання дезінтеграції окремих країн. В 

якості своєрідного парадоксу інтеграції названо суперечність, яка полягає в 

тому, що разом із економічною вигодою від інтеграції до ЄС країни 

Центральної та Східної Європи отримали таку «хворобу інтеграції», як 

залежність від рішень наддержавних органів, які інколи суперечать 

національним інтересам. Зроблено порівняльний аналіз темпів економічного 

зростання та темпів зростання ВВП на душу населення в групі названих країн 

протягом окремих періодів та дана їм оцінка. Особлива увага приділена 

тенденціям в оподаткуванні в європейських країнах. Визначено роль інтеграції 

до ЄС для розвитку України та можливості країни щодо розширення торгівлі з 

ЄС. Найбільшим глобалізаційним викликом для України названа тенденція 

різкого скорочення економічно активного населення, яка має загрозливий 

характер. Геоекономічна стратегія розвитку України полягає в тому, щоб 

інтегруватися в ЄС демократично сильною та економічно розвинутою країною. 

Пріоритетним питанням українського розвитку визначено необхідність 

підвищення показників життя та господарювання до європейських стандартів 

через проведення глибоких реформ. Наголошено, що це вимагає від суспільства 

та кожного громадянина осмислення власної місії в реалізації курсу 

національного розвитку.  
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The article analyzes some trends of integration processes in Europe. The 

purpose of the work is to determine the necessity and importance of studying the 

nature of the current trends in the development of European integration processes for 

the future Ukraine. A retrospective analysis of the EU formation has been made. The 

advantages and disadvantages of integration processes are outlined. Major advantages 

of integration include the economic benefits of expanding the boundaries of the 

European market, raising the level of quality of goods and services of national 

production, military security of the alliance. The risks, which include integration for 

the national economy (increase of unemployment, increase of the state debt, 

restriction of the possibility of sales of traditional products in the EU markets, 

contradictions because of unification of legislation, etc.) are defined. Modern 

tendencies of European integration processes are divided into centripetal and 

centrifugal. The reasons for the desire to disintegrate some countries are analyzed. As 

a paradox of integrations said а contradiction that, together with the economic 

benefits of integration with the EU, the countries of Central and Eastern Europe have 

received such a "disease of integration" as dependence on decisions of supra-state 

bodies, which sometimes is against their national interests. A comparative analysis of 

the rates of economic growth and GDP growth per capita in the group of named 

countries during selected periods has been made and this is our assessment. Special 

attention is paid to the tax trend in European countries. The role of integration into 

the EU for the Ukraine development and the country's possibilities to expand trade 

with the EU are determined. The greatest globalization challenge for Ukraine is the 

tendency of a sharp decrease in economically active population, which is threatening. 

The Ukraine geostrategic course is to integrate into the EU as democratically and 

economically developed country. The priority issue of Ukrainian development is the 

need to increase the indicators of life and economy to European standards through the 

reforms. This requires from the society and everybody to understand their own 

mission in realizing the national development. 
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У дослідженні розглянуто особливості управління сталим розвитком 

сучасного підприємства. Систематизовано теоретико-методичні підходи до 

визначення сутності «сталий розвиток» стосовно сучасного підприємства. 

Вивчені різні точку зору дослідників щодо комплексного підходу до процесу 

взаємодії різних підсистем, які приймають участь в управлінських процесах. 

Обґрунтовано основні завдання підприємств в сучасних умовах, які сприяють їх 

розвитку, доведено необхідність змін соціальної орієнтації системи управління 

відповідно до адаптації підприємства до нестабільного середовища. Оцінені 

об’єктивні передумови та проблеми сталого розвитку сучасних підприємств, 

здійснений аналіз економічної, екологічної, соціальної та інституційної 

складових сталого розвитку. 

Автором проаналізовано взаємозв’язок еколого-орієнтованої діяльності 

підприємства і його конкурентоспроможності. 

 



 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

20 

Березіна Світлана, 
канд. екон. наук, доцент, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Третяк Діана, 

канд. екон. наук, доцент, 
Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 
Лі Люмень, 

генеральний директор 
 «Zhejiang Golden Egg Science and Technology» 

 
ІННОВАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАХОВОГО РИНКУ КИТАЮ: 

ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 
Ключові слова: страховий ринок, інноваційні страхові продукти, insurtech, 

Big data, блокчейн. 
 
У статті з метою пошуку шляхів інноваційного розвитку страхового ринку 

розглянуто досвід Китаю, як одного із світових лідерів впровадження інновацій, в 
тому числі і у сфері страхових послуг. Підтверджено, що, завдяки розвитку науки 
та технологій, Китай у XXI столітті зробив ривок у сфері інновацій, розвиваючи 
економічні напрямки, завдяки яким створені сучасні продукти для світових ринків. 
Визначено шість факторів, які сприяли виходу КНР поряд з США на світовий 
ринок виробників товарів та послуг: кількість населення і стрімке зростання якості 
людського капіталу завдяки ефективній системі освіти; ефективний ринок праці 
фахівців вищої кваліфікації; вибудувана система фінансування державою і 
бізнесом; дієва система стимулів; ефективно побудована система трансферу знань 
в технології; велика в світових масштабах діаспора вчених китайського 
походження, значна частина яких повернулася додому, а решта в міру 
можливостей допомагає своїй країні. Визначено, що зростання страхового ринку 
Китаю обумовлено динамічним впровадженням інноваційних страхових продуктів 
та технологій. Проаналізовано сучасний стан страхового ринку Китаю: рівень 
розвитку та місце на світовому страховому ринку. На основі даних національного 
статистичного бюро Китаю розглянута структура страхового портфелю, специфіка 
окремих видів страхування та виявлено основні проблемні питання. Приділено 
значну увагу законодавчому забезпеченню страхового ринку в Китаї, що вплинуло 
на досягнення значних успіхів національного страхування. Аналіз тенденцій 
розвитку страхового ринку Китаю показав, що на сьогодні він є найбільш 
динамічним ринком світу. Китайські страхові компанії виступають в економіці 
країни потужними довгостроковими інвесторами, які акумулюють кошти 
населення і бізнесу. Досліджено стратегію інформатизації Китаю, в якій зазначено 
офіційне визнання нової цифрової ери в КНР, що дало великий імпульс для 
розвитку технології блокчейн. На прикладі Шанхайської страхової біржі 
розглянуто використання блокчейну, як платформи для трейдингу страховими 
активами. Розглянуто інноваційні продукти на life та non-life китайському 
страховому ринку. На основі досвіду Китаю було запропоновано інноваційні 
напрями розвитку страхування в Україні. Аргументовано прийнятність досвіду 
державного регулювання страхування в Китаї у практиці реформування 
вітчизняного страхового ринку. 



 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

21 

Svitlana Berezina, 
PhD, Associate Professor, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 
Diana Tretiak, 

PhD, Associate Professor, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Li Liumen, 
Charman 

 «Zhejiang Golden Egg Science and Technology» 
 

 
INNOVATIVE TRANSFORMATION OF THE INSURANCE MARKET IN 
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Abstract. In order to find ways to innovate the development of the insurance 
market, the experience of China, as one of the world leaders in the implementation of 
innovations, including in the field of insurance services, is considered. It is confirmed 
that, thanks to the development of science and technology, China in the XXI century 
made a breakthrough in innovation, developing economic trends, through which created 
modern products for world markets. Six factors have been identified that contributed to 
the release of China, along with the United States, into the world market for goods and 
services: the population and the rapid growth of human capital through an effective 
education system; an efficient labor market for highly skilled professionals; Built-in 
system of state and business financing; effective incentive system; efficiently built 
knowledge transfer system in technology; a large-scale diaspora of Chinese-born 
scholars, many of whom have returned home, while the rest are helping their country as 
much as possible. It is determined that the growth of the insurance market of China is 
due to the dynamic introduction of innovative insurance products and technologies. The 
article analyzes the current state of the insurance market in China: the level of 
development and place in the world insurance market. Based on data from the National 
Bureau of Statistics of China, the structure of the insurance portfolio, the specifics of 
individual types of insurance and the main issues are identified. Considerable attention 
has been paid to the legislative provision of the insurance market in China, which has 
contributed to the achievement of significant success of national insurance. Analysis of 
trends in the development of the insurance market in China has shown that today it is the 
most dynamic market in the world. Chinese insurance companies act as the powerful 
long-term investors in the country's economy, which accumulate funds from the 
population and business. The strategy of informatization of China, which indicates the 
official recognition of the new digital era in the China, has been investigated, which 
gave a great impetus to the development of blockade technology. The example of the 
Shanghai Insurance Exchange considers the use of blockade as a platform for trading 
insurance assets. Innovative products on the life and non-life of the Chinese insurance 
market are considered. Based on China's experience, innovative directions of insurance 
development in Ukraine were offered. The suitability of the experience of state 
regulation of insurance in China in the practice of reforming the domestic insurance 
market is argued. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ SMART-ПРАЦІВНИКІВ 

 

Ключові слова: smart-робота, smart-працівники, інноваційний ринок 

праці, особливості зайнятості smart-працівників, інноваційні компетенції. 

 

Аналіз тенденцій розвитку ринку праці свідчить про значний вплив 

технологічного прогресу на зміну характеру праці, а також форм зайнятості по 

всьому світу. Під впливом технологічного процесу створюються нові 

можливості на робочих місцях, вдосконалюється якість продуктів, 

розробляються та впроваджуються нові послуги та технології.  

Під впливом якісних змін на ринку праці формується новий тренд smart-

робота – діяльність на основі досягнень науково-технологічного прогресу, що 

спрямована на створення нових технологій, продуктів, послуг та робочих місць 

у тих сферах, де відбулась автоматизація виробничих процесів і які повністю 

відповідають викликам інноваційної економіки.  

Однак, технологічний прогрес загрожує частковою або повною 

автоматизацією виробничих процесів, що в результаті може привести до втрати 

робочих місць працівниками, які не відповідають вимогам інноваційного ринку 

праці. 

Сьогоденні вимоги до кваліфікацій smart-працівника передбачають 

наявність креативності, вміння працювати як в команді, так і окремо, здатності 

до підприємництва, ініціативності, мотивації, орієнтації на результат та багато 

інших. 

Сучасні умови функціонування ринку праці вимагають від працівників 

наявності необхідних компетенцій для забезпечення високої 

конкурентоспроможності, а також розроблення системи мотивації працівників 

для професійного розвитку та навчання. 

У зв'язку з цим у науковій доповіді: 

- досліджено новий тренд на ринку праці – smart-робота; 

- проаналізовано особливості зайнятості smart-працівників на 

інноваційному ринку праці; 

- визначено основні перепони формування smart-роботи на 

інноваційному ринку праці в Україні; 

- надані пропозиції щодо стимулювання та підвищення 

конкурентоспроможності smart-працівників. 
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An analysis of the trends in the development of the labour market shows the 

significant impact of technological progress on changing the nature of work, as well 

as the forms of employment around the world. Under the influence of the 

technological process, new opportunities are created at workplaces, quality of 

products is improved, new services and technologies are developed and implemented. 

Under the influence of qualitative changes in the labour market, a new trend of 

smart-work is formed - activity on the basis of the achievements of scientific and 

technological progress aimed at the creation of new technologies, products, services 

and workplaces in those areas where automation of production processes took place 

and which fully meet the challenges innovation economy. 

However, technological progress threatens partial or complete automation of 

production processes, which may result in loss of jobs by workers who do not meet 

the requirements of the innovative labour market. 

The current requirements for the skills of a smart-worker include the 

availability of creativity, the ability to work both in a team and individually, 

entrepreneurial ability, initiative, motivation, result orientation, and many others. 

Modern conditions for the functioning of the labour market require employees 

to have the necessary competencies to ensure high competitiveness, as well as to 

develop a system of motivation of employees for professional development and 

training. 

In this regard, in a scientific report: 

- a new trend smart-work in the labour market is investigated; 

- the peculiarities of employment of smart-workers on the innovative labour 

market are analyzed; 

- the main obstacles to the formation of smart-work on the innovative labour 

market in Ukraine are determined;  

- provided suggestions for stimulating and enhancing the competitiveness of 

smart-workers. 
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освіті 

 

Згідно зі звітом APEC Global Competences and Economic Integration, 

результатом функціонування сфери вищої освіти є не тільки надання знань, а й 

формування освітніми організаціями компетенцій, які дозволяють людині 

мислити інноваційно, спілкуватися і взаємодіяти з людьми з різних верств та 

культур. Існує все більше доказів, які безпосередньо пов'язують компетенції з 

економічним зростанням, оскільки однією з основних рушійних сил 

економічного зростання є розширення людського капіталу та глобальні 

компетенції, такі як, наприклад, багатомовність. Розвиток інформаційно-

комунікативних технологій та Інтернету обумовлює потребу впровадження у 

навчальний процес вищих навчальних закладів економічного спрямування 

SMART-освіти, що відповідає сучасним та майбутнім потребам суспільства у 

компетентних фахівцях. Перевагами SMART-освіти є те, що вони сприяють 

розвитку творчих здібностей студентів, формуванню професійних знань, 

навичок комунікації, грамотності у сфері інформаційно-комунікативних 

технологій; формують критичне мислення, інноваційні підходи до розв’язання 

економічних проблем; сприяють удосконаленню умінь ефективної співпраці та 

взаєморозуміння, лідерства, розвитку кар’єри. Використання в навчальному 

процесі ідеології Smart education дозволить інтенсифікувати навчальний процес 

та підвищити його якість. Підготовка майбутніх фахівців-економістів згідно 

нових тенденцій сприяє формуванню у майбутніх фахівців інформаційної 

компетентності та конкурентності на міжнародних ринках праці, а самостійне 

вивчення масових відкритих онлайн-курсів дозволить реалізувати принцип 

неперервної освіти. 
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According to the APEC Global Competence and Economic Integration report, 

the outcomes in the higher education sector are measured by not only knowledge, but 

also by building competencies that enable individuals to think innovatively, 

communicate effectively and interact with people from different backgrounds and 

cultures. There is growing evidence that directly links competencies with economic 

growth, since one of the main driving forces of economic growth is the expansion of 

human capital and global competences, such as, for example, multilingualism. The 

development of information and communication technologies and the Internet 

necessitates the introduction of SMART education in the educational process of 

higher educational institutions that will meet the current and future needs of the 

society in qualified professionals. The advantages of SMART education include the 

development of students' creative abilities, the formation of professional knowledge, 

communication skills, and literacy in the field of information and communication 

technologies. Moreover, SMART education fosters critical thinking and skills to 

apply innovative approaches to solving economic problems; promotes the 

development of skills for effective cooperation and mutual understanding, leadership, 

career development. The use of smart education principles throughout the education 

process will intensify the learning process and improve its quality. The training of 

future economists in accordance with this new trend shall contribute to the formation 

competencies required in global labor markets, and the self-study using mass open 

online courses shall facilitate the implementation of the principles of life-long 

learning. 
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INCREASING OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF ENTERPRISE ACTIVITY 
 
Правовий порядок здійснення господарської діяльності в Україні 

ґрунтується на дотриманні принципу легітимності, основою якого є безумовне 
виконання суб’єктом господарювання вимоги не завдавати шкоди навколишньому 
природному середовищу. Мінімізація негативного впливу на довкілля дозволяє 
збільшити рентабельність господарської діяльності шляхом зниження собівартості 
продукції, енергетичних та невиробничих витрат (втрати виробництва, штрафні 
санкції тощо). 

Нині гостро постає питання розвитку нових форм інтеграції інноваційних 
екологічно безпечних технологій в підприємницьку діяльність з метою 
забезпечення екологічної безпеки на всіх рівнях управління. Формування 
кластерної системи як перспективного напряму підвищення екологічних 
показників функціонування підприємства дозволяє підвищити 
конкурентоспроможність підприємництва та прискорює темпи економічного 
розвитку країни в цілому. Розвиток кластерної системи тісно пов’язаний із 
залученням високотехнологічних та наукоємних технологій із замкненим циклом 
виробництва. Одним із ключових напрямів кластерної системи є 
енергонезалежність: впровадження інноваційних рішень підвищує ефективність 
використання енергоресурсів у виробничих процесах, а також залучає у 
виробництво альтернативні та/чи вторинні енергоносії (сонячна та вітрова 
енергетика, енергія теплових насосів, біогаз тощо).  

Інші напрями підвищення екологічної безпеки підприємництва за рахунок 
кластерної системи включають:  

‒ у сфері водопідготовки: установки для безперебійного забезпечення 
якісною водою об’єктів всіх сфер господарювання та форм власності; 

‒ у сфері очистки стічних вод: обробка стічних вод з метою відведення цих 
вод у водні об'єкти відповідно до законодавства або використання їх у 
виробничому водопостачанні замість свіжої води; 

‒ у сфері доочистки води: додаткові установки на базі готових рішень, які 
удосконалюють системи очистки;  

‒ реалізацію проектів, спрямованих на покращення стану навколишнього 
природного середовища та задоволення потреб бізнесу без шкоди довкіллю тощо.  

Окрім цього, важливою ознакою сучасного конкурентоспроможного 
підприємства є відповідність міжнародним стандартам, особливо в системі 
природокористування та охорони довкілля, що посилює авторитет у споживача, 
партнерів, інвесторів. Наявність міжнародної сертифікації забезпечує пріоритетну 
позицію компанії серед конкурентів, істотно підвищує її імідж, сприяє залученню 
нових ділових партнерів, виходу на міжнародні ринки.  



 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

27 

Буренко Тамара,  
канд. наук з держ. управління, 

заступник директора департаменту 
стратегічного розвитку Держенергоефективності 

 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: 

ДОДАТКОВІ ЗАТРАТИ ЧИ КРОК ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ 

 
Ключові слова: сталий розвиток, енергоменеджмент, енергоефективність. 

 
Burenko Tamara, 

PhD, Deputy Director of the Department of 
Strategic Development of State Energy Efficiency 

 
ENERGY EFFICIENCY FOR UKRAINE'S ECONOMY: ADDITIONAL 
COSTS OR A STEP TO MODERNIZATION AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 
 
Keywords: sustainable development, energy management, energy efficiency. 
 
Зміна технології та заміна обладнання на підприємствах завжди потребують 

значних фінансових ресурсів. Часто вони йдуть на цей крок, щоб розширити 
асортимент своєї продукції чи покращити її якість. Такі рішення приймаються 
самостійно і мають на меті додатковий прибуток підприємства. 

Є також певні обов’язкові вимоги до підприємств у сфері захисту 
навколишнього середовища, які визначаються міжнародними угодами та 
національним законодавством. Для того, щоб їх виконати, необхідно також 
провести заміну обладнання чи змінити технології, а це завжди додаткові кошти. У 
цьому разі це вже додаткові обов’язкові витрати підприємства на модернізацію і 
часто не сприяють його розвитку, однак позитивно впливають на довкілля і 
приносять користь суспільству.  

Коли енергоефективність стає головним питанням для підприємств? 
Останнім часом українські підприємства почали вкладати кошти у нові технології 
та модернізацію своїх виробничих потужностей. Починаючи з 2015 року почали 
запроваджувати системи енергоменеджменту або проводити енергоаудит та 
реалізовувати енергоефективні заходи. Однією з причин таких кроків стало 
суттєве підвищення цін на енергоресурси. Підприємства вимушені були шукати 
шляхи зменшення своїх витрат на енергію.  

Який зв'язок між енергоефективністю, захистом навколишнього середовища 
та сталим розвитком? Енергоефективний проект, що реалізується на підприємстві, 
націлений на зменшення споживання енергії, є модернізацією виробничих 
потужностей, спонукає скорочення процесів спалювання палива, а отже, 
призводить до зменшення викидів парникових газів. Разом з тим енергоефективні 
заходи можуть бути стимулом до запровадження ресурсоефективних проектів та 
рециклінгу на підприємстві. На рівні країни така діяльність господарюючих 
суб’єктів і є сталим розвитком, який стимулює раціональне використання усіх 
ресурсів та зберігає навколишнє середовище для безпечного життя людей.  
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РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СИСТЕМ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА 

ОСНОВІ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
 
Ключові слова: похідні фінансові інструменти; система ризик-

менеджменту; регульовані ринки похідних фінансових інструментів; 
нерегульовані ринки похідних фінансових інструментів; інституційні учасники 
ринку; оптимальні хедж-стратегії; клірингово-розрахункова інфраструктура. 

 
Особливу увагу приділено формуванню базових умов ефективного 

функціонування сучасних систем ризик-менеджменту на основі використання 
похідних фінансових інструментів. Обґрунтовано, що підвищення 
транспарентності ринку похідних фінансових інструментів та повнота розкриття 
інформації є визначальними умовами в переліку вимог наднаціональних 
регулятивних органів в міжнародній практиці. Наголошено на тому, що вони 
також мають стати визначальними принципами для українського ринку похідних 
фінансових інструментів та організації на їх основі систем ризик-менеджменту. 
Розробка адекватного нормативного і методологічного забезпечення виступає 
ядром концептуальних засад стійкого розвитку ринку цих інструментів та 
попередження виникнення криз на ньому завдяки ефективному функціонуванню 
систем ризик-менеджменту. 

У цьому взаємозв’язку проаналізовано законодавчі нововведення в Україні 
щодо механізмів укладення угод із похідними фінансовими інструментами на 
регульованому (біржовому) і нерегульованому (позабіржовому) ринках, 
формування інституту кваліфікованих інвесторів та визначення некваліфікованих 
інвесторів. Підтверджено, що запровадження нових правил та механізмів цілком 
корелює з основними вимогами і рекомендаціями Міжнародної асоціації свопів та 
деривативів (ISDA), Директивами Євросоюзу про ринки фінансових інструментів 
(MiFIDII), Регламенту про ринки фінансових інструментів (MiFIR), а також 
Регламенту про позабіржові похідні інструменти, центральних контрагентів і 
торгові репозитарії (EMIR). 

Акцентовано увагу на необхідності запровадження в Україні інституту 
кваліфікованих інвесторів та приведення норм, які регулюють професійну 
діяльність торговця цінними паперами, у відповідність до норм зазначених вище 
актів ЄС. Це сприятиме трансформації торговців цінними паперами у повноцінні 
інвестиційні фірми та розширить перелік ліцензійних видів діяльності, якими вони 
можуть займатися. 

Обґрунтовано, що першочерговим завданням для розвитку систем ризик-
менеджменту на основі похідних фінансових інструментів в Україні є 
встановлення чітких механізмів укладення угод із деривативами на регульованому 
і нерегульованому ринках, зростання ступеню їх організованості, 
транспарентності, а також створення клірингово-розрахункової інфраструктури, 
орієнтованої на інституційних учасників ринку, що дасть їм можливість будувати 
оптимальні хедж-стратегії та ефективніше управляти власними активами. 

Отже, пошук шляхів вирішення суперечностей загальноекономічного, 
правового та організаційного характеру, що стримують використання похідних 
фінансових інструментів як невід'ємних складових сучасних систем ризик-
менеджменту в Україні залишається актуальною науковою проблемою. 
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market participants; optimal hedging strategies; clearing and payment infrastructure. 

 

Special attention was given to forming basic conditions of effective functioning 

of modern risk management systems based on the usage of financial derivatives.It 

was shown, that higher transparency of the financial derivatives market and sufficient 

information exchange are among key positions on a list of requirements of the 

intranational regulatory organizations. They shall become determinative principals 

for the Ukrainian market of financial derivatives and respective risk management 

systems. Development of adequate regulatory field is core for stable development of 

the market and for prevention of the crysis due to effective functioning of the risk 

management systems. 

With regard to this, the author analyses new regulatory developments in 

Ukraine concerning trading mechanisms with financial derivatives on regulated 

(exchange) and unregulated (over-the-counter) markets, definition of qualified market 

participants and unqualified investors. Proven, that implementation of new rules and 

mechanisms correlates with main requirements and recommendations of the 

International Swaps and Derivatives Association (ISDA), Markets in Financial 

Instruments Directive (MiFID II), Regulation on markets in financial instruments 

(MiFIR) as well as European Market Infrastructure Regulation (EMIR). 

Underlined, that it’s required to implement in Ukraine the institution of 

qualified market participants and to align local regulation, which governs securities 

trading, with the above-mentioned European laws. This will lead to transformation of 

securities traders to investment firms and will broaden the list of possible licenses, 

that they could apply for. 

For now, primary focus for developing risk management systems based on 

financial derivatives in Ukraine is on defining concrete mechanisms of executing 

trades with derivatives on regulated and unregulated markets, rising the levels of their 

organization, transparency, and creating respective clearing and payment 

infrastructure, oriented on institutional market participants. This which will allow 

them to build their hedging strategies and to manage their assets more effectively. 

Finding ways to solve macroeconomic, legal and organizational contradictions, 

which restrain the usage of financial derivatives, as an integral part of modern risk 

management systems in Ukraine, stays an important scientific problem. 
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ФАКТОРИ ВПРОВАДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО 

АУДИТУ В МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

Ключові слова: корупція, внутрішній аудит, національна економіка, 

міжнародні стандарти. 

 

Доведено, що обраний Україною курс на євроінтеграцію та вступ до 

Організації Північноатлантичного договору (НАТО) вимагає інституційної 

розбудови відповідно до міжнародних стандартів оскільки успішна взаємодія 

можлива лише за умови сумісних функціональних національних інституцій. На 

підставі здійсненого аналізу систематизовано основні фактори та передумови 

впровадження і розвитку внутрішнього аудиту в Міністерстві оборони України, 

серед яких пріоритетними визначено: загальнодержавні, суспільно-економічні, 

інституційні, організаційні, інформаційно-технічні, наукові. Виокремлено 

найбільш вагомі чинники формування системної корупції в оборонному секторі 

національної економіки: високий рівень політизації кадрової політики; низький 

рівень правової культури; можливість контролювати та витрачати на власний 

розсуд посадовими особами значні ресурси (державної та міжнародної 

допомоги); низький рівень транспарентності закупівель, оборонних заказів та 

звітності; наявність зони конфлікту; відсутність фахових спеціалістів з 

антикорупційного менеджменту. Встановлено, що ключову роль в мінімізації 

корупції в оборонній сфері має відігравати ефективна система незалежного 

внутрішнього аудиту. Визначено, що якість внутрішнього аудиту залежить від 

чинників, які пов’язані з людським фактором: кваліфікацією кадрів; 

дотриманням етичних норм; наявністю відповідального керівництва, яке своїм 

прикладом має проявляти лідерські якості; професійним ставленням до власної 

роботи; взаємовідносинами між вищими органами та підконтрольними 

суб’єктами; моніторингом своєї виконаної роботи, доведенням справи до 

логічного завершення. 
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It is proved that the course of European integration chosen by Ukraine and 

accession to the North Atlantic Treaty Organization (NATO) requires institutional 

development in accordance with international standards, because successful 

cooperation is possible only on the condition of compatible functional national 

institutions. On the basis of the analysis carried out, the main factors and 

preconditions for the implementation and development of internal audit in the 

Ministry of Defense of Ukraine are systematized, among which priority are defined: 

national, socio-economic, institutional, organizational, informational, technical and 

scientific. The most important factors of formation of systemic corruption in the 

defense sector of the national economy are signed out: high level of politicization of 

personnel policy; low level of legal culture; the ability to control and spend at the 

discretion of officials significant resources (state and international assistance); low 

level of transparency of purchases, defense orders and reporting; presence of a 

conflict zone; the absence of specialists in the anti-corruption management. It has 

been established that a key role in minimizing corruption in the defense sector should 

be played by an effective system of independent internal audit. It is determined that 

the quality of internal audit depends on the factors also related to the human factor: 

skilled personnel; compliance with ethical standards; the presence of a responsible 

direction, which with its example, should show leadership skills; professional attitude 

towards own work; relations between higher authorities and controlled entities; 

monitoring of the performed work, bringing the case to a logical conclusion. 
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Досліджуються питання генезису та еволюції української школи фізичної 

економії. Проаналізовано внесок у її формування і розвиток українських 

дослідників С.А. Подолинського, В.І. Вернадського, М.Д. Руденка. Визначена 

нова парадигма цивілізаційного розвитку, яка розроблена українським ученим 

С.А. Подолинським і базується на енергетичній теорії. 
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Podolynsky’s paradigm. 

 

Researches the question of Ukraine physical economy school genesis and 

evolution. It has been analyzed the contribution in its forming and development by 

Ukrainian researches S.A. Podolynsky, V.I. Vernadsky, M.D. Rudenko. The thesis 

exposes the development of physical economy ideas by other Ukrainian and forcing 

scientists. 
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Побудова стабільної та ефективної системи охорони здоров’я, 

забезпечення громадян кваліфікованою медичною допомогою та підтримка 

здоров’я суспільства в цілому є одним із ключових суспільних завдань. 

Сьогодні в Україні медична галузь переживає кризу, обумовлену не тільки 

недостатнім фінансуванням, а й неефективним його використанням. Медичне 

страхування в Україні має потужний потенціал розвитку, проте відсутні дієві 

механізми його реалізації. В сучасних вітчизняних реаліях актуалізується 

проблематика удосконалення системи медичного страхування загалом, 

підвищення ефективності добровільного медичного страхування та 

впровадження обов’язкового медичного страхування. 

Наразі в Україні діє лише добровільна форма медичного страхування. Ми 

поділяємо думку, що ефективна система страхової медицини передбачає 

наявність трьох частин: бюджетний фонд мінімальних розмірів, що забезпечує 

безоплатне медичне обслуговування для всіх без винятку громадян; обов’язкове 

медичне страхування, яке охоплює базові медичні послуги; добровільне 

медичне страхування, яке охоплює додаткові медичні послуги. Україні варто 

враховувати власні соціальні особливості, тенденції економічного розвитку та 

передовий світовий досвід, при розробці механізму запровадження 

обов’язкового медичного страхування.  

На нашу думку, медичне страхування є пріоритетним напрямом розвитку 

страхового ринку в Україні. Звідси пріоритетними напрямами в діяльності 

лайфових страхових компаній стають індивідуальний підхід до розробки 

комплексних страхових програм, вдосконалення існуючих продуктів медичного 

страхування, використання ефективних маркетингових стратегій тощо. 

В результаті реалізації таких заходів громадяни зможуть отримувати 

доступну і якісну медичну допомогу, тіньова складова в системі медичного 

обслуговування істотно зменшиться, скоротяться відповідні видатки з бюджету, 

підвищиться ефективність страхових компаній, що надають послуги з 

медичного страхування. 
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Development of the stable and effective health care system, providing of 

citizens with qualified medical assistance and support of the health of society as a 

whole is one of the key public tasks. Today in Ukraine the medical sector is 

experiencing a crisis caused not only by inadequate funding but also ineffective use 

of it. Health insurance in Ukraine has a strong potential for development but there are 

no effective mechanisms for its implementation. In today's domestic realities the 

problems of the health insurance system improvement in general, increase of the 

voluntary medical insurance effectiveness and implementation of compulsory health 

insurance are being updated. 

Currently, only voluntary medical insurance is in Ukraine. We share the view 

that an effective system of insurance medicine presupposes the existence of three 

parts: a minimum budget fund providing free medical care for all citizens without 

exception; compulsory health insurance covering basic medical services; voluntary 

health insurance that covers additional medical services. Ukraine should take into 

account its own social peculiarities, trends of economic development and advanced 

world experience developing a mechanism for the implementation of compulsory 

health insurance. 

In our opinion, medical insurance is a priority direction for the development of 

the insurance market in Ukraine. Hence the priority directions for the “life” insurance 

companies are the individual approach to the preparation of the complex insurance 

programs, the improvement of existing products of medical insurance, the use of 

effective marketing strategies, etc. 

As a result of such measures implementation citizens will be able to receive 

affordable and quality medical care, the shadow component in the health care system 

will be significantly reduced, budget expenditures will be reduced and the 

effectiveness of insurance companies providing health insurance will increase. 
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Розвиток української держави в напрямку Європейського Союзу 

передбачає постійне зростання матеріального добробуту і соціальних благ, що 

передбачає зростання суспільного сектору економіки. Як важлива складова 

економічної теорії, суспільний сектор перебуває в контексті її перманентних 

змін, які відбуваються разом з соціально-економічними і цивілізаційними 

трансформаціями.  

Вони приносять не лише позитивні результати, але й систему викликів. В 

постіндустріальній економіці в контексті методології «інноваційних пасток» 

важливе значення має забезпечення оптимальності між темпами економічного 

зростання, напрямами та пріоритетами соціально-економічного розвитку. 

Аналіз показує, що внаслідок трансформаційних процесів в інформаційному 

суспільстві сфера послуг займає домінуюче положення. Зростання ролі 

фінансових, консалтингових, страхових та інших послуг характеризується 

конкуренцією на виробництві, зростанням рівня і якості життя, прогнозуванням 

структури попиту, забезпеченням матеріальних і, як наслідок, культурних 

потреб людини. Реалізація цього завдання можлива за умов розвитку 

соціальних інститутів та людського, соціального, інтелектуального капіталів. В 

свою чергу це залежить також від рівня розвитку суспільного сектору 

економіки в сучасних умовах. Відтворення трудових та інтелектуальних 

ресурсів обумовлено державними програмами, спрямованими на 

вдосконалення інституту знань, освіти і охорони здоров’я. Суспільний сектор 

економіки, вирішуючи проблеми матеріального і соціального забезпечення, 

допомагає підтримувати високий рівень людського та інтелектуального 

потенціалів. Разом з тим вони здійснюють зворотній вплив на розвиток та 

підвищення соціального добробуту і соціальних стандартів життя. Продуктивна 

діяльність суспільного сектору економіки повинна враховувати зміни в 

інституційному середовищі та процеси розвитку інноваційної економіки, яка є 

безпосереднім результатом ствердження інформаційного суспільства. В його 

умовах суспільний сектор економіки набуває нових якостей і специфіки. 
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The development of Ukraine towards the European Union implies a steady 

increase in material welfare and social benefits, which means an increase in the 

public sector of the economy. Being an important component of economic theory, the 

public sector is in the context of its permanent changes that occur along with socio-

economic and civilizational transformations. They bring both positive results and a 

system of challenges. In the post-industrial economy in the context of the 

methodology of "innovation traps", it is important to ensure optimality between the 

rates of economic growth, directions and priorities of socio-economic development. 

The analysis shows that the service sector occupies a dominant position as a result of 

transformation processes in the information society. Increase of the importance of 

financial, consulting, insurance and other services is characterized by competition in 

production, improvement in the level and quality of life, forecasting the demand 

structure, and also providing material and, therefore, cultural needs of man. 

Implementation of this task is possible in the circumstances of development of social 

institutes and human, social, and intellectual capital as well. This in turn depends on 

the level of development of the public sector of the economy in modern conditions. 

The reproduction of labour and intellectual resources is based on state programs 

aimed at improving the institute of knowledge, education and health. The public 

sector of the economy helps maintain a high level of human and intellectual potential 

while solving the problems of material and social security. However, they have a 

reverse effect on the development and enhancement of social welfare and social 

standards of living. Productive activity of the public sector of the economy should 

consider both changes in the institutional environment and the processes of 

development of the innovative economy, which is a direct consequence of the 

affirmation of the information society. Within the conditions of the information 

society, the public sector of the economy acquires new qualities and features. 
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Поступальне зростання цін на викопні природні ресурси – природний газ, 

електричну й теплову енергію обумовлюють зростання попиту на 

альтернативні види палива, зокрема, біопаливо. Стаття присвячена актуальній 

проблемі удосконалення методичного забезпечення оцінки технології 

вирощування і переробки біоенергетичних культур. У статті уточнено сутність 

й класифікацію енергетичних культур як об’єкта економічного й енергетичного 

аналізу. Визначено інформаційно-аналітичні блоки аналізу технології 

вирощування багаторічних енергетичних культур. Обґрунтовано методичні 

підходи до оцінки ефективності вирощування багаторічних енергетичних 

культур, що на відміну від традиційних підходів, включають економічну та 

енергетичну ефективність вирощування однорічних і багаторічних 

сільськогосподарських культур. Практичне застосування методичних аспектів 

оцінки технології вирощування і переробки біоенергетичних культур 

сприятиме формуванню ефективної інформаційно-аналітичної бази для 

прийняття управлінських рішень щодо реалізації проектів у сфері 

біоенергетики з урахуванням природно-кліматичних, технологічних та 

організаційних факторів. 
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Авторами проаналізовано передумови та наслідки інституціоналізації 

корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в умовах глобалізації. Перші 
поодинокі випадки КСВ бізнесу з'явилися в післявоєнний період у західних 
країнах у формі надання певних соціальні благ обмеженим групам людей. Пізніше, 
з глобальною трансформацією економічної системи та загостренням конкуренції 
на світовому ринку, практика КСВ стала привабливою для фірм як джерело 
конкурентних переваг, здобутих шляхом підвищення рівня довіри та лояльності 
споживачів, співробітників тощо. За сучасних умов процес інституціоналізації 
соціальної відповідальності бізнесу стимульований тиском та вимогами громадян, 
неурядових організацій, бізнесу та міжнародних структур, що перетворює КСВ на 
загальноприйняту норму ведення бізнесу на світовому ринку. 
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The paper provides the analysis of institutionalization of corporate social 

responsibility (CSR) under the globalization and its consequences. CSR arisen as single 
cases of companies that deliver some social benefits to selected group of people in the 
post-WWII era in western countries. Later, with worldwide transformation of economic 
system and highly competitive global market, practices of CSR became attractive as a 
source of competitive advantages trough higher level of trust and loyalty of consumers, 
employees etc. Nowadays, the process of institutionalization, stimulated by the pressure 
and demand of citizens, non-governmental organizations, businesses and international 
organizations, transformed CSR into a commonly accepted norm of doing business at the 
global market. 
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Визначено основний зміст сучасних соціально-економічних перетворень, який 

полягає у переході від індустріально-ринкової до інформаційно-мережевої економіки, 
що має принципово інші закономірності функціонування. Це стосується і таких 
базових категорій, як власність, праця і розподіл результатів виробництва. Розкрито 
суперечності, що виникають між інститутами індустріально-ринкової та 
інформаційно-мережевої економіки.  

Показано, що цим реальним перетворенням відповідають суттєві зміни у 
методології досліджень. Запропоновано використання методу, в якому досягається 
комплементарна єдність логіко-історичних та інституційних підходів у розгортанні 
системи категорій і законів, що адекватно відображають економічну дійсність. 

Розкрито вплив, з одного боку, технологічного і цифрового розвитку, з іншого 
– інституційних трансформацій – на зміст та форми соціально-економічних відносин. 
З’ясовано внутрішню єдність теорії та методу і практичну актуальність застосування 
нових методологічних підходів.  
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The main content of modern socio-economic transformations is determined, which 

consists in the transition from the industrial-market to the information-network economy 
which has fundamentally different regularities of functioning. This also applies to such 
basic categories as ownership, labor, and output distribution. The contradictions arising 
between institutes of the industrial-market and informational-network economy are 
revealed. 

It is shown that these real transformations correspond to significant changes in the 
research methodology. The use of the method, which achieves the complementary unity of 
logical-historical and institutional approaches in the development of a system of categories 
and laws adequately reflecting economic reality, is proposed. 

The influence of technological and digital development, on the one hand and 
institutional transformations on the other, on the content and form of socio-economic 
relations is revealed. The internal unity of the theory and method and the practical relevance 
of the application of the new methodological approaches are examined. 
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Розглянуто перші результати процесу фінансової децентралізації в 

Україні, який супроводжується змінами у бюджетному і податковому 

законодавстві. Окреслено специфіку формування податкових надходжень 

бюджетів об’єднаних територіальні громад. Висвітлено стан оприлюднення 

бюджетних документівоб’єднаними територіальними громадами та зазначено 

про необхідність координації дій органів влади в цій сфері. 
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It is widely known that collection of information on non-tariff measures 

(NTMs) is limited due to the contentual complexity of NTMs, as well as their 

dispersion in various norms and regulations under the supervision of various 

regulatory bodies. The present paper gives consistent analysis of the currently 

available data sources and methodologies of studying non-tariff measures. First of all 

databases developed by the international organizations _ WTO, UNCTAD, OECD, 

World Bank, ITC and GTA are systematically explored; Based on the comparative 

analysis, the authors distinguish the most suitable empirical application areas of each 

of the above data sources when studying diverse trade policy and performance issues. 

Against the background, by discussing the case of Georgia, the paper analyzes 

data-related and methodological challenges of studying NTMs from a country 

perspective, for which data in international databases are incomplete or unavailable, 

what creates one of the biggest methodological obstacle, geographical coverage gap. 

To improve the information on NTMs the importance of studying national legislation 

is shown. In addition to it, at the country level the authors identify indicators 

scattered across various governance and institution, business performance, 

competitiveness, etc. databases that could be informative about NTMs.  
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Розвиток національної пенсійної системи є можливим лише за умови 

залучення широкого кола громадян до участі в діяльності НПФ, які в багатьох 

країнах є основою пенсійних систем. На думку вчених, доцільно застосувати 

для цього підходи, які ґрунтуються на використанні біхевіористичної теорії 

фінансів, котра набула своєї особливої активізації після глобальної фінансової 

кризи. 

Вважається, що люди, плануючи вихід на пенсію протягом свого 

трудового життя, є добре поінформованими раціональними економічними 

індивідуумами, які приймають рішення так, щоб максимізувати корисність 

свого вибору та зміцнити свій добробут. У класичній літературі фізичні особи 

розглядаються як такі, що можуть інтерпретувати і зважувати інформацію, яку 

до них доносить уряд та роботодавці; відповідним чином оцінити і 

збалансувати різні варіанти, переглянути всі альтернативи, а потім прийняти 

обґрунтоване рішення на основі цього аналізу.  

Проте останніми роками вчені, які працюють в області біхевіористичних 

фінансів виявили, що хоча фізичні особи дійсно намагаються максимізувати 

свій особистий добробут, існують певні фактори, які суттєво обмежують 

варіанти їхнього вибору. Визнання існування цих обмежень суттєво змінило 

розуміння сучасною наукою процесу прийняття індивідуальних економічних та 

фінансових рішень, а особливо тих, що стосуються споживання і заощадження 

у довгостроковому періоді, як то: акумуляції (фаза нагромадження) і 

декумуляції (фаза споживання) активів у пенсійних схемах. 

Автор рекомендує з метою активізації участі населення у недержавному 

пенсійному страхуванні застосовувати прийоми і методи біхевіористичної 

теорії фінансів, які набули поширення у світі, зокрема, систему SMART, яка 

пропонує методичні прийоми корекції прийняття людьми економічних рішень 

щодо пенсійних заощаджень з урахуванням їхньої психології та менталітету. 
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The development of the national pension system is possible only if the 

population participates considerably in PPF function. This pillar is in many countries 

the basis of pension systems. According to scientists, it is advisable to apply for the 

approaches based on the behavioral finance theory, which has gained its special 

acumen after the global financial crisis. 

We believe that people when planning retirement during their labor lives are 

well-informed rational economic individuals who make decisions to maximize the 

usefulness of their choices and strengthen their well-being. In classical literature, 

individuals considered to interpret and weigh information that provided to them by 

the government and employers; appropriately evaluate and balance different options, 

review all alternatives and then make a reasoned decision based on this analysis. 

However, in recent years, scientists working in the field of behavioral finance 

have discovered that while individuals are actually trying to maximize their personal 

well-being, there are certain factors that significantly limit their choices. Recognition 

of the existence of these constraints has significantly changed the understanding of 

the modern science of the process of adopting individual economic and financial 

decisions, especially those relating to long-term consumption and savings, such as: 

accumulation (accumulation phase) and decumulation (consumption phase) of assets 

in pension schemes. 

In order to increase the population’s participation in private pension funds the 

author recommends use methods of behavioral finance theory that is widespread in 

the world. In particular such a method named “the SMART system” we should note, 

which offers methodical means of people's economic decisions correction regarding 

retirement savings taking into account their psychology and mentality. 



 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

44 

Довгенко Яна, 

канд. екон. наук, доцент, 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка 

 

ОЦІНКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ: РІВЕНЬ ДОСТУПНОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ ДО РАЦІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТОВОГО КОШИКА 

 

Ключові слова: продовольча безпека, норми споживання, фонд 

споживання за раціональними нормами. 

 

Yana Dovhenko, 

PhD in Еconomics, Аssociate Professor, 

Volodymyr Vynnychenko 

Central Ukrainian State Pedagogical University 

 

ESTIMATION OF FOOD SUPPLY SECURITY: AVAILABILITY OF 

RATIONAL CONSUMER BASKET TO THE POPULATION  

 

Key words: food supply security, consumption rate, rational consumption 

fund. 

 

Економіка України має дещо аграрний напрям розвитку, що 

підтверджується структурою ВВП, левова частка в якій належить виробництву 

сільськогосподарської продукції. Виробництво вітчизняних продуктів 

харчування, що входять до продуктового кошика, без урахування експортних 

можливостей, в цілому в Україні забезпечує на достатньому рівні загальний 

попит за мінімальними нормами та багатьма позиціями за раціональними 

нормами споживання. Тому першочерговою та ключовою проблемою в питанні 

продовольчої безпеки в Україні є оцінка не тільки достатності але й 

доступності продуктів харчування для населення у відповідності з доходами. 

В роботі оцінено рівень фактичного споживання до встановлених 

раціональних норм. Розраховано раціональні фонди споживання, встановлено 

сучасний стан самозабезпечення вітчизняними товарами за раціональними 

нормами споживання. Розраховано межу продовольчої безпеки, яка повинна 

дорівнювати сучасному раціональному продуктовому кошику, скоригованому 

на коефіцієнт 1,66. Адаптовано логнормальний розподіл для встановлення 

частки населення, що знаходяться за межею продовольчої безпеки за даними 

диференціації населення за середніми доходами.  

За результатами зазначених показників запропоновано при оцінці рівня 

продовольчої безпеки враховувати показник межи продовольчої безпеки, з 

урахуванням співвідношення доходів та сучасного реального продуктового 

кошика та рівень продовольчої безпеки за доходами населення. 
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Розглядаються проблеми відставання економічного розвитку України у 

порівнянні з країнами східної Європи. Надається порівняльний аналіз основних 

макроекономічних індикаторів України, Польщі, Чехії, Румунії та Угорщини. 

Показане системне відставання за основними макроекономічними 

показниками: темпи інфляції, монетизація економіки, рівня життя за валовим 

внутрішнім продуктом на одну особу за паритетом купівельної спроможності.  

Виявлено зв'язок між темпами залучення прямих іноземних інвестицій та 

зростанням добробуту населення. Для виходу України з соціально-економічної 

кризи і забезпечення достойного рівня життя громадянам необхідні узгоджені 

дії всіх інститутів державної влади, розвиток ринкової інфраструктури, захист 

прав власності. Фрагментарні реформи, вузькопрофільні рішення, нав’язані 

ззовні, та інтереси відомств часто входять у суперечність одне з іншим і 

шкодять розвитку. Реформи, що зафіксовані у Меморандумах України з МВФ є 

необхідними, щоб не провалитися у чергову фінансову кризу, але не достатніми 

для прискореного розвитку країни. 
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З моменту впровадження функціонального підходу до викладання 

іноземної мови велика увага приділяється мовним та комунікативним 

компетентностям. Мовні компетентності вважаються передумовою для 

розвитку комунікативних навичок і вмінь. Поряд з постійно зростаючим 

інтересом до професійної комунікації, професійний розвиток гнучких навичок і 

вмінь стає зростаючим сегментом у секторі підготовки та підвищення 

кваліфікації компаній для виживання на ринку. Ось чому викладання та 

навчання англійської мови для професійного спілкування повинні мати вагоме 

значення для вищих закладів освіти, де мовні та фахові дисципліни повинні 

співіснувати в рамках академічних програм, пов'язаних між собою. Більше того, 

слід приділяти більше уваги підходу, орієнтованому на студентів, таким чином 

забезпечуючи ефективне навчання. Отже, метою даної роботи є аналіз 

продуктивного синтезу навчальних дисциплін для підтримки вивчення 

англійської мови студентами та їх мотивації. Це висуває на перший план 

перехід від традиційної освітньої філософії, орієнтованої на знання, до 

важливості, щоб студенти набували навичок, умінь та компетентностей, які 

висвітлені в роботі. У статті описано кореляцію між професійними гнучкими 

навичками та вмяннями й професійно спрямованою англомовною 

комунікативною компетентністю на заняттях з Англійської мови для 

професійного спілкування. Надано переваги синергії предметного поля та 

іноземної мови, а також позитивні наслідки синтезу професійних гнучких 

навичок і вмінь та комунікативних навичок на заняттях з Англійської мови для 

професійного спілкування. Показано, що інтеграція професійних гнучких 

навичок і вмінь у навчання та викладання Англійської мови для професійного 

спілкування покращує вимоги до профілю майбутнього фахівця. Це дає змогу 

визначити вплив професійних гнучких навичок і вмінь та розвиток 

професійФно спрямованої англомовної комунікативної компетентності на 

заняттях з Англійської мови для професійного спілкування на процес навчання 

та якість вищої освіти в цілому. 
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Since the introduction of functional approach to foreign language teaching, a 

great deal of attention is paid to language skills and communication skills. Language 

skills are considered to be prerequisite for the development of effective 

communication skills. Alongside the ever-increasing interest in professional 

communication, professional soft skills development has become a growing segment 

in the training and advanced training sector for companies' race for survival in the 

market. That is why ESP teaching and learning should be of a primary concern for 

higher educational establishments where language courses and content courses have 

to co-exist within academic programmes being explicitly related to each other. 

Furthermore greater attention should be paid to learner centered approach, 

particularly to keeping learners engaged and motivated in ESP course, and thereby 

ensuring effective learning. Thus, the aim of the given paper is precise analysis of a 

fertile fusion of academic disciplines to support students’ language learning and their 

motivation. This foregrounds the shift from a traditional knowledge oriented 

educational philosophy to the importance for students to acquire skills and 

competences that is highlighted in the paper. Therefore the article begins by outlining 

correlation between professional soft skills and communication skills developed in 

ESP classes. It describes the advantages of synergy of subject field and foreign 

language, as well as positive consequences of fusion of professional soft skills and 

communication skills in ESP classes. Integration of professional soft skills into ESP 

learning is shown to improve the requirements profile of a prospective specialist. 

That allows defining the impact of professional soft skills and communication skills 

fusion within ESP classes on learning process and on quality of higher education in 

general.  



 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

48 

Еспона Марія, 

магістр з антитероризмознавства, 

спів-директор з питань якості інформації в Аргентині 

 

НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ ТОВАРІВ 

ПОДВІЙНОГО  ВИКОРИСТАННЯ 

 
Ключові слова: підприємництво, економічна безпека, експортний контроль, 

товари подвійного використання, національна та міжнародна безпека. 

 

Maria J. Espona, 

Master’s degree in terrorism studies 

co-director of Information Quality in Argentina 

 

SCIENCE, TECHNOLOGY AND EXPORT CONTROL OF DUAL USE 

MATERIALS 

 

Key words: Entrepreneurship, Economic Security, export control, dual use 

materials, national and international security. 
 

We live in an era in which science and technology are advancing by leaps and 

bounds, giving us surprises every day. Usually, we only think about the benefits that can 

bring to our daily lives, such as diseases that can be cured, very fast computers that 

allow us to do many simultaneous operations or cars that are handled alone. 

But all this also has a dark side, and not only is what we see in horror films, but it 

also happens in reality with the development of new weapons or the improvement of 

existing ones. The materials, technology and knowledge used in both cases are 

practically the same. This is what should scare us to dead! 

That is why we will first see what the science and technology cycle looks like, 

according to an Argentine philosopher, Dr. Mario Bunge and then we will see how this 

relates to export control. 
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This figure shows us the link between basic science, applied science and 

technology through both the flow of knowledge in one way and the feedback of 

problems through the other. Also here is mentioned the industry that is not only the 

one that raises a level but the scale of production of the produced developments but 

also contributes instruments and technology to the basic science so that it develops its 

activities. 

Now we have to think about the small bricks that are used to carry out each of 

these activities, and we even have to think not only about the people who carry out 

the research but also about how and where they have been trained. What conclusion 

do we reach? 

- The materials almost all are the same in all cases: work for good and for evil 

uses the same elements. The key is to differentiate the intention and to prepare the 

scientists so that they know how to recognize the difference. That is why in our 

project we focus a lot on the responsibility of scientists and the work ethic. 

- The training at the university is the same. What is usually missing is a space 

for debate in which researchers can discuss their ethical problems. 

If the regulations that control the transfer of these materials and technologies 

exist, why are there so many problems? Clearly there are areas, and the academic / 

university is one of them, where this regulation is not well known. That is why we 

believe that the Master Program on Economic Security of Entrepreneurship will mark 

a before and after in education in this university and in the professionals of this 

country. 

This master's degree represents a qualitative change for the professionals who 

follow it and its graduates will have a comparative advantage over other professionals 

at the time of getting employment given the specificity of the topics addressed. 

The control of exports of dual materials is a high-profile issue and, although it 

is not well known for its relationship with security and terrorism issues, experts in 

this area are very required in the international arena. 

Security and science and technology go hand in hand. By having conscious and 

prepared scientists and officials with more knowledge of the local situation, not only 

national security will improve, but also international security. 
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Комерціалізацію зазвичай визначають як підпорядкування діяльності меті 

отримання прибутку в системі ринкових відносин. Дане визначення не зовсім 

точне, оскільки повною мірою не відображає сутності явища. Конкретизувавши 

поняття, комерціалізацію можна визначити як сукупність заходів, пов’язаних з 

реалізацією товарів і послуг на ринку. Комерціалізація результатів 

підприємництва пов’язана з рядом проблем, притаманних як стабільним 

соціально-економічним середовищам, так і нестабільним системам. Найбільш 

гостро це відчувають підприємці-початківці. Нестача стартового капіталу, 

нерозуміння поведінки конкурентів, неправильний вибір каналів розподілу 

продукції та способів реклами часто призводять до невдач і розчарувань. 

Очевидно, що комерціалізація товарів і послуг на перших етапах повинна бути 

якомога економнішою. Для цього варто обирати менш затратні методи реклами 

продукції та правильні канали її розподілу. Зокрема, для інформування 

потенційних споживачів можна використовувати усні рекомендації 

споріднених суб’єктів господарювання, тобто магазини косметичних засобів 

варто рекламувати через перукарні, салони краси, фітнес-центри; презентацію 

нової книги через книгарні та бібліотеки тощо. Розвиток соціальних мереж 

також надає можливості для менш затратної рекламної діяльності, що 

приваблює багатьох підприємців-початківців, водночас посилюючи 

конкуренцію між ними.  

Комерціалізація результатів підприємництва може бути більш 

ефективною за умови правильного розуміння власної цільової аудиторії та 

відмови від занадто масштабних ринкових сегментів. У сучасних умовах ринки 

стають все більш диференційованими, тому прагнення охопити якомога більшу 

аудиторію може призвести до невдачі. Важливо провести детальне 

сегментування ринку та працювати з потенційними клієнтами, а не з масовою 

аудиторією. Традиційні методи рекламування продукції стають все менш 

ефективними. Тому частина компаній переходить на методи прямого 

маркетингу, намагається “вмикати” сарафанне радіо, працює в соціальних 

мережах. 
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Usually commercialization is determined as activity, aimed at getting profit. 

However, such definition is not quite accurate, as much as doesn’t open main point of 

problem. Concretizing the definition, we can determine commercialization as actions, 

directed at realization of goods and services on market. Commercialization of 

products connected with many problems, inherent to stable social and economic 

conditions and also to unstable systems. These problems are more complex for 

beginners. Lack of capital, incomprehension of competitors’ behavior, wrong choice 

of distribution channels and types of advertisement often lead to failure and 

disappointment. At first stages commercialization of products should be economical. 

So it is reasonable to choose less expensive methods of advertising and suitable 

distribution channels. Namely entrepreneurs can ask others enterprisers to advertise 

their products. For example, cosmetic shops can be advertised in hairdressing 

saloons, beauty salon. Presentation of new book can be publicized through book 

shops, libraries etc. Social networks also give more opportunities to beginners, 

although intensify competition. 

Commercialization of products can be effective ones under correct 

understanding of purpose-oriented segment. Entrepreneurs, which begin their 

activity, should refuse of too wide market segments. Nowadays most markets are 

very differential, so it is necessary to make detail segmentation. Traditional methods 

of advertising are less effective. That’s why many companies use direct marketing 

and social networks. 
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ПЕРЕДУМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 

Ключові слова: економічна свобода, баланс інтересів різних 

економічних суб’єктів, економічна безпека, негативні екстерналії, протидія 

тіньовій економіці та корупції.  

 

Економічна свобода в сучасній ринковій системі формується як 

синтетична характеристика діяльності економічних суб′єктів, що представляє 

їхні потенційні можливості щодо прийняття і реалізації самостійних 

господарських рішень. Забезпечення умов економічної свободи залежить від 

багатьох соціально-економічних і політичних чинників і, одночасно, виступає 

дієвим важелем економічного зростання, прогресивних змін практично в усіх 

сферах народного господарства. Не випадково загально визнаний оціночний 

Індекс економічної свободи (EFI) має складну структуру і охоплює 10 основних 

сфер економічної діяльності та інституційної інфраструктури суспільства. 

В умовах переходу до реалізації завдань сталого економічного розвитку 

значно актуалізується питання гнучкого регулювання меж економічної свободи. 

Можливості і баланс досягнення інтересів різних економічних суб’єктів 

вимагають не тільки надання широких господарських повноважень, але – і 

застосування певних обмежень, визначених рамок відповідальності за можливі 

шкідливі наслідки, особливо, у сфері соціальних відносин і екологічної безпеки. 

В цьому контексті теоретичну і практичну актуальність набувають наступні 

питання: 

- активне регулювання співвідношення олігархічного 

(монополістичного) капіталу та середнього і малого підприємництва; 

- протидія максимізації приватної економічної ефективності підприємств 

за рахунок збільшення масштабів негативних економічних екстерналій; 

- обмеження невиправданої економії на умовах праці робітників та 

можливих перешкод соціальній активності громадян, створюваних дією або 

бездіяльністю державних інститутів; 

- регулювання масштабів тіньової економіки та сфери розповсюдження 

корупційних відносин в економіці. 
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In the modern mixed economy economic freedom is being considered as the 

inherent feature of economic agents′ activity. It represents potential agents′ ability to 

make and perform their own decisions with full responsibility over the possible 

outcomes. Provision of economic freedom depends upon numerous socio-economic 

and political reasons. In its turn, economic freedom speeds up economic growth and 

progressive structural changes in the national economy. Hence, the Economic 

Freedom Index is designed as the complex of ten most essential indicators for main 

spheres of economic performance. 

Proper regulation of the limits of economic freedom is becoming even more 

acute under practical realization of the sustainable development agenda. To be 

effective individually self-running business units have to enjoy substantial measure of 

freedom. But simultaneously they should perform their business tasks as socially 

effective agents acting within the ridged limits of responsibility for possible harmful 

effects on environment stability and social inclusiveness. In this respect the following 

aspects of governmental regulation are getting higher importance: 

- ratio between oligarchic (monopolistic) capital and medium/small businesses 

has to be actively regulated by the state; 

- private efficiency of a single firm should be limited to the level acceptable 

from the point of social efficiency of its activity by minimizing possible negative 

externalities; 

- unjustified economy on labor conditions as well as artificial obstacles in 

social activities of the workers (by action or inaction of the principal) ought to be 

restricted; 

- scale of the shadow economy and corruption must be drastically diminished 

and severely punished. 
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FINANCIAL SUSTAINABILITY AND VALUE OF JOINT-STOCK 

COMPANIES FROM FOOD INDUSTRY IN POLAND AND UKRAINE 

 

The research presents the analysis of relations between financial sustainability 

and value of joint-stock companies from food industry in Poland and Ukraine. 

Increase of volume of assets, shareholders’ equity and revenues demonstrated an 

improvement of financial sustainability and resulted in growing valuations of 

companies in the study period. Sample business entities achieved relatively high 

liquidity and profitability that proved their financial sustainability in terms of risk and 

return. At the same time rising operating profit margins and liquidity ratios 

determined higher enterprise value of joint-stock companies. This emphasized a 

positive relation between enterprise value and financial sustainability. Joint-stock 

companies demonstrated a robust capital structure with a minor decrease of corporate 

debt in 2011-2015. However changes in sources of financing could provoke a trade-

off between financial sustainability and enterprise value. According to a regression 

model factors positively influencing enterprise value included revenue, cash and cash 

equivalents, operating profit, current liabilities and shareholder’s equity. Stimulating 

revenue and increasing operating profit as well as maintaining higher cash balances 

improves financial sustainability while debt extension can significantly deteriorate 

continuity of business. 
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Доведено, що виникає необхідність формування якісно нового 

теоретичного погляду на природу соціально-економічних процесів у 

глобалізованому суспільстві, на основі якого можна було б сформулювати 

сучасну теоретико-методологічну парадигму самої економічної теорії, 

методологічну парадигму економічної політики та, власне, перспективну 

парадигму окреслення принципів і цілей соціального та економічного розвитку 

на майбутнє.  

Авторами запропоновано, що першим практичним кроком до формування 

нового теоретичного погляду на природу та можливі шляхи розвитку процесів, 

що відбуваються в економіці глобалізованого суспільства, на засадах сучасної 

політичної економії, є визнання та врахування реальності існування 

взаємозалежності між рівнем розвитку економічної теорії, якості науково 

обґрунтованого політичного та економічного мислення політиків та рівнем 

продуктивної спроможності певних національних економічних, соціальних і 

політичних систем, світової економічної системи в цілому.  

Обґрунтовано, що «оманлива видимість», «простота» проблем 

повсякденного суспільного життя, на її таких поверхневих, «перекручених 

формах» дійсності будуються моделі економічної політики, і породжує 

постійно зростаючу потребу в адекватній вимогам часу економічній теорії, 

отже й у новій парадигмі дослідження та сприйняття світу. Авторами доведено, 

що глибоке розуміння особливостей функціонування та розвитку сучасної 

економіки і суспільства, людини, системи мотивації праці, 

загальноцивілізаційних ціннісних орієнтирів розвитку глобального світу 

вимагають моделі економічної політики, ґрунтованої на людиноцентричній і 

трансгуманітарній парадигмі. 
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It is proved that there is a need to form a qualitatively new theoretical view on 

the nature of socio-economic processes in a globalized society, on the basis of which 

it would be possible to formulate a modern theoretical and methodological paradigm 

of the actual economic theory, a methodological paradigm of economic policy and, in 

fact, a prospect paradigm for defining principles and goals for social and economic 

development on the future.  

The authors have suggested that the first practical step towards the formation of 

a new theoretical view for the nature and possible ways of developing processes 

taking place in the economy of a globalized society based on the principles of 

contemporary political economy is recognition and consideration of the existence 

reality of the interdependence between the level of economic theory development, the 

quality of scientifically grounded political and the economic thinking of politicians 

and the level of productive capacity of certain national economic, social and political 

systems, the world economic system in general.  

It is substantiated that models of economic policy are being constructed on the 

basis of «deceptive visibility», «simplicity» of the problems of everyday social life, 

on the basis of its superficial, «distorted forms», and it creates a constantly growing 

demand for adequate economic theory, therefore, in the new paradigm of research 

and perception of the world. The authors have proved that a deep understanding of 

the peculiarities of the functioning and development of modern economies and 

societies, of human, of the system of labour motivation, of general civilization values 

of the global world development require a model of economic policy based on a 

human-centric and transhumanitarian paradigm. 
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Методологічна рефлексія сучасної економічної теорії взаємопов’язана з 

інноваційними методами навчання. Серед багатьох креативних пропозицій і 

міркувань особлива увага приділяється проблематиці «кейсів» (від англійського 

case – випадок, ситуація). Метод case-study, або метод конкретних ситуацій, 

заснований на навчанні шляхом вирішення конкретних завдань-ситуацій 

(вирішення кейсів), найбільш широко використовується у вивченні економіки 

та бізнес-наук. Безпосередня мета методу case-study – спільними зусиллями 

групи студентів проаналізувати ситуацію-case, що виникає при конкретному 

станові справ, і виробити практичне рішення; закінчення процесу – оцінка 

запропонованих алгоритмів і вибір найкращого з них у контексті поставленої 

проблеми. Актуальність впровадження методу case-study в практику вищої 

освіти в даний час зумовлена двома тенденціями: перша випливає із загальної 

спрямованості розвитку освіти, її орієнтації не стільки на отримання 

конкретних знань, скільки на формування професійної компетентності, умінь і 

навичок розумової діяльності, здібностей особистості. Друга випливає з 

розвитку вимог до якості фахівця, який, окрім задоволення вимог першої 

тенденції, повинен володіти також здатністю оптимальної поведінки в різних 

ситуаціях, відрізнятися системністю та ефективністю дій в умовах кризи.  

Ідеї методу case-study полягає в отриманні знань з дисциплін, істина в 

яких плюралістична. Завдання викладання при цьому орієнтоване на отримання 

не єдиної, а багатьох істин, або результатів. Акцент навчання переноситься не 

на оволодіння готовим знанням, а на його вироблення, на співтворчість 

студента і викладача, їх рівноправності в процесі обговорення проблеми. Метод 

case-study – інструмент, що дозволяє застосувати теоретичні знання до 

вирішення практичних завдань. За допомогою цього методу з’являється 

можливість проявити і удосконалити аналітичні та оціночні навички, знаходити 

найбільш раціональне рішення поставленої проблеми. Як інтерактивний метод 

case-study формує інтерес та позитивну мотивацію по відношенню до навчання, 

виступає і як спосіб мислення викладача, його особлива парадигма, що 

дозволяє по-іншому думати і діяти, оновлювати свій творчий потенціал.  



 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

58 

Volodymyr Ilin, 

Doctor of Science (Philosophy), Professor, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 

ECONOMIC THEORY IN THE SYSTEM OF MODERN EDUCATION: 

CASE STUDY METHOD 

 

Keywords: economic theory, methodological reflection, pluralism, case, 

method, specialist, systematic. 

 

The methodological reflection of modern economic theory is interrelated with 

innovative teaching methods. Among many creative suggestions and considerations, 

special attention is paid to the issue of "cases" (from the English word "case" - a 

particular situation, an example of something occurring). The case study method, or 

the method of specific situations based on learning by solving certain problems-

situations (case handling) is most widely used in the study of economics and business 

sciences. The case study method primarily aims at collaborating of a student group in 

order to analyze the case that arises at a particular state of affairs and to work out a 

practical solution; the completion of the process is the evaluation of the proposed 

algorithms and the choice of the best of them in the context of the problem. The 

relevance of implementing the case study method in higher education practice is 

caused by two trends. The first trend indicates the general direction of the 

development of education; it is oriented more towards the formation of professional 

competence, skills and abilities of mental activity, personality abilities than the 

obtaining specific knowledge. The second trend suggests the development of the 

requirements to the quality of a specialist, who, besides meeting the requirements of 

the first trend, must also be able to behave properly in various situations, act 

systematically and effectively in crisis situations.  

The main idea of the case study method is to obtain discipline-specific 

knowledge, which truth is pluralistic. The task of teaching in this case is focused on 

obtaining many truths or results instead of one. The emphasis on learning is 

transferred from mastering ready knowledge to its development, the co-creation of a 

student and a teacher, their equality in the process of problem discussing. Therefore, 

the case study method is a tool that allows applying theoretical knowledge to solve 

practical problems. This method provides an opportunity to show and improve 

analytical and evaluation skills, and to find the most rational solution to the problem. 

Being an interactive, case study method forms interest and positive motivation 

towards learning, it also serves as a way of teacher’s thinking, his particular paradigm 

that enables him to think, act, and improve his creative potential. 
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капітал, природний капітал, чисті іноземні активи, багатство за класом активів, 

сталий розвиток, економічне зростання. 

 

Розглянуто методику вимірювання та оцінки національного багатства, 

розроблену фахівцями Світового банку з метою встановлення відповідності 

економічного курсу країни цілям сталого розвитку, визначення чистої вартості 

активів у розпорядженні держави в певний період часу, а також відображення 

змін у співвідношенні цих активів. Методика Світового банку не має аналогів, 

оскільки розрахунки базується на глобальному масиві даних для 141 країни в 

період з 1995-2014 рр., та масштабних опитуваннях домогосподарств. Експерти 

Світового банку наголошують на людському капіталі, як на ключовому факторі 

зростання багатства національних економік. 
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METHODOLOGY) 

 

Key words: national wealth, produced capital, human capital, natural capital, 

net foreign assets, wealth by asset class, sustainable development, economic growth.  

 

The methodology of measurement and estimation of national wealth was 

developed by World Bank experts with the purpose of establishing conformity 

between the national economic course and the goals of sustainable development; with 

the purpose of determining the state net asset value for a certain period of time, as 

well as reflecting ratio changes of these assets. The World Bank Wealth accounting 

methodology has no analogues, since the calculations are based on the global data 

base for 141 countries for 1995-2014, and the results from large-scale household 

surveys. World Bank experts emphasize human capital as a key factor in the growth 

of national wealth. 
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Keywords: environmental protection, statistical accounting, statistical data, 

satellite account, natural and economic accounting. 

 

У дослідженні розкрито теоретичну та практичну сутність еколого– 

статистичного обліку, який спрямований на збереження безпечного для 

існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і 

здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням 

навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії 

суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення 

природних ресурсів. Наголошено, що будь які дослідження навколишнього 

природного середовища потребують розрахунку й аналізу кількісних 

показників, в основі яких лежать статистичні дані. Тому проблеми 

статистичного обліку є одними із основних у визначенні та аналізі витрат на 

охорону навколишнього середовища. 

Встановлено, що головною проблемою статистичного обліку є 

порівнянність національних даних з даними Євростата, яка дозволяє проводити 

вказане порівняння з метою виявлення основних тенденцій, закономірностей 

розвитку та змін що відбуваються, оцінювати співвідношення показників для 

прийняття рішень. Статистичні дані різних країн світу часто виявляються 

непорівнянними у зв’язку з розходженнями в методології збору, оцінювання та 

поширення статистичних даних. Ця мета може бути досягнута лише за 

допомогою вартісних показників, методологія та методика визначення яких 

буде порівняна з показниками Євростата, що застосовуються для вартісної 
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оцінки галузей економіки. Саме ці показники забезпечують детальне вивчення 

та аналіз витрат на охорону навколишнього середовища як економічної 

складової системи національних рахунків (надалі по тексту СНР). 

Поряд з цим обґрунтовано методологічні рекомендації щодо складання 

допоміжного (сателітного) рахунку витрат на охорону навколишнього 

природного середовища, які ґрунтуються на методологічних принципах 

міжнародних стандартів СНР, схвалених у 2008 році Комісією Європейських 

Співтовариств, Міжнародним валютним фондом, Організацією економічного 

співробітництва та розвитку, ООН, Світовим банком. В цілому, у СНР 

екологічна діяльність розглядається як система послідовних і взаємопов’язаних 

рахунків, які характеризують операції з виробництва екологічних послуг, 

утворення, розподілу та використання доходу, нагромадження капіталу та 

придбання відповідних фінансових інструментів. 
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УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ СТРУКТУРИЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 

 

Ключові слова: фінансова система, публічні фінанси, фінанси держави, 

фінансові інститути. 
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FORMATION OF PUBLIC COMPONENT OF FINANCIAL SYSTEM OF 

UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOBAL STRUCTURATION OF NATIONAL 

ECONOMICS 

 

Key words: financial system, public finances, state finances, financial 

institutions. 

 

Обґрунтовано необхідність включення до понятійного апарату фінансової 

науки та характеристики фінансової системи України терміну “фінанси 

держави”, що створює передумови для узгодженого використання в теорії і 

практиці таких термінів як “державні фінанси”,  “місцеві фінанси”, “суспільні 

фінанси” та “публічні фінанси”. Визначено перелік фінансових інститутів, що 

відображають публічний характер фінансової системи України. 
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ЦИФРОВА ЕКОНОМІЧНА ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ 

 

Ключові слова: віртуальна реальність, цифровий кубічний простір, 

FinTech, доповнена реальність, портали цифрових послуг, цифрова 

інфраструктура. 

 

Цифровий кубічний простір передбачає формування нової економічної 

доповненої реальності за рахунок інтеграції технології ІКТ в соціально-

економічне життя на різних рівнях економічної агрегації, тим самим 

прискорюючи цифровізацію економіки України. 

Виявлення ефективної роботи BlockChain-технології та якісного 

функціонування FinTech в межах цифрового простору, аналіз взаємозв’язків, 

які простежуються між базовими складовими цифрової економіки, такими як: 

Е-комерція, Е-торгівля, Е-ділові операції, “м’яка” і “тверда” цифрова 

інфраструктура. 

Цифровий простір формує нову економічну доповнену реальність за 

рахунок цифрових відкриттів, обсягу ринку цифрових продуктів/послуг. До 

рушійних сил цифрового простору віднесено наступні інститути: цифрові хаби, 

цифрові платформи, цифрову валюту, FinTech, RegTech. 
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Digital cubic space implies the formation of a new economic augmented reality 

by integrating ICT technology into socio-economic life at various levels of economic 

aggregation, thus accelerating the digitalization of the Ukrainian economy. 

Detecting the effective operation of BlockChain technology and qualitative 

functioning FinTech’s within the digital cubic space, analysis of the interconnections 

that are traced between the basic components of the digital economy such as: E-

commerce, E-trade, E-business operations, “soft” and “solid” digital infrastructure. 

Digital cubic space forms a new economic augmented reality at the expense of 

digital discoveries, the volume of the market of digital products/services. The 

following institutions are included in the driving forces of digital cubic space: digital 

hubs, digital platforms, digital currency, FinTech, RegTech. 



 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

63 

Лактіонова Олександра, 

д-р екон. наук, доцент, 

зав. кафедри фінансів і банківської справи  

Донецького національного університету імені Василя Стуса 

 

ДОСТУП ДО КАПІТАЛУ ТА ФІНАНСОВІ ОБМЕЖЕННЯ 
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інклюзія, недосконалий фінансовий ринок, FinTech. 

 

Доступ до капіталу є ключовим чинником ділової активності суб’єктів 

господарювання нефінансового сектору та рівня життя населення. Теоретичні 

дослідження доводять існування суттєвого взаємозв’язку між фінансовою 

інклюзією та економічним розвитком, рівнем бідності та нерівністю у доходах. 

Особливо сильно така залежність відтворюється в умовах неефективного та 

недосконалого фінансового ринку, коли фінансові обмеження з боку суб’єктів 

господарювання стають на заваді залученню капіталу, посилюючи негативні 

шокові та кризові явища в економіці, діючи через так званий балансовий канал 

(зниження їх чистих активів та фінансового левериджу). Внаслідок 

інформаційної асиметрії, що є проявом недосконалого фінансового ринку, 

найбільш фінансово обмеженими з цієї точки зору суб’єктами господарювання 

апріорі є нові фірми через відсутність кредитної історії, малий бізнес 

(відсутність достатньої застави), компанії із незначними активами. Їх обсяги 

інвестицій є чутливими від обсягів чистого грошового потоку і, таким чином, 

від внутрішніх фінансових ресурсів. Дослідження стану та динаміки доступу до 

капіталу є об’єктом емпіричних досліджень Світового банку. Оцінка рівня 

фінансових обмежень з боку нефінансових корпорацій в Україні є актуальним 

напрямом. В цьому аспекті набувають додаткової цінності дослідження впливу 

на такі обмеження та, відповідно, доступ до капіталу, перспективи розвитку 

FinTech, таких як банкінг для малого бізнесу, peer-to-peer позик тощо. 
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Access to finance is the key for a business activity in non-financial sector and 

the standards of living for the population. The theoretical studies have proved the 

existence of a significant relationship between financial inclusion and economic 

development, poverty and income inequality. This dependence is especially strong on 

the inefficient and imperfect financial market, when financial constraints of business 

entities are non-price barriers for attracting capital, which has a negative stimulation 

impact of shocks and crisis phenomena in the economy through the non-balance 

channel (net assets and financial leverage). Information asymmetry is a friction of 

financial market and financial constraints from this point of view are suffered by new 

firms due to the lack of credit history, small business and companies with minor 

assets due to the lack of collateral. Their investments are sensitive to their net cash 

flow and thus to their internal financial resources. Today we have investigation of 

dynamic access to capital that are carried out by World Bank. But an evaluation of 

the level of financial constraints by non-financial corporations in Ukraine is an 

important issue. This aspect requires additional focus and the study of the impact on 

such constraints and, consequently, on the access to finance in accordance to the 

prospects of FinTech's development, such as SME banking, peer to peer lending. 
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EVALUATION OF THE LEVEL AND RESERVES OF DEVELOPMENT 
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Key words: intellectual capital, development, evaluation, latent indication. 
 
Здійснено критичний аналіз сучасних поглядів щодо визначення сутності 

економічного розвитку та розвитку інтелектуального капіталу зокрема. Останній 
запропоновано визначати, як незворотні, спрямовані, закономірні, якісні зміни 
стану об’єктів інтелектуального капіталу. Одним з елементів управління 
інтелектуальним капіталом підприємства є здійснення оцінки рівня його розвитку. 
Оскільки розвиток інтелектуального капіталу, на відміну від обсягу й вартості, є 
латентною ознакою, для його оцінки слід використовувати методи, які дозволяють 
об’єднувати показники-індикатори рівня розвитку всіх складових 
інтелектуального капіталу підприємства. Удосконалене методичне забезпечення 
оцінки рівня розвитку інтелектуального капіталу підприємства передбачає 
використання 20 показників-індикаторів, що характеризують різні групи 
інтелектуального капіталу (людський капітал, капітал відносин, інтелектуально-
технологічний капітал та організаційний капітал). Процес оцінки рівня розвитку 
інтелектуального капіталу підприємства має високий ступінь об’єктивності, 
оскільки не використовує експертних оцінок ані під час визначення рівня окремих 
показників, ані при визначенні ступеня впливу окремих факторів. 

З метою здійснення інтегрованої оцінки різновимірних та різноспрямованих 
факторних показників-індикаторів було запропоновано використовувати 
інструментарій об’єднаного алгоритму таксономічного аналізу, розроблений на 
кафедрі економіки підприємства та організації підприємницької діяльності 
Одеського національного економічного університету. Розроблене методичне 
забезпечення було використано з метою оцінки горизонтального рівня розвитку 
інтелектуального капіталу 14 найбільших машинобудівних підприємств України. 
Також було здійснено вертикальний аналіз рівня розвитку інтелектуального 
капіталу окремого підприємства за останні 16 років. Резерви розвитку 
інтелектуального капіталу підприємства запропоновано визначати на підставі 
об’єднання відстаней рівня його розвитку від еталонних значень, що були 
отримані за результатами горизонтального й вертикального аналізів. Такий підхід 
до визначення резервів розвитку інтелектуального капіталу дозволяє враховувати 
не тільки відставання підприємства від найкращих-еталонних значень серед групи 
однотипних підприємств, але й враховує відставання за рівнем розвитку від самого 
себе, але тільки у минулі роки. Запропонована методика оцінки резервів розвитку 
інтелектуального капіталу була апробовано на прикладі підприємства  
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УКРАЇНІ 
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Основним викликом сьогодення виступає цифрова трансформація 

економіки, що включає цифровізацію усіх секторів економіки. Як переконує 

досвід, цифрова трансформація здатна підвищити ефективність економічної 

діяльності майже на половину. Причому це стосується усіх сфер економіки і усіх 

ринків. Відповідно, в майбутньому буде відбуватися подальше ускладнення 

суспільного виробництва, а його ефективність значною мірою залежатиме від 

розвитку та використання нових цифрових технологій та розбудови цифрової 

інфраструктури.  

Цифрова інфраструктура – це комплекс технологій, продуктів та процесів, 

котрі забезпечують обчислювальні, телекомунікаційні та мережеві можливості та 

працюють на цифровій основі. Її виникнення є природним наслідком технічного 

прогресу, зміни характеру виробничих відносин, розвитку Інтернету, цифрових 

технологій та зростання потоків інформації. У масштабі країни цифрова 

інфраструктура поділяється на тверду та м'яку. Кожна містить відповідні 

компоненти, які окремо та разом впливають на акселерацію економічного 

розвитку. Усі компоненти національної цифрової інфраструктури є опорними для 

цифрових трансформацій економіки та життєдіяльності, тобто є базою для безлічі 

цифрових додатків, послуг та реалізації цифрових платформ.  

До основних шляхів стимулювання розвитку цифрової інфраструктури в 

Україні можна віднести: 1) збільшення частки домогосподарств, медичних та 

освітніх установ, що мають широкосмуговий доступ до мережі «Інтернет», 

забезпечення доступності послуг по зберіганню та обробці даних для всіх 

суб’єктів економіки; 2) зменшення «інформаційного розриву» між міською та 

сільською місцевостями; 3) грантова та інвестиційна підтримка створення 

цифрових платформ як ключових інструментів цифрової трансформації 

традиційних галузей та ринків. Інтеграція вітчизняних цифрових платформ з 

міжнародними платформами; 4) стимулювання розвитку вітчизняних стартапів, 

які пропонують цифрові рішення для традиційного бізнесу; 5) заохочення 

венчурних інвестицій в розвиток цифрових технологій та платформ; 6) збільшення 

галузей економіки, в яких впроваджено використання мереж зв’язку 5G; 7) 

розробка освітніх програм та підготовка кваліфікованих кадрів в сфері цифрових 

технологій відповідно до вимог цифрової економіки. 
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Today the main challenge of social development is the digital transformation of 

the economy, which includes the digitalization of all sectors of the economy. As 

convinces the experience, digital transformation can increase the efficiency of 

economic activity by almost half. And this applies to all spheres of the economy and 

all markets. Accordingly, in the future there will be a further complication of social 

production, and its effectiveness will largely depend on the use of new digital 

technologies and the development of digital infrastructure. 

Digital infrastructure is a set of technologies, products and processes that 

provide computing, telecommunication and networking capabilities and work 

digitally. Its occurrence is a natural consequence of technological progress, changes 

in the nature of industrial relations, the development of the Internet, digital 

technologies and the growth of information flows. In the country, digital 

infrastructure is divided into hard and soft. Each contains relevant components that 

individually and collectively affect the acceleration of economic development. All 

components of the national digital infrastructure are the basis for the digital 

transformation of economy and life, that is, it is the basis for a multitude of digital 

applications, services and the implementation of digital platforms. 

The main ways of stimulating the development of digital infrastructure in 

Ukraine are: 1) an increase in the share of households, medical and educational 

institutions with broadband access to the Internet, ensuring the availability of services 

for storage and processing of data for all economic entities; 2) reducing the 

"information gap" between urban and rural areas; 3) grant and investment support for 

the creation of digital platforms as key tools for the digital transformation of 

traditional industries and markets. Integration of domestic digital platforms with 

international platforms; 4) stimulating the development of domestic start-ups that 

offer digital solutions for traditional business; 5) promotion of venture investments in 

the development of digital technologies and platforms; 6) an increase in the branches 

of the economy, which introduced the use of 5G networks; 7) the development of 

educational programs and the training of qualified personnel in the field of digital 

technologies in accordance with the requirements of the digital economy. 
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На початку ХХІ століття формуються нові бізнес-моделі та стратегії як 

результат зміни цінностей людини, підприємництва, суспільства. Під впливом 
невизначеності та нестабільності поведінка людини стає ірраціональною і все 
більше залежить від поведінкових, когнітивних, емоційних чинників. Багатство 
асоціюється з фінансовою безпекою та стабільністю. Все більше людей готові 
брати участь у вирішення суспільних проблем. Все більше споживачів, 
працівників, інвесторів вважають що компанії мають досягати власні бізнес-цілі, 
покращуючи суспільство та навколишнє середовище.  

Концепція бізнесу, орієнтованого виключно на максимізацію прибутку, 
виявилась недієздатною. В результаті, бізнес-моделі стають все більш 
клієнтоорієнтованими, і максимізацію ринкової вартості компанії та 
збалансування запитів зацікавлених сторін забезпечує «спільна цінність». 
«Спільна цінність» – це економічна цінність, що створює цінність для суспільства, 
вирішує його потреби і виклики (соціальні та екологічні цінності). В результаті 
формується соціально-відповідальна модель, яка є джерелом можливостей, 
інновацій, конкурентних переваг.  

Виклики, що стоять сьогодні перед державами, є надто великими і 
складними, щоб їх вирішували лише уряд і соціальний сектор. Існує потреба у 
масштабному впливі на систему соціального обслуговування, підвищенні 
ефективності соціальних послуг, вирішенні основних причин зростання попиту на 
них замість намагання впоратися з наслідками. Одним із шляхів вирішення цієї 
проблеми є впровадження інноваційних способів виробництва соціальних послуг з 
продуктивністю приватного сектору.  

Ці тенденції обумовлюють стрімке зростання імпакт інвестицій та 
формування четвертого сектору економіки, розвиток якого направлений на 
створення більш інклюзивних та стійких економік. Інвестиції впливу – це 
свідомий відбір та підтримка інвестором організацій і проектів, які поділяють його 
соціальну або екологічну місію, і здатні генерувати прибуток. Ризик і віддача – це 
те, що відрізняє імпакт інвестиції від соціально-орієнтованих інвестицій та 
філантропії, а вплив – від традиційних інвестицій.  

Отже, інвестиції впливу – це потужний інструмент масштабного вирішення 
проблем глобального розвитку. Втім їх поширення стримується недостатнім 
рівнем інформованості суспільства, недостатнім рівнем довіри, відсутністю 
міждисциплінарних навиків, необхідних для прийняття рішення, зростанням 
ресурсів для їх відбору та моніторингу. Для підвищення емоційної зацікавленості 
в імпакт інвестуванні необхідно розвивати систему освіти та обмін знаннями. 
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At the beginning of the 21st century, new business models and strategies form 

as a result of the change of values of a person, entrepreneurship, society. 

Under the influence of uncertainty and instability, human behavior is irrational 

and depends on cognitive and emotional factors. Wealth is associated with financial 

security and stability. More and more people are ready to participate in solving 

problems of global challenges. More and more consumers, employees, and investors 

think that companies should achieve their business goals and at the same time 

improve society and the environment. 

The conception of business that focuses exclusively on maximizing profits is 

unable to function. As a result, business models are becoming more customer-

oriented, and “shared value” ensure the maximization of the market value of a 

company and balances stakeholder requests. “Shared Value” involves creating 

economic value in a way that also creates value for society by addressing its needs 

and challenges (social and environmental impacts). As a result, the concept of 

“shared value” can be defined as a new way to achieve economic success that is a 

source of opportunities, innovations, and competitive advantages. 

The problems faced states today are complicated and difficult in order to be 

only solved by government or the social sector. There is a need for widespread 

impact on the social services system; increase of efficiency of social services; solving 

the main reasons for the growth in demand for them instead of overcoming the 

consequences. The introduction of innovative ways of producing social services with 

the rate of return of private sector is one way to address these problems. 

These trends contribute to the rapid growth of Impact Investments and the 

emergence of the fourth sector of the economy that is essential for addressing global 

challenges and building more inclusive, sustainable economies. Impact investment is 

an deliberate choice and support of organizations and projects by the investor. They 

share his social or environmental mission and are able to make profits. Risk and 

return differ impact of investment from socially-oriented investments and 

philanthropy, and impact differs the last ones from traditional investments. 

As a result, Impact Investments are a powerful tool for solving global 

problems. However, their distribution is restrained by inadequate of awareness 

society, lack of trust, lack of interdisciplinary skills which are necessary to decision-

making, increase in the resources and for their correct selection and monitoring. 

Therefore, literacy and knowledge exchange must be developed in order to increase 

the interest in Impact Investment. 
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Застосування міждисциплінарного підходу в дослідженні суперечностей 

розвитку українського суспільства дозволило виявити кореляційну 
взаємозалежність та хаотичність форм прояву взаємодії між політичними циклами, 
економічною нестабільністю, ресурсною розбалансованістю та соціальною 
неоднорідністю за останні три десятиліття незалежності України, наслідком чого є 
наростання суперечностей в управлінні публічною економікою в якості засадної 
ресурсно-фінансової бази подолання загроз існування державності. 
Демонополізація та локалізація політичної ренти через подолання корупції та 
тіньової економіки, усунення інформаційної асиметрії, імплементація 
європейських цінностей та соціальних стандартів шляхом децентралізації, захисту 
прав власності, прозорості та доступності до використання державних 
матеріальних активів та публічних фінансів на національному та місцевому рівнях 
повинно супроводжуватись модернізацією реформ в системі надання публічних 
послуг та громадянської ідентифікації правових норм та професійного опанування 
політиками (публічними менеджерами) України світового теоретичного надбання 
з основ суспільного вибору та макрорегулювання публічної економіки.  
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The application of the interdisciplinary approach to the study of contradictions in 

the development of Ukrainian society has revealed correlational interdependence and 
chaotic forms of interaction between political cycles, economic instability, resource 
imbalances and social heterogeneity over the last three decades of Ukraine's 
independence, resulting in an increase in contradictions in the management of the public 
economy in the quality of the main resource and financial base to overcome the threats 
of the existence of statehood. Demonopolization and localization of political rent 
through combating corruption and the shadow economy, eliminating information 
asymmetry, implementing European values and social standards through 
decentralization, protection of property rights, transparency and access to the use of state 
material assets and public finances at the national and local levels should be 
accompanied by modernization of reforms in the system for providing public services 
and civil identification of legal regulations and professional capture by politicians 
(public managers) of Ukraine world heritage theoretical foundations of public choice and 
public economy makroregulation. 
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Становлення інформаційно-цифрової економіки та виробництва 

інформаційних ресурсів ґрунтуються на розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій і супроводжуються як широким впровадженням 
інформаційно-комунікаційних технологій, так і зростанням масштабу 
економічної діяльності, що досягається розміщенням у різних інформаційно-
економічних просторах усіх видів економічної діяльності. 

У розвитку інформаційно-технологічної індустрії можна виділити 
наступні етапи: системно-орієнтовані інформаційні технології з власними 
стандартами – 1960–1970-і роки; інформаційні технології, що орієнтовані на 
персональні комп’ютери, зі стандартами HW і SW де-факто – 1980–90-і роки; 
Інтернет-орієнтовані інформаційні технології з Інтернет-стандартами де-юре 
– 1990–2000-і роки; початок 2000-х років – підняття хвилі споживчо-
орієнтованих інформаційних технологій зі стандартами змісту і передачі 
інформації. Але цими хвилями сучасні ІКТ не обмежуються – в останні роки 
все більшої популярності набувають хмарні технології та великі дані. 

Хмарні технології (обчислення) – це технологія, яка надає користувачам 
Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання 
програмного забезпечення як онлайн-сервіса. По-суті, це модель забезпечення 
повсюдного та зручного мережевого доступу на вимогу до загального пулу 
обчислювальних ресурсів, що конфігуруються. Хмарні технології мають як 
переваги, так і недоліки. Хмарні технології стають загальноприйнятою 
платформою для побудови додатків для web, бізнесу, промисловості та 
сучасних наукових досліджень. Хмарні платформи надають додаткам також 
таких якостей, як виділення ресурсів і надання послуг за вимогами, 
горизонтальна і вертикальна масштабованість («еластичність»), мобільність, 
незалежність від програмної та апаратної платформ. 

Широке впровадження хмарних технологій підготувало технічну база для 
нової хвилі технологій Великих Даних (Big Data) – маси нових завдань, які 
стосуються суспільної безпеки, глобальних економічних моделей, 
недоторканості приватного життя, усталених моральних правил, правових 
відносин людини, бізнесу і держави. Сьогодні технології обробки «великих 
даних» стали силою, яка змінює світ, а розвиток і впровадження технологій 
«великих даних» може дати унікальні конкурентні переваги бізнесу, допомогти 
побудувати ефективнішу державу, надати нові можливості людям, і, в 
кінцевому підсумку – зробити наше життя зручнішим і безпечнішим. Великі 
дані – важливий крок людства у постійному прагненні виміряти й пізнати 
навколишнє середовище.  
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Establishment of information and digital economy and information resources 

based on the development of information and communication technologies and 
accompanied as broad implementation of information and communication 
technologies, and the increasing the scale of economic activity, which is achieved by 
placing the different information and economic spaces of all kinds of economic 
activity. 

In the development of the information-technology industry we can distinguish 
the following stages: System-oriented information technologies with their own 
standards – 1960s – 1970s; information technologies that are focused on personal 
computers, with the standard HW and SW de facto – 1980 – 90 years; Internet-based 
information technology with Internet standards de jure – 1990 – 2000 years; 
beginning 2000 years is raising waves of newly consumer-oriented information 
technologies with the standards of content and information transfer. But these waves 
of modern ICT is not limited to – in recent years become increasingly popular cloud-
based technologies and data. 

Cloud technologies (computing) is a technology that enables Internet users to 
access the computer resources of the server and use the software as an online service. 
In fact, it is a model of providing ubiquitous and convenient network access on 
request to the General pool of computing resources that systems are configured. 
Cloud technologies have both advantages and disadvantages. Cloud technology is 
becoming the standard platform for building applications for the web, business, 
industry and scientific research. Cloud platforms provide applications also such 
qualities as the allocation of resources and the provision of services according to 
requirements, horizontal and vertical scalability (elasticity), mobility, independence 
from software and hardware platforms. 

Wide implementation of cloud-based technologies has produced a technical 
base for a new wave of technologies Big Data is the mass of the new tasks relating to 
public security, global economic models, the inviolability of private life, established 
the moral rules of human relations, legal, business and the State. Today, the 
technology of "big data" were the force that changes the world, and the development 
and implementation of technologies "big data" can give unique competitive 
advantages for businesses, help build a more efficient State, provide new 
opportunities for people, and, in the end is to make our lives easier and safer. Big data 
is an important step of humanity in a constant quest to measure and understand the 
environment. 



 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

73 

Мєдвєдкова Наталія, 

канд. екон. наук, асистент, 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ В УКРАЇНІ 

(НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ) 

 

Ключові слова: бюджет, партисипативне бюджетування, територіальна 

громада, місцеві органи влади, проект. 

 

Проаналізовано ключові принципи та переваги партисипативного 

бюджетування. Розглянуто ризики та недоліки, які заважають ефективному 

використанню бюджету участі в м. Запоріжжі 
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PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF PARTICIPATORY BUDGETING IN 

UKRAINE (EVIDENCE FROM ZAPORIZHIA) 
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government, project. 

 

Key principles and benefits of participatory budgeting are analyzed. The risks 

and disadvantages that prevent the effective use of the participatory budgeting in 

Zaporizhiaare considered 

 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwiMhJ-Uu67dAhVJjiwKHTmHAFAQFjAGegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fbgscience.ru%2Flib%2F9883&usg=AOvVaw1jrTl5jkwkn085kM80TJs3
https://en.wikipedia.org/wiki/Zaporizhia
https://en.wikipedia.org/wiki/Zaporizhia
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This article introduces the study of economic resilience and analyses its effects 

in EU countries, focusing on the regions of Central Europe. Discovering and building 

territorial adaptability accounts for global socio-economic trends and leads to the 

combination of existing businesses with new technologies. Consequently, 

unsustainable growth dynamics are impacted by external distortions. In the case of 

countries and regions, this means that parallel occurrences of the growth and 

stagnation stages occur, resulting in multiple trajectories of change.  

The diversity and multiple trajectories of economic change can be interpreted 

in terms of hybridization of development, which in recent years has often been 

referenced as a concept that explains the unconnected, and highly diverse 

development trends (Patkar–Keskar 2014). Hybridization is perceived as an intrinsic 

component of the modern growth dynamics that determine the level of resilience 

spanning the spatial organization of socio-economic systems. The main reason for 

hybridization in the business and territorial sphere is the need for rapid 

transformation of production in a cosmopolitan, consumer-oriented, and globalized 

world (i.e. the searching and building of adaptability as a main driving force of 

resilience).  

Is hybridization of development explained by the randomness of economic 

processes or can it be regarded as a new pattern of development? Contemporary 

developmental effects, including often unexpected industry and technology links, 

may be interpreted as random without a detailed analysis. 
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У доповіді йдеться про мотиваційну структуру комерційних назв, що 

визначає стратегію неймінга. Розглянуто природу комерційних назв, що 
передбачає правильну комбінацію об’єктивної інформації та суб’єктивності.  
Розглянуто комерційні назви ресторанів Брюсселя. Підкреслено гетерогенний 
характер семантичних ознак комерційних назв та основні компоненти  
мотиваційної структури комерційних назв. Запропоновано нову класифікацію 
комерційних назв, що бере до уваги їхні мотиваційні та структурні 
характеристики. Визначено співвідношення між мотиваційною структурою 
комерційних назв і ступенем персуазії, що вони мають. Зроблено акцент на 
важливості інтернаціональних елементів в умовах глобалізованого міського 
простору. Проаналізовано використання різних видів комерційних назв та їч 
важливість  для неймінгу. Підкреслено необхідність пристосувати той код, яким 
вони володіють, до потреб цільової аудиторії. Доведено відсутність прямого 
зв’язку між прозорістю та невизначеністю мотиваційних характеристик та 
високим чи низьким рівнем персуазії. Розроблено рекомендації щодо вибору 
ефективних лінгвістичних засобів вираження у створенні комерційних назв.  
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MOTIVATIONAL STRUCTURE OF BUSINESS NAMES AND LINGUISTIC 

MANIPULATION 
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The paper deals with motivational structure of business names, that determines the 
choice of strategy for naming. The nature of business names is considered, that requires 
the right combination of objective information and subjectivity. Business names of 
restaurants in Brussels are studied. Heterogeneous character of business names’ semantic 
features is specified. The main components of motivational structure of business names 
are highlighted. A new classification of business names is proposed, taking into 
consideration their motivational and structural characteristics. The correlation between 
motivational structure of business names and the degree of persuasion they possess is  
defined. The accent on the value of international elements under the framework of 
globalized urban environment is made. The use of different kinds of business names and 
their relevance for naming process is analysed. The necessity to adjust the code they 
possess to the needs of the target audience is underlined. The absence of direct 
correlation between transparency or vagueness of motivational characteristics and low or 
high level of persuasion is proved. Recommendations for the choice of effective 
linguistic means of expression in business names creation are developed. 
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The National Census in 2011 for the first time in Poland was perform using the 

representative method which is connected with the choice of a properly constructed 

estimator, which on the basis of the sample will most accurately represent the studied 

population. The paper focuses only on one of the many categories appearing in the 

Census. The category studied is disability, and the responses received from the 

respondents were declarative, therefore deformation and no answers appear. From 

among many intermediate estimators of the SMO class, it is necessary to choose 

those that meet the formal and substantive criteria (they define a certain benchmark). 

For this purpose, you can also use the clustering methods that will allow you to create 

a model reference frame. To create such a benchmark one should go a step further 

than simply clustering. 

The solution proposed in the article is the analysis of the shape of the data 

point cloud (Topology Data Analysis) allowing to group them and find relationships 

between them. This method does not require prior assumptions about the 

dependencies sought, and allows to discover relationships between data points that 

could pass undetected under standard common statistical and taxonomic methods. 

According to G. Carlsson et al. (2005) the method uses persistent homology, 

the main advantage of which is low sensitivity to interference, information noise, data 

inaccuracy. Slight data point shifts are not able to significantly change the persistence 

diagram (which is an alternative to the dendrogram) and the resulting conclusions. 
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The aim of the paper is to discuss experiences resulting from the 

implementation of the National Science Center project Indirect estimation of 

disability on the base of Polish National Census 2011, financed from the resources of 

the NSC granted on the basis of Decision No. DEC-2013/11 / B / HS4 / 01472. The 

paper deals with problems related to the new census technology using of 

administrative data sources and survey methodology as well as the small domains and 

area estimation. The results are as follows: 

1) Calibration estimation seems to be a good tool for generalizing results from 

National Census using an integrated database at the level of small areas and small 

domains.  

2) Distributions of demographic and social events by age (domains) are much 

better suited to indirect estimation results evaluation than in regional and spatial 

distributions (small areas).  

3) Calibration estimation is probably not a sufficient remedy for refusals and 

similar absences in the Census, as it seemed to us before. 

4) In the Polish Censuses was a rule the only one adult in household provides 

information concerning all other persons to the census pollster. I call it a group 

responder. The group responder, from whom during the Census in Poland and in the 

countries of the former socialist camp, as much as 2/3 of information can be the cause 

of enormous errors, which was well demonstrated by disability investigation on the 

example of legally disabled people in advanced age groups. 

The resulting conclusions may be of particular importance in the design of 

Polish Census 2021. 
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Традиційний університетський курс англійської мови для економістів та 

менеджерів необхідно модифікувати на виклик нових вимог сучасного ринку 

праці. Деякі випускники все ще працевлаштовуються як працівники, які зайняті 

обробкою інформації. Вони сидять за столами і забезпечують традиційні 

оперативні функції у сфері бухгалтерського обліку, управління персоналом або 

матеріального забезпечення. Вони зайняті звичайною офісною діяльністю і не 

працюють в проектах, які вимагають миттєвої співпраці в онлайн-режимі. 

Сьогодні з'явилися численні працівники з якими нема фізичного контакту в 

офісі і такі робітники часто складають більшість працівників у багатьох 

компаніях. Співробітники, що працюють поза приміщеннями компанії, 

складаються також з віддаленої робочої сили від зростаючої армії працівників 

світової гіг-економіки, які виникли завдяки появі цифрових робочих місць. 

Основними користувачами цифрових робочих місць та інноваційних 

комунікаційних стратегій є працівники знань. Нова цифрова реальність на 

робочому місці вимагає належних навичок англійської мови для швидкого 

обміну різними критично важливими у часі даними, співпраці у проекті своєї 

команди, або справлятися з комунікацією, характерною для менеджменту 

відносин з клієнтами. 

Університетський курс англійської мови навряд чи можна обмежити 

конкретною комунікацією, знаннями, процесами або потребами цільової групи 

вірогідних цифрових робочих місць. Однак очевидні основні компетенції 

комунікації включають міжкультурну обізнаність, міжособистісне спілкування 

та письмові навички. Цифрове робоче місце зазвичай включає діяльність, що 

проводиться в міжнародному бізнес-середовищі, де міжкультурні навички 

мають першочергове значення для успішного спілкування з людьми інших 

культур. Культурна обізнаність та чутливість підвищують рівень комунікації та 

продуктивності робітника. Цифрове робоче місце вимагає навичок спілкування 

телефоном, інтерв'ювання, презентації та проведення переговорів. Навички 

письма мають забезпечувати роботу з електронною поштою, підготовку звітів і 

презентацій. Існує потреба покращати спеціальні письмові навички для 

професійного користування електронною поштою в аспекті формування 

повідомлення, використання лексики та уникнення сленгу. 
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DIGITAL WORKPLACE ENGLISH  

FOR STUDENTS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 

Key words: digital workplace, English course, job market, communication 

skills. 

 

A traditional university English course for economists and managers should be 

modified to meet new requirements of the modern job market. Some graduates are 

still to be employed as process workers who sit at desks and do long-established jobs 

in accounting, HR operation or purchasing. They have more everyday office routines 

and are not working in projects that require instant online collaboration. Nowadays, 

there are numerous non-desk workers who have no internal office access and these 

employees often make up the majority of the workforce in many companies. The 

employees working outside the company premises include remote workforce from a 

growing army of the world gig-economy workers who have emerged owing to 

appearance of digital workplaces. Main users of the digital workplace and innovative 

communication strategies are knowledge workers. A new digital workplace reality 

requires appropriate English skills for a prompt sharing of various time-critical 

information, collaborating on a team project or meeting communication processes 

intrinsic to customer relationship management.  

The university English course can hardly be specified for a particular 

communication, knowledge, processes or collaboration target group of the probable 

digital workplaces of the students. However the apparent principal communication 

competences include intercultural awareness, interpersonal speaking and writing 

skills. A digital workplace commonly involves activities conducted in international 

business environment where intercultural skills are of paramount importance for 

successful communication with people of other cultures. Cultural awareness and 

sensitivity enhances communication and productivity. A digital workplace requires 

speaking skills for telephoning, interviewing, making presentation and conducting 

negotiations. Writing skills include emailing, drafting reports, and producing 

presentations. Specific written communication skills for reporting need improvement 

including professional emailing in terms of self-expression, vocabulary usage, and 

avoidance of slang.   
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СТАН БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В КРАЇНІ: ПІДХОДИ ДО 
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STATUS OF BUSINESS ENVIRONMENT IN COUNTRY: 

APPROACHES TO EVALUATION AND VALUE FOR COMPETITIVENESS 

 

Keywords: business environment, competitiveness. 

 

Обґрунтовано різницю між поняттями «зовнішнє середовище» та «бізнес-

середовище». Проаналізовано сукупність найбільш поширених в світі індексно-

рейтингових проектів оцінювання стану бізнес-середовища в країнах, 

відповідне місце в них економіки України. Обґрунтований поділ підходів до 

оцінювання стану бізнес-середовища в країні на дві групи: на основі 

оцінювання умов бізнес-середовища та на основі оцінювання результатів 

функціонування бізнес-середовища. В якості показників фактично-

результуючого характеру запропоновано використовувати показники прямого 

іноземного інвестування в країну (на прикладі України) як відображення 

реального інтересу бізнес-спільноти до певної економіки.  

Вперше запропоновано класифікувати підходи до оцінювання стану 

бізнес-середовища на такі, що базуються або на оцінці умов бізнес-середовища, 

або на основі результатів його функціонування. Подальший розвиток отримало 

визначення переваг та недоліків основних індексів (рейтингів), які 

використовуються в світовій практиці для оцінювання умов бізнес-середовища. 

Запропоновано в рамках реалізації підходу на основі результатів 

функціонування бізнес-середовища використовувати показники, пов’язані з 

надходженням прямих іноземних інвестицій.  

Запропонований підхід може бути використаний менеджерами 

підприємств для підвищення якості оцінювання стану бізнес-середовища при 

прийнятті стратегічних управлінських рішень. 
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СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ПОШУК РІШЕНЬ 
 
Ключові слова: медичне страхування, система охорони здоров’я, страхова 

медицина, обов’язкове медичне страхування, медичні послуги, медична допомога. 
 
Розглянуто досвід реформування системи медичного страхування у 

Республіці Польща. Проаналізовано медико-демографічні показники оцінки 
польської системи охорони здоров’я. Визначено ключові здобутки Польщі після 
перебудови системи охорони здоров’я. Досліджено механізм фінансування 
медицини за принципом солідарного обов’язкового медичного страхування, 
платником за медичні послуги і ліки в якому є Національний фонд охорони 
здоров’я, наповнення якого відбувається через індивідуальні податкові 
відрахування. Відзначено збільшення обсягу медичного фінансування з 
розрахунку на одну особу з моменту запровадження реформи. 

Визначено напрямки спільного проекту "Пошук рішень для систем охорони 
здоров'я у Республіці Польща та Україні: провідні проблеми та основні напрямки 
діяльності з реінтеграції та розвитку"в рамках співпраці між Київським 
національним університетом імені Тараса Шевченка, Варшавською школою 
економіки (Республіка Польща), Міністерством охорони здоров’я України, 
Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця та Лодзьким 
медичним університетом (Республіка Польща). Представлено результати 
опитування респондентів (студентів Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка) в рамках проекту з метою оцінки готовності населення України 
до реформування національної системи охорони здоров’я.  

Обгрунтовано неготовність населення країни до реформування системи 
охорони здоров’я. Проведено порівняння варіантів фінансування сфери медичних 
послуг, запропонованих громадянами (опитаними респондентами) та урядом.  

Проаналізовано представлений Міністерством охорони здоров’я України 
перший гарантований пакет медичних послуг, як чіткий набір послуг первинної, 
спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної допомоги, а також екстреної, 
паліативної та реабілітаційної допомоги. Приділено значну увагу новій моделі 
фінансування охорони здоров’я в Україні на рівні спеціалізованої допомоги, в 
системі екстреної медицини та державних закупівлях ліків і медичних виробів. 

Розглянуто можливі сценарії реформування медичної сфери в Україні, 
аргументовано прийнятність досвіду впровадження медичного страхування в 
Польщі у практиці реформування вітчизняної системи охорони здоров’я. 
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HEALTH SYSTEM IN UKRAINE: SEARCHING SOLUTIONS 
 
Keywords: medical insurance, health care system, insurance medicine, 

compulsory health insurance, medical services, medical care. 
 
The experience of reforming the health insurance system in the Republic of 

Poland is considered. The medical-demographic indicators of the assessment of the 
Polish health system are analyzed. The key achievements of Poland after the 
restructuring of the health care system are determined. The financing mechanism of 
medicine on the principle of solidarity compulsory health insurance, the payer for 
medical services and medicines in which the National Health Fund, the filling of which 
occurs through individual tax deductions, is investigated. An increase in the volume of 
medical financing per person has been noted since the introduction of the reform. 

Directions are determined of the joint project "Search for solutions for health 
systems in the Republic of Poland and Ukraine: the main problems and the main 
directions of reintegration and development activities" within the framework of 
cooperation between the Taras Shevchenko Kiev National University, the Warsaw 
School of Economics (Republic of Poland), the Ministry of Health of Ukraine, National 
Medical University named after A.A. Bogomolets and Lodz Medical University 
(Republic of Poland). The results of the survey of respondents (students of the Taras 
Shevchenko National University of Kyiv) in the framework of the project are presented 
in order to assess the readiness of the Ukrainian population to reform the national health 
system. 

Grounded lack of readiness of the population of the country to reform the health 
care system. A comparison was made of financing options for the medical services 
offered by citizens (survey respondents) and the government. 

The first guaranteed package of medical services presented by the Ministry of 
Health of Ukraine was analyzed, as a clear set of primary, specialized outpatient and 
inpatient services, as well as emergency, palliative and rehabilitation 
services.Considerable attention is paid to the new model of health care financing in 
Ukraine at the level of specialized care in the system of emergency medicine and 
government procurement of medicines and medical products. 

Possible scenarios for reforming the medical sphere in Ukraine are considered, the 
suitability of the experience of introducing health insurance in Poland in the practice of 
reforming the domestic health care system is argued. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ: 

ЗМІСТ ТА УКРАЇНСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ 

 

Ключові слова: макроекономічна стабілізація, інституціоналізація 

стабільності, інтегральне оцінювання економічної безпеки, фіскальні правила 

уряду. 

 

Обґрунтовується ідея про інституціоналізацію макроекономічної 

стабільності як про процес, що охоплює декілька етапів, а саме: 

- усвідомлення причин та загроз дестабілізації, 

- адекватне оцінювання макроекономічних диспропорцій за визнаними 

урядом методиками, 

- унормування алгоритмів обов’язкової реакції національних регуляторів 

на виникнення диспропорції. 

Українські проблеми макроекономічної стабілізації розглянуто на 

прикладі інтегрального оцінювання національної безпеки та реалізації 

фіскальних правил уряду.  
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INSTITUTIONALIZATION OF MACROECONOMIC STABILITY: 

CONTENT AND UKRAINIAN REALITY 

 

Key words: macroeconomic stabilization, institutionalization of stability, 

economic security integral assessment, government fiscal rules. 

 

The idea of macroeconomic stability institutionalization as a process that 

involves several stages is substantiated. These are the stages like: 

- awareness of the causes and threats of destabilization, 

- an adequate assessment of the macroeconomic imbalances according to 

recognized government techniques 

- the normalization of the obligatory algorithms of the national regulators 

reaction to the emergence of imbalances. 

Ukrainian macroeconomic stabilization problems are considered on an 

examples of the integral assessment of national security and government fiscal rules 

implementation. 
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INTERNATIONALIZATION OF INSURANCE BUSINESS IN UKRAINE 

 

Key words: insurance field, insurance capacity, international reinsurance, 

internationalization of insurance business in Ukraine, institutional traps, globalization 

 

An analysis of genesis of Ukraine's insurance field since the early 1990s shows 

the outstripping growth rate of demand for insurance protection that overtakes the 

growth of insurance capacity supplied by the national market. The local carriers’ 

capacity depends on and is derived from the capacities imported from the world 

market. International reinsurance in such a case acts as a controversial driver of 

integration of local insurance business into global insurance market. On the other 

hand the institutional environment impactful on internationalization of insurance 

business in Ukraine is exposed to institutional block-ins, that may prove the trends of 

Ukrainian insurance market's glocalization. 
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УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ 

 

Ключові слова: державні фінанси, внутрішній контроль, сумлінне 

управління, компоненти внутрішнього контролю, аудит. 

 

Метою дослідження є вивчення сучасного стану та можливостей 

імплементації в практику управління державними фінансами України 

рекомендацій по добросовісному управлінню державними фінансами (INTOSAI 

GOV) та моделі ризику і контролю COSO. 

Для дослідження застосовано якісні методи, зокрема: метод 

спостереження та інтерв’ю, які дали можливість оцінити відповідність 

внутрішнього контролю сумлінності управління державними фінансами 

вимогам INTOSAI GOV. 

У результаті дослідження зроблено висновки щодо невідповідності 

організації внутрішнього фінансового контролю на рівні органів місцевого 

самоврядування в Україні очікуванням користувачів та доведено необхідність 

використання моделі ризику і контролю COSO для управління фінансами 

державного сектора в частині ідентифікації джерел ризику, цілей і обов’язків 

організації на рівні розпорядників бюджетів територіальних громад. 

Дослідження обмежене, з одного боку, використанням даних щодо 

організації внутрішнього фінансового контролю окремими органами місцевого 

самоврядування, з іншого – відсутністю досвіду використання моделі ризику і 

контролю COSO для оцінки системи внутрішнього контролю в розрізі її 

компонентів на прикладі окремих установ. 

Практичними наслідками дослідження є визначення складових 

зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на суб’єктів 

державного сектора та, відповідно – компонентів внутрішнього контролю, що 

аналізуються при дослідженні його ефективності.  

Соціальними наслідками роботи є підвищення прозорості використання 

місцевих бюджетів та збільшення довіри населення до обґрунтованості та 

справедливості управлінських рішень органів державної та місцевої виконавчої 

влади щодо фінансових ресурсів. 

Оригінальність дослідження полягає в обґрунтуванні застосування для 

оцінки внутрішнього контролю в сфері державних та місцевих фінансів 

співробітництва з суб’єктами аудиторської діяльності в межах державно-

приватного партнерства.  
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The goal of this research is to assess employment in the Ukrainian national 

practice of the INTOSAI Guidelines on Good Public Finance Governance (INTOSAI 

GOV) and the COSO Risk Management and Control Model for financial 

management in the public sector. 

The research relies on general research methods (methods of empirical and 

theoretical research, general logic methods and cognition techniques) and specialized 

methods of research – factual and documentary approaches to the research of 

financial control in the public sector. 

The study has reached conclusions on the compliance of the overall legal and 

regulatory framework in Ukraine to the Guidelines on Good Public Finance 

Governance (INTOSAI GOV) and identified ways of employing the COSO Risk 

Management and Control Model for financial management in the public sector in 

terms of identifying sources of risk, organization objectives and obligations at the 

level of budget managers in territorial communities. 

The research is limited, on the one hand, by the legislative field of 

implementation of the INTOSAI Standards on Good Public Finance Governance 

(INTOSAI GOV) into the practice of public finance in Ukraine, on the other hand, by 

the experience of employing the COSO Risk Management and Control Model to 

assess internal control system across its components on the example of individual 

institutions. 

Practical implications of the study include determining components of the 

external and internal environment affecting public sector entities and, as a result, 

components of internal control analyzed in the study of its effectiveness. 

Social implications include the increased transparency in the use of public 

budgets and increased population trust in the validity and fairness of managerial 

decisions by State Executive Institutions regarding financial resources. 

The originality of the research lies in substantiating the application for 

assessment of internal control in the public finance of the cooperation with audit 

entities within a public-private partnership. 
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ПОБУДОВА ОПТИМАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В КОМУНІКАЦІЙНІЙ 

КОМПАНІЇ 
 
Ключові слова: мережева система, інформація, електронна пошта, 

корпорація, комунікаційні послуги. 
 
Для будь-якого підприємства необхідно мати мережеву систему, по якій 

має переправлятися інформація. Такою системою може бути мережа, поєднана 
електронною поштою, або система електронного документообігу. В статті 
висвітлюється побудова корпоративної системи електронної пошти в 
корпорації Polaris. Ця корпорація займається наданням комунікаційних послуг. 
Корпорація встановлює у себе комп’ютерну систему електронної пошти, яка 
дозволить передавати повідомлення між головним офісом та його підрозділами. 
До підрозділів належать: 

0 – Бухгалтерія; 
1 – Канцелярія; 
2 – Лабораторія техніко-економічних досліджень; 
3 – Відділ кадрів; 
4 – Відділ комунікацій; 
5 – Науково-дослідний відділ; 
6 – Юридичний відділ.  
7 – Планово-економічний відділ 
Комунікативна мережа мінімальної довжини (чи дерево найкоротших 

відстаней) – це сукупність дуг мережі, що має мінімальну сумарну довжину і 
забезпечує досягнення усіх вузлів мережі, тобто можливість попасти з будь-
якого вузла в будь-який інший вузол.  

Представлено алгоритм побудови цієї мережі у наступному вигляді: 
1) Почати з будь-якого вузла та з’єднати його з найближчим вузлом. 

Вважаємо, що це зв’язані вузли, а всі інші – не зв’язані. 
2) Визначити незв’язаний вузол, найближчий до одного зі зв’язаних 

вузлів. Якщо таких вузлів декілька, то вибрати будь-який. Додати цей вузол до 
зв’язаних. І так далі до тих пір, поки є незв’язані вузли. 

Таким чином зв’язки між підрозділами компанії Polaris будуть 
відбуватися згідно побудованій у статті схемі. Всього мережа містить 8 вузлів. 

Шукаємо найоптимальніші з’єднання усіх вузлів. В результаті 
побудовано мінімальне дерево. Його довжина дорівнює сумі відстаней на дугах 
2+3+1+1+0.5+1+2=10,5 (км). Таким чином зв’язки між підрозділами компанії 
Polaris будуть відбуватися згідно представленій схемі. 
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THE BUILDING OF OPTIMAL NETWORK IN COMMUNICATION 

COMPANY 
 
Key words: network system, information, e-mail, corporation, communication 

services. 
 
For any enterprise it is necessary to have a network system on which the 

information should be transmitted. Such a system may be a network linked by e-mail 
or an electronic document flow system. The article focuses on the construction of a 
corporate e-mail system at Polaris Corporation. This corporation is engaged in the 
provision of communication services. The corporation employs a computerized e-
mail system that allows communication between the headquarter and its subdivisions. 
The subdivisions include: 

0 - Accounting; 
1 - Office; 
2 - Laboratory of technical and economic research; 
3 - Department of cadres; 
4 - Department of Communications; 
5 - Research department; 
6 - Legal Department. 
7 - Planning and Economic Department. 
Communicative network of minimum length (or tree of shortest distances) is a 

set of arcs of the network which have a minimum total length and provide the 
achievement of all nodes of the network, that is, the ability to get from any node to 
any other node. 

An algorithm for constructing this network is presented in the following form: 
1) Start from some node and connect it to the nearest node. We believe that 

these are linked nodes, and all others are not linked. 
2) Define an unlinked node closest to one of the linked nodes. If there are 

several such nodes, then choose either. Add this node to linked one. And so on as 
long as there are unrelated nodes. 

In this way, the links between the Polaris units will take place in accordance 
with the chart in the article. Total network contains 8 nodes. 

We are looking for the most optimal connections for all nodes. As a result, a 
minimal tree is constructed. Its length is equal to the sum of distances on arcs 2 + 3 + 
1 + 1 + 0.5 + 1 + 2 = 10.5 (km). In this way, the links between the Polaris 
subdivisions will take place in accordance with the presented scheme. 
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:  
МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Ключові слова: інтернаціоналізація, вища освіта, конкурентоспроможність 

економіки   
 
Анотація: Сьогодні Україна потребує процвітаючої в умовах глобалізації 
конкурентоспроможної економіки, яка базується на знаннях та інноваціях, 
підвищенні продуктивності праці, покращенні можливостей працевлаштування, а 
головне - утримання талантів всередині країни. Як країні з величезним 
потенціалом людського капіталу та значними досягненнями у сферах науки, 
технологій та креативних індустрій, Україні слід вибудовувати  більш тісні зв'язки 
між вищою освітою та ринком праці, де маємо прагнути досягнення балансу між 
високоякісною освітою та формуванні практичних навичок та 
конкурентоспроможним ринком праці з численними можливостями для 
випускників. Останні зміни в стратегіях провідних українських університетів, 
спрямованих на інтернаціоналізацію та оновлені навчальні програми з акцентом на 
розвиток навичок та посилення зв'язків між університетом і ринком праці, 
доводять, що на інституційному рівні вже прийнято новий порядок денний, 
спрямований на підготовку висококваліфікованих фахівців здатних конкурувати за 
робочі міста по всьому світу. У доповіді досліджуються останні зміни в сфері 
інтернаціоналізації українських вищих навчальних закладів України та їх можливі 
наслідки для економічного розвитку країни. 
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INTERNATIONALISATION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE: 
IMPLICATIONS FOR THE COUNTRY’S ECONOMY 

 
Key words: internationalisation, higher education, competitiveness. 

 
Today, Ukraine needs thriving globally competitive economy based on knowledge 

and innovation, raised productivity, improved employability, and most importantly high 
retention rate of talents inside the country. As a country with huge human capital 
potential and significant growth in knowledge, technology and creative outputs, it needs 
to build stronger links between the higher education and the job market where it should 
strive to achieve a balance between high quality skills-based education and competitive 
job market with numerous opportunities for recent graduates. Recent changes in the 
Ukrainian leading universities’ strategies geared towards internationalization and revised 
degree curricula with a focus on skills development and stronger links between the 
university and the job market are all proving that the new agenda aimed at educating 
highly skilled and global professionals is being adopted at the institutional level. This 
paper explores some the recent developments in the area of internationalisation of the 
Ukrainian higher education institutions. 
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WHO IS THE ENTREPRENEUR? 

 

Key words: Entrepreneurship, innovation, entrepreneur, entrepreneurial profit, 

personal economic freedom 
 

In modern literature on entrepreneurship and innovation, we have been 

confronted with all kinds of presentations pointing to individuals or structures behind 

the role as entrepreneur. However, is it truth that everyone can be or should be filling 

the role as an entrepreneur, be it in the business sector or the social sector? Scientific 

approaches to the phenomena of the entrepreneur have caught our interests all the 

way back to the French Physiocrats and we have an extended amount of scientific 

definitions based on approved criteria behind the deeper understanding of the person 

and the activities that we usually denotes as entrepreneur. The entrepreneur is an 

individual person, a male, not a female, he makes certain combinations of the first 

and second input factors of the production function, the result is entrepreneurial 

profit, belonging to himself, there is not paid any dividends and the entrepreneur is 

not a salaried worker, just to mention some of the basic conditions. The new wealth 

and private fortunes are created only based on entrepreneurial profit and the results of 

successful innovation alters the patterns of production and distribution in the whole 

industry. It is not only talk about changing oneself, but rather the change of the 

society, a change that abolish the old establishment and leads the whole society into a 

democratic one, giving every creature a better life characterized by individual 

freedom and personal economic freedom. This scientific tradition is referred to as the 

French-Austrian-Norwegian (FAN) scientific approach to innovation and 

entrepreneurship or the Say-Schumpeter-Sandal (SSS) approach to economic growth 

model and democratic development. Politics and propaganda are two very strong 

hindrances for the entrepreneur and the success of innovations. It seems that in our 

time the political boss stands against the entrepreneur. However, the international 

independent science presents the scientific truth; governments cannot achieve the 

same as private individuals: The entrepreneur is the creator of civilization.  

References 

1. Sandal, J-U. (2004): The Social Entrepreneur School IBS. Finstadjordet, 

Norway: Sandal Institute. 
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СИНЕРГЕТИЧНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

НА ПРИКЛАДІ ЗАСОБІВ BUSINESS INTELLIGENCE 

 

Ключові слова: синергетика, business intelligence, інформаційно-цифрова 

економіка, аналіз інформації. 

 

Business intelligence (BI) розглянуто як технології, пов'язані зі зберіганням 

і аналізом фактографічної структурованої та квазіструктурованої інформації. 

Застосування ВІ дозволяє бізнес-користувачам бачити і використовувати 

велику кількість складних даних. Знання, в основі яких лежать дані (Data-Based 

Knowledge), отримуються з даних при використанні інструментів Business 

Intelligence та процесу створення і обслуговування сховища даних (Data 

Warehousing). BI система збирає дані з усіх наявних в організації джерел і 

представляє керівнику компанії сформульований звіт на їх підставі відповідно 

до регламентованих показників.  

Зазначено, що дані засоби дозволяють аналізувати незадовільні 

показники, розглядаючи їх складові до первинних даних (документів). За їх 

допомогою легко простежити всі бізнес процеси, починаючи від логістичних 

ланцюгів, закінчуючи продажами окремого працівника. Масове застосування 

засобів аналізу інформації утворює нові підходи до вивчення економічного 

знання та розуміння нелінійності інформаційного середовища, в якому 

функціонує сучасна економіка. Наростаюча динаміка продажів ВІ підкреслює 

актуальність їх дослідження з точки зору економічної теорії та вимагає 

методологічного обґрунтування. 

Обґрунтовано доцільність використання синергетичної методології для 

дослідження ВІ, оскільки вони працюють в нелінійному полі інформаційних 

потоків і є складними, ієрархічними, відкритими, дисипативними, 

когерентними, багатоваріантними системами аналізу інформації. 

Підкреслено, що сучасна людина не в змозі без засобів аналізу даних 

охопити ті інформаційні потоки, які її оточують. Проте, сьогодні це більше не є 

визначальною проблемою. Людині достатньо освоїти технології аналізу 

інформації та інтегруватися в інформаційно-цифрову економіку. 
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Business intelligence (BI) is viewed as technologies related to storing and 

analyzing factual structured and quasi-structured information. The BI application 

allows business users to see and use a large amount of complex data. Knowledge 

based on data (Data-Based Knowledge) is derived from data using Business 

Intelligence tools and the data warehousing and data warehousing process. The BI 

system collects data from all available sources in the organization and presents a 

report to the head of the company on their basis in accordance with the regulated 

indicators. 

It is noted that these means let analyze unsatisfactory indicators, considering 

their components to the primary data (documents). With their help it is easy to trace 

all business processes, from logistics chains to sales of a separate employee. The 

massive use of information analysis tools forms new approaches to the study of 

economic knowledge and understanding of the non-linearity of the information 

environment in which the modern economy operates. The growing BI sales dynamics 

emphasizes the relevance of their research in terms of economic theory and requires 

methodological substantiation. 

The author substantiates expediency of using the synergetic methodology for 

the study of BI since they operate in a nonlinear field of information flows and are 

complex, hierarchical, open, dissipative, coherent, multivariate information analysis 

systems. 

It is emphasized that in the modern world a man is not able to cover 

surrounding information flows without the means of data analysis. However, today 

this is no longer a defining problem. It is enough to master the technologies of 

information analysis and integrate into the information-digital economy. 
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Key words: Well-being informatics, Well-being marketing, Customer feedback 

analysis, Emotional feedback analysis, Social informatics 

 

An organization could convert their customer feedback into understanding their 

customers’ behaviors in order to derive business solutions to be aware of the market and 

to gain a competitive advantage in the rapidly changing world. With Web 3.0 which will 

bring meaning and intelligence instead of sharing and collaboration, analyzing customer 

emotional unstructured data will gain more importance. In this perspective, 

understanding and managing the level of happiness of an online brand and its customers 

could help business organizations to gain productivity and profits in making strategic 

decisions. 

The aim of the study is to understand and measure the feedback of the customers’ 

average happiness about a brand’s strategy. We collect customer feedback data from a 

3rd party organization about one of the most famous Turkish brand’s recent promotion on 

social media. Turkish comments which are located in Turkey are collected from all 

social media platforms, including Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, etc. in 30 days 

time on 2019 February. Political comments are excluded. After collecting 4710 

comments, these comments are converted into documents. Text mining and natural 

language processing are used to split large quantities of feedback into words and 

frequencies per documents. Therefore, the word vectors are achieved. Data cleaning 
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processes are applied. Only frequently used words which are higher than average 

frequency per each documents are included to data matrix. Thus, data are ready to be 

measured the happiness average scores of customer feedback. We used the Turkish 

distributions of psychological valences which present the happy words and their valence 

scores. In addition, we cluster customer feedback according to the similarity clusters of 

the feedback. The similarity graphs are extracted. Each cluster’s happiness scores are 

also measured. In future work, we aim to do a qualitative research in order to understand 

customers’ personal emotions and behaviors. 
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The ‘temp’ employment sector has increasingly become a key feature of labour 

organization in the digital economy over the last few decades. The dynamics of this 

sector are not very visible, because this is usually unregulated work done by 

undocumented workers and freelancers. This sector of the labour market are paid an 

hourly wage rate much lower than that of the direct-hire workers and receive little to 

no benefits. Even though pro-growth policy-makers and economists laud the presence 

of the temp industry, critical theorists would say that leads to exploitation of the 

temporary workers because the growth is not inclusive. Therefore, this essay would 

discuss how temporary employment in the digital economy impacts long-run 

economic stability of working populations. 



 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

95 

Томанек Матеуш, 

канд. наук, доцент, 

Університет Миколи Коперника в Торуні (Польща) 

 

ІВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ У СПОРТІ 

 

Ключові слова: івент менеджмент, спорт, менеджмент, спортсмен, 

спортивний об’єкт. 

 

Великі заходи можуть змінити економічну стан розвитку міст. Прикладом 

є Барселона, яка після Олімпійських ігор в 1992 році, стала одним з 

процвітаючих міст в Іспанії. Численні будівельні інвестиції, в тому числі в 

дорожню інфраструктуру були позитивним елементом, що сприяли розвитку. 

Приплив капіталу (фінансів), зокрема від учасників та спонсорів заходів (в тому 

числі спортивних), дозволяє отримати нові інвестиції, які стають потенціалом 

для подальшого розвитку. Відомо, що захід сприяє розвитку готельної та 

гастрономічної бази. Проте, процес організації заходу також є істотним, хоч ці 

галузі є «менш помітними», але вони суттєво впливають на успіх заходу. 

Приклади таких галузей – транспортна та івент/художня галузі (звук, світло). 

Організація заходів – це не тільки фінансовий аспект, а й соціальний. Розвиток 

волонтерства, тобто формування цілої мережі учасників, які безкорисливо 

допомагають їх організації, є також необхідною умовою суспільної активності 

та виховання майбутніх лідерів. 

Виступ має на меті розкрити значимість івент менеджмента, а також 

показати, що часовий діапазон проведення заходу – це не лише сама подія, але 

й її підготовка (створення організаційного комітету, залучення спонсорів, 

партнерів, медіа, волонтери), реалізація і розрахунок заходу (фінансовий і 

маркетинговий). Показано також відмінність витрат на речову інфраструктуру 

(матеріальну) і соціальну (у тому числі соціальну активність) – наприклад, у 

Гданську (Польща) під час підготовки Євро-2012 на цей аспект було виділено 

близько 1,5 млн Євро. 
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EVENT MANAGEMENT ON EXAMPLE OF SPORT 
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Big events can change the economic face of cities. An example is Barcelona, 

which after the Olympic Games in 1992, has become one of the prosperous cities in 

Spain. Numerous construction investments, including road infrastructure, were a 

positive element supporting development. The inflow of capital (finance), even by 

participants and sponsors of events (including sports events), allows new 

investments, which are a potential for further development. It is known that the event 

involves accommodation and catering facilities. However, the process of preparing 

the event is also important because it is the "less visible" industries, which mainly 

influence the success of the event. Examples of such industries are transport and 

event / artistic (sound, light). The organization of events is not only a financial aspect 

but also a social one. The development of the idea of volunteering, including the 

creation of a whole system of people who selflessly want to help in the organization 

of events is also important for creating pro-social attitudes, but also for future leaders. 

This article aims to show the extent of event management impact, including 

showing that the time frame of the event creation is not only the event itself, but also 

its preparation (creation of the organizing committee, acquisition of sponsors, media 

partners, volunteering), implementation and settlement of the event (financial and 

marketing). The article also presents the distinction between expenditure on physical 

(material) infrastructure and social (including social revitalization) – eg in Gdansk 

(Poland), EUR 1.5 million was allocated for this aspect during the preparation of 

Euro 2012. 
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СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ 
ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ 

 
Ключові слова: принципи оподаткування, податок на доходи фізичних осіб, 

інфляційна нейтральність податкової системи, прямі податки, непрямі податки, 
неоподатковуваний мінімум, податкова шкала, нормативно-базова величина. 

 
Доведено, що забезпечення соціально-економічної справедливості системи 

справляння податків на доходи населення неможливо без реалізації принципу 
інфляційної нейтральності податкової системи. Розкриті причини порушення 
соціально-економічної справедливості діючої системи оподаткування доходів 
населення в Україні, зокрема фактичної ліквідації неоподатковуваного мінімуму 
та руйнування прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб. На 
прикладі країн розвиненої ринкової економіки розкрито причини необхідності та 
визначено зміст вкрай необхідних трансформацій податкової системи в частині 
визначення економічно виваженого рівня нульової ставки податку на доходи 
фізичних осіб, а також запровадження соціально справедливої, оптимально 
диференційованої шкали оподаткування доходів населення. Запропонована 
авторська методика визначення вартісного рівня нульової ставки податку на 
доходи фізичних осіб із використанням нової нормативно-базової величини, а 
також запропонована оптимально-справедлива шкала справляння цього виду 
податку в залежності від рівня доходів населення. 
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SOCIAL JUSTICE IN PERSONAL INCOME TAXATION 

 
Keywords: tax principles, personal income tax, inflation neutrality of the tax 

system, direct taxes, indirect taxes, non-taxable minimum, tax rate, normative-base 
value. 

 
The authors prove that ensuring social and economic justice in the system of the 

collection of taxes on personal incomes is impossible without realizing the principle of 
the inflation neutrality of the tax system. The article reveals the causes of the violation of 
the socioeconomic justice of the current system of personal income taxation in Ukraine, 
in particular, the current virtual elimination of non-taxable minimum and the destruction 
of the progressive scale of taxation of individual incomes. In the example of developed 
market economies, the reasons of the necessity are revealed and the content is defined of 
the urgent transformations of tax system in terms of the determination of the 
economically weighted level of the zero rate of personal income tax, as well as the 
introduction of a socially equitable, and optimally differentiated scale of income 
taxation. Proposed the authors' methodology for determining the value level of the zero 
rate of personal income tax with the use of a new normative-base value is proposed, as 
well as an optimally valid scale for collecting this type of tax, depending on individual 
income level. 
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РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ІНКЛЮЗІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 

Ключові слова: фінансова інклюзія, фінансова грамотність, банки, 

страхові компанії, небанківські фінансові установи, фінансові послуги, ринок 

фінансових послуг. 

 

В останні роки на необхідності підвищення рівня фінансової інклюзії 

наголошують центральні банки, регулятори фінансового сектору різних країн 

світу та міжнародні фінансові організації. Узагальнено підходи до визначення 

сутності поняття фінансова інклюзія, а також розглянуто систему показників, за 

допомогою яких вимірюють рівень фінансової інклюзії в країні. Розглянуто 

чинники, що впливають на ступінь включеності населення та суб’єктів 

господарювання до сфери фінансових послуг.  

Доведено, що в підвищенні рівня фінансової інклюзії одночасно 

зацікавленірізні групи учасників ринку фінансових послуг, а саме: органи 

державного регулювання, споживачі та оференти фінансових послуг. 

Зазначено, що зростання рівня фінансової обізнаності споживачів фінансових 

послуг (особливо населення) повинно призвести до більш обережного, 

ефективного, повного й частішого використання ними фінансових послуг у 

різних життєвих ситуаціях. Водночас посилення фінансової інклюзії може 

проявитися й у зростанні кількості клієнтів фінансових посередників та 

збільшенні обсягів наданих ними послуг. Органи державної влади можуть 

очікувати посилення відповідальності з боку фінансових посередників, 

позичальників, зростання обсягів заощаджень та інвестицій у національну 

економіку. Показано, що фінансова інклюзія впливає на стабільність 

фінансового сектору та ефективність реалізації монетарної політики. 

Виявлено, що в Україні одна третина населення є незалученою до сфери 

фінансових послуг. Відповідно це негативно позначається на ефективності 

управління ними своїми коштами та є джерелом загрози для їх фінансового 

добробуту в майбутньому. Разом із тим, встановлено, що розвиток 

інформаційних технологій сприяє розширенню фінансової інклюзії та 

підвищенню рівня фінансової грамотності населення. 

Обґрунтовано необхідність розробки та затвердження в Україні 

Національної стратегії з фінансової інклюзії, що сприятиме посиленню захисту 

прав та інтересів споживачів фінансових послуг. Акцентовано увагу на тому, 

що підвищення рівня фінансової інклюзії в Україні необхідно для забезпечення 

сталого розвитку не лише ринку фінансового послуг, а й національної 

економіки. 
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Key words: financial inclusion, financial literacy, banks, insurance companies, 

nonbank financial institutions, financial services, financial services market. 

Abstract:In recent years, central banks, financial sector regulators in different 

countries, and international financial organizations have emphasized the need to 

increase the level of financial inclusion. This paper generalizes the approaches to 

defining the essence of the term financial inclusion, analyzes a set of indicators to 

measure the level of financial inclusion in a country, and reviews the factors that 

influencethe degree of inclusion of the population and business entities into the 

financial services industry. 

The author proves that various groups of financial services market participants 

are simultaneously interested in raising the level of financial inclusion and identifies 

these groups as state regulatory authorities, consumers of financial services, and 

providers thereof. The author points out that increasing the financial awareness of 

financial services consumers (especially that of the population) should lead to the 

more prudent, effective, comprehensive, and frequent use of financial services in 

different life situations.At the same time, the expansion of financial inclusion 

maylead to an increase inthe quantity of financial intermediaries’ clients and in the 

volume of services provided. Public authorities shouldexpect the growth of financial 

intermediaries’and borrowers’responsibility and an increase in savings and 

investments into the domesticeconomy. The author shows that financial inclusion 

influences financial stability and the effectiveness of monetary policy. 

The study reveals that one third of the population of Ukraine is excluded from 

the financial services sector. As a result,this adversely affects the way excluded 

individualsmanage their funds and posesa threat to their future financial well-being. 

Along with that, the study establishes thatthe evolution of information 

technologiescontributes to wider financial inclusion and increases the level of 

financial literacyof thepublic. 

The study substantiates the need for thedevelopment and approval in Ukraine 

of a National Financial Inclusion Strategy that will contribute to strengthening the 

protection of the rights and interests of financial servicesconsumers. The study 

emphasizes that raising the level of financial inclusion in Ukraine is necessary to 

ensure the sustainable development of not only the financial services marketbut 

alsothe national economy. 
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In Georgia, after 26 years of independence social background is still hard. 

Unemployment and percentage share of the people living under the poverty threshold are 

high. Pension and social aids are low. Social pension system in force, so called “Pay-as-

you-go” (Women from 60 and man from 65) considers for all categories 180 GEL in a 

month that is more a social aid than a pension. 

Ministry of economy and sustainable development, Ministry of finances and 

national bank of Georgia has prepared is in force from the 1st January of 2019 the model 

of pension reform, which implies creating the system of accumulative pension. 

Pension system has two main goals: decreasing the poverty level of old people 

and satisfying the needs necessary for life by preserving at least half of the condition 

existed before the pension. Achieving the first goal, as a rule, government attempts by 

pension and for the second or for preserving higher living condition, so called 

accumulative pension is applied. 

The bill “On the Accumulative Pension” does not imply abolishing existing basic 

pension. It will be attached to living wage, will be indexed according to the growth 

tendency of inflation and average salary. 

Suggested pension system considers investing accumulated money; as a result, 

pensioner will receive investment income as well. 

At first sight, denoted model is far fairer, because it considers individual factors – 

mite that the person has contributed to social life and economic development of the 

country. What is main thing here is that, in this case, old age life of the person is less 

dependent on the viewpoint and the estimation of one concrete government regarding the 

quantity of the pension.However, it is not an ideal one.  

In the paper there is analyzed the negative sides of the reform, risks, presumable 

results. 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК 

ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ ТА ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

 

Ключові слова: інформаційні технології, публічні фінанси, фінансовий 

ринок, блокчейн, інновації, інвестиційна безпека, фінансова безпека. 

 

Поява концептуально нових інформаційних технологій та їх природна 

абсорбція суб’єктами реальної економіки та адаптація до різноманітних сфер 

спричиняє невідворотні зміни в тих сферах, які багато століть мали традиційну 

бізнес-модель. Публічні фінанси та фінансовий ринок, зокрема банківська 

система, наразі зазнають глобальної трансформації під впливом науково-

технічного прогресу.  
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The emergence of conceptually new information technologies and their natural 

absorption of the subjects of real economy and adaptation to various spheres, which 

leads to inconsistency of changes in those areas that have traditionally been business 

models for many centuries. The financial market and the banking system are 

currently pointing to a global transformation under the influence of scientific and 

technological progress. 
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РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
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сегментація, детермінанти. 

 

Проаналізовано вплив міжнародного поділу праці на посилення 

інноваційних трансформацій ринку праці. Досліджено специфіку розвитку 

міжнародного ринку праці в умовах глобалізації, що характеризується 

трансформацією його компонентної структури, формуванням нових інститутів, 

здатних підтримувати стійкість інноваційної моделі ринку праці.  

Проаналізовано закономірності виокремлення двох сегментів ринку праці, з 

урахуванням рівня кваліфікації, стабільності зайнятості. Визначено, що 

прискорення інформаційно-інноваційних змін у глобальній економіці обумовлює 

необхідність як підвищення освітнього рівня працівників, так і зниження потреби 

у працівниках з невисоким рівнем кваліфікації. Визначено чинники впливу на 

підвищення інноваційної активності, реалізацію інноваційного потенціалу 

підприємств, зорієнтованих на інноваційний шлях розвитку, зміну характеру та 

форм зайнятості у напряму посилення інноваційного вмісту.  

Обґрунтовано, що технологічний базис формує можливості поширення 

інновацій, оскільки застарілі технології гальмують інноваційний вектор розвитку 

економіки. Доведено, що удосконалення нормативно-правової бази також формує 

основи для розвитку інновацій в економіці та суспільстві, поширення їх на сферу 

зайнятості. Проаналізовано особливості трансформації національних ринків праці, 

що обумовлює поглиблення сегментації міжнародного ринку праці (в результаті 

посилення інформатизації суспільства). Обґрунтовано необхідність мобілізації 

інтелектуальних ресурсів як важливого чинника отримання та реалізації переваг у 

міжнародній конкуренції. Доведено, що інноваційні мотиви, стимули, інтереси 

можуть як стимулюючим, так і дестимулюючим чином впливати на розвиток 

ринку праці.  

Визначені обмежувачі реалізації інноваційних перспектив розвитку 

зайнятості, зокрема, застарілість структури виробництва та зайнятості, повільні 

темпи структурних реформ, нерозвиненість інституційного середовища, 

обмеженість фінансових ресурсів, низький рівень готовності суспільства до 

інновацій. Обґрунтовано, що рівень інноваційної активності суспільства, 

економіки, підприємств та особистості суттєво впливає на можливості реалізації 

інноваційного потенціалу цих суб’єктів. Запропоновано напрями реалізації 

детермінант інноваційно спрямованого розвитку ринку праці в умовах 

глобалізації, що передбачає удосконалення технологічного базису поширення 

інновацій, поліпшення нормативно-правової бази розвитку інновацій, покращення 

сприйнятливості та готовності суспільства до інновацій. 
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The influence of the international division of labour on the strengthening of 

innovative labour market transformations is analysed. The specifics of the development 

of the international labour market under globalization characterized by the 

transformation of its component structure, the formation of new institutions capable of 

sustaining the innovation model of the labour market had investigated.  

Character features of labour market segmentation are analysed, taking into 

account the level of qualification, employment stability. It is determined that 

acceleration of informational and innovative changes in the global economy necessitates 

both raising the educational level of employees and reducing the need for employees 

with a low level of qualification. The factors influencing the increase of innovation 

activity, realization of innovative potential of enterprises oriented on the innovative way 

of development, changing of the character and forms of employment into the direction of 

strengthening of innovative content are determined.  

It is substantiated that the technological basis forms the possibilities for the spread 

of innovations; since obsolete technologies hinder the innovative vector of economic 

development. It is proved that the improvement of the regulatory base also forms the 

creative form for the development of innovations in the economy and society, and their 

extension to the sphere of employment. The peculiarities of the transformation of 

national labour markets are analysed, which causes deepening of the segmentation of the 

international labour market (as a result of increasing the informatization of society). The 

necessity of mobilization of intellectual resources as an important factor of obtaining and 

realization of advantages in international competition is substantiated. It has been proved 

that innovative incentives and interests can both stimulate and disinfect labour market 

development.  

The limitations of the implementation of innovative perspectives on employment 

development, in particular, obsolete structure of production and employment, slow pace 

of structural reforms, underdevelopment of the institutional environment, limited 

financial resources, and low level of readiness of society for innovation had defined. It is 

substantiated that the level of innovative activity of society, economy, enterprises and 

personality significantly influences possibilities of realization of innovative potential of 

these subjects. The directions of implementation of the determinants of innovation-

oriented development of the labour market in the conditions of globalization are 

proposed, which involves improving the technological basis for the dissemination of 

innovations, improving the regulatory framework for the development of innovation, 

improving the acceptability and readiness of society for innovation. 
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Досліджується розвиток банківської системи в умовах застосування 

FinTech. Виявлено, що американські банки, наразі, скорочують кількість 

відділень, з метою переходу на систему самообслуговування клієнтів, задля 

мінімізації витрат й спрямування коштів на впровадження інновацій. 

Український банкінг, зазвичай, екстраполює зарубіжний досвід, саме тому 

важливо спрогнозувати, чи доцільно у наш час фінансовим установам 

відмовлятися від фізичного контакту з клієнтами. У статті наводяться 

статистичні дані щодо динаміки кількості діючих структурних підрозділів 

банків України протягом 11 років (2008-2019 рр.). Використано дослідження, 

проведені MarketForce, які ілюструють частоту звернень клієнтів до 

банківських установ з метою отримання персональної консультації та виявлено, 

які саме фінансові операції найчастіше спонукають населення звертатися до 

відділень.  

Окрім цього, досліджено статистичні дані McKinsey & Company щодо 

динаміки закриття американських банків за останні 5 років, що надає загальне 

уявлення про стан фінансових установ в умовах розвитку FinTech. 

Проаналізовано погляди топ-менеджерів найуспішніших світових банків щодо 

їх бачення майбутнього розвитку фінансових технологій та доцільності повного 

переходу на систему самообслуговування клієнтів. У статті наводяться 

теоретичні аргументи щодо важливості використання FinTech не лише задля 

спрощення процедури проведення банківських операцій, але й задля посилення 

довіри клієнтів до банків. Встановлено, що даний процес можливий лише за 

умови підтримання фізичного контакту з клієнтами адже дослідження довели 

важливість для багатьох споживачів фінансових послуг мати можливість 

отримати персональну консультацію від працівників банків. Проведено 

дослідження діяльності першого в Україні банку, який функціонує без 

відділень та банкоматів – Monobank. Наведено аналіз поглядів українців щодо 

зручності користування послугами даної фінансової установи й ступеня довіри 

до неї. Виявлено, що з кожним роком в Україні скорочуються витрати на 

створення інноваційних проектів. Розроблено нові джерела для фінансування 

корпоративного сектору економіки України. 
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The article examines the development of the banking system in terms of 

FinTech’s development. US banks are currently reducing the number of branches in 

order to shift to a self-service system to minimize costs and direct money for innovation. 

Ukrainian banking usually follow foreign experience, consequently, it is essential to 

predict does it relevant to stop to communicate with clients nowadays. This article aims 

at detecting statistical data on the dynamic of the number of operating branches of 

Ukrainian banks for 11 years (2008-2019). Research from MarketForce information 

shows how often do clients go to the bank in order to speak with a personal banker and it 

was discovered which financial transactions are the most popular among Ukrainians.  

In addition, McKinsey's statistics on the dynamics of the closure of American 

banks over the past 5 years have been highlighted, providing a general overview of 

FinTech's impact on financial institutions. The views of top managers of the most 

successful world banks on their vision of the future development of financial 

technologies and the feasibility of a complete shift to the self-service system are 

analyzed. The article presents the theoretical arguments about the importance of using 

FinTech not only to simplify the procedure for banking operations, but also to increase 

customer confidence in the banks. It has been established that this process is possible 

only with the support of the physical contact with clients, because research has proven 

the importance for many people to have an opportunity to communicate with their 

personal banker. The activities of the first bank in Ukraine, which operates without 

branches and ATMs, which is called Monobank is explored. It is revealed that in 

Ukraine the costs of creating innovative projects are reduced. New sources for financing 

the corporate sector of the Ukrainian economy have been developed. 
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I would like to talk on the future technologies that will drive Industry 4.0. 

Machines that autonomously detect when they need spare parts. Production 

systems that run their own quality control during operation, reducing inspection 

outlays. Robots that autonomously recognize and move components. Scenarios like 

these are gradually becoming a reality in industrial production. Ultimately, people 

must always be the focus of attention. New technologies like artificial intelligence 

and edge computing can make people’s work less error-prone and create more room 

for creative tasks. 
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У доповіді коротко описано історію впровадження дистанційного 

навчання (ДН) в Україні, починаючи зі створення у 1996 р. першого 

електронного дистанційного курсу (ДК) і  перших навчальних матеріалів для 

портфельної технології дистанційного навчання, так званих модулів, за участю 

українських  і закордонних науковців, та проведено аналіз сучасного стану 

розвитку ДН у закладах вищої освіти (ЗВО) і, зокрема, нових можливостей 

навчання англійської мови студентів, майбутніх економістів в українських ЗВО. 

Звернуто увагу на те, що за останні роки студенти закладів вищої освіти,  

а також всі бажаючі, мають можливість поряд з предметами, які їм пропонують 

українські ЗВО, вивчати дистанційні курси одного з найвідоміших онлайн-

сервісів дистанційного навчання «Курсера» (Coursera) та українського 

громадського проекту масових відкритих онлайн-курсів «Прометеус» 

(Prometeus). Вони пропонують безоплатно своїм користувачам сотні онлайн-

курсів  з різних дисциплін.   

Підкреслено те, що технологічна компанія «Курсера» співпрацює з 

університетами з різних країн світу для викладання курсів цих навчальних 

закладів онлайн та має можливість запропонувати велику кількість 

дистанційних курсів. Наприклад, у січні 2019 р. у розпорядженні компанії було 

близько 3700 ДК на 15 мовах та з субтитрами, з яких 920 (24,9 %) стосуються 

бізнесу або підприємництва,  138 (3,7 %) – вивчення англійської мови. 

Український сервіс «Прометеус», який співпрацює з українськими 

університетами, також запустив власні дистанційні курси з різних дисциплін, в 

тому числі з англійської мови для покращення навиків студентів говорити і 

писати англійською мовою у бізнес-середовищі, а також писати якісні резюме 

та впевнено проходити співбесіди англійською мовою. 

Проведено аналіз ДК з англійської мови для економістів, запропонованих 

компанією «Курсера» і сервісом «Прометеус», та описано можливості 

включення цих курсів у процес вивчення англійської мов в українських ЗВО.   



 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

108 

Shunevych Bohdan, 

Doctor of Sciences (Pedagogics), Professor, 

Lviv Polytechnic National University 

 

NEW POSSIBILITIES OF ENGLISH LANGUAGE DISTANCE LEARNING 

FOR FUTURE ECONOMISTS IN UKRAINE 

 

Key words: distance learning, distance course, Coursera, Prometeus 

 

The paper deals with a short history of distance learning (DL) implementation 

in Ukraine, starting with compiling the first electronic distance course (DC) and the 

first training materials for the case technology of distance learning, so-called 

modules, compiled by Ukrainian and foreign scholars in 1996, as well as there an 

analysis of the current state of DL development at higher education institutions (HEI) 

is provided and, in particular, new opportunities for students, specializing in 

economics, to learn English at Ukrainian HEIs.  

There is also paid attention that during recent years, students of higher 

education institutions, as well as all interested persons, have the opportunity, along 

with the subjects offered by Ukrainian HEIs, to study distance courses of one of the 

most well-known online distance learning services Coursera and the Ukrainian 

public project of mass open online courses Prometeus. They offer hundreds of online 

courses on various disciplines for their users free of charge.   

It is emphasized that the Coursera technology company cooperates with 

universities from all over the world to teach courses of these educational institutions 

online and has the opportunity to offer a large number of distance courses. For 

example, in January 2019 the company had about 3700 DC in 15 languages and with 

subtitles. Among them 920 DC (24.9%) are related to business or entrepreneurship, 

and 138 (3.7%) – English language. 

The Ukrainian service Prometheus cooperates with Ukrainian universities. It 

has also launched its own distance courses in various disciplines, including English, 

to improve students' ability to speak and write English in the business environment, 

as well as to write qualitative summaries and provide confident interviews in English. 

The analysis of the English language distance courses for economists proposed 

by the Coursera company and the Prometheus service is provided and the possibilities 

of incorporating these courses into the process of studying English at Ukrainian HEIs 

are described. 
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