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ВСТУПНЕ СЛОВО / WELCOME ADDRESS
Шановні високоповажні гості та учасники конференції!
Від імені економічного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка щиро вітаю гостей
та учасників ІІ Міжнародної конференції
"Глобальні виклики для навколишнього
середовища і ресурсної економіки в
країнах Центральної та Східної Європи:
безпека
та
сталий
розвиток"
(GCERECEEC'2014).
Сьогоднішня конференція продовжує
та
розвиває
традицію
проведення
зустрічей з питань дослідження проблем
навколишнього
середовища
та
раціонального використання природних ресурсів. Перша міжнародна конференція "Глобальні
виклики для економічної теорії і практики в країнах Центральної та Східної Європи" на
економічному факультеті Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
відбулася 11-12 жовтня 2012 року.
Для України актуальним є проведення динамічних, обґрунтованих та комплексних реформ,
які мають забезпечити модернізацію держави в контексті впровадження кращого світового
досвіду. Таке завдання передбачає ефективне впровадження досягнень економічної теорії та
практики у сфері забезпечення безпеки та сталого розвитку ресурсної економіки.
Водночас відмінними рисами нинішнього етапу розвитку людства є висока динамічність
світових подій і глибокі зрушення, що відбуваються в композиції міжнародної системи та
сучасних засадах міжнародної безпеки. Змінюється співвідношення сил на світовій арені у
різних вимірах (політичному, економічному, інформаційному та інших). На рівень міжнародної
та національної безпеки все більший вплив здійснюють наслідки глобалізації, виникають
принципово нові завдання перед національними системами державного управління щодо
забезпечення реалізації національних інтересів. Останнім часом різко загострились загрози
пов'язані з енергетичним, продовольчим забезпеченням, вичерпанням запасів сировини,
матеріалів, інших невідновних ресурсів тощо. Владно заявляють про себе небезпеки, пов'язані з
демографічними проблемами, різким розшаруванням суспільства, кіберзлочинність та ін.
В окрему проблему виноситься зародження та розвиток нового компоненту національної
безпеки - забезпечення прав та свобод людини, який останніми подіями продемонстрував нам
свою актуальність. Зокрема на сьогодні актуальними є розгляд таких питань як: політична,
економічна та екологічна кризи, екологічна складова ефективної стратегічної безпеки, вимоги
до навколишнього середовища та енергетики, управління ресурсами та ін.
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ВСТУПНЕ СЛОВО / WELCOME ADDRESS
Надзвичайно важливим і необхідним є проведення наукових заходів для обговорення та
ефективного вирішення вищезазначених проблем. За результатами проведення таких
конференцій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка учасниками
виробляються конкретні теоретичні та практичні рекомендації, частина з яких вже втілена в
життя та практику, частина – ще потребує вирішення.
Сподіваюсь, що Ви підтримаєте нашу традицію і за результатами цієї конференції
виробите нові дієві теоретичні та практичні, втілювані у життя рекомендації.
Нам дуже приємно бачити сьогодні Вас, високоповажних гостей, ініціаторів, розробників,
практиків та втілювачів у життя технологій стратегічної безпеки. Дехто з учасників вже не
вперше присутній на нашому заході, деякі приєднались до нас цього року, але сподіваюсь, що
всі ми готові до активної спільної роботи щодо вирішення проблем безпеки та сталого розвитку
в країнах Центральної та Східної Європи.
Ми раді вітати наших іноземних колег і партнерів!
Шановні колеги, я ще раз Вас щиро вітаю і бажаю творчої плідної роботи на нашій
Міжнародній конференції!

Декан економічного факультету,
доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Базилевич Віктор Дмитрович
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ORGANIZING COMMITTEE / ОРГКОМІТЕТ
ГОЛОВА ОРГ. КОМІТЕТУ – ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
академік НАН України, академік АПН України, доктор філософських наук, професор, Заслужений
працівник освіти України, Надзвичайний і Повноважний Посол Губерський Леонід Васильович
НАУКОВИЙ КОМІТЕТ:
Проф. Алпас Х. (Близькосхідний технічний університет, Туреччина)
Проф. Базилевич В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Проф. Батзіос Х. (Аристотельський університет, м. Солонніки, Греція)
Проф. Бачев Х. (Інститут економіки сільського господарства, м. Софія, Болгарія)
Проф. Вітлінський В. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
Україна)
Проф. Геєць В. (Інститут економіки та прогнозування, НАН України, Україна)
Проф. Господарович А.(Вроцлавський економічний університет, Польща)
Проф. Друтейкіне Г. (Вільнюський університет, Литва)
Проф. Зінелдін М. (Університет м. Лінеус, Швеція)
Проф. Ігнатюк А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Доц. Марза Б.(Університет імені Лучіана Блага, м. Сібіу, Румунія)
Проф. Мартінавічюс Дж. (Вільнюський університет, Литва)
Проф. Міхаеску Л. (Університет імені Лучіана Блага, м. Сібіу, Румунія)
Проф. Мішкініс А. (Вільнюський університет, Литва)
Доц. Нате С. (Університет імені Лучіана Блага, м. Сібіу, Румунія)
Проф. Петровська М.(Вроцлавський економічний університет, Польща)
Доц. Сербу Р. (Університет імені Лучіана Блага, м. Сібіу, Румунія)
Доц. Стойка Е. (Університет імені Лучіана Блага, м. Сібіу, Румунія)
Доц. Страутіу Є. (Університет імені Лучіана Блага, м. Сібіу, Румунія)
Проф. Федор Б. (Вроцлавський економічний університет, Польща)
Доц. Харламова Г. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Проф. Чеканавичюс Л. (Вільнюський університет, Литва)
Проф. Черняк О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Голова Оргкомітету - проф. Черняк О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна)
Заступник голови Оргкомітету - доц. Харламова Г. (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Україна)
Доц. Рожко О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Доц. Саженюк В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Доц. Слушаєнко Н. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Асист. Банна О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Асист. Полосьмак О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Асист. Шпирко В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Асист. Рибальченко С. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Асп. Крицун К. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Асп. Тараненко Ю. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
Технічна підтримка: Вергулесов Д., Іскра А., Керечанін Д., Сікорський Д., Тараман В., Ященко С.
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ORGANIZING COMMITTEE / ОРГКОМІТЕТ
THE CHAIRMAN OF THE ORGANIZING COMMITTEE – rector of Taras Shevchenko National
University of Kyiv, Academician of National Academy of Sciences of Ukraine, Doctor of Sciences
(Philosophy), Professor Leonid V. Hubersky
SCIENTIFIC COMMITTEE:
Prof. Alpas H. (METU, Turkey)
Prof. Bachev H. (Institute of Agricultural Economics, Bulgaria)
Prof. Batzios C. (Aristotle University of Thessaloniki, Greece)
Prof. Bazylevych V. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Prof. Cekanavicius L. (Vilnius University, Lithuania)
Prof. Chernyak O. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Prof. Druteikiene G. (Vilnius University, Lithuania)
Prof. Fiedor B. (Wroclaw University of Economics, Poland)
Prof. Gospodarowicz A. (Wroclaw University of Economics, Poland)
Prof. Heyets V. (Institute of Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Ukraine)
Prof. Ignatyuk A. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Dr. Kharlamova G. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Prof. Martinavicius J. (Vilnius University, Lithuania)
Dr. Marza B. (University “Lucian Blaga” of Sibiu, Romania)
Prof. Mihaescu L. (University “Lucian Blaga” of Sibiu, Romania)
Prof. Miskinis A. (Vilnius University, Lithuania)
Dr. Nate S. (University “Lucian Blaga” of Sibiu, Romania)
Prof. Piotrowska M. (Wroclaw University of Economics, Poland)
Dr. Serbu R. (University “Lucian Blaga” of Sibiu, Romania)
Dr. Stoica E. (University “Lucian Blaga” of Sibiu, Romania)
Dr. Strautiu E. (University “Lucian Blaga” of Sibiu, Romania)
Prof. Vitlinsky V. (Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine)
Prof. Zineldin M. (Linnaeus University, Sweden)
ORGANIZATIONAL COMMITTEE:
Prof. Chernyak O. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Assoc. Prof., Dr. Kharlamova G. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Assoc. Prof., Dr. Rozhko O. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Assoc. Prof., Dr. Sazhenyuk V. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Assoc. Prof., Dr. Slushaenko N. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Assist., Dr. Banna O. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Assist., Dr. Polosmak O. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Assist., Dr. Shpyrko V. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Asist. Rybalchenko S. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
PhD. stud., Kritsun К. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
PhD. stud., Taranenko Y. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Technical committee support: Vergulesov D., Iskra A., Kerechanin D., Sikors`ky D., Taraman V., Yashhenko S.
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НАШІ ПАРТНЕРИ / OUR PARTNERS

European studies in Ukraine
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ГЕОГРАФІЯ УЧАСТІ / PARTICIPATION

Країна /
Country

Кількість учасників /
Number of participants

Азербайджан

1

Боснія та
Герцеговина

4

Іран

1

Литва

9

Македонія

1

Німеччина

1

Росія

3

Румунія

6

Сербія

1

Туреччина

5

Україна

87

Швеція

1

Загалом / Total
http://gcereceec.org.ua/
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ / DETAILED PROGRAMME

Thursday, October 9, 2014
8.30 – 10.00 – Registration (lobby, Faculty of Economics)
9.00 – 10.00 – Book-fair (lobby, Faculty of Economics)
Morning plenary session / Пленарне засідання (room 203)
Chair: Prof. Oleksandr Chernyak

10.00 – 10.10

Welcome address and introduction round of specialists

10.10 – 10.20

Prof. Petro Bekh – Vice-Rector (International Relations) (Taras
Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

10.20 – 10.30

Prof. Viktor Bazylevych – Dean of the Faculty of Economics,
Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

10.30 – 10.40

Prof. Valery Heyets –Academician of National Academy of Sciences of
Ukraine; Scientist Emeritus of Ukraine, Director (Institute for Economics
and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Ukraine)

10.40 – 10.45

Prof. Oleksandr Chernyak – Head of Economic Cybernetics Department
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

10.45 – 10.55

Науково-технічні і інноваційні програми CRDF GLOBAL в Україні

Invited speaker

Євгенія Северяніна (Представництво CRDF Global в Україні)

10.55 – 11.10

Comparative Analysis of „Green Business“ Attitudes and Practices in
Lithuania and Ireland
Prof. Linas Cekanavicius, Dr. Rugilė Bazytė, Dr. Agnė Dičmonaitė
(Vilnius University, Lithuania)
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11.10 – 11.25

Глобальні ризики та інструменти їх мінімізації
Проф. Олег Гаврилюк (Науково-дослідний фінансовий інститут
Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового
управління” при Міністерстві фінансів, Україна)

11.25 – 11.40
Invited speaker

The Potential Role of Electronic Commerce for Eco-Bio-Economy in the
Knowledge Based Society
Dr. Razvan Serbu (University “Lucian Blaga” of Sibiu, Romania)

11.40 – 12.00

Global Warming Between Science and Politics

Invited speaker

Dr. Eugen Strautiu (University “ Lucian Blaga” of Sibiu, Romania)

12.00 – 12.30

Break – Coffee/Tea

Afternoon plenary session / Пленарне засідання (room 203)
Chair: Dr. Ganna Kharlamova

12.30 – 12.45

Агроекономічні чинники продовольчої безпеки України
Проф. Любов Молдаван (Інститут економіки та прогнозування НАН
України, Україна)

12.45 – 12.55
Invited speaker

«Война» человека против природы: преходящее явление или
генетическое

наследие?

(Концептуальная

схема

осмысления

экологического вызова в XXI веке)
Проф. Энгель Тагиров (Казанский государственный университет
культуры и искусств, Институт культуры мира (ЮНЕСКО),
Республика Татарстан, Российская Федерация)

http://gcereceec.org.ua/
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12.55 – 13.10

Зміна клімату – головна загроза 21 сторіччя
Проф. Віктор Базилевич, проф. Галина Купалова (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

13.10 – 13.25

Економічна оцінка лісової ділянки на основі її екосистемних послуг
С.н.с. Ігор Лицур (ДУ «Інститут економіки природокористування
та сталого розвитку НАН України», Україна)

13.25 – 13.40

Eco-Intelligent Tools – A Necessity For Sustainable Businesses

Invited speaker

Dr. Silviu Nate, Dr.Valentin Grecu (University “Lucian Blaga” of Sibiu,
Romania)

13.40 – 13.55

Форми

та

методи

управління

найбільш

значимими

підприємницькими ризиками в умовах сталого розвитку
Проф. Алла Старостіна (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, Україна)
Доц. Володимир Кравченко (Науково-дослідний сектор «Центр
економічних досліджень», Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, Україна)
13.55 – 14.10

Original Model for E-Commerce Development using Social Media
Dr. Eduard Stoica (University “Lucian Blaga” of Sibiu, Romania)
Dr. Esra Ozyirmidokuz (Erciyes University, Turkey)

14.10 – 14.20

Фінансово-економічне забезпечення модернізації водогосподарського
комплексу України в умовах нових глобальних викликів
Проф. Василь Голян (Державна установа «Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку НАН України», Україна)

http://gcereceec.org.ua/
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14.20 – 14.30

The Ecological Security of Ukraine: Assesment Approach
Dr. Ganna Kharlamova (Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ukraine)

14.30 – 15.30

Lunch

15.30 – 18.00

ROUND TABLE #1 “ENVIRONMENTAL SECURITY AND
ECONOMIC DEVELOPMENT IN CEEC” (room 203)
Moderators:
Prof. Oleksandr Chernyak (Ukraine),
Prof. Jonas Martinavicius (Lithuania),
Dr. Eduard Stoica (Romania),
Dr. Ganna Kharlamova (Ukraine)

15.30 – 15.40

Модели

экологической

ориентации

стратегии

инновационно-

ориентированного развития экономики и социума в контексте
глобальных вызовов
Проф. Елена Лазарева (Южный федеральный университет, РФ)
15.40 – 15.50

Концептуальні

положення

моделювання

екологічно

стійкого

розвитку сільського господарства України
Проф. Вольдемар Вітлінський, доц. Олег Ткач (Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
Україна)
15.50 – 16.00
Invited speaker

Environmental and Economical benefits on Prevention, Minimization,
Recycling and Reuse in Azerbaijan
Sabit Zeyniyev (Tamiz Shahar JSC, Azerbaijan)

http://gcereceec.org.ua/
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16.00 – 16.10

Вплив Саймона Кузнеця на розвиток економетрики та економіки
навколишнього середовища
Проф. Олександр Черняк, доц. Олег Комашко (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

16.10 – 16.20

Експорт зернових та ресурсна економіка України: екологічні
стандартизація та сертифікація
Наталія Строченко (Сумський національний аграрний університет,
Україна)

16.20 – 16.30

Еколого-економічний конфлікт: сільськогосподарське використання
або ренатуризація земель
Тетяна Трохлюк (Національний університет водного господарства
та природокористування м. Рівне, Україна)

16.30 – 16.40

Кластерний

аналіз

у

моделюванні

продовольчої

безпеки

на

регіональному рівні
Проф. Олена Піскунова, Ольга Осипова (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,
Україна)
16.40 – 16.50

Глобальні виміри екологічної безпеки в домінантах стратегічного
партнерства
Доц.

Аліна

Бохан

(Київський

національний

торговельно-

економічний університет, Україна)
16.50 – 17.00

Парадигма природосберегающего развития и новые вызовы науке и
инноватике
С.н.с.

Роман

Заєць

(Центр

досліджень

науково-технічного

потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, Україна)

http://gcereceec.org.ua/
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17.00 – 17.10

Reflexive management of the processes of the consumers decisions making
as for selection of the company delivering bottled water
К.е.н.

Володимир

Скіцько

(ДВНЗ «Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна)
17.10 – 17.20

Energy efficiency and cost analysis of electrochemical degradation of
cyanide wastewater into the reactor with steel electrodes
Dr. Borislav Malinovic, Dr. Pero Sailovic, Dr. Darko Bodroza
(University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina), Dr. Miomir
Pavlovic (University of Eastern Sarajevo, Zvornik, Bosnia and
Herzegovina), Miodrag Jazic (University of Novi Sad, Serbia)

17.20 – 17.30

Prospect of Iran natural gas export projects
Hadayat Omidvar (National Iranian Gas Company, Iran)

17.30 – 17.40

Climate Action Plan in Schools of Macedonia
Dr. Simka Bundaleska (Vestel Company, Macedonia)

17.40 – 17.50

Соціо-еколого-економічний розвиток сільського господарства в
сучасних умовах
К.е.н. Олена Піменова (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, Україна)

17.50 – 18.00

Improvement of rent relations as a factor of increasing the energy
efficiency of Ukrainian economy
Anna Grazhevska (Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ukraine)

18.00 – 18.30

Q&A, Summary and Desinging of the conference recommendations

18.30 – 20.00

Welcome Reception

http://gcereceec.org.ua/
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ / DETAILED PROGRAMME

Friday, October 10, 2014
9.30 – 10.00 – Registration (Lobby, Faculty of Economics)
10.00 – 14.30

ROUND TABLE #2 “RESOURCE ECONOMY: Global business,
management, marketing” (room 203)
Moderators:
Prof. Oleksandr Chernyak (Ukraine),
Prof. Hami Alpas (Turkey),
Dr. Eduard Stoica (Romania),
Dr. Ganna Kharlamova (Ukraine)

10.00 – 10.10

Емпіричне дослідження динамічних коротко та довгострокових
взаємозв’язків на ринку праці України
Проф.

Ірина

Лук’яненко

(Національний

університет

«Києво-

Могилянська Академія», Україна),
Маріанна Оліскевич (Львівський національний університет імені
Івана Франка, Україна)
10.10 – 10.20
Invited speaker

Impacts of Food Security and Ecoterrorism on Environmental Security and
Sustainability through Vulnerabilities
Prof. Hami Alpas (METU, Turkey)

10.20 – 10.30

Labour Productivity And Economic Development In Transition Economies

Invited speaker

Prof. Jonas Martinavicius (Vilnius University, Lithuania)

http://gcereceec.org.ua/
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10.30 – 10.40

Capital Flows Recomposition Under Global Financial Instability
Assoc. prof. Volodymyr Shevchenko (Taras Shevchenko National
University of Kyiv, Ukraine)

10.40 – 10.50

Development Of Self-Employment Activities In Global Economic Conditions
Assoc. prof. Regina Paliulyte, Assoc. prof. Ausryte Rasteniene (Vilnius
University, Lithuania)

10.50 - 11.00

Інтернет-маркетингові комунікації підприємств торгівлі з позицій
соцієтального маркетингу
Доц. Тетяна Дубовик (Київський національний торговельноекономічний університет, Україна)

11.00 – 11.10

Effects Of Synchronization Dynamics Of Currency And Stock Indices In
Multifractal Analysis Using Wavelet Technology
Prof. Olena Lyashenko (Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ukraine)

11.10 – 11.20

Economic Performance Evaluation of BRICS+T Countries after the Great
Recession of 2008-2009 Using Analytic Network Process and TOPSIS
Methods
Dr. E. Önder, Nihat Taş, Ali Hepşen (Istanbul University, Turkey)

11.20 – 11.30

Институт

бюро

кредитных

историй

в

Украине:

модель

функционирования и перспективы развития
Проф. Андрей Каминский (Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченка, Украина)

http://gcereceec.org.ua/
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11.30 – 11.40

Партнерство вищої освіти та бізнесу
Проф. Ірина Мазур (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Україна)

11.40 – 11.50

Multidimensional assessment of globalization at the level of a company
(sectors)
Проф.

Наталія

Ковтун,

проф.

Анжела

Ігнатюк

(Київський

національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
11.50 – 12.00

A Brand Dynamics Approach To The Product Portfolio Management On A
Dairy Products Market
Assoc. prof. Nаtalia Butenko, Valeriy Kachalay (Taras Shevchenko
National University of Kyiv, Ukraine)

12.00 – 12.30

Break – Tea/Coffee

12.30 – 12.40

Special Features Of The Ukrainian Fiscal Policy Transmission Mechanism
Under Increasing Macroeconomic Instability
Проф.

Надія

Гражевська,

Ангеліна

Вірченко

(Київський

національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)
12.40 – 12.50

Banks Too Big to Fail: Causes, Contradictions and Consequences
Dr. Viktoria Trokhimenko (Taras Shevchenko National University of
Kyiv, Ukraine)

12.50 – 13.00

Social orientation of entrepreneurship in sustainable development context
Assoc. prof. Galyna Chornous, Dr. Victoria Gura (Taras Shevchenko
National University of Kyiv, Ukraine)

http://gcereceec.org.ua/
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13.00 – 13.10

Funding of scientific researches through Public-Private Partnership
Prof. Tetyana Zatonats`ka (Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ukraine)

13.10-13.20

Інноваційна складова сталого розвитку
Проф. Оксана Жилінська, Ірина Оробець (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, Україна)

13.20-13.30

System principles of the socially responsible investing of power projects of
Ukraine
Prof. Olexandr Chernyak, Assoc. prof. Natalia Slushaienko (Taras
Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

13.30 – 13.40

The Analysis of the Foreign Direct Investments in the Sphere of Innovations
into Nanotechnologies sector
Assoc. prof. Iryna Fedorenko (Taras Shevchenko National University of
Kyiv, Ukraine), Katharina Drozd (University of Applied Sciences
Schmalkalden, Germany)

13.40 – 13.50

Comparative analysis of ruin probability estimates for insurance companies
Dr. Viktor Shpyrko (Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ukraine)

13.50 – 14.00

The construction of a model combining tasks formation of stocks and
transportation
Yuliya Taranenko (Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ukraine)

http://gcereceec.org.ua/
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14.00 – 14.10

New approaches to governmental regulation of the international labor force
migration
Yevgen Chernyak (Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ukraine)

14.10 – 14.20

Increasing institutional efficiency as a factor of sustainable development in
Ukraine’s economy
Olga Demydyuk (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)

14.20 – 14.25

Accounting

standardization based on international practice for the

Ukrainian enterprises
Mariia Kats (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
14.25 – 14.30

Роль

та

перспективи

створення

конкурентних

програм

корпоративного підприємництва
Ірина Жмудська (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Україна)
14.30 – 15.30

Lunch

15.30 – 16.00

Q&A, DISCUSSION AND SUMMING SESSION:
Prof. Mosad Zineldin (Sweden),
Prof. Hami Alpas (Turkey),
Prof. Oleksandr Chernyak (Ukraine)

CLOSING OF THE CONFERENCE

http://gcereceec.org.ua/
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12.00 – 14.00

ON LINE SESSION
Moderators:
Assist., Dr. V. Shpyrko,
Asist. S. Rybalchenko
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Technical assistance:
PhD. stud., D. Sikors`ky (Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ukraine)

Social Programme

http://gcereceec.org.ua/
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ЗАПРОШЕНІ ЛЕКТОРИ / INVITED SPEAKERS

Hami Alpas,
Middle East Technical University

Turkey

Jonas Martinavicius,
Vilnius University

Lithuania

Silviu Nate,
Lucian Blaga University of Sibiu

Romania

Razvan Sorin Serbu,
Lucian Blaga University of Sibiu

Romania

Eduard Alexandru Stoica,
Lucian Blaga University of Sibiu

Romania

Eugen Străuțiu,
Lucian Blaga University of Sibiu

Romania

Sabit Zeyniyev,
"Tamiz Shahar" JSC, Baku

Azerbaijan

http://gcereceec.org.ua/
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ЗАПРОШЕНІ ЛЕКТОРИ / INVITED SPEAKERS

Mosad Zineldin
Linnaeus University

Sweden

Северяніна Євгенія,
CRDFGlobal – Ukraine

Україна

Тагиров Энгель Ризакович,
Казанский государственній университет
культуры и искусств,
Институт культуры мира (ЮНЕСКО)

РФ,
Республика
Татарстан

ЛЕКТОРИ / LECTURES

Simka Bundaleska,
Managing Consultant at Vestel Company

Macedonia

Linas Čekanavičius,
Vilnius University

Lithuania

Ganna Kharlamova
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ukraine

Emrah Önder,
School of Business, Istanbul University

Turkey

http://gcereceec.org.ua/
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ЛЕКТОРИ / LECTURES

Regina Paliulyte,
Vilnius University

Lithuania

Базилевич Віктор Дмитрович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Україна

Вітлінський Вальдемар Володимирович,
Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана

Україна

Гаврилюк Олег Вікторович,
Науково-дослідний фінансовий інститут
Державної навчально-наукової установи
“Академія фінансового управління” при
Міністерстві фінансів
Голян Василь Анатолійович,
ДУ «Інститут економіки
природокористування
та сталого розвитку НАН України»

Україна

Україна

Кравченко Володимир Анатолійович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Україна

Лазарева Елена Иосифовна,
Южный федеральный университет

Россия

http://gcereceec.org.ua/
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ЛЕКТОРИ / LECTURES

Лицур Ігор Миколайович,
ДУ «Інститут економіки
природокористування
та сталого розвитку НАН України»

Україна

Лук’яненко Ірина Григорівна,
Національний університет
«Києво-Могилянська Академія»

Україна

Молдаван Любов Василівна,
ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»

Україна

Старостіна Алла Олексіївна,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Україна

Черняк Олександр Іванович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Україна

http://gcereceec.org.ua/
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УЧАСНИКИ КРУГЛИХ СТОЛІВ / PARTICIPANTS OF ROUND TABLES
ПІБ / Surname Name

Країна / Country

Організація / Affilation

Bodroza Darko

Bosnia and Herzegovina

Butenko Natalia

Ukraine

Degutis Augustas

Lithuania

Drozd Katharina

Germany

Fedorenko Iryna

Ukraine

Grazhevska Anna

Ukraine

Ignatyuk Angela

Ukraine

Jazic Miodrag

Serbia

Kachalay Valeriy

Ukraine

Kats Maria

Ukraine

Kovtun Natalia

Ukraine

Malinovic Borislav

Bosnia and Herzegovina

Novickytė Lina

Lithuania

Vilnius University, Faculty of Economics

Omidvar Hadayat

Iran

National Iranian Gas Company

Pavlovic Miomir G.

Bosnia and Herzegovina

University of Banja Luka,
Faculty of Technology
Taras Shevchenko National University of
Kyiv, Faculty of Economics
Vilnius University, Faculty of Economics
University of Applied Sciences,
Schmalkalden
Taras Shevchenko Kyiv National
University, Faculty of Economics
Taras Shevchenko National University of
Kyiv, Faculty of Economics
Taras Shevchenko National University of
Kyiv, Faculty of Economics
University of Novi Sad,
Faculty of Technology
Taras Shevchenko National University of
Kyiv, Faculty of Economics
Taras Shevchenko National University of
Kyiv, Faculty of Economics
Taras Shevchenko National University of
Kyiv, Faculty of Economics
University of Banja Luka,
Faculty of Technology

University of Eastern Sarajevo,
Faculty of Technology

http://gcereceec.org.ua/
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УЧАСНИКИ КРУГЛИХ СТОЛІВ / PARTICIPANTS OF ROUND TABLES

ПІБ / Surname Name

Sailovic Pero

Країна / Country

Організація / Affilation

Bosnia and

University of Banja Luka,

Herzegovina

Faculty of Technology

Slushaienko Natalia

Ukraine

Taranenko Yulia

Ukraine

Бохан Аліна

Україна

Вірченко Ангеліна

Україна

Гражевська Надія

Україна

Гура Вікторія

Україна

Демидюк Ольга

Україна

Дубовик Тетяна

Україна

Жилінська Оксана

Україна

Жмудська Ірина

Україна

Затонацька Тетяна

Україна

Taras Shevchenko National University of
Kyiv, Faculty of Economics
Taras Shevchenko National University of
Kyiv, Faculty of Economics
Київський національний торговельноекономічний університет, м. Київ
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний торговельноекономічний університет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Центр досліджень науково-технічного

Заєць Роман

Україна

потенціалу та історії науки імені
Г. М. Доброва НАН України (м. Київ)

http://gcereceec.org.ua/
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УЧАСНИКИ КРУГЛИХ СТОЛІВ / PARTICIPANTS OF ROUND TABLES

ПІБ / Surname Name

Країна / Country

Камінський Андрій

Україна

Комашко Олег

Україна

Ляшенко Олена

Україна

Мазур Ірина

Україна

Оробець Ірина

Україна

Організація / Affilation

Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
ДВНЗ «Київський національний

Осипова Ольга

Україна

економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

Піменова Олена

Україна

Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
ДВНЗ «Київський національний

Піскунова Олена

Україна

економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

Скіцько
Володимир
Строченко Наталія
Трохименко
Вікторія

ДВНЗ «Київський національний
Україна

економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

Україна
Україна

Сумський національний аграрний
університет, м. Суми
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет

http://gcereceec.org.ua/
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УЧАСНИКИ КРУГЛИХ СТОЛІВ / PARTICIPANTS OF ROUND TABLES

ПІБ / Surname Name

Країна / Country

Організація / Affilation

Національний університет водного
Трохлюк Тетяна

Україна

господарства та природокористування,
м. Рівне

Черняк Євген

Україна

Чорноус Галина

Україна

Шевченко
Володимир
Шпирко Віктор

Україна
Україна

Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет

УЧАСНИКИ ОН-ЛАЙН СЕСІЇ / ON-LINE PARTICIPANTS

ПІБ / Surname Name

Країна / Country

Організація / Affilation

Jasevičienė F.

Lithuania

Vilnius University, Faculty of economics

Kats S.

Ukraine

Servetnyk N.

Ukraine

Shevchenko I.

Ukraine

Stanit A.

Romania

Strokachenko O.

Ukraine

Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Faculty of Economics
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Faculty of Economics
Kyiv National Economic Vadym Hetman
University
”Lucian Blaga” University of Sibiu
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Faculty of Economics
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УЧАСНИКИ ОН-ЛАЙН СЕСІЇ / ON-LINE PARTICIPANTS

ПІБ / Surname Name

Країна / Country

Virchenko V.

Ukraine

Бозо Н.

Россия

Бутьковський В.

Україна

Гончарова О.

Україна

Залєвська-Шишак
А.

Україна

Заховалко Т.

Україна

Ковтун Д.

Україна

Комендант О.

Україна

Крицун К.

Україна

Лейфура М.

Україна

Максишко Н.

Україна

Мороз Е.

Україна

Місце роботи / Affilation

Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Faculty of Economics
Новосибирский государственный
технический университет (НГТУ)
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Запорізький національний університет,
кафедра економічної кібернетики
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Запорізький національний університет,
кафедра економічної кібернетики
Національний університет водного
господарства та природокористування
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УЧАСНИКИ ОН-ЛАЙН СЕСІЇ / ON-LINE PARTICIPANTS

ПІБ / Surname Name

Країна / Country

Місце роботи / Affilation

Мулькевич О.

Україна

Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет

Пащук Л.

Україна

Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет

Полінчук К.

Україна

Міністерство соціальної політики України,
Управління внутрішнього аудиту

Рассаднікова С.

Україна

Інститут проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України

Ревіна Д.

Україна

Міжнародна торгова палата України

Ревуцька Н.

Україна

Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет

Рудик Р.

Україна

ЧАО «Датагруп», м. Київ

Степанов В.

Україна

Інститут проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України

Ульянова Д.

Україна

Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет

Шумаева М.

Україна

Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет

Юрченко К.

Україна

Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
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УЧАСНИКИ ДИСКУСІЙ / PARTICIPANTS OF DISCUSSIONS

ПІБ / Surname Name

Країна / Country

Vitrenko A.

Ukraine

Організація / Affilation

Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Faculty of Economics
Кременецький обласний гуманітарно-

Безносюк О.

Україна

педагогічний інститут
ім. Тараса Шевченка
Національний університет «Львівська

Бублик М.

Україна

політехніка»,
Інститут економіки і менеджменту

Лозова Г.

Україна

Носова Є.

Україна

Плахотнік О.

Україна

Приказюк Н.

Україна

Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, кафедра педагогіки
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, економічний факультет
Львівський національний університет

Соломонко Д.

Україна

ветеринарної медицини та біотехнологій імені
Степана Ґжицького
Державна фінансова інспекція України,

Ткаченко О.

Україна

Національний університет біоресурсів та
природокористування України
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ТЕЗИ ЛЕКТОРІВ / LECTURES’ SUMMARY

IMPACTS OF FOOD SECURITY AND ECOTERRORISM ON ENVIRONMENTAL SECURITY AND
SUSTAINABILITY THROUGH VULNERABILITIES
Hami Alpas
METU (Turkey)
Climate change effects that lead to concerns in rural livelihoods directly affect food security. Bio-energy
developments present both opportuni¬ties and challenges for socioeconomic develop¬ment and the
environment. In that sense, bio-energy solutions should strive to be environmentally sensitive and have a
positive social impact. On the other side, trade policy enforced via World Trade Organization (WTO) is
expected to play a role in mitigating and adapting to global climate change by increasing incentives to use the
most energy efficient environmental goods and services. As the majority of the poor in the world are considered
to be depended on agriculture, the severeness of the climate change effects may lead to food system risks and
more of the societal and political risks can be incurred in the future. The potential of food price volatility and
climate change leading a rise in food insecurity among the poor groups is significant, and thus, can be expected
to bring social disturbances and terrorism in the short to long term. Global environmental change (GEC) will
have serious consequences for food security, particularly for more vulnerable groups. In this respect
vulnerability assessment could help to address food supply-chain security by determining the selection of
countermeasures and emergency responses.
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ТЕЗИ ЛЕКТОРІВ / LECTURES’ SUMMARY
CLIMATE ACTION PLAN IN SCHOOLS OF MACEDONIA
Simka Bundaleska
Vestel Company (Macedonia)
Climate Action Plan (CAP) takes effective involvement in the primary education of Macedonia. CAP
creates leadership for students through early education in building a sustainable future.
Greenhouse gas inventory is done for two highly recognized primary schools in Macedonia: Nova
International Private School and Kocho Racin –Skopje Primary Public School. The current greenhouse gas
emissions per student in Kocho Racin School is 1.29 tCO2, while in Nova School is 1.11 tCO2.
Kocho Racin proposed action measures will lower the projected emissions in 2020 for 50 %, with 0.66
tCO2 emissions per student. Nova will lower projected emissions for 80 % in 2020, with 0.15 tCO2 emissions
per student.
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ТЕЗИ ЛЕКТОРІВ / LECTURES’ SUMMARY
COMPARATIVE ANALYSIS OF „GREEN BUSINESS“ ATTITUDES AND PRACTICES IN
LITHUANIA AND IRELAND
Linas Čekanavičius, Rugilė Bazytė, Agnė Dičmonaitė
Vilnius University (Lithuania)
The paper deals with the relatively new trend of adding “green” slant to business.
The purpose of research was to test the hypothesis that differences in business penetration by “green”
ideas in various countries can be explained by their cultural and economic differences. A survey that was
carried out in Ireland and Lithuania – countries that markedly differ by the level of economic development has revealed perceptible differences in “business greening” attitudes and practices of Lithuanian and Irish
companies, with Lithuanians being more concerned with costs than benefits of becoming “green”, and Irish
demonstrating awareness that being “green” opens the new revenue raising opportunities.
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ТЕЗИ ЛЕКТОРІВ / LECTURES’ SUMMARY
THE ENERGY COMPONENT OF THE ENVIRONMENTAL SECURITY: CASE OF UKRAINE
Ganna Kharlamova, Vladislav Nesterenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
Energy must be analyzed in aspects of risks and benefits for the environmental security. The research of
the energetic component of environmental security of Ukraine showed that the main energy resources are the
nuclear resources (47%) and coal (37%), which is a threat for the country's environmental security due to
outdated production technologies and a significant negative impact on the environment. Another problem in
this respect is not only environmental, but also economic (e.g. 35 % of state import volume of Ukraine - is
import of energy consumption). The indicators of energy security are considered. The method of the integral
index of energy security calculation was proposed. Clusterization of industries and regions of Ukraine was held
on the distinctive feature – the attractiveness of object for energy-friendly and effective investing.
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ТЕЗИ ЛЕКТОРІВ / LECTURES’ SUMMARY
LABOUR PRODUCTIVITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN TRANSITION ECONOMIES
Jonas Martinavicius
Vilnius University (Lithuania)
The research subject is the dynamics of economies in transition, especially those of the Baltic countries
before and after accession to the EU. Labour productivity statistical and Econometric analysis of eleven Eastern
and Central European countries will be carried out. The methodology of aggregate production functions
foreseen, where total factor productivity, Solow residual concepts will be used to compare different growth
experiences across countries.
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ТЕЗИ ЛЕКТОРІВ / LECTURES’ SUMMARY
ECO-INTELLIGENT TOOLS – A NECESSITY FOR SUSTAINABLE BUSINESSES
Silviu Nate, Valentin Grecu
Lucian Blaga University of Sibiu (Romania)
Many of the challenges associated with sustainable development can be traced in the way modern society
produces and consumes. Production, distribution and supply of goods and services require material and energy
consumption, having an impact on natural resources both quantitatively and qualitatively, generating waste,
pollution and disrupting ecosystems.
Eco-business intelligence is the capacity of people, processes and applications / tools to organize business
information, to facilitate consistent access to them and analyse them in order to improve management decisions,
for better performance management of the organizations that are increasingly pressed to synchronize their
processes and services with a sustainable development agenda, through the development, testing and
implementation of decision support software.
By adopting sustainable practices, eco - intelligent companies can gain added value, increase market
share and boost shareholder value. Moreover, the growing demand for "green" products has created new
markets and the visionary entrepreneurs already reap the rewards of approaching sustainability. Large and small
companies are learning that sustainable business practices not only help the environment but also can improve
profitability by pursuing higher efficiency, fewer harmful side-effects, and better relationships with the
community and more.
Gaining competitive advantage is a core concern of the companies and the existence of systems of
identification, extraction and analysis of available data in a company, but also from the external environment, to
provide real support for business decisions, is an essential ingredient of success.
This paper highlights the necessity of eco-intelligent tools that help determining the organization's
strategies, identifying the perceptions and capabilities of the competitors, analysing the effectiveness of current
operations, deploying long-term prospects for environmental action and establishing indicators and key
variables for organizational health, security and natural growth of its assets. The proposed tool is a decision
support system that will be implemented in an online environment, tested and integrated with the information
systems of the organizations. The eco-intelligent business tool can be used to obtain competitive advantages by
the organizations that seek to contribute to a better quality of life in the present without compromising the
development and life quality of future generations.
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ТЕЗИ ЛЕКТОРІВ / LECTURES’ SUMMARY
ECONOMIC PERFORMANCE EVALUATION OF BRICS+T COUNTRIES AFTER THE GREAT
RECESSION OF 2008-2009 USING ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS
Emrah Önder, Nihat Taş, Ali Hepşen
Istanbul University (Turkey)
Economic performance evaluation of countries is a kind of multi-criteria decision making (MCDM)
problem which has developed rapidly. It is very important for a country to monitor a wide range of performance
indicators in order to ensure that appropriate and timely decisions and plans can be made. Suitable performance
measures can ensure that governments adopt a long-term perspective and allocate the country’s resources to the
most effective activities. BRICS countries namely Brazil, Russia, India, China and South Africa have large and
fast growing economies. These developing countries are the members of the G20 countries. Turkey is also one
of the member of G20 and it has growing economy. Therefore in this study we include Turkey in our
analysis. The aim of this study is to evaluate the economic performance model of BRICS+T countries during
2008-2013 periods. Both Analytical Network Process (ANP) and Technique for Order Preference by Similarity
to Ideal Solution (TOPSIS) methodologies are used for the outranking of countries using macroeconomic
indicators including gross domestic product, current account balance, general government gross debt, general
government revenue, general government total expenditure, gross national savings, inflation (average consumer
prices), population, total investment, unemployment rate, volume of exports of goods and services, volume of
imports of goods and services . In this study, subjective and objective opinions of economy experts turn into
quantitative form with ANP.
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ТЕЗИ ЛЕКТОРІВ / LECTURES’ SUMMARY
DEVELOPMENT OF SELF-EMPLOYMENT ACTIVITIES IN GLOBAL ECONOMIC CONDITIONS
Regina Paliulyte, Ausryte Rasteniene
Vilnius University (Lithuania)
Purpose of the Paper: Analysis of self-employment development factors in global economic conditions.
Method of Research: methodological analysis of scientific literature and generalisation. The authors of the
article conclude that the emergence of knowledge sector, production differentiation and flexibility, changes in
values and new social orientations determine the rising importance of self-employment and the development of
the new forms of this activity.
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ТЕЗИ ЛЕКТОРІВ / LECTURES’ SUMMARY
FROM E-LEARNING TO E-AGRICULTURE, NEW CHANCES FOR AN ACCELERATED SOCIOECONOMICS DEVELOPMENT IN THE KNOWLEDGE BASED SOCIETY
Razvan Sorin Serbu
Lucian Blaga University of Sibiu (Romania)
Embracing and rapidly disseminating the information and communication technologies around the world
entailed an increased wish to understand the way such modern technologies might be put into practice in the
main sectors of economy for the development within the country context. This is a growing accomplishment
because the technology of information and communication is essential for the economic and social development
and modernising of Romanian agriculture of the 3rd millennium. Using the information and communication
technologies to promote education and agriculture development in Romania but also in Eastern Europe and
other areas on the globe too means extraordinary economic and social advantages and new opportunities to
transform the means of existence regarding poor agricultural communities and society in general.
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ТЕЗИ ЛЕКТОРІВ / LECTURES’ SUMMARY
ORIGINAL MODEL FOR E-COMMERCE DEVELOPMENT USING SOCIAL MEDIA
Eduard Alexandru Stoica, Esra Kahya Ozyirmidokuz
Lucian Blaga University of Sibiu (Romania),
Erciyes University (Turkey)
During research it has been intended to create a system of software instruments, generic e-commerce model and
their customization for particular e-commerce cases. It was intended and accomplished to create a model, which
is the nucleus of e-ecommerce process on the social media. To this aim, it will be allowed for the model to be
customized by selecting various entry parameters. A company may use the collected data from the social
network, either by means of the crawler we created, either by other means, in order to customize the model
presented, thus generating e-commerce. In our research we want to get results with respect to the manner in
which, a sold on-line product is perceived by buyers.
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ТЕЗИ ЛЕКТОРІВ / LECTURES’ SUMMARY
GLOBAL WARMING BETWEEN SCIENCE AND POLITICS
Eugen Străuțiu
Lucian Blaga University of Sibiu (Romania)
During the last three decades, the scientific theory of global warming has become a political ideology.
Significant political components are found both in the premises and (especially) in the consequences.
But witnessed also at least a decade of negationism: global warming research programs are questionable
regarding methodology and the ethics of research. Face to all contestations, ”Global warming theory” has
already become ”Global climate change theory”.
It is true that global warming ideology preparing a global governing over a strictly limited number of people?
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ТЕЗИ ЛЕКТОРІВ / LECTURES’ SUMMARY
ENVIRONMENTAL AND ECONOMICAL BENEFITS ON PREVENTION, MINIMIZATION,
RECYCLING AND REUSE IN AZERBAIJAN
Sabit Zeyniyev
Tamiz Shahar JSC (Azerbaijan)
During the Soviet era, exploiting Azerbaijan oil resources was a priority; nevertheless, economic policies
left much of the population in poverty despite the country’s oil wealth. However, since regaining independence,
Azerbaijan has been undergoing a strong economic resurgence, fostered by increased oil revenues that create
the foundation for improving living conditions. Recently, many people have migrated to the Absheron
Peninsula and its two main cities, Baku and Sumgait, in search of jobs and opportunities. This rapidly
increasing population and the economic revival have created a strong demand for land. Baku is ringed by
former oil fields and other polluted sites; urban growth has leapfrogged over these areas and extended literally
across the Absheron Peninsula, often with little access to basic infrastructure. Informal settlements are growing
in heavily polluted areas, creating a serious health risk. Meanwhile, contaminated land located close to rapidly
growing residential and commercial areas has high potential value for redevelopment, if it were to be cleaned
up. Therefore, it is necessary to implement Integrated Waste Management (IWM) system. IWM is a
comprehensive waste prevention, recycling, composting, and disposal action. An effective waste management
system considers how to prevent, recycle, and manage waste in ways that most effectively protect human health
and the environment. IWM involves evaluating local needs and conditions, and then selecting and combining
the most appropriate waste management activities for those conditions. The major IWM activities are waste
prevention, recycling and composting, and combustion and disposal in properly designed, constructed, and
managed landfills. Each of these activities requires careful planning, financing, collection, and transport, all of
which are discussed in this and the other fact sheets. A Clean Manufacturing is the part of prevention and
minimization stage of IWM activities. A Clean manufacturing incorporates several processes including
resource utilization, waste minimization, standardization and a variety of others for manufacturers to implement
and improve their business. The Clean Manufacturing is defined as a systematic approach to identifying and
eliminating waste (non-value-added resources) through continuous improvement by maximizing customerfriendly, saleable product outputs from the fewest, least-toxic material inputs in lowhazard, efficient processes
in pursuit of perfection. There are three basic areas that are affected by the clean manufacturing program:
Materials – People – Environment. Clean is principally focused on resource efficiency. By increasing resource
efficiency we reduce those resources that are underutilized. Clean is also concerned with energy efficiency and
reducing overall energy use. By increasing process efficiency, wasteful byproducts are reduced and reduction in
the use of toxics often leads to reduced regulatory requirements. Clean is also concerned with workplace health
and safety issues (e.g. toxics in the workplace) and by reducing the use of potentially dangerous materials and
work practices, companies reduce liability and risk. We all know the importance of trees in the ecological cycle.
Every ton of recycled paper saves at least 17 trees. Using the concept of recycling can also help to reduce the
greenhouse effect. Gas emissions occur due to the manufacturing, use and also the disposal of products that are
not biodegradable. If the greenhouse gas emissions reach dangerous concentration levels, it leads to changes in
the temperatures globally, changes in the levels of the sea and other bizarre climatic conditions. Therefore,
recycling can help reduce the need to manufacture paper, plastics, metals and glass. This would save energy
needed to manufacture new products.
Using recycled products would also reduce the amount of materials (which are not biodegradable) that
end up in the landfills. Materials that end up in landfills tend to decompose and cause the release of methane
gas. This is very harmful for the environment; therefore such landfills are the main cause of the emission of
methane gas into the atmosphere. Long term economic growth has received a much sought after impetus from
the recycling outfits and units that have squirted a significant degree of innovations and new designs, thereby
strategically influencing the performance of the industry in an attempt to promote better products from within
the available means and resources.
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ТЕЗИ ЛЕКТОРІВ / LECTURES’ SUMMARY
ЗМІНА КЛІМАТУ – ГОЛОВНА ЗАГРОЗА 21 СТОРІЧЧЯ
Віктор Базилевич, Галина Купалова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Розглядаються важливі питання зміни клімату м. Києва. Визначені основні негативні наслідки
цього процесу. Проаналізовані тенденції і взаємозв’язок зростання чисельності населення, обсягів
споживання паливно-енергетичних ресурсів, викидів речовин в атмосферне повітря та утворення
відходів у м. Києві в динаміці за 2000-2013 рр. Сформульовані основні науково-методичні,
організаційно-економічні, технологічні заходи по запобіганню зміні клімату м. Києва в контексті
інтеграції України в європейський економічний простір.
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ТЕЗИ ЛЕКТОРІВ / LECTURES’ SUMMARY
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Вальдемар Вітлінський, Олег Ткач
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна)
Економічні системи мають складну структуру і призначені для задоволення матеріальних та
духовних потреб членів суспільства. Очевидно, що стійким розвитком аналізованої економічної
системи буде динамічна зміна її стану в бік покращання системних параметрів. На підґрунті класичного
підходу будемо стверджувати, що рух (розвиток) системи буде стійким, якщо відхилення параметрів
системи відбувається всередині меж, які забезпечують її розвиток за оптимальною (раціональною)
траєкторією.
За сучасних умов інтенсивної деградації довкілля у світових масштабах під «стійким» нерідко
розуміють такий розвиток, “який задовольняє потреби теперішнього часу, але не ставить під загрозу
спроможність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби”, тобто забезпечує високу якість
довкілля та екологічну, раціональну економіку у цілому світі.
В.І. Вернадський зазначав: “Людство як жива речовина нерозривно пов’язане з матеріальноенергетичними процесами певної геологічної оболонки Землі – з її біосферою. Воно не може фізично
бути від неї незалежним на жодну хвилину.” Отже стійкий розвиток – це проблема комплексна,
глобальна, передусім соціально-економічна, екологічна тощо.
Сільськогосподарські системи порівняно з іншими економічними системами мають свою
специфіку, тобто взаємодіють: з біологічними об’єктами – рослинами, тваринами, ґрунтом, який
виснажується, а також залежать від некерованих чинників (погода) та слабо керованих (ціни). Головною
особливістю сільського господарства є те, що засобом та предметом праці тут є земельні ресурси.
Наприклад, суб’єктом підприємництва в оренду на 5 років взято 2000 га ріллі. Кожен рік 600 га
виділяється під соняшник. Виніс цією культурою поживних речовин за середньої забезпеченості ґрунту
елементами живлення становить: азоту 32%, фосфору 16%, калію 65%. За низької забезпеченості рівень
виносу збільшується і становить відповідно 38%, 23%, 75%. Без інтенсивного внесення добрив
протягом орендного періоду ґрунт буде виснажений. Для його відновлення необхідно буде кілька
десятків років. Тому питанням збереження ґрунту та розширеного відтворення його родючості повинна
також приділятись значна увага.
Одним із авторів розроблена математична модель економічних процесів відтворення родючості
ґрунтів (хімічна меліорація), яка включає обмеження по площах ріллі, які потребують вапнування і
гіпсування, по використанню вапна і гіпсу, по забезпеченню хімічної меліорації грошовими коштами,
по грошових доходах t-го року, розподілу доходів на оплату відсотків за кредит, на повернення частини
кредиту та реінвестування процесів хімічної меліорації. Проведені розрахунки підтверджують
доцільність та ефективність інвестування для відтворення родючості ґрунтів за власні та позичені
кошти.
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ГЛОБАЛЬНІ РИЗИКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
Олег Гаврилюк
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової
фінансового управління” при Міністерстві фінансів (Україна)

установи

“Академія

У глобальному співтоваристві констатується поява нових трендів та феноменів, ігнорування яких
може спричинити непередбачувані наслідки та загрози. Тому необхідне привернення уваги до нових
реалій глобалізації та розкриття/конкретизація напрямів й інструментів мінімізації ризиків, що
виникають.
Глобальній економіці останнього часту притаманна наростаюча нестабільність. Частота
наростання криз та їх дедалі деструктивний вплив на національні господарства супроводжуються
виникненням нових політико-економічних загроз, які у т.ч. демонструють відверте ігнорування норм
міжнародного права. Новітні ризики складають поширення націоналістичних ідей та конфронтаційної
самоідентифікації, тренди конфліктності із застосуванням військової сили й загрози глобальній та
регіональній безпеці. Дані положення можуть бути екстрапольовані до реалій України, насамперед у
зв’язку з анексією Криму боку Росії. Інструментами протидії можуть стати відмова України від
позаблокового статусу, активізація співпраці з НАТО й введення жорстких і дієвих санкцій з боку
світової спільноти.
Після захоплення Криму вибір України з поміж ЄС або Митним союзом однозначно став на
користь євроінтеграційного вектора. У контексті нинішньої ситуації потребується виважена
зовнішньоекономічна стратегія, яка пов’язана з необхідністю збереження взаємин з Росією у
стратегічних галузях, зменшення залежності від “Газпрому” й диверсифікації імпорту вуглеводнів, з
одного боку, й мінімізації негативних наслідків вступу в ЄС, з іншого.
Потенційний ризик забезпеченню глобальної стабільності складає фінансовий сектор. Зокрема,
активне поширення віртуальних валют на кшталт біткоіна, які повністю непідконтрольні будь-якому
державному регулятору, по яким відсутні забезпечення і юридично зобов’язані особи, у зв’язку із чим
будь-яке використання цих фінансів носить спекулятивний і потенційно небезпечний характер, у т.ч. як
інструмент відмивання коштів і фінансування тероризму.
Небезпеку для глобальної економіки складає сповільнення економічного розвитку й масштабна
корпоративна заборгованість Китаю. Для України основні ризики у взаємовідносинах у даній площині
пов’язані із скороченням можливості отримання дешевих кредитів, ненаданням китайських інвестицій
(2 млрд. дол.) на впровадження енергозберігаючих технологій, неможливістю розвитку високих
технологій у структуровизначальних галузях, невідкриттям величезного ринку Китаю для вітчизняних
товарів.
Початок скорочення фінансових стимулів у США й запланована повна відмова від них вчинить
додатковий тиск на економіки й валюти багатьох країн, що розвиваються, насамперед Бразилії, Індії,
Індонезії, Туреччини й Південної Африки. Різке падіння з початку 2014 року обмінних курсів їх валют
стало продовженням девальвації й, відповідно – джерелом ризику дестабілізації глобальної валютної
системи, що потребує перегляду глобальних фінансових стратегій і підходів МВФ та Світового банку
при кредитуванні проблемних економік.
Серйозним ризиком для піднесення економіки України можуть скласти взаємини з МВФ,
виконання вимог якого здатне стати на заваді реалізації стратегічних ініціатив для української влади. Це
означає перебування країни у режимі виживання й неможливість самостійного планування проектів
через цілковиту залежність від фінансування фонду, на чинник співпраці з яким орієнтуються й всі
міжнародні кредитори. Один із виходів полягає у наполегливому й послідовному одстоюванні
національних інтересів й аргументації необхідності перегляду підходів до підвищення цін та інших
вимог фонду.
Перелік сучасних глобальних ризиків вельми масштабний, а швидкоплинність ситуацій вимагає
адекватного використання широкої гами нестандартних інструментів.
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
Василь Голян
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
(Україна)
Модернізація водогосподарського комплексу України потребує розширення спектра джерел, форм та
методів фінансово-економічного забезпечення. Для більшості його підкомплексів ефективною формою
нарощення інвестиційного потенціалу стала б інституціоналізація різноманітних форм державноприватного партнерства. Підвищення рівня інвестиційної привабливості об’єктів водогосподарської
інфраструктури залежить від результативності імплементації водних директив ЄС.
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ФОРМИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НАЙБІЛЬШ ЗНАЧИМИМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ
РИЗИКАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Алла Старостіна, Володимир Кравченко,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Ефективне управління підприємницькими ризиками за допомогою науково-обгрунтованих форм
та методів є обов’язковою рисою успішного бізнесу в будь-якій країні. Особливо актуальним ця вимога
є за умов поєднання перманентної політико-економічної нестабільності із зростаючою ресурсною
обмеженістю, яка є характерною для України протягом всього часу її новітньої історії.
За результатами аналізу стану ризик-менеджменту на малих та середніх підприємствах м. Києва
(протягом 2005-2012 рр.) встановлено найбільш значиму групу підприємницьких ризиків, визначені
основні форми та методи управління ними.
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МОДЕЛИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОРИЕНТАЦИИ
ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

СТРАТЕГИИ
ИННОВАЦИОННОИ СОЦИУМА В КОНТЕКСТЕ

Елена Лазарева
Южный федеральный университет (Россия)
Суть и направления инновационно-ориентированной модернизации стратегии развития социальноэкономических систем определяются ее конечной целью, которой при всей важности экономического
роста, технического совершенства и конкурентоспособности являются улучшение условий жизни каждого
человека уже сегодня и обеспечение благоприятных условий для будущих поколений. Эта задача обычно
представляется как обеспечение устойчивого развития. Изменение роли человека в системе факторов
производства инициирует необходимость глубоких экологически ориентированных преобразований в
экономике, нацеленных на минимизацию экологических рисков и ущербов от загрязнения окружающей
среды. Все это и определяет суть модернизации как обеспечение технологического прогресса для
экономического развития и поддержания благоприятной окружающей природной среды (экологической
безопасности, которая становится определяющей для экономического роста и самого существования
человека).
Движение по траектории устойчивого инновационного развития подразумевает, прежде всего,
снижение потребления природных ресурсов и минимизацию техногенных воздействий на окружающую
среду за счет использования новых и совершенствования функционирующих производственных
технологий. Целевыми ориентирами устойчивого инновационно-ориентированного развития являются
качество жизни, уровень экономического развития, экологическая стабильность.
Предлагаемая стратегия базируется на эволюционно-циклической, информационно-инновационной
парадигме развития и состоит в совокупности теоретических положений, отражающих научную позицию
автора, в соответствии с которыми модернизация структуры и инновационно-воспроизводственных
функций экологических ресурсов под воздействием процессов глобализации, расширяет границы,
источники, движущие силы и базовые ресурсно-результатные характеристики инновационно-эволюционных
циклов на макроуровне, повышает инновационный потенциал экономической системы. При этом изменяется
не только характер воспроизводственной функции ресурсов экологической системы, но и ее компоненты,
когда наряду с традиционными материальными элементами все большее значение приобретает качество
экологической среды, оно становится непосредственным источником и важным материальным ресурсом
«экономики развития».
В соответствии с этим государственная эколого-экономическая политика должна включать не только
стратегии и механизмы прямой поддержки инновационных процессов, но и создание общих экологических
условий для инновационно-ориентированного развития, определяющих меру устойчивости и качества
расширенного инновационно-ориентированного воспроизводства.
Главная проблема экологического обеспечения инновационного экономического развития состоит в
механизмах институциональной конвертации природоресурсного потенциала, включая ассимиляционный
потенциал как характеристику качества окружающей среды, в ресурсы инновационного развития экономики.
Экономическим содержанием такой институциональной конвертации составляющих ресурсного потенциала
является капитализация их сравнительных преимуществ (конкурентоспособности) в процессе интеграции
стран в мирохозяйственные отношения, т.е. превращение этих преимуществ в источник добавленной
стоимости и объекты инвестиционной активности глобальных компаний.
Именно инновационная рента, получаемая от реализации качественных ресурсов – активов, является
экономической основой инновационно-ориентированного развития. В контексте теории кластеризации,
«сетевой экономики» - инновационная рента выступает как результат монополизации активов, находящихся
на территории страны и увеличивает значимость природного капитала в системе инновационноориентированного воспроизводства
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Необходима поддержка модернизации производства по пути так называемого двойного выигрыша,
связанного с обеспечением как экономической эффективности, так и сокращения вредных выбросов,
неистощительного использования природных ресурсов, малоотходного производства. Модернизация должна
позволить за счет ресурсосбережения при стабилизации объемов природных ресурсов, вовлекаемых в
экономику, значительно увеличить конечный выход товаров и услуг. Мировой и российский опыт такой
модернизации производства показывает, что этот подход ведет не только к улучшению экономических
показателей, но и к существенному улучшению условий жизни людей. Поддержка и распространение такого
опыта является центральной задачей современного инновационного развития. А для этого необходимы как
строгие экологические требования, так и экономическая заинтересованность, включая все возможные
механизмы, - модернизация должна быть выгодна.
Перспективным в данном направлении представляется расширение круга экономически оцениваемых
природных ресурсов и услуг, адекватное включение природного капитала и его увеличения/уменьшения в
экономические индикаторы, учет экологических ущербов и отрицательных экстерналий в процессах принятия
решений. Это актуальное направление для теории и практики преодоления «провалов рынка» в традиционной
рыночной модели. В связи с этим перспективным направлением является решение экономических вопросов,
связанных с экосистемными услугами.
Узловым направлением для развития экономики является энергетика. Здесь необходимо обеспечение
безопасности использования традиционных видов ресурсов, а также энергоэффективности. Реализация
огромных возможностей для повышения энергоэффективности предполагает срочное внедрение мер для
обеспечения заинтересованности в энергосбережении на всех уровнях региональной системы – от развития
отраслей до домохозяйства (включая установку счетчиков воды и тепла в домах и введение льгот для
энергосбережения на предприятиях).
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЛІСОВОЇ ДІЛЯНКИ НА ОСНОВІ ЇЇ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ
Ігор Лицур
Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України (Україна)
Економічна оцінка природних ресурсів як написано в економічній енциклопедії це - визначення
цінності джерел природних ресурсів у грошовому виразі. В філософському смислі поняття оцінка
представляє собою категорію проблеми цінності. Цінність відображає реальні взаємовідношення
людини з явищами оточуючого світу. Вона не повинна ототожнюватися з самим об’єктом, а повинна
відображати його значення та властивість задовольняти потреби людини. Виходячи з цього потреба
людей виступає в якості суб’єктивного фактора цінності. Об’єктивна сторона цінності визначається
реальними властивостями об’єкту оцінки як носія цінності. Звідси випливає, що об’єктом оцінки є не
ліс чи земля, як вид природних ресурсів, а їх властивості задовольняти потреби суспільства. І це
можливо лише при розгляді лісу як еколого-економічної системи ефективне використання якої
забезпечує отримання цього ефекту. Виходячи з вище сказаного в залежності від мети оцінки об’єктами
її можуть бути:
• Ліс як біогеоценоз (лісова екосистема) – тобто різноманіття живих організмів які виступають
не стільки фізичним (матеріально-речовим) об’єктом, скільки характеристикою стійкості, стабільності,
резистентності, поліморфізму екосистеми, тощо. Оцінюючи екосистему ми враховуємо систему зв’язків
і взаємодію між організмами й абіотичними чинниками. Предметом оцінки – грошовий вираз цінності
виконуваних функцій із забезпечення суспільства природними благами та навколишнього природного
середовища екосистемними послугами. При цьому остання передбачає включення до себе як прямих,
так і непрямих економічних оцінок задля врахування відображення низки не економічних функцій.
• Ресурси та послуги лісу:а) здатність лісу створювати матеріальний продукт;б) здатність лісу
служити необхідною умовою для утворення продукції; в) здатність лісу покращувати клімат,
регулювати водний режим рік, очищати і оздоровлювати навколишнє середовище тощо.
Перш за все лісові ресурси є значно вужчим поняттям, ніж біогеоценоз, що включає в себе окремі
організми або їх частини, популяції або будь-які інші біотичні компоненти екосистеми. Говорячи про
ресурси та послуги лісу, ми розглядаємо живі організми або їхні компоненти які в контексті фактичного
або ж потенційного використання набувають цілком конкретного поняття – лісових ресурсів. Предметом
оцінки – слугують споживчі властивості об’єктів живої природи, які залучаються в процес
виробництва та сприяють поліпшенню якості життя людини.
У зв'язку з різноманітністю функцій, виконуваних лісом, його оцінка повинна носити
комплексний, інтегрований характер. Під комплексністю оцінки ми розуміємо адекватний вимір всієї
сукупності функціональних споживацьких властивостей лісу і вибір серед них оптимальної. Іншими
словами поняття комплексності нами розуміється як «все враховано», а не «сума того, що враховано».
Тому комплексний підхід заключається в усесторонній цілісній оцінці всієї сукупності можливих
альтернатив і вибір із них найбільш ефективної. В економічній літературі існує багато підходів до
економіко-екологічної оцінки лісових ресурсів. Одним із методів, який дозволяє визначити сумарну
економічну оцінку екосистем, їх функцій, товарів і послуг є метод розрахунку загальної економічної
цінності. Дана цінність інтегрує чотири складові: пряму вартість використання, непряму вартість
використання, вартість відкладеної альтернативи та вартість існування.
Таким чином для лісових ресурсів оцінюванню підлягають зміни в суспільному виробництві, тоді
як лісовій екосистемі – зміни у функціонуванні біосфери та суспільному доброботу.
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ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

КОРОТКО

ТА

ДОВГОСТРОКОВИХ

Ірина Лук’яненко, Маріанна Оліскевич
Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (Україна)
Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна)
Емпіричне дослідження динамічних коротко та довгострокових взаємозв’язків на ринку праці
України
В умовах нестабільного економічного середовища в Україні актуальним є аналіз динамічних
властивостей взаємозв’язків у секторі праці, який відображає особливості соціально-економічних явищ.
В результаті емпіричного моделювання встановлено, що динаміка економічної активності населення,
заробітних плат і тенденції безробіття характеризуються адаптивністю процесів та механізмом
короткострокового пристосування. Побудовані ECM моделі пояснюють динамічні відхилення від
довгострокових рівноважних співвідношень на ринку праці.
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АГРОЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
Любов Молдаван
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Україна)
ХХ століття, особливо повоєнний його період, увійшло в історію світового сільського
господарства як століття індустріалізації сільськогосподарського виробництва і забезпечення його
зростання на основі механізації і хімізації у поєднанні з меліорацією та селекційно-племінним відбором.
Державна аграрна політика розвинутих країн (з середини 30-х років – США, Канади, Великобританії, з
50-х років – Західної Європи, Японії, Нової Зеландії) сприяла просуванню у сільське господарство
потужної високопродуктивної техніки, впровадженню інтенсивних індустріальних технологій у
рослинництво і тваринництво, будівництву потужних гідромеліоративних систем, нарощуванню
внесення мінеральних добрив і застосування хімічних засобів захисту рослин, розвитку генетики і
селекції, зорієнтованих на розвиток рослин і тварин за рахунок антропогенних чинників.
Здійснення такої політики, яка ввійшла в історію аграрного розвитку як «зелена революція»,
сприяло збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції, однак не тільки не вирішило
продовольчу проблему для бідного населення і не зменшило кількість голодуючих, а й породило низку
загрозливих для країн і людства в цілому проблем. По-перше, інтенсивне використання
сільськогосподарських земель, мінеральних добрив і пестицидів, застосування потужної техніки і
монокультурне виробництво, зорієнтоване на експорт, негативно вплинули на стан ґрунтів і
навколишнє середовище, призвели до зниження родючості земель та саванізації значної їхньої частини.
Розширення оброблюваних земель здійснювалося шляхом знищення значних площ лісів та осушенням
болотистих земель, більше 40% яких згодом охопили процеси опустелювання.
По друге, «зелена революція» сприяла концентрації сільськогосподарських земель у руках
великих корпорацій і латифундистів-поміщиків, що у сукупності з монокультурним виробництвом і
технологічною колонізацією витіснило з сільського господарства сотні тисяч членів сімейних ферм і
земельних общин та значно загострило продовольчу проблему.
Усвідомлення масштабів руйнівних наслідків продуктивістської економіки, зорієнтованої на
зростання виробництва без врахування екологічної і соціальної ціни цього зростання, спонукало до
необхідності спільних дій міжнародного співтовариства для їхнього упередження. Такою дією стала
Стокгольмська Конференція ООН з питань навколишнього середовища (1972 р.), в Декларації і
Програмі якої вперше зафіксована ідея екологічно орієнтованого розвитку, за якою зростання
добробуту людей не супроводжується погіршенням навколишнього природного середовища і
деградацією природних систем.
Модель сталого розвитку, що відповідає потребам нинішнього покоління і не шкодить
можливостям наступних поколінь задовольняти їхні потреби, вперше набула офіційного й
інституційного статусу в документах Конференції ООН з питань навколишнього середовища та
розвитку, що відбулася у 1992 р. в Ріо-де-Жанейро.
Інструментом аналізу і методикою розроблення аграрних політик, зорієнтованих на
довгостроковий сталий розвиток сільського господарства в інтересах кожної людини і людства у цілому
визнана багатофункціональність галузі.
У Спільній аграрній політиці ЄС багатофункціональність сільського господарства, винесена на
найбільш високий рівень ієрархічних норм – на рівень закону – як мета й інструмент досягнення
самовідтворюючого, (самовідновлювального) розвитку галузі, набула правового статусу основи
функціонування сільськогосподарської системи1.
Інституалізація багатофункціональності сільського господарства шляхом законодавчого включення її в
аграрні політики виступає інструментом зменшення використання антропогенної енергії, впровадження
сівозмінного землеробства та переважно біологічних у поєднанні з механічними методів боротьби з
шкідниками, хворобами і бур’янами й інших заходів, спрямованих на усунення руйнівних
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«зеленої революції». Даний інструмент реалізується через систему принципів і методів поширеного у
світовій практиці ощадливого сільськогосподарського виробництва, біодинамічного землеробства, ЕМтехнологій, біоінтенсивного землеробства та органічного сільського господарства Нові інноваційні
технології несуть в собі ознаки, які можуть стати характерними для другої хвилі (ери) «зеленої
революції».
Вітчизняне сільське господарство сьогодні розвивається на характерних для першої «зеленої
революції» засадах. Йому притаманні традиційні способи обробітку ґрунту, що руйнують його
структуру, відсутність багаторічних і однорічних покривних культур, неповернення в грунт органіки,
винесеної з урожаєм, недостатність польових лісонасаджень і лісових масивів. Ерозією уражено більше
40% сільськогосподарських угідь України. Загальна площа еродованих земель в Україні за рік
збільшується на 80–100 тис. га. У результаті ерозії щороку змивається біля 500 млн т продуктивного
верхнього ґрунтового шару, втрачається 24 млн т гумусу, 1 млн т азотовмісних речовин, 0,7 млн т
фосфату і 1,0 млн т калію. За розрахунками, річний збиток сільськогосподарських угідь від ерозії
ґрунтів перевищує в середньому 80 млрд грн..
Майже 80% угідь, які піддаються вітровій ерозії, знаходяться у Донецькій, Запорізькій,
Луганській, Херсонській областях. У результаті господарської діяльності в Херсонській області
з’явилася пустеля площею в 150 тис га. Ерозійні процеси у цих областях, як і в інших, посилюються
монокультурним виробництвом, що негативно впливає на нагромадження гумусу та структуру грунту.
Зернові, соняшник і ріпак («поглиначі» гумусу) займають у посівних площах від 72% у Херсонській до
88,1% у Дніпропетровській областях. Багаторічні і однорічні бобові культури, будучи «творцями
гумусу», у сівозмінній системі займають 1–3%.
Високий рівень еродованості земель та відмова від сівозмінного господарства, не зважаючи на
використання агрохолдингами й іншими підприємствами високопродуктивного насіння та зростання
внесення мінеральних добрив, не підвищують урожайність – вона залишається нижчою порівняно з
1990 р., коли збереженню родючості грунтів і дотриманню сівозмін приділялося більше уваги.
Продовження зазначених процесів у майбутньому збільшуватиме втрату продуктивності угідь і
посилюватиме загрозу продовольчій безпеці країни.
Україні необхідна нова модель сільського господарства, яка базувалася б не на динамічному
зростанні ринкового експортоорієнтованого виробництва, а на збалансованому розвитку
багатофункціональної галузі, який, забезпечуючи потреби країни у продовольстві і у валютних
надходженнях, упереджував би виснаження природних ресурсів.
Ідеологією нової стратегії повинно стати розуміння того, що природний капітал не може бути
повністю замінений продуктивним капіталом через його багатофункціональний характер. Антропогенні
чинники впливу н природну родючість ґрунту не повинні перевищувати його здатність до саморозвитку
(самовідновлення). Природні елементи є незамінними за своєю суттю, отже вони мають охоронятися
через свою власну цінність, а не через їхню здатність задовольняти потреби людей.
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ І ІННОВАЦІЙНІ ПРОГРАМИ CRDF GLOBAL В УКРАЇНІ
Євгенія Северяніна
Представництво CRDF Global в Україні (Україна)
Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) було створено в 1995 році за
рішенням Конгресу США як незалежну, не державну організацію. Головний офіс Фонду розташовано в
Washington, DC; представницькі офіси в Україні,Росії, Казахстані і Йорданії. Фонд працює більш ніж в
30 країнах світу.
Місією Фонду є підтримка міжнародного наукового і технічного співробітництва через надання
наукових і інституціональних грантів, навчальних програм і послуг.
Інноваційні програми Фонду є одним із важливих інструментів виконання цієї місії. Фонд виконує
такі програми в різних країнах світу: Програма Науково технічного підприємництва STEP, Харківська
інноваційна платформа – Україна; Програма Науково технічного підприємництва STEP - Вірменія,
Грузія; Розвиток технологічного підприємництва TEDP – Росія; Глобальні інновації через науковотехнічні ініціативи (GIST) – країни в Середній Азії, Африці і Азії; Програма технологічного
підприємництва в Центральній Азії; Програма грантів для ділових поїздок.
Партнерами Фонду є Уряд США і державні агентства а також недержавні партнерські організації
в країнах світу: Фонд Досліджень та Розвитку Грузії, (GRDF),Фонд «Інкубатор Підприємств»(EIF),
Вірменія, Фонд Сколково, Росія, Фонд Розвитку Технологій Малайзії (MTDC), університети, бізнесова
спільнота, приватні фонди.
Задачею інноваційних і науково-технічних програм Фонду в Україні, які виконуються в
партнерстві з Державним агентством з питань науки, інновацій і інформатизації України, є допомога в
створенні і розвитку підприємств на базі інноваційних конкурентоспроможних розробок українських
науковців і виведення їх на міжнародні ринки.
Протягом 2008 -2014 років в навчальних заходах за програмами в Україні взяли участь більше 600
учасників в Києві, Харкові, Львові, Севастополі, Одесі, Донецьку, Дніпропетровську і ІваноФранківську. Інноваційні Форуми було проведено в Києві, Львові і Харкові.
Фінансову підтримку загальною сумою $ 611,000 отримали розробники 21 проекту - переможці
конкурсів за програмою. Загальна кількість учасників конкурсу – більше ніж 200 проектів з усієї
України. Багато з проектів – переможців є успішними і дійсно вже працюють на міжнародному ринку.
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ТЕЗИ ЛЕКТОРІВ / LECTURES’ SUMMARY
ВПЛИВ САЙМОНА КУЗНЕЦЯ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМЕТРИКИ ТА ЕКОНОМІКИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Олександр Черняк, Олег Комашко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Емпіричні та теоретичні дослідження С. Кузнеця в теорії економічного зростання та
економічного розвитку, здійснені у 1940-1960-х роках, стали джерелом розбудови економетричних
моделей у цих галузях. Ідеї С. Кузнеця поклали початок двом помітним напрямкам прикладної
літератури. Перший пов’язаний з циклами Кузнеця, що мають приблизно двадцятирічний період.
Другий напрямок виник навколо гіпотези Кузнеця про те, що в процесі економічного зростання
нерівність розподілу доходів спочатку зростає, а потім спадає. Ця залежнісь одержала назву кривої
Кузнеця. Поява нових робіт викликана як розробкою нових економетричних методів і моделей
(панельні дані, нестаціонарність, тощо), так і висуненням нових теоретичних пояснень феномена. За
аналогією з оригінальною кривою Кузнеця на початку 90-х років ХХ сторіччя було запропоновану
«енвіронментальну криву Кузнеця». Навколо цього поняття також з’являються численні прикладні
економетричні дослідження. Загалом, на нашу думку, наукова спадщина С. Кузнеця містить значний
нерозкритий потенціал, використання якого сприятиме подальшому прогресу економічної теорії
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A BRAND DYNAMICS APPROACH TO THE PRODUCT PORTFOLIO MANAGEMENT ON A
DAIRY PRODUCTS MARKET
Natalia Butenko, Valeriy Kachalay
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
A key feature of today’s consumer market is an existence of enormous differences in incomes, tastes and
behaviors of modern consumers. It makes enterprises differentiate their product portfolios and be oriented to
several market segments. There is a huge necessity of studying main tools for the product portfolio
management. One of them is based on a Brand Dynamics approach.
The aim of the study is to develop applicable recommendations concerning an improvement of the
product portfolio management on a dairy products market.
The paper performs the brand portfolio analysis of Bila Tserkva dairy plant. The result of the analysis is a
design of the Brand Dynamics Pyramid, Brand Signature and Brand Voltage.
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ТЕЗИ УЧАСНИКІВ / ABSTRACTS OF PARTICIPANTS
NEW APPROACHES TO GOVERNMENTAL REGULATION OF THE INTERNATIONAL LABOR
FORCE MIGRATION
Evgen Chernyak
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
The study shows main trends of modern international migration processes. The global pathways of
international labor force migration and also migration corridors for each of these pathways are named. The
influence of governmental regulation of the international migration on the main economical figures is analyzed.
The “Golden migrant” concept for migration processes management optimization is proposed. The necessity of
this concept’s usage in a practical governmental regulation of the labor force migration is theoretically
substantiated.
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ТЕЗИ УЧАСНИКІВ / ABSTRACTS OF PARTICIPANTS
SOCIAL ORIENTATION OF ENTREPRENEURSHIP IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
CONTEXT
Galyna Chornous, Viktoria Gura
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
Nowadays entrepreneurship development must take into account sustainable development conception,
which consists in the necessity of balance establishment between modern necessities satisfaction of humanity
and defense future generations interests, plugging their requirement in a safe and healthy environment.
Analysis of domestic enterprises activity for following state and international standards of products
quality and safety confirms that the modern Ukrainian entrepreneurship is not socially oriented. Research of
Central and East Europe experience allows offering approaches for solving this actual problem.
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ТЕЗИ УЧАСНИКІВ / ABSTRACTS OF PARTICIPANTS
INCREASING INSTITUTIONAL EFFICIENCY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN UKRAINE’S ECONOMY
Olga Demydiuk
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
One of the most important factors in achieving the goals of sustainable development of Ukraine’s
economy is to create an encouraging institutional environment. However, its analytical assessment, which is
based on the comparative economic rating methodology, shows the institutional ineffectiveness of the national
economy. The solution to this problem lies in a set of measures aimed to restore the institutional balance, in
particular, overcoming the systemic corruption in the state and lowering the shadow economy’s level.

http://gcereceec.org.ua/

59

ТЕЗИ УЧАСНИКІВ / ABSTRACTS OF PARTICIPANTS
THE ANALYSIS OF THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN THE SPHERE OF
INNOVATIONS INTO NANOTECHNOLOGIES SECTOR
Iryna Fedorenko, Katharina Drozd
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine),
University of Applied Sciences Schmalkalden (Germany)
The main purpose of this article is to analyze the processes of direct investment of innovative
technologies, such as nanotechnology, on the example of European Union.
One of very important goal of this research is to work out recommendations for future development of direct
investment into nanotechnologies sphere as an innovative sphere.
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ТЕЗИ УЧАСНИКІВ / ABSTRACTS OF PARTICIPANTS
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN METALLURGICAL ENTERPRISES
Olga Goncharova
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
Ukrainian metallurgical complex plays important role in the national economy development because of its
export orientation. It gives more than thirty percent of national currency income. Taking to account its
important influence on national economy development there is a need to increase its competitiveness as on
international market so the national both. But unfortunately Ukrainian metallurgical complex is far away from
ideal. It has the eldest technical basis all over the world and the minimal investments into innovative
development. Thus the competitiveness of national metallurgical products is doubtful in the strategically
meaning. We have to make the steps to implementation of innovative technologies and to improve the
ecological safety of our metallurgical production according to satisfy the global challenges and to survive in the
strict competition in modern conditions.
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ТЕЗИ УЧАСНИКІВ / ABSTRACTS OF PARTICIPANTS
IMPROVEMENT OF RENT RELATIONS AS A FACTOR OF INCREASING THE ENERGY
EFFICIENCY OF UKRAINIAN ECONOMY
Anna Grazhevska
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
Ukraine is an energy-scarce country which only partly satisfies its needs in fuel and energy. At the same
time, energy efficiency of Ukrainian economy is from three to four times lower than that of developed
countries. This situation is caused by imperfection of the mechanism of extraction and distribution of natural
rent. The solution of this problem is possible through reforming the tax system, extracting excessive profits
derived from the exploitation of energy resources and using them for fulfilling innovative development goals.
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ТЕЗИ УЧАСНИКІВ / ABSTRACTS OF PARTICIPANTS
SPECIAL FEATURES OF THE UKRAINIAN FISCAL POLICY TRANSMISSION MECHANISM
UNDER INCREASING MACROECONOMIC INSTABILITY
Nadezhda Grazhevskaya, Angelina Virchenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
The paper reveals key features of post-communist economies functioning, which determine the specificity
inherent transmission mechanisms of economic policy. A significant influence of institutional factors on the
efficiency of fiscal policy transmission mechanism is substantiated for transition economies. The authors prove
a heavy dependence of efficiency of fiscal policy transmission mechanism in Ukrainian economy from
institutional factors such as government expenditures management, consumers’ expectations and the level of
fiscal decentralization.
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ТЕЗИ УЧАСНИКІВ / ABSTRACTS OF PARTICIPANTS
CREDIT UNIONS’ ACTIVITY ANALYSIS AND HEIRPERSPECTIVE IN LITHUANIA
Filomena Jasevičienė
Vilnius University (Lithuania)
In recent years the role of credit unions (credit cooperatives) has gradually become more significant in
financial sector of Lithuania. The number of credit unions grew as well as their assets, number of members and
deposits. The beginning of rapid process of credit unions establishment and development caused unmeasured
risks, which led to suspended activity of several credit unions in 2013. In order to assess factors that influence
stability of credit unions the study using the economical – statistical methods was performed.
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ТЕЗИ УЧАСНИКІВ / ABSTRACTS OF PARTICIPANTS
ACCOUNTING STANDARDIZATION BASED ON INTERNATIONAL PRACTICE FOR THE
UKRAINIAN ENTERPRISES
Mariia Kats
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
Standardization of the national enterprises’ accounting in compliance with international standards is an
essential condition for further development of nonfinancial institutions in their integration into the global
economic community. The accounting upgrade is expected to be very effective primarily from the perspective
of accounting practice. The study revealed a monotonous regularity in initiating the bills on new additional
forms of accounting documents on economic activities. The authors seem aim only at tightening control over
the activities of legal entities and do not care what an expensive burden for an organization is to collect, record,
store and monitor all compulsory reported documents.
Out-of-Ukraine based international companies commonly use twice less primary accounting documents
for buy-sell transactions and their recording. This practice should be applied to the Ukrainian business to bring
the accounting of national companies in compliance with their foreign subsidiaries. Likewise it is to simplify
accounting for international companies that have subsidiaries in Ukraine.
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ТЕЗИ УЧАСНИКІВ / ABSTRACTS OF PARTICIPANTS
STANDARDIZATION OF THE ACCOUNTING OF FINANCIAL INSTRUMENTS IN LINE WITH
INTERNATIONAL PRACTICE
Svetlana Kats
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
Ukraine's active transition into a market economy sets a requirement for inevitable reforms in the
domestic accounting system to adjust it to the market requirements and make financial statements of Ukrainian
enterprises understandable for foreign investors and other readers of accounting documents.
Virtually all types of market are financial instruments with their accounting specified by the Ukrainian
National Accounting Standard 13: Financial Instruments though it differs from alike international accounting
standard and this calls for a comparative examination of the national and international accounting of the
financial instruments. The study is to develop a background for bringing the national accounting standards of
financial instruments in compliance with the international practice. The outcome is expected to be useful at
removing economic and trade barriers, stimulating foreign investments, entering the global capital markets, and
forming a competitive market environment.

http://gcereceec.org.ua/

66

ТЕЗИ УЧАСНИКІВ / ABSTRACTS OF PARTICIPANTS
INTERNATIONAL BIO-ECONOMY CONCEPT EXPANSION AND POSSIBILITY OF ITS
IMPLEMENTATION IN UKRAINE UNDER THE REQUIREMENTS OF A KNOWLEDGE-BASED
GREEN ECONOMY
Elena Komendant, Lidia Paschuk
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
Currently an industrial perspective still dominates the Ukraine policy framework for a Ukrainian
transformation to a knowledge-based green economy. The successful transformation to a knowledge-based
green economy is a task for the whole of Ukrainian society. It involves far more than the utilization of green
technologies or breaking the link between resource consumption and economic growth. Changing to a
sustainable global economy will concern and require dedicated effort by every sector of the state, the economy
and society. Considering the economic, ecological or social framework in isolation will not be viable in the
long run. In different world countries and especially in EU a broad bio-economy concept is being promoted at
the public-relations level.
In February 2012 the European Commission announced its «Strategy for a sustainable bio-economy to
ensure smart green growth in Europe». The strategy and action plan was called «Innovating for Sustainable
Growth: a Bio-economy for Europe». The goal is a more innovative, low-emissions economy which reconciles
demands for sustainable agriculture and fisheries, food security and the sustainable use of renewable biological
resources for industrial purposes, while also ensuring biodiversity and environmental protection. The plan
focuses on three key aspects: developing new technologies and processes for the bio-economy; developing
markets and competitiveness in bio-economy sectors; and pushing policymakers and stakeholders to work more
closely together. Bio-economy is a new concepts for the use of natural resources in USA also. With the
"National Research Strategy Bio-Economy 2030," the Federal Government of USA is laying the foundation for
realizing a vision of a sustainable bio-based economy by 2030 - one which produces sufficient healthy food to
feed the world and supplies quality products made from renewable resources. Australia and Oceania are the
pioneers of the ecological modeling and the sustainability of the knowledge-based green economy. In 2007–08,
almost three out of four Australians were concerned about climate change, concept of green and bio-economy.
Environmental policy of Ukraine is the development of a strategic environmental development that will
achieve sustainable development and that while addressing environmental problems will create new jobs and
provide a healthy environment, reduce the incidence of environmental factors will achieve a new level of living
of the population and will certainly considered in subsequent planning of socio-economic development of
Ukraine under the requirements of a knowledge-based green economy.
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ТЕЗИ УЧАСНИКІВ / ABSTRACTS OF PARTICIPANTS
MULTIDIMENSIONAL ASSESSMENT OF GLOBALIZATION AT THE LEVEL OF A COMPANY
(SECTORS)
Natali Kovtun, Anzhela Ignatyuk
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
The main feature of the world economy is an interaction of economies of different countries as a result of
creation of the global capital operating in all segments of national industry markets and formation of global
markets. It is necessary establishing a measurement system to assess the globalization level of industries and
markets. The developed methodology of assessment of the globalization level has a hierarchical structure and
includes parameters providing possibilities for determining the level of globalization of markets and the level of
globalization of a company. Integration of partial assessments of a company's globalization level as well as
market globalization level is realized through the process of calculating a multidimensional simple average
mean of normalized to the maximum value estimates. Integration of partial assessments of the globalization
level of groups of companies covering related market segments should be based on a preliminary weighing
process. At this, the capitalization level of a company or the structure of sales can serve as the scale.
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ТЕЗИ УЧАСНИКІВ / ABSTRACTS OF PARTICIPANTS
EFFECTS OF SYNCHRONIZATION DYNAMICS OF CURRENCY AND STOCK INDICES IN
MULTIFRACTAL ANALYSIS USING WAVELET TECHNOLOGY
Olena Lyashenko, Tetyana Kravets
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
The behavior of currency and stock indices before and during the crisis are analyzed in order to identify
the key features of the pre-crisis status, location and description of the crisis effects in time and scope by means
of multifractal analysis and wavelet transformation.
The method of intervals allocation of self-similar behavior of financial series is tested practically. For the
Dow Jones and S&P 500 for the time interval 2001-2013 fractal intervals and time intervals are discovered
when behavior of time series is determined by chaotic series component.
The proposed measure of synchronous behavior of currency and stock indices allows you to assess the
growth of the crisis and to predict them. This measure is calculated for a series of EUR/GBP, EUR/USD, FTSE
100, S&P 500, Dow Jones, DAX, CAC 40. There is a close relationship between its values and the power of
crisis that took place in the appropriate time period.
The characteristics of major economic crises over the period 2001-2013 are presented to compare actual events
and features of the synchronization measures dynamics as harbingers of the crisis.
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ТЕЗИ УЧАСНИКІВ / ABSTRACTS OF PARTICIPANTS
ENERGY EFFICIENCY AND COST ANALYSIS OF ELECTROCHEMICAL DEGRADATION OF
CYANIDE WASTEWATER INTO THE REACTOR WITH STEEL ELECTRODES
Borislav Malinovic1*, Miomir G. Pavlovic2, Pero Sailovic1, Darko Bodroza1, Miodrag Jazic3
1

University of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina),
University of Eastern Sarajevo (Bosnia and Herzegovina),
3
University of Novi Sad (Serbia)

2

Electrolysis is an electrochemical process which unfolds in two parallel reactions, cathodic and anodic
reaction. Oxidation reaction on the electrode is based on the direct electron consumption or on the indirect
chemical oxygen formation. This procedure is used for successful oxidation of cyanide wastewaters. Anodic
oxidation of cyanide solutions depends on the current density, solution composition, working temperature and
other and the most, on the electrode material. This paper presents the results of cyanide removal efficiency in
the reactor with steel electrodes. At current density of 10 mA/cm2 for 60 minutes of treatment without the
addition of supporting electrolytes cyanide removal efficiency was 46.9%, and the addition of 4 g/L NaCl
cyanide removal efficiency increased to 91.1% for the 15-minute treatment. Based on the experimental results,
the paper shows the analysis of energy efficiency and operating costs of treatment depending on the above
parameters.
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STOCK MARKET LIQUIDITY: THE CASE OF THE BALTIC STATES
Lina Novickytė, Augustas Degutis
Vilnius University (Lithuania)
Liquidity is a key element of a well-functioning stock market as it has important repercussions for traders,
trading venues and listed companies as well as financial stability as a whole. This paper aimed to measure stock
market liquidity in the Baltic States. Applied methods included analyzing stock market capitalization, market
concentration, turnover velocity, bid-ask spread, liquidity ratio and free float capitalization. It was concluded
that the Baltic Stock market is relatively small and illiquid, yet the level of liquidity varies considerably. Tallinn
stock exchange is the most liquid stock exchange in the Baltic region while Riga stock exchange is the least
liquid one. Considerable liquidity differences exist on a company level in Riga and Vilnius. Stock market
liquidity in the Baltic States is mainly driven by a free float capitalization.
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PROSPECT OF IRAN NATURAL GAS EXPORT PROJECTS
Hedayat Omidvar
National Iranian Gas Company (Iran)
Iran holds the second largest gas reserves in the word with over 34 trillion cubic meters (TCM) of natural gas.
Due to lack of geological surveys in certain geographical regions in Iran. It is likely to explore further reserves in
the future. Hence, for utilizing this energy carrier, it is essential to have comprehensive and explicit planning
knowledge. The study of gas industry development policies is indicative of certain barriers in utilizing prospective
opportunities. Iran is one of the largest gas rich countries in the world that production capacity exceeds domestic
consumption and gas injection requirements. Gas can be utilized as feed stock in petrochemical plants and refineries
or exported through pipeline or LNG. Through re-injection of gas to oil reservoirs, while increasing the oil recovery
ratios, the produced gases from fields shared with other countries could be stored into domestic gas fields. Gas
consumption in domestic markets and its substitution with oil products, in addition to providing environmental
benefits, will also result in optimum consumption of these products and relieving the government from the heavy
burden of existing and heavy expenditures of importing these products from foreign countries. The need for energy
sources in the world along with the enormous natural gas reserves in the country opens broad economical/political
dialogue scene towards us and contributes an outstanding strategic significance to our gas resources. Supplying gas
requirements, proper and timely production and operation of joint reservoirs such as the south pars with the intention
of supplying gas requirements and providing balance of supply and demand as well as maximum utilization of our
share in these fields are other development requirements of this significant industry.
For planning and policy making regarding the development of gas industry, it is essential to manage all aspects of
gas from exploration and production to consumption, injection and exports and etc. through a sole administrative
institution so that prearranged plans could be implemented without becoming subjected to such problems as lack of
coordination parallel activities and organization al problems.
Gas fuels consumption occupies one half of Iran's energy consumption, and to increment this share, the
government should increase investment in the gas sector.
Natural gas while being utilized as a clean fuel in domestic markets can become a device to implement gas injection
to oil production from the countries reserves as well as gas exports towards presence in international venues and
commercializing gas globally.
Prediction indicates that natural gas being the favorable fuel of the present century, will enjoy the largest
growth among items within the energy basket and during the next twenty years as well, the growth of natural gas
demand in the world will exceed other conventional energy sources. In the future, due to various factors such as
vaster accessible sources and reserves, developed technologies which in effect reduce project expenditure and
construction periods and consequently improve the economy of developing gas transmission projects, as well as
global endeavors to curtail emission of green house gases, are the major reasons for gas consumption growth.
Iran, in respect to her geographical and political strategic situation, can play a leading role in global gas supply
and act in Europe and Asia. Natural gas still maintains the fastest consumption growth rate among the world's
primary energies and is realized to have the highest consumption growth among the developing countries. Gas has
been recognizing as the fuel for the future. This is entirely evident as a result of decreasing global resources due to
environmental considerations. According to IEA estimates, in year 2015, oil demand will reach 93 million barrels
and natural gas demand will reach 64 million barrels of oil equivalent. This in effect is a 20% increase for oil and
45% for gas in regard to current figures in conclusion. It could be stated that more than ever before, gas has gained
significance and is the leading basis for modern services in energy, and in the long term is considered a bridge
towards a hydrogen resource based economy.
Gas as a new fuel, provides the modern technology of fuel cell construction for vehicles possible. To portray the
enormity of Iran gas reserves it is enough to consider that Iran's natural gas reserves alone exceeds the total volume
of natural gas reserves in USA, Canada, Europe and the entire Asia pacific.
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FEATURES OF ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION OF COMPANIES IN UKRAINE
Nataliia Revuts`ka
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
Business activity of enterprises in Ukraine is performed in permanent and still unfinished conversion
processes of the economy. In addition, the activity of Ukrainian companies is also under impact of globalization
and integration processes which are taking place on the global market. In such circumstances, the relevance of
issues of finding adequate forms and resources of Ukrainian companies development that will save and improve
their long term competitiveness is increased. To achieve this it is necessary to provide fundamental
organizational changes in business processes and business model structure, called organizational
transformations. The objective conditions of organizational transformation are: reducing of technologies and
products life cycle; changes in the value chain, which leads to the emergence of new organizational forms of
strategic interaction between companies (outsourcing insourcing, strategic alliances, etc.); active introduction of
Internet technology and special software in business management; the domination of intangible (intellectual)
resource in creation processes of products (services); the formation and development of new business models in
the condition of the virtual and knowledge economy.
The study of the theoretical basis and generalization of practical experience is the ground of formation of
the organizational transformation mechanism of domestic companies which is necessary to ensure their
effectiveness and competitiveness on the global market.
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STUDYING BUSINESS CYCLES SYNCHRONIZATION
Nataliia Servetnyk
Taras Shevchenko Kyiv National University (Ukraine)
Increasing globalization causes the increased interest to business cycles synchronization. Most researches
analyses developed countries. Our study suggests dividing countries into groups according to their credit rating.
The fluctuations in post-Soviet countries are considered.
The purposed index is
. This coefficient a direct measure of
the difference in growth rates therefore the different variability across series will have a direct impact on the
period-by-period synchronization index.
Index is calculated for each pair of countries (153 pairs). Dispersion analysis confirms the expediency of
chosen criteria because intragroup dispersion is more than intergroup one.
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LABOR RESOURCE OF SUSTAINABLE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS
Irina Shevchenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
The paper studies a role of labor resource in sustainably oriented international competitiveness.
Economic development is now more driven by employment, labor resource and social conditions. They
cause a change from economic to sustainable competitiveness and the role of labor resource.
Labor resource quality and internationalization have a long-term influence on the sustainable
competitiveness. CEE and NIS countries labor resource and social factors input into sustainable
competitiveness is evaluating. The relevance of economic and social factors of Ukraine international
competitiveness is assessed.
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CAPITAL FLOWS RECOMPOSITION UNDER GLOBAL FINANCIAL INSTABILITY
Volodymyr Shevchenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
Capital flows are modifying at the time of global instability. The article is to study structural changes of
international capital flows in emerging economies. Capital flows recomposition is argued as contradictory
structural changes under influence of set of factors of global instability.
Capital flows structural changes in banking are affected financial systems of emerging countries. Foreign
capital downsizing in Ukraine banking sector is driven by specific factors and affecting financial stability.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF RUIN PROBABILITY ESTIMATES FOR INSURANCE
COMPANIES
Viktor Shpyrko
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
In this article we consider estimates of ruin probability applied to insurance companies in the framework
of classical risk model, depending on the initial capital of the company. Six approximated estimates of ruin
probability based on different estimation methods are presented in the article, as well as comparative analysis of
these estimates and their relative errors. These estimation methods are applied to the 20 largest Ukrainian
insurance companies.
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REFLEXIVE MANAGEMENT OF THE PROCESSES OF THE CONSUMERS DECISIONS MAKING
AS FOR SELECTION OF THE COMPANY DELIVERING BOTTLED WATER
Volodymyr Skitsko
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (Ukraine)
The report is devoted to the problem of providing people with high quality drinking water. One of the
ways of receiving drinking water is the delivery of bottled water by specialized companies. The existence of
numerous players on drinking water market stipulates the occurrence of the number of problems: in particular,
the influence on the choice of the consumer of the company delivering water and fight of such companies for
the consumers. With the aim of influencing the consumer’s decision a reflexive approach can be used which
allows the company delivering water to manipulate the consumer to make him take the “right” decision. For
this problem the approach on the basis of classical and fuzzy model of reflexive management is proposed.
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SYSTEM PRINCIPLES OF THE SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING OF POWER PROJECTS
OF UKRAINE
Nataliia Slushaienko, Oleksandr Chernyak
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
The new direction of modern investment projects was researched - socially responsible investing. We
consider the system principles of social investment, including the selection of the best options for risk analysis,
assessment and minimization.
The methods of estimation of social projects in the energy sector of Ukraine for every type of risk were
examined. The expert estimation of three power projects was analysed. The regressive model of estimation of
competence of every expert was built and the type of projects according to environmental and social principles
of analysis has been established.
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OVERCOMING ECONOMIC CRISES BY IMPLEMENTING A KNOWLEDGE MANAGEMENT
SYSTEM IN TODAY’S ORGANIZATIONS
Alexandra Stanit
Lucian Blaga University of Sibiu (Romania)
Major changes which occur in the economic actions and processes, as a direct effect of the economic
crises and increasing competition, involve the use of innovation as founding pillar in the creation of strategies
by managers. The critical role of knowledge management in achieving and sustaining competitive advantage
has been strongly emphasised in the extant literature.
Knowledge Management comprises a range of practices used in an organisation to identify, create,
represent, distribute and enable adoption of insights and experiences. Such insights and experiences comprise
knowledge, either embodied in individuals or embedded in organisational processes or practice.
Knowledge along with information is the nowadays competitive weapon and will be the main motor
force. This paper wants to reveal the superior rendering profitable of information and knowledge by the
manager represents the main source of creating the value in the company which activates in economic crises.
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ESTIMATION OF THE INFORMATION SYSTEM DATA COLLECTION EFFICIENCY IN
ENERGY
Oksana Strokachenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
The paper highlights shortcomings of current information system energy statistics in Ukraine. The study
describes the mechanism of automated statistical data collection in energy and estimates introduction efficiency
of such system.
Developed information system energy statistics makes it possible to form the statistical report by the
different profiles in energy. The system also contains developed mathematical models to estimate economic
efficiency of energy sources usage.
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THE CONSTRUCTION OF A MODEL COMBINING TASKS FORMATION OF STOCKS AND
TRANSPORTATION
Yuliya Taranenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
The article elucidates theoretical aspects of inventory control and transportation. The study constructs a
model combining tasks formation of stocks and transportation.
Implementation of constructed economic and mathematical model of logistics processes in the practice
of doing business enable trade companies to significantly reduce costs and increase thereby profitability of
funds invested in business, which, in the aggregate, have a positive impact on profitability of investment and
company competitiveness in the marketplace.
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BANKS TOO BIG TO FAIL: CAUSES, CONTRADICTIONS AND CONSEQUENCES
Viktoria Trokhimenko
Taras Shevchenko Kyiv National University (Ukraine)
One of the most important problems of financial sector development is the existence of the banks too big
to fail (TBTF) – financial institutions, which are so systemically important, that their failure would cause
negative externalities and unacceptable disruptions to the overall financial system.
The paper investigates historical causes and major consequences, as well as the contradictions of banks
TBTF development. The main points are focused on essential international approaches to regulation
systematically important banks. It is determined, that TBTF problem can be partly solved with the use of more
strict prudential requirements, antimonopoly restrictions and introduction systemic risk taxes.
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ENVIRONMENTAL ACCOUNTING: INFORMATIONAL BASE FOR POLICY MAKERS
Dariia Ul`yanova
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
The importance of accounting at all is not in doubt, the place of environmental accounting is
underestimated. This is because the companies do not have a clear idea of environmental accounting principles
and way how to manage it.
It is necessary to ensure appropriate environmental accounting at all lower levels to collect qualitative
information on the state level to take to appropriate environmental policies.
One of the conditions for a rapid response to events is informativenes to appropriate persons. Responsiveness to
the problem is a key success factor especially in the areas of environmental safety. Environmental accounting
provides policymakers with timely and relevant information.
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ROLE OF INTELLECTUAL CAPITAL IN MODERN ECONOMY AND PROBLEM OF ITS
VALUATION
Volodymyr Virchenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
The purpose of the article consists in research of the nature of intellectual capital, serious consideration of
structure of intellectual capital and conceptual approaches to classification of its objects, definition the role of
intellectual capital in modern economic system.
In the arcticle peculiarities of evolution theoretical approaches to analysis of the nature of intellectual
capital will be discovered. The stages of development of the intellectual capital theory and approaches to it’s
structurization will be investigated. Peculiarities of the intellectual capital will be considered. Nature and origin
of the problem of intellectual capital valuation will be discovered.
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MODERN PROBLEMS AND PERSPECTIVES IN DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS MARKET IN UKRAINE
Andriy Vitrenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
Intellectual property market in Ukraine has unsolved problems and negative trends in itsdevelopment,
most concentrated in the area of industrial property.
Improvement of the economic situation is possible due to technical and scientific progress. It must be targeted
on creating innovations that will ensure economic growth.
Economic theory suggests the positive impact of intellectual property on economy, strengthening human
capital, develops flexibility in the organization of the enterprise, increase the intensity of competition.
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ELIMINATION OF CROSS-CORRELATION EFFECT ON RESULT OF CLUSTERIZATION
Kiril Yurchenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
Increasing volume of data about analyzed objects and its sources leads to necessity of using more
sophisticated algorithms. At the same time increasing of number of each object characteristics affects number
of correlated features. It can bias results and increase weight of more correlated features.
Forecasts of each characteristics based on other features will be used as input into clusterization algorithm
for incorporation of cross-correlation between characteristics.
We will use ensembles of clusterization algorithms as previously. It gives better possibility to take into
consideration nonlinearity in analyzed data.
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FUNDING OF SCIENTIFIC RESEARCHES THROUGH PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
Tetyana Zatonats`ka
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
The article highlights the innovation-driven development in Ukraine, which is one of national economy
priorities. The author emphasizes the fact that the optimization of scientific and innovation-driven activities
funding is of great importance today. Thus, the establishment of research centers based on existing research
institutions helps to meet the specific needs of the private sector in innovations and technical developments.
Thereby the public-private partnership implementation in the research and innovation spheres is able to
accelerate greatly the innovation-driven development of Ukraine.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ КРАТКО- И СРЕДНЕСРОЧНЫХ
ФАКТОРОВ НА ДИНАМИКУ И СТРУКТУРУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ∗
Наталья Бозо
Новосибирский государственный технический университет (Россия)
Темпы роста основных макропоказателей национальной экономики стали устойчиво снижаться,
начиная с середины 2012 г. Меры правительства имеют ограниченное воздействие на экономику.
Проводимые экономические политики могут оказаться бесперспективными, поскольку не все меры
позволяют устранить структурные ограничения экономического роста.
Центральный Банк борется с инфляцией, следовательно, активное использование монетарных мер
стимулирования спроса в полной мере не возможно. По мнению многих авторов, увеличение денежной
массы будет стимулировать только рост инфляции. В таких условиях необходимо стимулировать
производственную базу и проводить активную инвестиционную и промышленную политику.
Был разработан методический подход к оценке влияния совместного воздействия краткосрочных и
среднесрочных факторов на динамику основных отраслей и экономики в целом. Ранжирование по
степени влияния на ту или иную отрасль основных факторов (краткосрочных или среднесрочных)
позволяет определить политику воздействия. При влиянии краткосрочных факторов следует проводить
политику по стимулированию спроса, а при влиянии среднесрочных факторов – политику предложения.

∗

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований
(«Влияние макроэкономической политики с монетарным и валютным контролем на динамику и структуру национальной
экономики в условиях экспортосырьевой ориентации и несовершенных рынков»), проект №14-02-00359.
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ПРІОРИТЕТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
Аліна Бохан
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Глобальний контекст розвитку людства засвідчує багатовимірність визначення цінності економічного
поступу та досягнень науково-технічного прогресу для суспільства в аспектах формування екологічної безпеки.
За умов загострення конкуренції за природно-енергетичні ресурси, посилення екологічної взаємозалежності
країн, зростання техногенного навантаження на довкілля, виникнення нових екологічних загроз, пріоритетним
завданням постає реалізація спільних намірів щодо еколого-економічної взаємодії країн світу на засадах
стратегічного партнерства. Світова громадськість усвідомлює не лише важливість консолідації зусиль країн в
розв’язанні екологічних проблем, але й доцільність вчасного урегулювання існуючих конфліктів і цивілізаційних
протистоянь шляхом розвитку співробітництва заради «безпеки і впевненості суспільства в майбутньому». Адже
існуючі екстенсивні й інтенсивні стратегії виживання людства не виключають виникнення у майбутньому нових
екологічних загроз і екстерналій для всіх країн світу. Водночас, розуміння синергетичності та масштабності
прояву ризиків екологічних наслідків, стимулює суспільство до глобальних активних дії. Зокрема, У. Бек вважає,
що прогноз очевидний: століття, в якому сама планета піддає себе небезпеці, буде як ніколи раніше, століттям
«єдиного світу». Необхідність здійснення нових форм координованої та узгодженої екологічної діяльності в
зовнішньоекономічній сфері, надалі спричинятиме зацікавленість країн у розширенні багатоспектральної
інтеграції, яка спроможна зміцнити їх потенціал і силу міжнародного впливу на інші країни. Саме тому
намітились тенденції в створенні інтернаціональних платформ для встановлення «комфортних» ділових
контактів, які спрямовані на новий формат відносин між країнами у розподілі фінансово-економічних ризиків
через перерозподіл екологічної відповідальності. У зв’язку з цим, стратегічне партнерство в аспектах екологічної
безпеки можна розглядати як: вид міждержавних відносин, що передбачає послідовну й системну взаємодію
держав у напрямі реалізації спільних стратегічних цілей, завдань та інтересів щодо екозбалансованого розвитку;
систему взаємодії двох або кількох держав, яка ґрунтується на визнанні спільних екосоціальних цінностей,
високому рівні співробітництва у сферах еколого-економічної діяльності, обопільній зовнішньополітичній
підтримці в рамках співпраці з міжнародними інституціями, узгодженні позицій при розв’язанні екологічних
конфліктів; складову в структурі національної безпеки країни, орієнтовану на політику підтримки високого
статусу міжнародної екологічної безпеки разом з країнами-парнерами. Доцільно зазначити, що визначення
можливих країн-партнерів та розвиток потенціалу двосторонніх взаємин є тривалим і складним процесом, який
залежить від низки чинників політичного, економічного, безпекового, культурного та іншого характеру. На
цьому шляху можуть ініціюватися різні позиції країн-партнерів з тих або інших питань, але вони не повинні
істотно впливати на розвиток стратегічного партнерства в цілому та реалізацію власних національних екологоекономічних інтересів. Саме тому визначальними атрибутами успіху стратегічного партнерства є:
1) спільна зацікавленість кран-партнерів у конструктивному співробітництві, взаємне визнання стратегічного
характеру економічних відносин на засадах екологічної безпеки;
2) колективна екологічна відповідальність країн-партнерів перед всіма іншими країнами світу, оскільки повна
індивідуалізація у сфері міжнародної екологічної безпеки є не можливою (зменшення небезпеки для окремих
реципієнтів, шляхом підвищеннях її для інших не може бути виправданою, перспективною та прибутковою);
3) обопільна готовність враховувати інтереси іншої сторони, йти на компроміси для досягнення стратегічних
екологічних цілей, навіть коли такі дії неоднозначно доцільні з огляду власної економічної вигоди;
4) взаємна відмова від дискримінаційних чи ультимативних дій одного проти одного, від прояву конфронтації
суперництва, але недопущення чи заборона екологічної агресії;
5) домінантна тривалість партнерських відносин, що визнає міжнародну екологічну безпеку постійним
універсальним благом і невід’ємним компонентом життєзабезпечення країн світу, основою рівності прав
поколінь;
6) загальна екологізація суспільного життя країн-партнерів (ідеології, політики, економіки, виробництва,
підприємництва, культури, свідомості та ін.) як дійового механізму реалізації стратегічного партнерства;
7) спільна зацікавленість у розширенні контактів з бізнес-елітами стратегічних партнерів; підтримка екологічних
напрямів функціонування двосторонніх торговельних палат, торговельних домів, бізнес-центрів у країнахпартнерах. Отже, пріоритет екологічної безпеки в сфері стратегічного партнерства є очевидним для всіх країн
світу, що прагнуть трансформувати власні національні економічні системи та інтегруватися в простір
глобального ресурсного потенціалу розвитку людства.
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ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗБИТКІВ В НАЦІОНАЛЬНОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
Мирослава Бублик
Національний університет «Львівська політехніка», Інститут економіки і менеджменту (Україна)
Проблема створення сучасної моделі економічного оцінювання техногенних збитків у
національній економіці залишається невирішеною як в Україні, так і в світі. Аналіз відомих методик
економічного оцінювання соціально-економічної складової техногенних збитків, заподіяних
експлуатаційною та аварійною господарською діяльністю підприємств дозволив побудувати відповідну
концепцію на основі властивостей динамічних систем. Запропонована концепція економічного
оцінювання соціально-економічних техногенних збитків дозволяє розраховувати їх обсяг залежно від
рівнів завданої довкіллю техногенної шкоди.
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ З ПОЗИЦІЙ
СОЦІЄТАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ
Тетяна Дубовик
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
В останні роки в роздрібному секторі відбуваються постійні зміни. Макроекономічні чинники
обумовлюють динаміку купівельної спроможності і споживчої поведінки. Торгівля стала реагувати на ці зміни у
своєму середовищі створенням нових бізнес-концепцій, експериментуванням з новими формами взаємовідносин
з клієнтами, створенням приватних торгових марок і брендів. Бізнес не має географічних кордонів, в інтернетмагазині можна продавати товари в усьому світі. Прогнозується швидке зростання інтернет-продажів від 10% в
даний час до 20% в 2020 році. Конкурентні переваги отримають ті підприємства, які зможуть скористатися
новітніми можливостями: оптимізують свої пропозиції, будуть орієнтуватися на нові цільові аудиторії,
забезпечать більш ефективні комунікації з постійними покупцями, імплементують принципово нові форми
діяльності, застосують принципи соціально-етичного маркетингу. У зв'язку з фундаментальними змінами в сфері
поширення інформації, обумовленими зростаючою роллю Інтернету й соціальних мереж у житті суспільства; з
урахуванням необхідності модифікації міжнародного й національного законодавства у відповідності із цими
змінами; розуміючи технологічні й функціональні особливості інформаційно-комунікаційних мереж - виникає
нагальна потреба в дослідженні методологічних та науково-практичних підходів до вирішення питання відносно
організації інтернет-маркетингових комунікацій підприємств торгівлі на основі принципів соціально-етичного
маркетингу. Вивчаючи матеріали Всесвітньої організації бізнесу - Міжнародної Торгової Палати, дані рейтингу
Всесвітнього економічного форуму, оновленого Консолідованого Кодексу практики реклами й маркетингових
комунікацій, Етичного кодексу з маркетингу в Інтернеті, європейської Декларації принципів саморегулювання
бізнесу, статистичні дані Державних органів статистики, наукових та науково-публіцистичних джерел, автором
було виявлено специфіку інтернет-маркетингової комунікаційної діяльності в сфері споживчого ринку з
соціально-етичних позицій, яка полягає в недостатній ступені дотримання основних соціально-етичних
принципів і вимог до організації середовища бізнесу (інфраструктури ринку); в слабкій забезпеченості
підприємств торгівлі соціально-етичними нормативами та стандартами, які обумовлюють задоволення
соціальних потреб суб'єктів; в нерозвиненості системи соціально-етичного позиціонування інтернет-магазинів та
ін. Персоналізація попиту і споживання є закономірністю розвитку інформаційної економіки, яка забезпечує
технологічну основу індивідуалізації інтернет-маркетингових комунікацій у вигляді інтерактивних
інформаційних технологій. Кастомізація і персоналізація принциповим чином змінює не тільки маркетингову
орієнтацію підприємств торгівлі, але і методологію маркетингу, а також його інструменти, включаючи підходи до
інтернет-маркетингових комунікацій. Споживач все частіше виступає як співвиробник цінності, що є вищим
ступенем його залучення. Але, разом з цим, етичні норми поведінки підприємств торгівлі та рекламнокомунікаційних агентств по відношенню до споживачів та покупців не враховують їх інтереси щодо захисту
персональних даних, нав’язують інтернер-маркетингові звернення з урахуванням геолокації тощо. Етичний
кодекс з маркетингу в Інтернеті, розроблений Американською асоціацією маркетингу, визначає право споживача
на приватне життя. Зокрема, в ньому йдеться: “Інформація, зібрана про клієнта, повинна бути конфіденційною і
використовуватися тільки для конкретних цілей”. Питання про прийняття етичних норм поведінки підприємств
торгівлі зводиться не тільки до конфіденційності інформації про споживачів, персонал підприємства і різних груп
громадськості, але також повинно бути відображене в загальній маркетинговій стратегії, в тому числі й інтернетмаркетинговій комунікаційній діяльності підприємства. Автор визначила основні критерії по відношенню до
політики конфіденційності про споживача. Результати дослідження автора інтернет-маркетингової
комунікаційної діяльності підприємств торгівлі свідчать, що багато підприємств використовують агресивні
інтернет-маркетингові комунікаційні інструменти, такі як спливаючі вікна банерів, “обманюючі” банери та
гіперпосилання і інші форми інтрузивних механізмів, які “зазіхають” на особисте життя споживача.
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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Оксана Жилінська, Ірина Оробець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Концепція сталого розвитку є фундаментальною парадигмою поступу світової спільноти в XXI ст. Починаючи з
опублікованої у 1987 р. доповіді «Наше спільне майбутнє» Міжнародної комісії з довкілля та розвитку, очолюваної Г.Х.
Брундтланд, термін «сталий розвиток» увійшов до наукових та громадських кіл. Під сталим розуміють такий розвиток, який
задовольняє потреби нинішнього часу, але не ставить під загрозу, не збіднює здатність майбутніх поколінь задовольняти свої
власні потреби. Серед головних складових, що забезпечують сталий розвиток, зазвичай виділяють:
- екологічну у контексті ефективного використання природних ресурсів та охорони довкілля для нинішнього і майбутніх
поколінь шляхом екологізації діяльності підприємств, актуалізації екологічного менеджменту, формування «зеленого
іміджу», забезпечення екологічної безпеки ноосферного розвитку, переходу до альтернативної енергетики;
- соціальну, зорієнтована на справедливий розподіл благ, відсутність расової та національної дискримінації, збереження стабільності
соціальних і культурних систем, викорінення на Землі голоду і злиднів, розвиток широкої та загальнодоступної освітньої
мережі, збереження культурних цінностей; охорону здоров’я, створення робочих місць, додержання прав працівників,
покращення умов праці;
- економічну, яка забезпечує оптимальне використання обмежених ресурсів для виробництва благ і задоволення швидкозростаючих
потреб людства, застосування енерго- та матеріалозберігаючих технологій, мінімізацію, переробку і утилізацію відходів,
використання ефективних ринкових інструментів, конкуренції та стимулювання корисної діяльності.
Водночас реалізація кожного елементу будь-якої зі складових є неможливою без провідної сили сталого розвитку –
інновацій. Відиак важливим завданням є обгрунтування інноваційної складової сталого розвитку, здатної, завдяки
практичному втіленню наукових і технічних знань, інвестиційних рішень в інноваційні об’єкти призвести до
переосмислення всіма суб’єктами господарювання своєї ролі у суспільстві з думкою про майбутні покоління. Продукування
і впровадження інновацій вимагає значних витрат часу та капіталу, потребуючи мобілізації фінансових ресурсів з усіх
можливих джерел. Нині одним з перспективних джерел підтримки інновацій виступають венчурні інвестиції. Інститути
венчурного інвестування забезпечують фінансування інноваційних програм і проектів, нових знань та інтелектуальних
продуктів, виробничого обладнання та процесів, інфраструктури виробництва, підприємництва тощо. Таким чином,
інноваційне забезпечення сталого розвитку передбачає:
1. Впровадження інновацій в екологічній, соціальній та економічній сферах.
1.1. Розробку підтримуючих технологій, технологій з використання відновлюваних джерел енергії, відкриття нових та
вдосконалення існуючих альтернативних джерел енергії.
1.2. Розробку нових і вдосконалення існуючих технологій з ефективного природокористування, охорони і очищення
екосистем, проведення досліджень і аналіз даних, оцінка екосистем і природного капіталу.
1.3. Прийняття інноваційних рішень для забезпечення належної харчової цінності та якості продукції та послуг.
1.4. Здійснення соціальних інновацій, які характеризуються як створювані, освоювані нові або удосконалені методи, способи,
знання і технології в сфері соціальних послуг.
2. Розвиток інститутів венчурного інвестування для підтримки інноваційних процесів.
3. Розвиток соціально відповідального інвестування, метою якого є не тільки отримання доходу від вкладення коштів, а й
створення позитивних соціальних змін, позитивний вплив на корпоративну поведінку, зниження негативного впливу на
довкілля.
4. Запровадження інтегрованої звітності за показниками сталого розвитку.
5. Створення планів комплексного економічного розвитку, землекористування і транспортної інфраструктури для кожного
окремого регіону.
6. Здійснення управлінських інновацій.
6.1. Інновації з оптимізації бізнес-процесів компаній (інжиніринг, реінжиніринг, бенчмаркінг).
6.2. Інновації з оптимізації та скорочення витрат і раціонального використання ресурсів.
6.3. Розвиток співробітництва між діловими та науковими колами, урядами, громадянським суспільством, зацікавленими
сторонами, налагодження партнерських відносин, використовуючи можливості інвестування в перспективні розробки,
оптимальне застосування і розвиток інноваційних стратегій.
7. Впровадження концепції соціальної відповідальності бізнесу.
8. Підтримку навчальних закладів та наукових інститутів у проведенні досліджень та інноваційного пошуку з проблематики
сталого розвитку, в тому числі у сфері підприємництва, професійно-технічного та неперервного навчання.
9. Розробку та прийняття національних стратегій і програм інноваційного розвитку, проведення раціональної інноваційної
політики в інтересах суспільства.
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РОЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПРОГРАМ КОРПОРАТИВНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Ірина Жмудська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Успіхи розвинених країн у розвитку інформаційної економіки мають у своїй основі відповідні конкурентні
переваги. Як відомо, базис конкурентних переваг створюється в усіх ланках суспільного виробництва. Держава
забезпечує економічні переваги, які зрештою відображаються в ціні (податкова і митна політика, стабільність
законодавства, політика обмінного курсу). Фірми забезпечують технічні переваги – здатність до інновацій завдяки
застосуванню досягнень науково-технічного прогресу (створення нових продуктів, нових ресурсів, нових можливостей
ефективнішого використання традиційних ресурсів); переваги у витратах – завдяки економії на масштабі. Із розвитком
суспільства, в якому наука дійсно стає продуктивною силою, а інформація і знання – найважливішим ресурсом,
працівники з відповідним рівнем здібностей, освіти, кваліфікації, вмінням і готовністю до їх постійного підвищення
формують інтелектуальний ресурс країни. Крім інтелектуальних ресурсів, ключовими в інформаційній економіці є
інформаційні ресурси. Інформацію можна розглядати як критерій для оцінки процесів соціально-економічного
розвитку країн, виробничих і соціальних систем, поведінкових алгоритмів окремих індивідуумів. Країни з перехідною
економікою та ті, що розвиваються, виявились неспроможними реформувати структуру національної економіки
відповідно до вимог інформаційної доби, зволікали зі структурними перетвореннями, що призвело до гальмування
економічного зростання та накопичення кризового потенціалу. Інтелектуальний капітал є нині основним джерелом
конкурентних переваг. Компанії, які його використовують, пропонують на ринку специфічний інноваційний продукт, і
у такий спосіб ідентифікують себе серед конкурентів і знаходять ринковий попит. Цінова конкуренція заміщується
конкуренцією за ознакою наукомісткої продукції.
Стійкість конкурентних позицій розвинених країн зумовлюється ще й побічним ефектом виробництва
високотехнологічної наукомісткої продукції. Як свідчить досвід розвинених країн, динамічний розвиток інформаційної
економіки останнім часом багато в чому забезпечується підтримкою «гарячого», тобто фіктивного фінансового
капіталу, який обертається на фінансовому ринку. У фундаментальну форму конкуренції у глобальній економіці
перетворились мережі Інтернет. У зв’язку із зростаючою складністю входження на ринок нових конкурентів співпраця
у мережі стала єдиною можливістю для розподілу витрат і ризиків та своєчасного отримання інформації, яка постійно
оновлюється. Процес нагромадження знань залежить від пануючих у суспільстві інституціональних умов фінансування
освіти, підвищення кваліфікації та перекваліфікації. У багатьох країнах середня освіта, як правило, фінансується за
рахунок коштів державного бюджету та бюджетів муніципальних чи адміністративно-регіональних утворень, а вища
освіта ґрунтується на частці участі громадян та держави. Щоб пропорція між цими інституціями не викликала
конфлікту інтересів, у процесі фінансування освіти має, на наш погляд, ратии активну участь приватний капітал. Для
забезпечення трансферу знань, їх перетворення на товар, здатний конкурувати на світових ринках, необхідно володіти
специфічними прийомами менеджменту, які ґрунтуються на засадах довіри та розподілу сфер відповідальності між
учасниками цієї діяльності. Це, зазвичай, може бути інституціонально закріплена домовленість між наукою, державою
і бізнесом, за якою наука продукує знання, а за ризики комерційного використання їх результатів відповідають
держава та бізнес. Зважаючи на сьогоднішні українські умови державна політика має бути спрямована на досягнення
загальних цілей та відповідати таким принципам:
•
недоторканність національного суверенітету;
•
свобода підприємництва у зовнішньоекономічній сфері за активної регулятивної ролі держави;
•
безумовне дотримання законів усіма суб’єктами зовнішньоекономічної підприємницької діяльності та їх
рівність перед законом, а також недискримінація;
•
верховенство закону в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності;
•
захист інтересів національного товаровиробника як на території України, так і за її межами;
•
еквівалентність міжнародного товарообміну, неприпустимість недобросовісної конкуренції та демпінгу при
вивезенні та ввезенні товарів і послуг.
Значний резерв становить державна стратегія, за допомогою якої можливі як кількісне збільшення каналів збуту
експортованої продукції, так і нарощування маси продукції, що підлягає вивезенню за кордон. Важливою є зональнорегіональна політика України щодо створення спеціальних організаційно-інституційних, податкових та митних
режимів технологічного розвитку у формі технопарків або технополісів.
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ПАРАДИГМА ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НАУКЕ И
ИННОВАТИКЕ
Роман Заєць
Центр исследований научно-технического потенциала и исторії науки им. Г. М. Доброва НАН Украины
(Украина)
1. Мировой финансово-экономический кризис, острая фаза которого пришлась на 2008–2009 годы,
еще раз показал несостоятельность неолиберальной модели развития мир-системы и пагубность
реализующего её курса социально-экономической политики и богатых и бедных стран. В более
широком — мировоззренческом — контексте этот кризис стал подтверждением исторической
исчерпанности старой парадигмы развития, основы которой заложены древнегреческими философами и
обоснованы мыслителями Возрождения. Несмотря на гуманистический пафос парадигмы человеческой
исключительности, она сформировала модель разорительного природопользования, модель
потребительского общества, самоубийственную, по своей сути. Развитие рыночной экономики подвело
общество к той роковой черте эколого-экономического благополучия, переход которой приведёт к
стремительному и практически повсеместному ухудшению условий хозяйствования и жизни людей.
2. Несмотря на то, что непрерывный экономический рост подрывает жизнепригодность среды
обитания Homo sapiens, раскручивание молоха рынка и технологического молоха (по выражению Дж.
Мандера) и разжигание аппетитов потребительского общества продолжается. Но экономический рост в
глобальном масштабе означает беспрецедентный рост ресурсопотребления, ускорение процессов
истощения запасов невоспроизводимых георесурсов, сокращения биоразнообразия и ухудшения
условий воспроизводства биоресурсов.
3. Апологеты рыночной экономики и ценностей потребительского общества непоколебимо верят в
то, что экономический рост и обеспечивающие его технологические процессы должны и могут
продолжаться неограниченно долго в земном пространстве и во времени, а все возникающие проблемы
будут успешно разрешаться с помощью науки и новых технологий. Они не понимают или сознательно
игнорируют (согласно принципу «после нас хоть потоп») очевидное — бесконечный экономический
рост на планете с конечными размерами и ресурсами невозможен и неминуемо ведет к катастрофе.
4. Реакцией на экспансию Homo sapiens в Природе (экосистеме Земли), превратившуюся в
экофобный НТП и безграничное расширение рыночной экономики, явилась парадигма
природосберегающего развития, известная на Западе как новая экологическая парадигма (new ecological
paradigm). Она представляет четко артикулированную альтернативу антропоцентристскому
мировоззрению и потребительскому отношению к Природе, ставшему причиной глобального
экологического кризиса.
5. Парадигма природосберегающего развития привнесла в процессы познания и инженерной
практики важный методологический императив. Он заставляет переключить внимание ученых и
инноваторов с поиска новых возможностей и технических средств покорения Природы на разработку
теорий и практик её сохранения и бережного использования природных ресурсов. Это ориентирует
науку на широкое изучение экологического статус-кво современного общества, которое иначе как
«глобальный экологический кризис» теперь не называется. Он по необходимости становится объектом
многосторонних исследований, что предполагает разработку новых предметно-ориентированных и
системных методологий, расширение практики экоинноваций.
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ИНСТИТУТ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ В УКРАИНЕ: МОДЕЛЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Андрей Каминский
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка (Украина)
Бюро кредитных историй, как инфраструктурный институт кредитного рынка, развивается в
Украине с 2006 года. Существующая модель рынка бюро кредитных историй является
олигополистической с тремя основными участниками без прямого участия государства. Основная
проблема, которая обсуждается в статье, это оптимизация функционирования бюро кредитных историй
на украинском кредитном рынке. Возможные пути развития этого инфраструктурного института
анализируются и предложения презентуются.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
УКРАЇНИ
Катерина Крицун
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Фінансові кризи та зростання невизначеності на ринках зумовлює інтерес у науковців щодо
дослідження та розробки нової системи індикаторів. Аналіз, дослідження існуючих та розробка і
моделювання динаміки нових фінансових індикаторів сприятимуть вдосконаленню фінансово-грошової
політики держави, а також торгівлі на фінансовому ринку. Фінансові ринки зазвичай аналізуються за
допомогою лінійних моделей, проте вони не можуть описати зміни які можуть відбуватись на ринку.
Методи нелінійної динаміки можуть представити ринок складною системою, яка здатна змінюватись в
часі.
Значний внесок у розвиток досліджень зробив Е. Петерс, а також такі іноземні науковці, як: Д.
Мерфі, Дж. Лінтнер, , Ю. Лукашин, Ч. Киндлбергер, Д. Сорнет, а також вітчизняні: Т. Смовженко, О.
Тридід, В. Вовк, В. Міщенко, О. Білоруса, М. Туган-Барановський, А. Камінський, М. Кондратьєв, О.
Черняк, Т. Кравець, О. Ляшенко здійснюють дослідження фінансових криз та їх причини.
Існують різні підходи щодо аналізу фінансових ринків, проте учасниками ринку все частіше
використовувались такі методи та теорії як: синергії, хаосу, фрактальної геометрії. Фрактальний аналіз
доцільно використовувати в тих випадках, коли процеси на ринках не можна представити у вигляді
класичних моделей, тому що вони можуть розвиватись хаотично. Метод R/S аналізу досліджує
фрактальність часових рядів. Ця методика запропонована Б. Мандельбротом і ґрунтується на
дослідженнях, що були проведені Херстом.
У роботі наведений приклад розрахунку показника Херста за методикою Мандельброта. Цей
показник використовується як мірило довготривалої пам’яті часових рядів, а його значення яке
знаходиться в межах від 0,5 до 1, що свідчить про персистентність часового ряду. Такий підхід був
застосований для дослідження динаміки валютних курсів на фінансовому ринку України. У результаті
проведених досліджень, виявлено, що ринок України буде мати тенденцію до зростання іноземних
курсів валют. Звіривши отримані результати із реальними даними переконались у доцільності
застосування R/S аналізу.
Застосований метод є перспективним у дослідженні динаміки фінансових рядів, також показник
Херста може слугувати індикатором, який здатний сигналізувати про появу негативних тенденцій на
фінансовому ринку. Наступним етапом у дослідженні валютних ринків буде мультифрактальний аналіз
валютного ринку України, Польщі та Швейцарії. За допомогою мультифрактального аналізу
детрендованих флуктуацій можна більш повно описати поведінку досліджуваного об’єкту, а
монофрактальний дозволяє лише виявити тенденції на ринку. На думку А. Сіроша та Д. Семьонова
використовуючи мультифрактальний аналіз можна виявити глобальні та локальні характеристики
часових рядів, що дозволятиме прогнозувати та передбачати кризові явища на фінансовому ринку.
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Микола Лейфура
Київський національний університету імені Тараса Шевченка (Україна)
Актуальність дослідження такого явища, як тіньова економіка не викликає сумнівів. Тіньова
економіка притаманна усім країнам світу, незалежно від моделі та рівня їхнього соціальноекономічного розвитку.
Тіньовий сектор завдає державі значної шкоди: суттєво зменшує бюджет країни, знижує
інвестиційну привабливість, сприяє відтоку вітчизняного капіталу за кордон, стає реальною загрозою
національній безпеці та навіть екологічній безпеці країни.
При аналізі тіньової економіки в основному враховують лише економічні аспекти проте вплив та
наслідки такої діяльності для навколишнього середовища залишаються поза увагою.
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ГЛОБАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА КРИЗА ЯК НАСЛІДОК ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ
Ганна Лозова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Глобальна продовольча криза – це гостра економічна проблема сьогодення, якій майже не
приділяється уваги в українському суспільстві. В 2007-2008 роках у світових масштабах розпочалася
агфляція, що супроводжувалася стрімким зростанням цін на продукти харчування як у розвинутих
країнах, так і країнах, що розвиваються. Це викликало економічну нестабільність у світі, хвилю
соціальних протестів та призвело до розбалансування світової сільськогосподарської системи.
Для подалання наслідків глобальної продовольчої кризи та стабілізації світової
сільськогосподарської системи пропонується координація зусиль урядів країн світу через підтримку
ФАО; боротьба зі спекуляціями на світових продовольчих ринках; коригування курсу аграрної політики
розвинутих країн у сфері надання субсидій; відміна торговельних бар’єрів на ввезення харчових
продуктів з країн, що розвиваються; створення та підтримка інвестиціних програм в сільському
господарстві країн, що розвиваються; скорочення використання зернових у виробництві біопалива;
штучне відновлення біоресурсів світового океану через розвиток акваферм.
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ПАРТНЕРСТВО ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ
Ірина Мазур
Київський національний університету імені Тараса Шевченка (Україна)
В сучасних умовах вимоги глобалізації все частіше вступають у протиріччя з локальними
потребами. Це проявляється у становленні масовості освіти. Тобто вища освіта перестала бути
привілеєю еліти в суспільстві. У першій декаді ХХІ ст. світовий набір студентів у ВНЗ зріс із 100 млн до
150 млн. Серед країн, де збільшилась кількість студентів можна назвати: Індію, Китай, країни
Центральної та Південної Африки.
Слід зазначити, що в більшій частині пострадянських країн кількість студентів зменшується, що
пояснюється не лише погіршенням демографічної ситуації, а й відпливом абітурієнтів за кордон. Це
пояснюється орієнтацією Вищих навчальних закладів на замовника освітніх послуг таких як держава та
домогосподарства (платник за контракт). Тобто роботодавець (бізнес) не проявляє свою зацікавленість
через оплату за навчання, покладаючи ці обов’язки на державу.
Країни світу за умов глобалізації поділились на 2 категорії: «країни, з яких відпливають таланти»
та «країни, що приймають таланти». Такі країни як Канада, США, Західна Європа - відносяться до
другої (приймаючої) категорії, а такі як ПАР - обіймає обидві категорії. ПАР приймає найбільш
талановиту молодь з Африки, але втрачає власні таланти, які виїжджають у більш розвинені країни.
До «приймаючих» країн сьогодні долучились і такі країни, як Китай та Саудівська Аравія. Це
говорить про зростання конкуренції за талановиту молодь.
У гонитві за посвідченням щодо вищої освіти та з метою кращого працевлаштування у різних
країнах світу з’являються «фабрики наукових ступіней і дипломів».
Відповідно офіційних даних у США щорічно після виконання загальноприйнятих вимог
докторський ступінь (Ph.D) отримують від 40 до 45 тис. здобувачів. У цей же час «фабрики дипломів»
видають своїм клієнтам майже 50 тис. фальшованих Ph.D. Нажаль такими дипломами користуються і в
пострадянських країнах. Практика такого говорить не лише про низький моральний рівень їх власників,
а й про «якість» знань, що потім втілюється у бізнес.
Те ж саме відбувається і з наукою. З одного боку ми бачимо як фундаментальна наука весь час
доводить свою силу - в сучасних умовах використовуються досягнення ХІХ- середини ХХ ст. Сьогодні
науку перетворили у технологію - колишні винаходи використовують по-новому. А з іншого відбувається спад.
Можливо тому наукова еліта втрачає свій статус.
Разом з тим масовий характер вищої освіти та формування економіки знань в умовах глобалізації
привели до інституціональної диверсифікації, тобто до розподілу на викладацьку та науково-дослідну
роботу у ВНЗ. Це сприяє використанню не лише новітніх технологічних досягнень у засобах
викладання; у формах організації управління освітою, але й внаслідок нововведень - у методиках
викладання; нововведення у вихованні світоглядних цінностей особистості, що в підсумку підвищує
якість освіти.
З одного боку, освіта залежить від соціально-економічного розвитку суспільства, а з іншого, вона
сама сприяє розвитку суспільства Інновації в освіті - це якісні зміни, що мають світоглядні цінності.
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УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тетяна Заховалко, Наталія Максишко
Запорізький національний університет (Україна)
Аналіз сучасного стану сільськогосподарського виробництва в Україні свідчить про значні
перспективи економічного розвитку галузі. Проте одночасно наявні й негативні тенденції щодо стану
земельних ресурсів України. Таким чином є актуальним розроблення моделей управління діяльністю
сільськогосподарських підприємств з урахуванням як економічної так и екологічної складових.
В
роботі
побудована
модель
оцінки
еколого-економічного
потенціалу
(ЕЕП)
сільськогосподарського підприємства. Розроблена методологія управління сільськогосподарським
підприємством на базі оцінки ЕЕП, що дає можливість приймати обґрунтовані стратегічні рішення
щодо розвитку підприємства.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ЗАСАДАХ СТИМУЛЮЮЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК
ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Еліна Мороз
Національний університет водного господарства та природокористування (Україна)
Головним завданням підприємств водопостачання та водовідведення в Україні є своєчасне забезпечення
якісною водою населення і суб’єктів господарювання, відведення нормативно-очищених стоків, розв’язання
водогосподарських й екологічних проблем із наданням безумовного пріоритету збереженню, охороні та
раціональному використанню і відтворенню водних ресурсів. До основних проблем підприємств ВКГ слід
віднести: незадовільний технічний стан та високий рівень зношеності основних фондів систем питного
водопостачання й водовідведення; застосування застарілих технологій та обладнання у водопровідноканалізаційних системах; низький рівень використання установлених виробничих потужностей централізованих
систем, що потребує їх оптимізації та модернізації; підвищення рівня аварійності систем та мереж; висока
енергоємність наданих водоканалами послуг із водопостачання та каналізації стоків; надмірне енергоспоживання,
високий рівень витоків та неврахованих втрат води. Усунення зазначених проблем лежить у площині
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств ВКГ. Для реалізації інноваційно-інвестиційного шляху
розвитку підприємств ВКГ необхідне відповідне фінансове забезпечення. Власних коштів підприємств замало, а
залучення таких грошових коштів як кредити, кошти інвесторів, в наш час неможливе внаслідок збитковості
галузі та несистемного управління. Виникає необхідність залучення інвесторів, але при діючій тарифній політиці,
коли встановлюються планово-збиткові тарифи, інвестори не зацікавлені у веденні такого бізнесу. Єдиний шлях
до покращення фінансового становища – вдосконалення ціноутворення на послуги централізованого
водопостачання та водовідведення, а саме – перехід до стимулюючого тарифоутворення. Висвітленню
теоретичних і практичних проблемних аспектів тарифоутворення на послуги водопостачання та водовідведення
присвячені роботи Анпілогова П.І., Антонової Є.Є., Бабак А.В., Горбунової О.О., Романюк О.П., Тітяєва В.В.,
Михайленко В.М., Димченко О.В., Журби Н., Кайлюк Є.Н., Матвєєвої Н.М., Ніколаєва В.П., Оніщука Г.І.,
Шаповал Л.П., Юр’євої Т.П., Гури Н.О., Качали Т.М., Леги Ю.Г., Онищука Г.І., Тищенко О.М., Полуянова В.П.,
Торкатюка В.І., Шутенка Л.М., Юр’євої Т.П., Осипенко І.І, Дорофієнко В.В., Лубенець Г.А., Кондратьєва М.М. та
багатьох інших. Безперечно наукові надбання цих та інших вчених мають важливе значення. Однак окремі
аспекти удосконалення тарифної політики в умовах активізації переходу підприємств ВКГ на інноваційноінвестиційний шлях розвитку потребують подальших наукових досліджень. Варто зауважити, що фінансовогосподарський стан більшості підприємств водопостачання та водовідведення залишається незадовільним в
першу чергу через невідповідність тарифів на послуги економічно обґрунтованим витратам. Наявність
перехресного субсидування під час формування та встановлення тарифів для населення та інших споживачів,
складність й тривалість процедури затвердження тарифів призводять до збитковості підприємств. Слід зазначити,
що на підприємствах ВКГ під час формування тарифів на послуги традиційно використовується метод
ціноутворення, відомий як “витрати плюс”. На сьогоднішньому етапі соціально-економічного розвитку у сфері
ВКГ країни активно ведеться підготовча робота щодо впровадження стимулюючого тарифного регулювання.
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від
02.11.2012 була затверджена Методика формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
на принципах стимулюючого регулювання. В світовій практиці широко використовуються нові методи
регулювання природних монополій, а саме йде мова про механізм, більш відомий як RAB – регулювання.
Стимулююче регулювання виявилось досить ефективним: світові компанії знизили свої операційні витрати в
декілька раз, що сприяло зниженню тарифів та зменшенню навантаження на споживачів. Відтоді провідні
економісти вважають систему RAB – регулювання зразком тарифного регулювання у світі, в першу чергу для
розподільчих електричних мереж, систем водопостачання і зв’язку. При RAB-методі основою для розрахунку
тарифу доцільно використовувати інвестований капітал, що складається з первісної бази капіталу і нового
інвестованого капіталу. Первісна база капіталу – вартість основних фондів підприємства до впровадження RABметоду. Новий інвестований капітал – це по суті інвестиційна програма, яка в перспективі буде здійснюватися
власником. При такому методі регулювання необхідно, щоб валовий дохід від надання водогосподарських послуг
включав в себе три складові: поточні витрати, дохід на інвестований капітал та повернення інвестованого
капіталу. Йдеться про те, що дохід від надання водопровідно-каналізаційних послуг повинен бути достатнім для
того, щоб акціонери і інвестори могли повернули весь інвестований капітал в довгостроковому періоді.
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СПРИЯННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РОБОЧОГО ПРОЦЕСІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ
Олександра Мулькевич
Київський національний університету імені Тараса Шевченка (Україна)
Тенденції сучасного світу диктують обмеження в робочому часі та просторі працівників
підприємств, що призводить до перенавантажень, неефективного використання людського потенціалу, а
також зменшенню продуктивності окремого працівника та підприємства в цілому.
На шляху до вирішення цієї проблеми чи покращення ситуації може стояти як модернізаціє
робочих місць методами ергономіки так і екологізація робочого простору, яка передбачає використання
екоматеріалів, розміщення елементів біосередовища, а також забезпечення такими засобами
виробництва, які б абсолютно не взаємодіяли з людським організмом.
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АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ НИМ
Євгенія Носова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Питання формування та управління державним боргом України є актуальними, оскільки
останніми роками спостерігається зростання боргового навантаження на бюджет, при цьому кредити на
покриття дефіциту державного бюджету залучаються за досить високими відсотковими ставками та на
короткі терміни, а використовуються переважно на фінансування поточних видатків. Саме тому
виникає потреба у визначенні заходів, які дозволять оптимізувати його розмір та структуру, а це
передбачає пошук довгострокових джерел фінансування, збалансування доходної та видаткової частин
бюджету, запровадження заходів стимулювання розвитку економіки.

http://gcereceec.org.ua/

104

ТЕЗИ УЧАСНИКІВ / ABSTRACTS OF PARTICIPANTS
НАПРЯМИ
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ
СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
В
СИСТЕМІ
АГРАРНИХ
ВІДНОСИН
ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН).

ФОРМ
(ДОСВІД

Олена Піменова
Київський національний університету імені Тараса Шевченка (Україна)
Для реформування вітчизняної моделі організації сільськогосподарського виробництва важливе значення
має не тільки досвід розвинених країн, а й особливості розвитку форм господарювання в постсоціалістичних
країнах. Всі постсоціалістичні країни можна поділити на дві групи: країни, які орієнтуються на розвиток
фермерської форми господарювання (більшість країн Східної Європи, Прибалтика); країни з різними формами
господарювання (Україна, Росія, Білорусія, Казахстан та ін.). За роки реформ, які почалися з початку 90-х рр. XX
ст. в постсоціалістичних країнах відбулась структурна перебудова сільського господарства. Головні напрямки
економічної реформи у галузі сільського господарства: проведення земельної реформи шляхом приватизації
землі в приватну та загальну пайову власність; реорганізація колгоспів та радгоспів, приватизація державних
сільськогосподарських підприємств; приватизація підприємств сфери АПК (зберігання, переробки,
обслуговування та матеріально-технічного забезпечення сільського господарства). В результаті економічної
реформи в Росії з’явились нові форми господарювання: фермерські (селянські) господарства; особисті підсобні
господарства (ОПГ) та колективи громадян з садівництва та огородництва; держгосппідприємства; недержавні
сільськогосподарські підприємства. Представники інших аграрних форм Росії – це агробізнес у вигляді товариств
з обмеженою відповідальністю, виробничих кооперативів, товариств на довірі, а також великих агрохолдингів,
які володіють сотнями тисяч га сільськогосподарських угідь та вирощують переважно сировинну
високорентабельну та експортоорієнтовану продукцію. Фермерські (селянські) господарства в Росії займають
невелику частку у виробництві сільськогосподарської продукції через відсутність матеріальних та фінансових
ресурсів. У фермерських (селянських) господарствах зосереджено біля 7,4% землі та 10% всієї
сільськогосподарської техніки. Ці господарства виробляють 3,7% всієї сільськогосподарської продукції. На
думку провідних російських вчених, І. Н. Виноградової, І. Б. Полюбіної, Т. О. Семкіної та інших, в сучасних
умовах такі фермерські господарства будуть ефективно розвиватись тільки в умовах сільськогосподарської
кооперації. Досвід Росії та інших постсоціалістичних країн вимагає поглибленого аналізу з метою вибору
раціональної соціо-еколого-економічної форми господарювання для України з як вимога меншими витратами та
соціальною напругою для вітчизняного аграрного сектору. В інших постсоціалістичних країнах таких, як Чехія,
Словаччина, Румунія, Болгарія, Литва, Латвія, Естонія в результаті аграрної реформи початку 90 р. XX ст.
з’явилась велика кількість землевласників як бувших членів колгоспів і кооперативів, так і нащадків колишніх до
радянської влади поміщиків. Більша частина земель перейшла з державного в приватний сектор. Перехід землі з
державного у приватний сектор відбувався шляхом приватизації та реприватизації (реституції) з метою
ефективного господарювання на власній землі. В результаті аналізу досвіду постсоціалістичних країн можна
зробити висновок про те, що сільське господарство ефективно розвивається за умов об’єднання селянських
господарств та фермерів у кооперативні виробничі некомерційні структури. А для цього необхідне таке
інституційне забезпечення аграрного сектору економіки, в якому б державна підтримка здійснювалась у
напрямку проведення практичної роботи для об’єднання сільськогосподарських виробників в кооперативи та
некомерційні виробничі структури. В Україні найбільш актуальним питанням для аграрного сектору економіки є
вибір раціональних форм господарювання, які спроможні забезпечити сталий розвиток галузі. Оскільки основним
засобом виробництва в сільському господарстві є земля, то для ефективного і дбайливого її використання серед
інших важливих чинників (фінансові ресурси, сільськогосподарське обладнання, будівлі, технології) необхідно з
одного боку мотивувати селян, які будуть обробляти землю та сприяти розвиткові сільських територій, а з іншого
– забезпечити раціональне використання природних ресурсів. В цьому контексті особливого значення набуває
інституційне забезпечення пріоритетних напрямів розвитку форм селянського господарства в Україні.
Інституційне забезпечення розглядається нами як утворення нових або реорганізація існуючих інституцій з
метою організаційного забезпечення діяльності цих інституцій.
На нашу думку, сільськогосподарський кооператив – це така форма господарювання, яка спроможна
забезпечити сталий розвиток галузі, але першочергово необхідно забезпечити розвиток фермерських та
особистих селянських господарств, як базової форми господарювання, які в подальшому зможуть об’єднуватись
у сільськогосподарські кооперативи.

http://gcereceec.org.ua/

105

ТЕЗИ УЧАСНИКІВ / ABSTRACTS OF PARTICIPANTS
КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ У МОДЕЛЮВАННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НА
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Олена Піскунова, Ольга Осипова
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (Україна)
Вирішення проблеми продовольчої безпеки потребує кількісного оцінювання її рівня. Одним із
аспектів такого оцінювання в регіональному розрізі є виявлення та аналіз можливих відмінностей між
регіонами у споживані харчових продуктів, що викликані різними соціально-економічними умовами та
звичками в харчуванні.
Результати кластерного аналізу показали, що регіони України групуються у 3 кластери, які
відрізняються за рівнем споживання харчових продуктів та можуть бути охарактеризовані як кластери
із благополучною, задовільною та неблагополучною ситуацією у сфері продовольчої безпеки.
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АРГЕНТИНСЬКИЙ СЦЕНАРІЙ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Кирило Полінчук
Міністерство соціальної політики України, Управління внутрішнього аудиту (Україна)
Постановка проблеми. Україна переживає нині не найкращі часи. Кризові явища, які
спостерігаються в різних сферах життєдіяльності країни, є найбільш відчутними в економіці. Через
загальновідомі зовнішні та внутрішні чинники ситуація в нашій державі, коли протягом кількох місяців
національна валюта знецінилась на 25-30%, відповідає стану, який фахівці називають валютною
кризою. Це неприємне явище спостерігалось в багатьох країнах світу. Проаналізувати подібні ситуації,
запозичити позитивний досвід з тим, щоб вийти із складної ситуації з найменшими втратами – це одне
із стратегічних завдань сьогодення.
Однією з моделей виходу із валютної кризи може бути приклад Аргентини, для якої останні 10
років минулого та початок нинішнього століть були надзвичайно складними. Після політичних криз і
військових переворотів, новообраним президентом держави Карлосом Менемом (обіймав цю посаду з
1989 по 1999 роки), разом з міністром економіки Домінго Кавалло, було розпочато впровадження
“плану конвертації” – системи заходів Менема-Кавалло з реформування економіки. Відбулись
лібералізація інвестиційного режиму, спрощення приватизації державної власності, у володіння
приватного капіталу перейшли як підприємства інфраструктури, так і промислові гіганти, була
проведена грошово-валютна реформа - зміна національної валюти з аустраля на песо, який був
прив’язаний до базової валюти – долара США за курсом 1:1. Рівень песо був забезпечений виключно
золотом і валютою. Ці заходи мали позитивний ефект: знизився рівень інфляції, зросли ВВП та
золотовалютний запас, позитивні зміни відчули і звичайні громадяни.
Разом з тим, було допущено декілька фатальних помилок: через зростання курсу долара США
(середина 90-х років) зріс курс песо, що призвело до падіння конкурентоспроможності аргентинських
товарів. Наступним етапом стала довготривала фіскальна криза, а 23.12.2001р. був оголошений дефолт
(132 млрд. дол. США). Остаточно вийти з кризи Аргентині вдалося лише у 2005-2006 р.р. Наразі в
країні використовується плаваючий режим валютного курсу.
Висновки
1.
Досвід Аргентини є надзвичайно цікавим у контексті вибору режиму валютного курсу та
введення тимчасових обмежень за умов кризових явищ.
2.
Прив`язка до однієї валюти може бути використана лише за сприятливих умов на
регіональному та світовому рівнях. Ефективнішим є режим “вільного плавання”, але й він вимагає від
уряду та центробанку держави постійного контролю з метою уникнення негативних наслідків паніки
серед населення та сезонних коливань на валютному ринку.
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СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Світлана Рассаднікова
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Україна)
Критичний стан довкілля виcуває особливі вимоги до інвестиційної діяльності, оновлення Ії
ідеології, методологічного обґрунтування та нових теоретичних підходів, заснованих на розробці
довгострокових дій по стабілізації ситуації щодо розбудови екологічної інфраструктури як основи
сталого розвитку. Дефіцит інвестиційних ресурсів в країні потребує зваженого їх використання і
визначення пріоритетів їх вкладення, здійснення вибору об'єктів для інвестування, які дозволяють
досягти максимального можливого ефекту і найбільш повного рішення екологічної проблеми,
отримати оптимальний результат у всієї економіко-екологічної системі. Тому важливим напрямом
розбудови екологічної інфраструктури як складової сталого розвитку є формування інвестиційної
привабливості її об’єктів.
Різні види екологічної інфраструктури
мають власні специфічні інвестиційні проблеми,
визначають особливості вибору пріоритетних об’єктів для вкладення інвестицій,
розробки і
застосування конкретних механізмів, напрямів та інструментів щодо активізації та підвищення
результативності інвестиційної діяльності.
Інвестиційний розвиток екологічної інфраструктури пропонується здійснювати у наступних
напрямах: розробити концептуальну модель, стратегію і програму розвитку екологічної інфраструктури
на засадах формування інвестиційної привабливості її об’єктів, визначити критерії стратегічно
важливих цілей і пріоритетних об'єктів для вкладення інвестицій, розробити і впроваджувати механізм
державно-приватного інвестиційного партнерства, підвищити
дієвість державного регулювання
інвестиційних процесів і удосконалити інструменти державної підтримки, створити ефективну
інституціональну, правову, інформаційну та інші бази для підвищення інвестиційної привабливості
екологічної інфраструктури та прийняття інвестиційних рішень органами влади, бізнес – структурами
щодо ефективних напрямів її розвитку. Формування інвестиційної привабливості як стратегія
розбудови екологічної інфраструктури дозволяє досягати синєргетичного ефекту в економіці, екології
та соціальній сфері, забезпечити умови для досягнення сталого розвитку країни.
Основним завданнями системи формування
інвестиційної привабливості екологічної
інфраструктури як складової сталого розвитку становлять: формування сприятливого інвестиційного
середовища, активізація інвестиційної діяльності, розроблення механізмів підвищення інвестиційної
привабливості об’єктів екологічної інфраструктури, накопичення, нарощування обсягів інвестицій та їх
раціональне вкладення згідно визначеним пріоритетам, забезпечення інтеграції зусиль щодо розбудови
екологічної інфраструктури держави, бізнесу, науки, громадських організацій, узгодження інтересів
влади, бізнесу і суспільства, реалізація суспільно значущих проектів.
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ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» ЯК ЗАПОРУКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Дар’я Ревіна
Міжнародна торгова палата України (Україна)
«Зелена економіка» – новітня модель розвитку, на яку покладають сподівання щодо подальшого
стимулювання розвитку глобальної економіки та забезпечення конкурентоспроможності національних
економік.
Впровадження «зеленої економіки» потребує від світової спільноти та урядів розробки відповідної
політики стимулювання та вкладення державних й приватних інвестицій.
Вкладення інвестицій та запровадження «зеленої економіки» відкриває нові можливості економічного
розвитку, що, в першу чергу, пов’язано з запровадженням нових секторів та технологій, значним
ресурсозбереженням, створенням нових робочих місць та втіленням моделі інноваційного розвитку.
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ПРОБЛЕМИ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ
Роман Рудик
ПАТ «Датагруп» (Україна)
Стаття присвячена оцінці сучасного стану боргової політики України. В умовах формування та
функціонування ринкової економіки значно посилюється роль та значення такого компонента
державних фінансів як державний борг. Забезпечення сталого економічного розвитку України
неможливе без застосування механізму державних запозичень, які і спричиняють виникнення
державного боргу. Тому дане питання є досить актуальним на сучасному етапі економічного розвитку
країни.
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«ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ» КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ ТЕОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Вячеслав Степанов
Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований HAH Украины (Украина)
В докладе предпринята попытка осмыслить феномен «глобального вызова» («ГВ») как
фундаментального понятия теории национальной и международной безопасности, включая ее
экологическую составляющую.
Рассматриваются методологические и методические подходы к системно-параметрической
формализации понятия и категории «ГВ», основанной на принципах параметрической общей теории
систем. Идеи этой теории позволяют представить «ГВ» в качестве системной модели; построить
«пирамиду безопасности», основой которой является «ГВ»; проводить исследования проблем
безопасности в новом измерении - атрибутивном, реляционном и субстратном концептах.
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ЕКСПОРТ ЗЕРНОВИХ ТА РЕСУРСНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: ЕКОЛОГІЧНІ
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ
Наталія Строченко
Сумський національний аграрний університет (Україна)
Метою статті є соціо-еколого-економічний аналіз законодавчо-нормативних документів у
сільськогосподарському виробництві на прикладі вирощування та експорту екологічно безпечної та
органічної продукції з проведенням процедури екологічної сертифікації. Запропоновано визначати
економічну ефективність використання стандартів із екологічної сертифікації у сфері аграрного
природокористування якісними і кількісними методами. Якісне оцінювання ефективності
стандартизації запропоновано проводити за аналізом економічних переваг, порівнянням обсягу
виробництва певної кількості і якості продукції та матричним методом. Кількісне оцінювання
економічної ефективності стандартизації запропоновано проводити на підставі доходів та затрат.
Проведено обґрунтування економічної ефективності стандартів із екологічної сертифікації у сфері
аграрного природокористування на прикладі вирощування та експорту ріпаку за непрямим методом на
державному рівні.
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ, ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Ольга Ткаченко
Національний університет біоресурсів та природокористування України (Україна)
Для більшості країн світу ефективне використання бюджетних коштів залишається одним з
важливих питань, яке можна вирішити за допомогою створення і функціонування належної системи
державного внутрішнього фінансового контролю (ДВФК). Сьогодні Україна знаходиться на першому
щаблі впровадження європейської моделі ДВФК, у зв’язку з чим діюча система ДВФК має ряд проблем
як нормативного, так і практичного характеру. Зокрема, діюча нормативна база щодо реформування та
здійснення ДВФК є поверхневою і не деталізує порядок і спосіб здійснення внутрішнього контролю.
Поряд з тим, простежується формальний підхід керівників до організації внутрішнього контролю та
асоціація його з внутрішньою ревізійною роботою. Крім цього, стримуючим фактором запровадження
ефективної системи ДВФК є низький професійний рівень фахівців з внутрішнього аудиту та відсутність
нормативних вимог до їх підготовки та перепідготовки.
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОНФЛІКТ: СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ
АБО РЕНАТУРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ
Тетяна Трохлюк
Національний університет водного господарства та природокористування (Україна)
Розглянуто
актуальні
питання
наслідків
модернізації
сільськогосподарського
природокористування на прикладі зони Полісся України. Актуалізовано питання удосконалення
оцінювання трансформації сільськогосподарських земель та з питань перспективних шляхів їх
використання. Питання розглянуто з точки зору еколого-економічного конфлікту: сільськогосподарське
використання або ренатуризації земель. Розроблено методичні підходи до оцінювання
сільськогосподарських земель з використанням експертних методик. Доведено врахування світових
тенденцій щодо використання природних ресурсів регіону із врахуванням синергетичних ефектів.
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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Василь Бутьковський, Ганна Харламова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Зростання масштабів господарської діяльності, науково-технічний прогрес зумовлює посилення
антропогенного тиску на довкілля та порушення рівноваги в навколишньому природному середовищі. Це, в
свою чергу, призводить до загострення соціально-економічних проблем. Поряд з вичерпанням запасів
невідновлюваних сировинних та енергетичних ресурсів зростає забруднення довкілля, особливо водних
ресурсів та атмосферного повітря, зменшуються площі лісів і родючих земель, зникають окремі види
рослин, тварин тощо. Зрештою це суттєво підриває природно-ресурсний потенціал розвитку держави,
негативно впливає на добробут та здоров’я населення, а також генерує загрози національній безпеці
держави. Саме ці фактори зумовлюють актуальність моделювання процесів екологічної безпеки України.
Екологічна безпека — сукупність певних властивостей навколишнього середовища і створюваних
цілеспрямованою діяльністю людини умов, за яких, з урахуванням економічних, соціальних чинників і
науково обґрунтованих допустимих навантажень на об'єкт біосфери, утримуються на мінімально можливому
рівні ризику антропогенний вплив на навколишнє середовище і негативні зміни, що відбуваються в ньому,
забезпечується збереження здоров'я, життєдіяльності людей і виключаються віддалені наслідки цього
впливу для теперішнього і наступних поколінь. Дослідженнями проблематики екологічної безпеки
займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Черняк О.І, Харламова Г.О, Вернадський В.І, Андрейцев В. І,
Буравльов Є. П, Воронцов А. П, Шелфорд В, Бердон-Сандерсон Г, Елтон У, Тенслі А, Коммонер Б. Однак
існує потреба у подальшому дослідженні сучасного стану та перспектив розвитку екологічної безпеки
України. Підтвердженням того, що екологічній безпеці в Україні приділяється достатньо уваги, є те, що
основні засади її впровадження встановлюються Конституцією України, зокрема у ст.16 вказано те, що
забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги не території України є обов’язком
держави. Більш детально розкриває поняття галузеве законодавство. Досвід розвинених країн свідчить, що
необхідною умовою успішної реалізації державної політики із забезпечення безпеки в еколого-техногенній
сфері на міжнародному, регіональному та державному рівнях є комплексний аналіз тенденцій і характеру
змін основних загроз екологічній безпеці для своєчасного та обґрунтованого визначення заходів із
попередження та подолання негативних наслідків у випадку їх реалізації. Об’єктивне та своєчасне
визначення найбільш вагомих загроз і ризиків у цій сфері є важливою передумовою прийняття ефективних
управлінських рішень у системі забезпечення екологічної безпеки. Вирішення таких завдань потребує
розробки системи моніторингу відповідних індикаторів, що всебічно характеризують динаміку процесів в
екологічній сфері. Нині розробкою таких індикаторів займаються низка міжнародних організації, серед яких
Комісія OOН зі сталого розвитку, Міжнародний інститут сталого розвитку (IISD), Науковий комітет з
проблем навколишнього середовища (SCOPE), всесвітньо відомі університети, зокрема, Єльський
університет. Проаналізувавши достатню кількість індикаторів виміру екологічної безпеки варто відзначити,
що вітчизняні фахівці традиційно використовують наступні індикатори, які впливають на екологічну
безпеку України: атмосферне повітря, водні ресурси, земельні ресурси, лісові ресурси, надра,екзогенні
геологічні процеси, відходи. Аналізуючи індекс якості довкілля варто відзначити, що протягом останнього
десятиліття суттєвих зрушень в напрямку поліпшення екологічної безпеки України не було. В загальному
рейтингу держав Україна займає 95 місце по результатам 2012 року. Варто зазначити, що рейтинг
ненабагато зростав, а потім знову падав протягом 10 років.
Підсумовуючи вище сказане варто зазначити, що кількісних оцінок для виміру екологічної безпеки
держави існує багато, проте Україні варто приділяти більше уваги захисту навколишнього середовища. В
розвинених країнах світу вирішення еколого-техногенних проблем є пріоритетом державної політики.
Україні довелось прийняти на себе найбільшу у світі техногенну катастрофу – аварія на Чорнобильській
АЕС. Враховуючи той факт, зо екологічна безпека є однією з ключових складових економічної безпеки
Україні варто приділяти більше уваги та збільшити відсоток витрат на охорону навколишнього середовища.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В
УКРАЇНІ
Дмитро Ковтун, Ганна Харламова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Стан енергетики в Україні сьогодні залишає бажати кращого. Окрім значної зношеності обладнання, що в
тепловій енергетиці перевищує 80% та 54% електромережі України, все ще великою залишається залежність від
імпорту енергоресурсів, нафти, та особливо сьогодні – газу, що у загальній структурі споживання перевищує
35%. З цієї позиції очевидно, що необхідно провести модернізації системи, проте існує два можливі напрямки:
Продовження орієнтації на вугільні тепло- та електростанції; Впровадження альтернативних джерел енергії.
Переваги першого: забезпечення робочих місць, особливо, у донецькій області, проте недоліки значно
суттєвіші: необхідність постійної підтримки збиткової сфери добування вугілля, шкідливий екологічний вплив та
на здоров’я людини. Тому доцільним вважаю розвиток альтернативної енергетики, що позбавлена зазначених
недоліків, маючи лише кілька власних: порівняно мала зайнятість, обмежена територія використання.
Використання лише сонячної енергії може приводити до суттєвих коливань у випадку тривалої хмарної
погоди, тому поширена практика комбінування цих систем. Хоча найкраща територія Криму, перспективи є і на
південно-західній та східній Україні. Однак, необхідно враховувати, що при передачі електроенергії
спостерігаються значні втрати. Навіть з використанням трансформаторів, на далеких дистанціях втрати на ЛЕП
при напрузі 500 кВ становлять близько 12 кВт/км, при напрузі у 750 кВ – 37 кВт/км, а при 1150 кВ – 80 кВт/км
щорічно. Втрати також різко зростають при опадах (для західної України), та особливо при заморозках,
досягаючи 1200 кВт/км. Інше обмеження – відсутність достатньо ефективних акумуляторів промислового
масштабу, що унеможливлює збереження енергії у несприятливий період. Це одна з причин, чому частка
сонячної енергії не рекомендована більш ніж у 20% від загальної. Впровадження ж біоенергетики хоча й не має
денних коливань, проте має сезонні, до того ж, може розташовуватись переважно лише поблизу
сільськогосподарських підприємств.
Тому нами розробляється програма на основі алгоритмів розрахунку ефективності сонячних панелей:
, де
E – потужність приладу за паспортом (кВт-год);
A – площа панелі (м²);
r – коефіцієнт поглинання енергії (%);
H – середньорчна кількість сонячної радіації;
PR – Performance ratio, коефіцієнт для розрахунку побічних факторів: хмарності, снігу, втрат від коливань
температури повітря та ін.
Та вітряних електростанцій:
, де
Cp – коефіцієнт ефективності турбіни (25-40%);
ρ – густина повітря (кг/м3);
A – площа поверхні вітряка;
V – швидкість вітру (м/с);
k – константа, що переводить розрахунки у кіловати (дорівнює 5,53* 10-7).
Додаючи показники вартості приладів та собівартості електроенергії, разом з використанням пуассонівського
згладжування за місяцями (зимою більше, ніж влітку) та за годинами навантажень (вночі – більше), можливо
розрахувати термін окупності проектів для держави. Дані для розрахунків вже існують, наявні відкриті бази
даних NASA та власне українських метеостанцій. Таким чином, держава зможе підвищити свою
енергонезалежність у довгостроковій перспективі, враховуючи постійне зростання вартості нафти та газу,
наближуючись за показниками до Італії – з 20% відновлюваної енегрії (без ГЕС) у загальній структурі
виробництва.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ПОБУДОВИ ЗВЕДЕНИХ
РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

ІНДИКСІВ ОЦІНКИ

Марина Шумаєва
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Проникнення інформаційних-комунікаційних технологій (ІКТ) у суспільні інституції дозволяє
говорити про поширення та розвиток єдиного інформаційного простору. Застосування ІКТ у
наукоємних виробництвах та практично у всіх процесах людської діяльності є одним із головних
факторів підтвердження переходу людства до інформаційного суспільства. Для оцінки стану
інформаційного суспільства різники міжнародними організаціями/компаніями було розроблено
розроблено значку кількість ІКТ-індексів, кожен з яких ґрунтується на обраних пріоритетах
дослідження. Метою дослідження є огляд методик побудови найбільш популярних зведених ІКТіндексів та порівняльний аналіз розвитку інформаційного суспільства країн світу за обраними ІКТіндексами наведеними у таблиці 1.
Таблиця 1
№
1

2
3

4
5
6
7

Назва
Назва
Ск.
(укр. мова)
(англ. мова)
Індекс
цифрової Digital Opportunity DOI
можливості
Index

Розробник

Індекс
мережевої
готовності
Індекс
інформаційного
суспільства
Індекс
цифрового
доступу
Індекс
цифрового
поділу

Світовий
економічний
форум
Компанія IDC

Networked
Readiness Index
Information
Society Index
Digital
Index
Digital
Index

NRI
ISI

Information
telecommunication
Union
(ITU)
в рамках World Summit on
the
International
Society(WSIS)

Access DAI

ITU

Divide DDI

Statistical
Indicators
Benchmarking
the
Information Society (SIBIS)
UNCTAD

Індекс поширеності ICT
Diffusion ICTDI
ІКТ
Index
Індекс розвитку ІКТ
ICT development IDI
index

http://gcereceec.org.ua/

ITU

117

ДЛЯ НОТАТОК / TO NOTE

http://gcereceec.org.ua/

118

http://gcereceec.org.ua/

119

