ЗВІТ
про проведення VІІ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ
СИСТЕМАМИ»
Конференція відбулася в м. Хмельницькому 9 жовтня 2020 р. на базі
Хмельницького національного університету в режимі онлайн за допомогою
платформи ZOOM.
В плані проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в
системі Міністерства освіти і науки України на 2020 рік вона знаходиться під
номером 415.
Конференцію було проведено кафедрами Хмельницького національного
університету: фінансів, банківської справи та страхування; автоматизованих систем
і моделювання в економіці, за участі та сприяння: Міністерства освіти і науки
України, Академії економічних наук України, Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна, Університету банківської справи, ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Криворізького
державного педагогічного університету, Вроцлавського університету науки і
технологій, м. Вроцлав, Польща, Вільнюського університету, м. Вільнюс, Литва,
Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, м. Тбілісі, Грузія.
Конференція була спрямована на здійснення обміну результатами наукових
досліджень та вирішення актуальних проблем формування механізмів, стратегій,
моделей та технологій управління економічними системами за умов розвитку
інтеграційних процесів.
Науковий доробок учасників конференції опубліковано у науковому
електронному виданні «Стратегії, моделі та технології управління економічними
системами / Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8-9
жовтня 2020 р., м. Хмельницький). – Хмельницький: ХНУ, 2020. – 404 с.)» (92 тези
доповідей).
Загалом, в роботі конференції взяли участь 160 представників науковопедагогічної спільноти і фахівців-практиків України, США, Польщі, Литви, Грузії
з близько 41 установи, організації, підприємства, компанії та вищих навчальних
закладів. Серед них:
Грузія:
м. Тбілісі: Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі
Литва:
м. Вільнюс: Вільнюського університету
Польща:
м. Вроцлав: Вроцлавський університет науки і технологій
м. Ярослав: Державна вища техніко-економічна школа ім. Броніслава Маркевича
Сполучені штати Америки:
М. Чікаго: Бенедиктинський університет
Україна:
м. Хмельницький: Хмельницький національний університет; Регіональний
фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області; Хмельницький інститут

імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України ПрАТ
«ВНЗ «Міжрегінальна академія управління персоналом»; Хмельницький
університет управління і права імені Леоніда Юзькова; Хмельницький
кооперативний торговельно-економічний інститут; ГО «Центр досліджень і
консультацій»; Хмельницький приватний ліцей «Гармонія;
м. Вінниця: Вінницький національний технічний університет;
м. Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка»;
м.
Івано-Франківськ:
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу;
м. Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України;
м. Київ: Академія економічних наук України; Інститут агроекології і
природокористування НААН; Інститут економіки промисловості НАН України;
Інститут економіки та прогнозування НАН України; Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень НАН України; Державний вищий навчальний
заклад «Київський національний економічний університет імені
Вадима
Гетьмана»; Університет банківської справи; Київський національний торговельно
економічний університет; 20. Київський національний університет будівництва і
архітектури; Національний університет біоресурсів та природокористування
України; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»; Центральноукраїнський національний
технічний університет;
м. Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет;
м. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки; ТзОВ «Кожтекс» ЛТД, м. Луцьк;
м. Львів: Національний університет «Львівська політехніка»;
м. Одеса: Одеський національний економічний університет; Одеська
державна академія будівництва; Одеський національний політехнічний
університет; Міжнародний гуманітарний університет;
м. Полтава: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»; Національний університет «Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка»;
м. Рівне: Національний університет водного господарства та
природокористування
м. Харків: Харківський національний економічний університет імені Семена
Кузнеця; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
м. Херсон: ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»;
м. Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького.
На конференції виголошувались доповіді українською та англійською
мовами, що сприяло творчому, зацікавленому та конструктивному спілкуванню
учасників науково-практичного заходу.
Питання, які обговорювалися на конференції:
1. Нові тенденції управління економічними системами в умовах реалізації
інтеграційних стратегій.
2. Глобальні виклики розвитку економіки в країнах Центральної та Східної
Європи.

3. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних
процесів.
4. Математичні методи, моделі та інформаційні технології дослідження
економічних систем.
5. Стратегічні домінанти розвитку світових і національних фінансових
ринків.
6. Моделювання прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику.
7. Процеси формування стратегії і тактики управління фінансами суб'єктів
господарювання.
8. Цифрові технології в управлінні економічними системами.
9. Сучасні проблеми підготовки фахівців та адаптація освітньої діяльності до
вимог Європейського простору вищої освіти.
Програма конференції (додається).
Підсумкові документи конференції: збірник тез (електронний), резолюція
(додається).
Рекомендації
Розглянувши та обговоривши актуальні проблеми розробки та впровадження
стратегій, моделей та технологій управління економічними системами, учасники
міжнародної науково-практичної конференції відзначили високий науковий рівень
конференції, широкі міжнародні і міжвузівські зв'язки, посилення інтеграції науки і
практики, взаємне збагачення різних наукових шкіл щодо розвитку фінансового та
реального секторів економіки, розвитку інтеграційних процесів та їх трансформації
до міжнародних стандартів ведення бізнесу, моделювання прийняття рішень за
умов невизначеності та ризику. Також відзначено високий загальний рівень та
вагомі результати наукових досліджень, які проводяться на сучасному етапі
розвитку стратегій, моделей і технологій управління економічними системами.
Результати роботи конференції свідчать, що обрана тема науково-практичної
конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної
проблематики, а тому, було визначено, що основні положення наукових доповідей
учасників конференції відзначаються актуальністю, ґрунтовністю, науковим та
практичним значенням, а також високою якістю, новизною та глибиною
досліджень. Також відмічено позитивний розвиток спільної наукової, освітньої та
практичної діяльності споріднених ЗВО України і зарубіжжя, професіоналівпрактиків щодо обміну науковими результатами щодо розвитку стратегій, моделей
і технологій управління економічними системами та зорієнтованість наукових
досліджень на їх впровадження в практику, в т.ч. в освітній процес за
економічними освітніми програмами з метою розвитку і розширення професійних
компетентностей фахівців та професіоналів з фінансів, банківської справи та
страхування, а також з економіки.
Учасники конференції акцентували увагу на доцільності розширення та
поглиблення досліджень щодо:
- підвищення ефективності застосування на практиці механізму часткового
відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і
середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів; забезпечення
інформаційного та технічного підготовки та якісного виконання проектів
регіонального розвитку, які претендують або отримали фінансову підтримку

суб'єктів підприємництва за рахунок зовнішнього та внутрішнього фінансування,
сприяють інвестиційній та інноваційній активності малого та середнього бізнесу та
зайнятості населення регіону;
- розвитку правових підходів до податкового планування кластерних систем та
досягнення транскордонної податкової оптимізації з податку на прибуток
(корпоративного податку), які можливі за рахунок використання фінансових та
податкових асиметрій;
- забезпечення зайнятості населення, запобігання масового безробіття та
ефективного функціонування ринку праці через підвищення якості та
конкурентоспроможності робочої сили; стимулювання створення нових робочих
місць в регіонах; посилення мотивації до легальної зайнятості; сприяння розвитку
підприємництва та самостійної зайнятості; вдосконалення системи оплати праці;
соціальна підтримка вразливих верств населення;
- створення та реалізації механізмів фінансового управління суб’єктами
підприємництва в контексті забезпечення їх розвитку у конкурентному середовищі;
розвиток системи державної підтримки малого і середнього підприємництва, що
дозволяє задіяти підприємницький потенціал як вагомий ресурс її динамічного
соціально-економічного розвитку;
- удосконалення механізму, через який відбивається ступінь доларизації
економіки на рівні підприємства, який ґрунтується на процесі ціноутворення, що
забезпечується вивченням ефекту перенесення зміни валютного курсу на внутрішні
ціни, які діють в межах національної економіки;
- сприяння розповсюдженню глобальної логістичної системи та створення
логістичних каналів, яким сприяють великі міжнародні транспортноекспедиторські фірми, страхові компанії, що використовують глобальні
телекомунікаційні мережі;
- цифрового розвитку України, який полягає у створенні ринкових стимулів,
мотивацій, попиту та формуванні потреб щодо використання цифрових технологій,
продуктів та послуг серед українських секторів промисловості,
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конкурентоздатності, та національного розвитку, зростання та благополуччя;
- забезпечення динамічного бюджетного збалансування та досягнення
економічної стійкості державних фінансів в умовах фінансово-бюджетної
децентралізації, сприяння побудові ефективної системи управління державними
фінансами в Україні, забезпечення бюджетної та податкової безпеки;
- використання сучасних методів, моделей, інформаційних і інноваційних
технологій з метою забезпечення стійкого розвитку та прогнозування динаміки
еколого-економічних і соціально-гуманітарних систем, забезпечення якісного та
всебічного їх аналізу, прогнозування і управління в умовах невизначеностей,
ризиків та загроз;
- формування гнучкого, динамічного організаційно-економічного механізму
управління інноваційною реструктуризацією, який сприятиме стабільному
функціонуванню
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- побудови інформаційного суспільства в Україні, що передбачає перехід до
пріоритетного науково-технічного та інноваційного розвитку, а саме забезпечення

навчання, виховання, професійної підготовки людини для роботи в
інформаційному суспільстві;
- впровадження цілісної довгострокової стратегії розвитку фінансового
ринку, що передбачає моніторинг діяльності фінансових установ з боку
регуляторів задля своєчасне виявлення проблемних питань у поточній роботі
фінансових установ та своєчасно реагувати на загрози; вирішення питання
реструктуризації кредитів; оздоровлення фінансової системи через державну
підтримку та підтримку з боку власників фінансових установ, впровадження
механізмів конвертації депозитів в акції банків; стабілізація, яка потребує
забезпечення функціонування системи ефективного нагляду;
- визначення викликів для малого та середнього бізнесу України, які
спиричені пандемією COVID-19, що супроводжуються карантинними заходами, та
які можуть посилитись за умови відсутності державного втручання.
Таким чином, актуальність питань, які обговорювались під час роботи
науково-практичної конференції, підтверджує її незаперечну наукову та суспільну
значущість для економіки України за сучасних умов її розвитку.
Пропозиції щодо поліпшення організації науково-практичних конференцій
Учасниками конференції було запропоновано:
- подовжити обмін результатами наукових досліджень між науковцями, які
представляють різні ЗВО України і країни ближнього і дальнього зарубіжжя, щодо
розвитку фінансового та реального секторів економіки України, з метою
забезпечення наукової та методологічної підтримки підвищення ефективності
функціонування цих секторів;
- розвивати спільну наукову і освітню діяльність між закладами вищої
освіти України і зарубіжних країн, де ведеться підготовка фахівців з фінансів,
банківської справи та страхування, економічної кібернетики. Сприяти розвитку і
впровадженню різних форм кооперації наукових досліджень університетів, інших
освітніх і наукових центрів;
- посилити зв’язок освіти з науковими дослідженнями, залучати студентів та
аспірантів до вирішення наукових проблем, пов’язаних з фінансами, банківською
справою, страхуванням, автоматизованими системами та моделюванням
економіки;
- розширювати взаємодію науково-педагогічної спільноти та представників
підприємницьких структур в сфері фінансів, банківської справи, страхування,
автоматизованих систем і моделювання економіки та роботодавців щодо
проведення спільних організаційних заходів у галузі обміну інноваційними
технологіями, в тому числі цифровізації економіки, що дозволить вивести
результати наукових досліджень на новий рівень;
- продовжувати щорічне проведення (онлайн чи офлайн) міжнародної
науково-практичної конференції за заявленими напрямами наукових досліджень на
базі Хмельницького національного університету.

