.

PHYSICAL & MATHEMATICAL EDUCATION

issue 2(12), 2017

Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Has been issued since 2013.

ISSN 2413-158X (online)
ISSN 2413-1571 (print)

Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Видається з 2013.
http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/
Шамоня В.Г., Удовиченко О.М., Юрченко А.О. Аналіз електронних ресурсів в контексті розвитку та інновацій
економічної галузі: досвід СумДПУ // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2017. – Випуск 2(12). – С. 190195.
Shamona V., Udovychenko O., Yurchenko A. The analysis of resources in the context of development and innovation economic
region: experience SSPU // Physical and Mathematical Education : scientific journal. – 2017. – Issue 2(12). –
Р. 190-195.

В.Г. Шамоня, О.М. Удовиченко, А.О. Юрченко
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Україна
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АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТА ІННОВАЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ:
ДОСВІД СУМДПУ
Анотація. У статті коротко описано здобутки науковців кафедри економіки та бізнесу Сумського
державного педагогічного університету. Зокрема, описано досвід вивчення проблем диверсифікації
виробництва, методики оцінки інвестиційних проектів, податкове навантаження та його вплив на
господарську активність підприємства, теоретичні та практичні аспекти формування і підтримки
стійкого соціально-економічного розвитку регіону для формування цілісної моделі управління, окреслено
головні принципи податкового планування, поняття ефективності оподаткування, види податкової
ефективності. Закцентовано увагу на становленні сучасної антикризової системи управління галузями
промисловості України, розглянуто інструментарій регуляції справедливого розподілу суспільного
продукту в умовах конфлікту інтересів різних соціальних груп на територіях промислових регіонів,
тенденції та перспективи розвитку інноваційної діяльності у промисловості України.
Ключові слова: здобутки науковців кафедри економіки, диверсифікація виробництва, оцінка
інвестиційних проектів, податкове навантаження, антикризова система управління.
Глобалізація світу обумовлює напрями і пріоритети розвитку кожної з галузей, будь то інформаційна
сфера, політика чи мистецтво. Водночас галузь освіти має вбирати у себе такі інновації і тренди та вплітати їх
у спеціалізовані програми чи курси підготовки фахівців відповідних профілів. А тому надважливим є аналіз
напрацювань вчених, які опікуються не лише загальносвітовими проблемами, а і вузькоспеціалізованими
напрямами в окремих галузях знань.
У цій статті ми зупинимося на аналізі доробку науковців СумДпу імені А.С. Макаренка в галузі
економіки та економічної освіти, які спираються і оперують математичними методами та інформаційними
моделями.
Так, науковцями аналізуються проблеми диверсифікації виробництва. Зокрема, у роботах [1-9]
представлені основні види корпоративної стратегії диверсифікації, наведено стратегічні можливості компанії
після диверсифікації. Визначені основні переваги і недоліки стратегій диверсифікації у споріднені та
неспоріднені сфери діяльності. Наведені приклади компаній, що впроваджували стратегічні підходи до
диверсифікації. Визначено найпоширеніший підхід цієї стратегії на вітчизняному промисловому ринку.
Дається визначення диверсифікації, на основі якого уточнюються показники, за якими вимірюється рівень
диверсифікації на промислових підприємствах. Автором наводиться порівняння процесу диверсифікації зі
спеціалізацією промислових підприємств, а також обґрунтовується синергетичний ефект при зростанні
виробничих можливостей. Також пропонується використання методів регресійно-кореляційного аналізу для
оцінки результативності процесів диверсифікації, застосування математико-статистичного аналізу, Z-рахунків
і визначення лагів-часу при оцінці результативності диверсифікації.
У інших роботах автора [10-15] аналізуються вітчизняні та зарубіжні методики оцінки ефективності
інвестиційних проектів. Доведена необхідність розробки нових моделей і методів оцінки доцільності
інвестування проектів. Розглядаються інвестиційна та інноваційна діяльність та їх класифікація і кореляція.
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Також у роботах [17-18] розглянута одна з найважливіших проблем сучасної податкової системи –
податкове навантаження та його вплив на господарську активність підприємства. Визначено показник
податкового навантаження на платника податків, який є важливим вимірником якості податкової системи
країни. Зазначено, що оптимально вибудувана податкова система країни повинна забезпечувати потреби
держави у фінансових ресурсах, не знижуючи при цьому стимули платника податків до підприємницької
діяльності та зобов'язуючи його до постійного пошуку шляхів підвищення ефективності господарювання.
В межах [19] описані теоретичні та практичні аспекти формування і підтримки стійкого соціальноекономічного розвитку регіону для формування цілісної моделі управління, що дозволяє оцінювати кількісні
і якісні показники державного регулювання, метою якого є зростання соціально-економічних параметрів,
поліпшення демографічних і екологічних показників, підвищення якості життя та рівня освіти населення
регіону, ефективності управління галузей виробництва і соціальної сфери, інфраструктури.
У роботах [20-21] визначено й обґрунтовано головні принципи податкового планування, розкрито
поняття ефективності оподаткування, визначено види податкової ефективності, розглянуто групи показників
оцінювання ефективності оподаткування, надані рекомендації з розробки пілотного методичного
інструментарію прийняття планових рішень щодо податків з урахуванням того, що податки є різновидом
трансакційних витрат промислового підприємства. Додатково на основі проведеного дослідження
сформовано систему оцінювання ефективності оподаткування у сільському господарстві. Вона включає
загальні, часткові та спеціальні показники оцінювання ефективності оподаткування.
У контексті розвитку регіональної політики східної України у статтях [22-23] обґрунтовано теоретичні
та методологічні засади, розроблені практичні рекомендації щодо її удосконалення, зазначено стратегічні
пріоритети розвитку металургії в Україні, сценарії (песимістичні і оптимістичні) розвитку чорної металургії
України, послідовність визначення стратегії розвитку підприємств металургійного сектора з урахуванням
пріоритетів стратегічного розвитку регіону. У роботах [24-25] розглянуто різні підходи до оцінки
ефективності використання промислового потенціалу регіону. Розглянуто продуктивні показники, які його
характеризують і впливають на рівень соціально-економічного розвитку регіонів.
Автором розглянуто чинні нормативно-правові акти, які регламентують розвиток промисловості
країни. Досліджено реальні темпи зростання обсягів промислового виробництва та активізації розвитку
української промисловості. Запропоновано необхідні напрямки і перспективи регіональної промислової
політики, а саме нормативно-правове забезпечення загальнодержавного промислового розвитку держави,
зокрема регіонів. Внесено пропозиції, щодо затвердження базових «правил гри» в сфері державної
підтримки бізнесу, які стануть чітким сигналом українським та іноземним виробникам щодо готовності
розвивати внутрішній ринок на основі принципу конкуренції.
Уточнюючи у [24] поняття «регіональна промислова політика» на основі підходів вітчизняних та
зарубіжних науковців, зроблено висновки про важливість уточнених ознак, наведені контрприклади
порушення основоположних формально-логічних законів, які призводять до помилкових уявлень щодо
природи регіональної політики. За порівняльним аналізом сформовано власний підхід до визначення
терміну «державна регіональна політика».
У роботах [26-27] розглядаються питання ґенези та становлення сучасної антикризової системи
управління галузями промисловості України. Зокрема, аналізуються витоки та детермінанти сучасної кризи
промисловості, досліджуються закономірності й тенденції її розвитку, перспективи регіональної
промисловості, опрацьовуються варіації та механізми модернізації традиційних галузей промислового
виробництва; формулюються варіанти вибору портфеля стратегій розвитку промислового потенціалу
регіонів, що забезпечують вихід підприємств із кризового стану й перехід до фази «зростання». З огляду на
сучасний досвід прорахунків управління промисловістю уточнюється інструментарій взаємин держави та
промислового бізнесу. Автором пропонується алгоритм формування та реалізації стратегії промислового
потенціалу регіону (на прикладі Луганської області).
У статті [28] розглянуто інструментарій регуляції справедливого розподілу суспільного продукту в
умовах конфлікту інтересів різних соціальних груп на територіях промислових регіонів. Досліджено сучасний
етап розвитку економіки України, який все виразніше і гостріше проявляється диспропорціями в розподілі
громадського продукту серед різних верств населення. Ці протиріччя неминуче призводять до загострення
конфліктів між соціальними групами. Вказано, що локалізація і усунення вказаних конфліктів в умовах
фінансової кризи неможливі без посилення відповідальності великого капіталу перед суспільством, у тому
числі шляхом розподілу між державою і великим бізнесом додаткових соціальних навантажень, викликаних
кризовими економічними процесами. Обгрунтовано, що на питання соціальної відповідальності великого
приватного капіталу немало приділяється уваги як в роботах вчених - економістів, так і в роботах політиків і
безпосередньо самих підприємців.
З’ясовано, що в умовах хронічного бюджетного недофінансування несправедливий розподіл
державної власності закономірно призводить до занепаду соціальної сфери в регіонах. Відзначено, що в
умовах розростання економічної кризи, стабільне функціонування об'єктів інфраструктури, обслуговуючих
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невідкладні соціальні потреби людини (це і екологічний захист; регіональні об'єкти культури, освіти і
виховання дітей; особиста і громадська безпека; медичне обслуговування; муніципальні послуги – послуги
житлово-комунального господарства, пожежна безпека, громадський транспорт, дороги; засоби зв'язку і
масової інформації і тому подібне) повинно здійснюватися при безпосередній матеріальній участі і
фінансових вкладеннях великого національного капіталу.
У роботі [29-30] досліджено тенденції та окреслено перспективи розвитку інноваційної діяльності у
промисловості України. Встановлено, що інноваційна діяльність у промисловості України є не досить
активною, а в деяких випадках навіть спостерігаються тенденції до згортання показників, що характеризують
інноваційний розвиток промисловості країни. Доведено необхідність активізації інноваційної діяльності у
промисловості України. Наголошено на необхідності розробки і реалізації стратегії інноваційного розвитку
промисловості, орієнтованої на модернізацію технічної та технологічної баз, активного залучення інвестицій
у пріоритетні інноваційні проекти і розробки.
У статтях [31-35] додатково аналізуються проблеми, тенденції та перспективи розвитку інноваційної
діяльності у промисловості України, яка є не досить активною, а в деяких випадках навіть спостерігаються
тенденції до згортання показників інноваційного розвитку промисловості країни.
Зазначені аспекти варто враховувати під час підготовки майбутніх фахівців будь-якого напряму
підготовки, особливо майбутніх економістів на рівні регіону чи країни вцілому.
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THE ANALYSIS OF RESOURCES IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT AND INNOVATION ECONOMIC REGION:
EXPERIENCE SSPU
V. Shamona, O. Udovychenko, A. Yurchenko
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine
Abstract. The article briefly describes the achievements of scientists of the Department of Economics and
business, Makarenko Sumy State Pedagogical University. In particular, described the experience of studying the
problem of diversification of production, techniques of investment valuation, the tax burden and its impact on
economic activity, theoretical and practical aspects of forming and maintaining sustainable socio-economic
development of the region for forming an integral management model, the basic principles of tax planning, concept
of efficiency of taxation, types of tax efficiency. The attention is focused on the development of modern crisis
management system industries of Ukraine, an instrument regulating the fair distribution of the social product in
terms of conflict of interests of different social groups on the territories of industrial regions, tendencies and
prospects of development of innovative activity in industry of Ukraine.
Key words: achievements of scientists of the Department of Economics and business, diversification of
production, investment valuation, the tax burden, crisis management system.
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