МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
РЕЗОЛЮЦІЯ
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Соціально-економічні проблеми сучасності», присвяченої 25-річчю
Донецького державного університету управління
12 травня 2017 року, м. Маріуполь
12 травня 2017 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція
«Соціально-економічні проблеми сучасності», присвячена святкуванню 25-річчю
Донецького державного університету управління. В роботі конференції взяли
участь 145 науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів з м. Київ,
м. Полтава, м. Херсон, м. Харків, м. Суми, м. Кривий Ріг, м. Чернівці, м. Маріуполь,
які представляють 37 вищих навчальних закладів України.
В рамках дискусій у секціях учасниками конференції було розглянуто
нагальні питання управління виробництвом та бізнес-адміністрування; управління
персоналом, економіки праці та демографії; фінансів, грошового обігу та кредиту;
економіки підприємства та галузей господарства:
Секція 1. Управління виробництвом та бізнес-адміністрування.
Секція 2. Управління персоналом, економіка праці та демографія.
Секція 3. Фінанси, грошовий обіг і кредит.
Секція 4. Економіка підприємства та галузей господарства.
Беручи до уваги ідеї та пропозиції, які висловлені у доповідях, виступах
учасників та загальній дискусії, учасники Конференції дійшли до наступних
висновків:
бізнес-середовище країни потребує глибокої всебічної підтримки держави,
при цьому необхідно враховувати всю структуру інвестицій: приватні та державні,
короткострокові та довгострокові, великі та незначні, внутрішні та іноземні;
вітчизняним підприємцям необхідна підтримка через складні умови, у яких
опинився національний бізнес, іноземним – через жорстку конкуренцію між
різними країнами на зовнішніх ринках за залучення іноземних коштів до своїх
економік, що дозволить максимізувати результативність підприємництва,
залучення і використання інвестиційних ресурсів;
вимоги сучасного ринку та використання досягнень науково-технічного
прогресу стимулюють підприємства до розробки та впровадження новацій у всіх
сферах діяльності та управління з метою адаптації до умов зовнішнього середовища
та формування власного капіталу для ефективної інноваційної діяльності, що

повинно забезпечити компанії можливість безперервного, комплексного та
своєчасного процесу здійснення нововведень;
світовий досвід демонструє, що соціально-відповідальні підприємства з
прозорим бізнесом є більш привабливими для інвесторів. Дослідження свідчать, що
існує прямий зв'язок між соціальною активністю й розміром акціонерного капіталу
та перспективами довгострокового розвитку підприємства, отже запровадження
корпоративної соціальної відповідальності підприємствами України підвищить їх
інвестиційну привабливість, значно поліпшить імідж компанії, дозволить залучити
у галузь висококваліфікованих працівників;
впровадження інформаційних технологій у процес управління підприємством
є складною операцією, яка вимагає чітко виробленого алгоритму дій через такі
проблеми, як відсутність кваліфікованого персоналу, який би розробляв алгоритм
підбору інформаційної технології для конкретного підприємства, а також
обслуговував такі технології та високу вартість впровадження ІТ-технологій;
фінансово-економічне
та
організаційне
забезпечення
управління
інноваційним розвитком підприємств є тією необхідною базою, яка забезпечує
створення необхідних умов для інноваційного розвитку підприємства, ефективне
функціонування системи управління інноваційною діяльністю, а також управління
процесами створення і освоєння нової продукції;
головною передумовою виникнення проблем внутрішньо переміщених осіб в
Україні є відсутність єдиної державної стратегії як щодо окупованих територій, так
і щодо переміщених осіб. З одного боку, було прийнято багато законодавчих актів,
стратегія з прав людини та інше, але з іншого боку, залишаються невирішеними
багато питань, немає єдиного державного органу, який працював би з
переміщеними особами, або відповідної національної стратегії. Уряд, в більшості,
проблеми переміщених осіб Донбасу перекинув на органи місцевого
самоврядування. За рахунок коштів місцевих бюджетів повинні вирішуватися ті
проблеми, які мають переміщені особи, що не є правильним;
громадські організації, незалежно від профілю їхньої діяльності, мають
більше приділяти увагу патріотичному вихованню, пов’язати патріотизм, духовне
здоров’я з фізичним здоров’ям, повноцінність якого дозволяє кожному
громадянинові-патріотові присвятити себе громадській діяльності;
необхідно створити та реалізувати державні цільові програми, спрямовані на
виправлення критичної демографічної ситуації, що склалася в країні – розширення
видів та збільшення кредитувань на демографічні цілі (надання пільгових кредитів
молодим сім’ям з дітьми, кредитування пільгового молодіжного житлового
будівництва, прискорення реалізації пенсійної реформи та підвищення її

ефективності, посилення державних гарантій щодо забезпечення медичних заходів
охорони материнства і дитинства тощо);
для подолання депопуляції та відтворення трудового потенціалу країни
необхідно перейти від декларативного до реального виконання програм в галузі
розвитку медицини, охорони здоров’я, обов’язкового медичного страхування
населення, оздоровлення навколишнього середовища, покращення умов праці, що
дозволить досягти зниження смертності та мінімізації витрат процесу відтворення
населення, а також формування нового ставлення до збереження й зміцнення
здоров’я;
для налагодження дієвого адміністративно-правового впливу щодо
подолання корупції в управлінській сфері суспільних відносин, мають бути
застосовані спеціальні комплексні заходи як з боку управлінських структур, так і
самими громадянами, що має поєднуватися зі сприйняттям правової культури і
гідності особистості як правової домінанти;
вирішення проблем у сфері діяльності суб’єктів малого підприємництва в
Україні потребує введення в дію певних заходів, які комплексно сприятимуть
активізації діяльності малих підприємств, а саме:
регулювання ставок рефінансування з боку центрального банку та
сприяння зменшенню вартості банківських кредитів для малих підприємств;
розвиток альтернативних форм кредитування МП (лізинг, факторинг,
франчайзинг тощо) та механізмів забезпечення повернення кредиту;
створення умов для пожвавлення залучення іноземного капіталу до
сфери малого бізнесу;
стимулювання дієвості асоціацій товаровиробників з метою
налагодження координації взаємодії між владними структурами та
суб’єктами підприємницької діяльності;
фінансування найважливіших програм і проектів МП на засадах
державного замовлення;
запровадження на місцевому рівні принципу цільового підходу до
розвитку та фінансово-кредитного стимулювання малого та середнього
підприємництва;
зменшення кількості заходів у регіональних програмах розвитку МП і
здійснення реальних кроків назустріч реальним підприємцям;
формування мережі регіональних бізнес-центрів, які надаватимуть
консалтингові послуги і допомагатимуть презентувати проекти зацікавленим
інвесторам тощо;
методи управління місцевими фінансами мають включати: фінансове
планування (бюджетування) та прогнозування, оперативний менеджмент,

стимулювання, фінансування, оподаткування (місцеве оподаткування), фінансовий
контроль;
незважаючи на наявні проблеми, необхідно покращити інвестиційний клімат,
оскільки інвестиційна привабливість виступає результатом суб’єктивної оцінки
інвесторами ступеня сприятливості інвестиційного клімату для прийняття рішення
про здійснення своїх капіталовкладень в економіку іншої держави;
для переходу на новий тип господарювання з урахуванням процесів розвитку
«зеленої» економіки необхідними є впровадження державних «зелених» закупівель,
часткова зміна системи оподаткування, екологічного аудиту і екологічної
сертифікації, які є потужними інструментами в стимулюванні інновацій та розробки
нових продуктів з підвищеною екологічною ефективністю;
на основі вивчення європейського досвіду управління портовою діяльністю,
можна дійти висновку, що використання концесії в морських портах дає можливість
залишити контроль держави над діяльністю портів і одночасно залучати значні
капіталовкладення в розвиток портової інфраструктури, підвищуючи їх
конкурентоспроможність, на засадах державно-приватного партнерства;
для модернізації сфери туризму в Україні необхідним є формування
конкурентоспроможного національного туристичного продукту; розвиток
людських ресурсів в інтересах туризму; збереження ресурсного потенціалу туризму
та забезпечення туристичної привабливості з метою раціонального та ефективного
використання туристичних ресурсів; формування інформаційного простору сфери
туризму; створення єдиної системи маркетингу у сфері туризмі; поглиблення
міжнародного співробітництва.
Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальноекономічні проблеми сучасності», пропонують:
довести цю Резолюцію до відома органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, наукових організацій та інститутів громадянського суспільства,
продовжувати обговорення напрацьованих питань в форматі діалогу для спільного
вирішення цих та інших суспільно важливих завдань;
регулярно проводити науково-практичні конференції, що об'єднують зусилля
навчальних закладів, наукових установ, органів влади та місцевого самоврядування,
бізнес-структур та громадськості.

