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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ У РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 
 
М.І. Грицаєнко, к.е.н., ст. викладач кафедри підприємництва,  
торгівлі та біржової діяльності 
 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 
Моторного, м. Мелітополь 

 
Адміністративна і територіальна реформи країни потребують розробки 

відповідного організаційно-економічного механізму з використанням 
соціального капіталу регіону. 

Питання соціального капіталу мезорівня (регіону, території) розглядали 
У. Алейнікова, Г. Мазур, В. Пехов, В. Рябоконь, О. Шпикуляк та інші. Однак 
тривають дискусії щодо визначення сутності та складу соціального капіталу, 
місця соціального капіталу в розвитку території, що зумовило вибір теми 
дослідження. 

Вважаємо, що «… соціальний капітал – сукупність здатних приносити 
дохід зв’язків та соціально-економічних відносин, які виникають у певній 
соціальній мережі на основі існуючих норм та довіри» [1, c. 67]. Населення 
конкретної території має спільні інтереси, завдяки чому підтримує неформальні 
контакти для отримання взаємної вигоди та допомоги [1]. На рис. 1 наведена 
сутність соціального капіталу території. Разом з цим «… прийняті у суспільстві 
способи взаємовідносин, які тісно пов’язані з морально-етичними та 
культурними нормами та цінностями, безпосередньо впливають на соціально-
політичне становище та визначають економічний розвиток регіону» [1, c.67-68].  

Для визначення місця соціального капіталу в розвитку території 
використано метод аналізу ієрархій. На рис. 2 побудовано відповідну 3-рівневу 
ієрархічну модель. На 1-му рівні розташована інтегральна оцінка «Розвиток 
території»), на 2-му – його укрупнені характеристики («Економіка», 
«Суспільство», «Якість життя»), на 3-му – їхні часткові характеристики.  

 

 

Рис. 1. – Сутність соціального капіталу території 
Джерело: розроблено автором 
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Рис. 2. – Модель ієрархії для визначення значущості факторів розвитку 
території 

Джерело: розроблено автором 
 
Для отримання достовірних результатів була сформована група з 7-мі 

експертів (провідних спеціалістів підприємств, підприємців, керівників 
державних інститутів), яка виставляла оцінки пріоритетності одного критерію 
над іншим.  

Відповідно до локальних векторів пріоритетів для елементів 2-го рівня 
ієрархії (укрупнених характеристик розвитку території – «Економки», 
«Суспільства» та «Якості життя»), експерти надали перевагу «Якості життя» як 
головному чиннику розвитку території (локальний вектор пріоритетів 0,7147). 

На «Економіку» найбільший вплив за розрахунками оказують «Ринкова 
інфораструктура», «Умови ведення бізнесу» та «Інвестиційний клімат» 
(локальні вектори пріоритетів відповідно 0,3044, 0,1884 та 0,178). Наступний 
чинник за вагомістю – «Соціальний капітал» (локальний вектор приоритетів 
0,1166). 

Найбільший вплив на «Суспільство» здійснюють «Соціальний капітал» 
(локальний вектор пріоритетів 0,305), «Територіальні громади» (локальний 
вектор пріоритетів 0,2113), «Освіта» та «Охорона здоров’я» (локальні вектори 
пріоритетів 0,1371). 
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На «Якість життя» найбільший вплив оказують «Здоров’я» (локальний 
вектор пріоритетів 0,348), «Природне середовище, умови життя» (локальний 
вектор пріоритетів 0,2093) та «Соціальний капітал» (локальний вектор 
пріоритетів 0,1179). 

За глобальним вектором пріоритетів найбільший вплив на розвиток 
території оказують «Охорона здоров’я» (глобальний вектор пріоритетів 0,2619), 
«Природне середовище, умови життя» (глобальний вектор пріоритетів 0,1655) 
та «Соціальний капітал» (глобальний вектор пріоритетів 0,1301). За 
статистичними характеристиками всі матриці попарних порівнянь узгоджені.  

Вважаємо, що застосування методу аналізу ієрархій дозволить 
порівнювати вплив факторів розвитку територій в різних регіонах країни, 
визначати пріоритетні напрямки їхнього фінансування тощо. 

На рис. 3 наведена динаміка рангів та оцінки соціального капіталу 
України та його складових у міжнародному Індексі процвітання [2].  

 

 

Рис. 3. – Ранги складових соціального капіталу України в міжнародному Індексі 
процвітання в 2009 та 2019 рр. 

Джерело: складено за даними [2] 
 
У 2019 р. порівняно з 2009 р. Україна за субіндексом соціального 

капіталу піднялася на 5 пунктів – до 148 місця серед 167 країн світу. Якщо в 
2009 р. найкращі позиції спостерігались у міжособистісній довірі (82 ранг), а за 
особистими та сімейними відносинами Україна посідала лише 97 місце в світі, 
в 2019 р. ситуація суттєво змінилася. Позиція України за особистими та 
сімейними відносинами покращилась на 27 пунктів (до 70 рангу), а за 
міжособистісною довірою навпаки, погіршилася на 29 пунктів (до 111 рангу). 
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Найгірша ситуація як в 2009, так і в 2019 рр. з інституційною довірою – 166 
місце серед 167 країн світу. Безумовно, такий стан соціального капіталу в країні 
безпосередньо впливає на розвиток окремих територій.  

Формування та розвиток соціального капіталу регіону сприяє 
формуванню позитивного іміджу процесів кластеризації їхнього соціально-
економічного простору [3, с. 43]. В той же час на формування та використання 
соціального капіталу території впливає діяльність закладів вищої освіти [4]. 

Перспективами подальших досліджень є визначення напрямів 
інституційних перетворень, які сприятимуть ефективному розвитку соціального 
капіталу територій. 
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ЗМЕНШЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ 
ВІД ДВОКОЛОВИХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ 

ЗА ДОПОМОГОЮ ҐРАТЧАСТИХ ЕКРАНІВ 
 
В.С. Грінченко, заступник директора з наукової роботи, к.т.н. 
 
К.В. Чуніхін, молодший науковий співробітник, к.т.н. 
 
Державна установа «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України» 
 

Двоколові повітряні лінії електропередачі 110 кВ (ПЛ), що розташовані в 
зонах житлової забудови, є основними джерелами магнітного поля (МП) 
промислової частоти в будинках. Тривала дія МП промислової частоти, навіть 
порівняно слабкого рівня, здійснює негативний вплив на здоров’я людей, що 
зумовлює світову тенденцію щодо посилення відповідних санітарних норм. В 
Україні гранично допустимий рівень МП промислової частоти для житлових 
приміщень становить 0,5 мкТл [1]. Однак ця норма не виконується для 
більшості житлових будинків, що розташовані поблизу ПЛ, зокрема, на межах 
їхніх охоронних зон [2]. Демонтаж і перенесення ПЛ або її заміна на підземну 
кабельну лінію вимагають значних матеріальних витрат. Застосування 
традиційних електромагнітних екранів (суцільних електропровідних пластин, 



 

448 
 

ЗМІСТ 
Секція №1 
Міський та регіональний розвиток у системі державного управління та 
місцевого самоврядування…………………………………………………………4 
 

Байструк О.В., Радионова Л.О. Управління розвитком регіону……………4 
Балафендієва Х.З., Радіонова Л.А. Соціальні взаємозв'язки міста в 

контексті євроінтеграції…………………………………………………………………7 
Барбінова А.В., Попова Ю.М. Роль інвестицій в соціально-економічному 

розвитку регіону……………………………………………………………………………9 
Безугла Л.С. Правові аспекти розвитку екотуристичної інфраструктури 

в України……………………………………………………………………………………12 
Бондаренко О.О., Зубчик О.А. Удосконалення системи публічного 

управління у сфері містобудівної діяльності…………………………………………15 
Введенська Г.А, Волкова Н.В. Відображення розвитку житлового 

господарства в бюджетному процесі міста…………………………………………17 
Гайдук Д.Р., Царенко О.М. Організаційно – правові аспекти реформи 

децентралізації в Україні…………………………………………………………………21 
Гнатовський М.С., Радіонова Л.А. Поняття та сутність місцевого 

самоврядування…………………………………………..…………………………………23 
Заєць С. М., Попова Ю.М. Стратегічне планування як інструмент 

розвитку територіальних громад ………………………………………………………26 
Заіченко І.В., Попова Ю.М. Управління розвитком територіальних 

громад …………………………………………………………………………………..……29 
Казак О.Г. Взаємодії органів місцевої влади та інститутів 

громадянського суспільства: досвід Республіки Білорусь…………………………32 
Кісєльова К.М., Подлужна Н.О. Чи є майбутнє у монофункціональних 

міст Донбасу? ………………………………………………………………………………35 
Колодяжний К.Р., Рудаченко О.О. Управління соціально-економічним 

розвитком регіонів на державному рівні ……………………………………………..39 
Кривоніс К.А., Радіонова Л. А. Конкурентоспроможність регіону………40 
Курлейко Ю.П., Радіонова Л.О. Екологія міського середовища…………...43 
Лукін С.Ю. Особливості організації публічного простору для розвитку 

сільської місцевості в умовах децентралізації……………………………………….47 
Ляшевська О.І. Підходи до визначення сутності та функцій фінансів…50 
Мануілова К.В., Моторний В.О. Е-документообіг - дієвий засіб 

комунікації з органами публічної влади в умовах COVID-19……………………….54 
Мележик А. В., Радіонова Л. А. Концепція соціальної якості розвитку 

територій……………………………………………………………………………………55 
Мусіенко А.С., Радіонова Л.А. Форми залучення громадян до державного 

управління……………………………………………………………………………………59 
Палешко Я.С., Неклеса О.В. Розвиток держави в залежності від 

регіонального та місцевого самоврядування…………………………………………61 



 

449 
 

Пастух К.В. Економічне забезпечення реалізації державної регіональної 
економічної політики в Україні……………………………………………………….…63 

Патицька Х. О. Проблемні аспекти впровадження концепції смарт-
спеціалізації у регіональний розвиток в Україні……………………………………65 

Полякова Т.Д., Гудзь П.В. Аналіз середовища адміністрування розвитку 
ОТГ за сучасних умов у Запорізькій області…………………………………………69 

Романюк В.В., Ґудзь П.В. Конкурентоспроможність організації як 
складова ефективної економіки регіону………………………………………………72 

Семенець-Орлова І.А. До питання соціально-політичного аналізу 
феномену урбаністично-просторових змін…………………………………………74 

Сокол Р.В., Мунько А.Ю. Посилення ролі органів місцевого 
самоврядування у розвитку регіонів…………………………………………………76 

Ткаченко В.Р., Гриценко С.І. Використання потенціалу аеропорту 
«Бориспіль» для розвитку регіональної економіки…………………………………80 

Убийвовк К.С., Радіонова Л.А. Районні державні адміністрації в системі 
органів влади та управління……………………………………………………………82 

Хмелєвська А.А., Радіонова Л.О. Соціальна згуртованость регіону……85 
Хома А.Р., Трачова Д.М. ПДФО: проблеми нарахування чи 

адміністрування…………………………………………………………………………88 
Чайківська В.О., Монастирський Г.Л. Взаємодія територіальних громад 

та органів місцевої̈ влади для забезпечення економічного розвитку 
територій…………………………………………………………………………………90 

Шмалько Т.В., Радионова Л.О. Розвиток Циркунівської сільської ОТГ у 
системі місцевого самоврядування………………………………………………..…94 
 
Секція №2 
Економічні, інформаційні, екологічні та соціальні аспекти розвитку 
територій…………………………………………………………………………97 
 

Балджи М.І., Горюнова К.А. Екотуризм в системі сталого розвитку 
сільських територій……………………………………………………………………...97 

Бень В.В., Нечаєва І.А. Етичність інвестування, як фактор конкурентної 
переваги фінансової компанії…………………………………………………………99 

Бєлошапка Т.В., Голинська О.В. Публічно-управлінський аналіз 
екологічних аспектів розвитку територій…………………………………………101 

Біленко К.І., Ушакова Н.Г. Напрями удосконалення міжнародної збутової 
стратегії підприємства……………………………………………………………….105 

Білоус С.В., Красько А.Б., Масюк Ю.О. Економіка міжнародного 
готельно-ресторанного бізнесу: інноваційні аспекти розвитку………………107 

Біль М.М. Теорія добробуту в методології дослідження економічного 
зростання регіонів і територіальних громад………………………………………110 

Вершиніна Д. М., Момот Т.В. Безпекоорієнтоване управління 
підприємств будівельної галузі………………………………………………………..114 



 

450 
 

Віндюк К.А., Цвілий С.М. Інноваційний розвиток туристичної території 
на основі використання потенціалу мікропідприємств 
регіону………………………………………………………………………………………116 

Гоженко І.С., Верховод Л.І. Особливості ринку праці маленьких міст в 
умовах пандемії (випадок Старобільська) …………………………………………119 

Голікова Є.К., Нікітіна А.В. Розвиток біржової діяльності як індикатор 
економічної стабільності країни………………………………………………………123 

Горященко Ю.Г. Статистичні методи та моделі в бізнесі………………125 
Грицаєнко М.І. Соціальний капітал у розвитку територій………………127 
Грінченко В.С., Чуніхін К.В. Зменшення магнітного поля в житлових 

будинках від двоколових повітряних ліній електропередачі за допомогою 
ґратчастих екранів………………………………………………………………………130 

Дахно Т.Ю., Євдокімов А.А. Створення просторового планування в 
об’єднаних територіальних громадах, як базовий елемент інформаційного 
простору……………………………………………………………………………………132 

Демченко С.В., Росоха В.О. Проблеми звукоізоляції і особливості 
технології при застосуванні акустичних полімерних матеріалів………………135 

Денисюк В.О., Омельчук О.М. Міський та регіональний розвиток у 
системі державного управління та місцевого самоврядування………………...137 

Довга І.О., Ґудзь П.В. Використання медіації при налагодженні 
комунікаційних зв’язків між представниками органів влади та бізнесу……..139 

Душнюк Д.В., Халіна В.Ю. Тенденції розвитку ринку публічних закупівель 
України…………………………………………………………………………………….142 

Євдокимов І.В., Касьяненко Л.В. Кінотеатр як соціальне явище: 
майбутній розвиток кінотеатральних закладів, відкритих на території 
міста…………………………………………………………………………………………144 

Жарська Т. М., Обельницька Х.В. Застосування елементів контролінгу 
для підвищення цінності бренду………………………………………………………147 

Задорожня В.В., Кербікова А.С. Використання земельного фонду 
Дніпропетровського регіону……………………………………………………………148 

Задорожня І.Л., Васильєва Н.В. Волонтерство як соціальна складова 
покращення сфери благоустрою столичного міста………………………………151 

Зубко Є.В., Теплюк М.А. Економічні ефекти участі підприємства в бізнес-
екосистемі…………………………………………………………………………………153 

Іванова А.Є., Стовба Т.А. Морські порти як полюси економічного 
розвитку прилеглих територій…………………………………………………………156 

Каргін Д.В., Прохорова Л.А. Території та об’єкти екологічної мережі як 
основа екологічної безпеки харківської області……………………………………160 

Касенкова К.В., Сущенко О.А. Використання інструментів інтернет-
маркетингу в сфері туризму……………………………………………………………163 

Кислюк Л.В. Практики корпоративної соціальної відповідальності в 
компаніях України: сучасний стан……………………………………………………165 

Кізима М.З., Обельницька Х.В. Загальні проблеми виявлення злочинів у 
сфері підприємницької діяльності та розробка контрольних процедур………168 



 

451 
 

Коваленко П.К., Петрусенко К. В., Ткачова О.К. Особливості розвитку 
цифрової економіки в Україні……………………………………………………….…171 

Кравець О.М. Територіальний маркетинг як інструмент формування 
економічної привабливості регіону і розвитку туризму (на прикладі бренду 
міста Харкова) ……………………………………………………………………………175 

Кулікова Є.О. Недоліки системи пенсійного страхування 
України………………………………………………………………………………………178 

Курапов О.О.,. Барбашин В.В Питання рециклінгу відходів слюди на 
підприємствах по виробництву електроізоляційних матеріалів………………180 

Лаврова А.О., Цвілий С.М. Теоретичні аспекти брендингу туристичної 
території в концепції розвитку вітчизняних регіонів……………………………182 

Лапко А.В., Вагонова О.Г. Розробка і реалізація техніко-економічної 
моделі потенціалу технологічних схем вугільних шахт…………………………186 

Левицький А.О., Барбашин В.В. Питання звукоізоляційного 
забезпечення від систем транспортування на підприємствах харчової 
промисловості……………………………………………………………………………189 

Лещух І.В. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу в контексті 
активізації інноваційної діяльності (на прикладі Львівської області) ………191 

Лобашова А.Д., Брежнєва-Єрмоленко О.В. Регіональна політика 
Дніпропетровської області в екологічній сфері……………………………………194 

Маринов Д.М., Коцюрубенко Г.М. Місцеві позики як джерело 
фінансування бюджетів об’єднаних територіальних громад…………………196 

Матвєєва К.В., Гуменюк Т.К. Дніпро: історико – культурна спадщина і 
сьогодення театральної культури міста……………………………………………199 

Махнорилова І.В., Бойченко Е.Б. Теоретичні аспекти стимулювання 
праці на підприємстві……………………………………………………………………202 

Мацьків К. А., Галюк І. Б. Комунікаційні аспекти управління територіями 
на основі використання інформаційних платформ………………………………205 

Мелушова А.С., Кулініч О.А. Теоретичні аспекти стратегічного розвитку 
підприємства………………………………………………………………………………206 

Мельник Д.Р., Мосієнко О.В. Піар маркетинг: соціальна роль…………209 
Москаленко А.В., Кривонос І.О., Шаповаленко Д.О. Формування 

конкурентної стратегії готельних підприємств в сучасних умовах…………..211 
Мощанець А.А., Ваганова Л.В. Інструменти стимулювання та підтримки 

малого і середнього бізнесу……………………………………………………………214 
Мульска О.П. Методичні підходи до оцінювання суспільного 

добробуту…………………………………………………………………………………217 
Назаренко В.А., Мартин А.Г. Економічні аспекти землекористування при 

інтенсивному розвитку міських територій…………………………………………219 
Некраса Г. С., Лукашенко Л.А., Супруненко С. А. Дослідження сучасного 

стану корпоративної соціальної відповідальності українських 
підприємств………………………………………………………………………………221 

Непша Я.В., Гришко С.В. Формування екологічної мережі як умова 
екологічної рівноваги території Запорізької області……………………………224 



 

452 
 

Онацька В.Л., Росоха В.О. Питання щодо зниження шуму від 
енергетичного обладнання теплових станцій………………………………………227 

Пироженко Р.В., Шаповаленко Д.О. Роль сільського зеленого туризму в 
національній економіці України………………………………………………………229 

Півень В.Д., Цвілий С.М. Створення бренду локальної території для 
реалізації туристичного потенціалу Запорізької області ………………………233 

Приходько М.Д., Родіонова О.М. Вплив подієвого туризму на просування 
території……………………………………………………………………………………236 

Рябуха В.С., Кобиляцька Л.М. Генеза уявлень щодо визначення сутності 
трудового потенціалу підприємства…………………………………………………238 

Савон А.І., Кобиляцька Л.М. Теоретичні аспекти ефективності 
використання трудових ресурсів підприємства……………………………………240 

Сажкова А.С., Драгомірова Є.С. Сталий розвиток туризму в контексті 
розвитку територій………………………………………………………………………242 

Сенета З.Я., Дубовіч І.А. Сільський туризм в Україні: перспективи 
розвитку……………………………………………………………………………………245 

Солдатенко М.В., Горященко Ю. Г. Демографічні проблеми регіонів 
України: статистичний аспект………………………………………………………249 

Степаненко В.М., Солодовнік О.О. Банківська безпека України в умовах 
пандемії COVID-19………………………………………………………………………..252 

Троян С.І., Білим П.А. Вібропоглинаючі  полімерні композити для 
будівельної індустрії ……………………………………………………………………255 

Улянич Ю.В. Механізм інформаційно-консультаційного забезпечення 
суб’єктів аграрного бізнесу……………………………………………………………257 

Уруський О.В., Хмарська І.А. Маркетинг як важлива складова сфери 
місцевого розвитку………………………………………………………………………259 

Фракянц К.Е., Касьяненко Л.В. Сутність державної екологічної політики 
на загальнодержавному та регіональних рівнях……………………………………262 

Цимбала О.Й., Теплюк М.А. Підвищення ефективності системи 
партнерських відносини підприємства………………………………………………264 

Цимбалюк І. О. Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку 
регіону………………………………………………………………………………………267 

Шемет М. В., Колонтаєвський О.П. Загальні підходи до визначення 
ефективності інвестиційних проектів розвитку готельних 
підприємств………………………………………………………………………………270 

Шеметуха Т.В., Обельницька Х.В. Недобросовісна конкуренція: правові 
механізми захисту прав та законних інтересів господарюючого 
суб'єкта……………………………………………………………………………………272 

Юхимець Р.С. Бар’єри та шляхи становлення ефективного національного 
газового ринку України…………………………………………………………………275 

Юхновська Ю. О. Взаємодія транспортної інфраструктури з 
туристичною галуззю України…………………………………………………………278 



 

453 
 

Яцущак А.М., Обельницька Х.В. Застосування елементів контролінгу на 
підприємствах будівельної галузі………………………………………………………281 

Artemchuk V.O., Popov O.O., Iatsyshyn A.V. Development actuality of modern 
air quality monitoring system on the basis of public transport rolling 
stock…………………………………………………………………………………………282 

Gosalov S.A., Vagonova O.G. Spatial allocation of investment in the 
development of regions……………………………………………………………………286 

Gosalova S.V., Vagonova O.G. Innovations in spatial development of 
production……………………………………………………………………………………287 

Safonova K.S., Obolontseva L.V. The importance of tourism in the life of 
modern society………………………………………………………………………………289 

Stanytsina V.V., Artemchuk V.O. Total energy consumption and carbon border 
adjustment mechanism……………………………………………………………………292 

Troian V.I. The influence of the urban environment on the formation of 
investment attractiveness of city land……………………………………………………295 

Vodopꞌjan A.V., Vagonova O.G. Competitiveness in the spatial aspect…299 
 
Секція №3 
Сучасні аспекти розвитку архітектури, містобудування та 
будівництва………………………………………………………………………301 
 

Авагян М.Е., Кучменко І.М., Закорчемний Ю.О. Застосування 
модифікованої внутрішньої теплоізоляції…………………………………………301 

Байбак Д.О., Древаль І.В. До питання актуальності розвитку мережі 
фізкультурно-оздоровчих комплексів в структурі відкритих просторів міст 
України………………………………………………………………………………………303 

Байструк О.В., Угоднікова О.І. ГІС-технології у сучасному 
будівництві…………………………………………………………………………………305 

Вітченко Д. М. Прийоми ревалоризації садиби Мечникових у селі 
Мечнікове Харківської області як складової резервної рекреаційної 
території……………………………………………………………………………………306 

Жабіна А.І., Древаль І.В. До питання гуманізації зон станцій 
метрополітену……………………………………………………………………………310 

Залогіна А. С., Письмак Ю. О. Значення перетворення енергії Сонця в 
електричну енергію (на прикладі використання сонячних батарей)… ………311 

Карпенко Д.В., Євдокімов А.А. Про етапи будівництва об’єктів 
багатоповерхової житлової забудови із застосуванням геоінформаційних 
систем і технологій………………………………………………………………………315 

Лещенко М.В. Особливості визначення технічного стану будівель та 
споруд при проведенні будівельно-технічної експертизи…………………………319 

Павліченко А. І., Письмак Ю. О. Збережена архітектурна спадщина 
Одеси як джерело натхнення і важливий чинник розвитку мистецтв………322 



 

454 
 

Селіхова Я. В., Жидкова Т. В. Містобудівні аспекти організації 
енергоефективних екологічних поселень……………………………………………326 

Стецюк О.В., Добровольська О.Г. Ресурсозберігаючі технології в умовах 
реформування житлово-комунального господарства……………………………327 

Церковна О.Г., Буравченко С.Г. Графічні моделі та прийоми 
архітектурно-планувальної організації міських просторів з фонтанами - як 
механізм технічного регулювання при будівельному нормуванні………………330 

Чоп У.І., Кайдановська О.О. Містобудівний фактор архітектурно-
планувальної організації офісів…………………………………………………………334 

Янбухтина А.Т., Шулдан Л.О. Передумови формування архітектури 
пенітенціарних закладів «нового зразка» в Україні………………………………337 

Seleznjov E., Vitchenko D. Ways of recreational development of reserve 
coastal territories of Ukraine……………………………………………………………341 
 
Секція №4 
Ресурсо - та енергозбереження. Альтернативні джерела енергії………344 
 

Аврамов В.О., Дяденчук А.Ф. Оцінка потенціалу хвильової енергії в 
Україні………………………………………………………………………………………344 

Бaкумовa К.C., Iвaнчeнко Т.I. Джерела біологічного палива……………346 
Безкоровайний В. В., Халанчук Л. В. Дослідження енергозбереження 

через коефіцієнт теплопровідності речовин………………………………………348 
Белова І.М. Теоретичні аспекти енергетичного аудиту…………………350 
Білоус А.Я., Тверда О.Я. Обґрунтування можливості використання 

кремнієвмісних відходів гірничого виробництва в якості добрив………………354 
Бондаренко Б.О., Манішевська Н.М., Шумигай І.В. Історія розвитку 

енергії вітру у Європі та Україні………………………………………………………357 
Вінніченко Д.В., Непша О.В. Сучасний стан та перспективи розвитку 

сонячної енергетики в херсонській області…………………………………………360 
Денчик І.А., Семка Д.С., Гузенко В.В. Моделювання електромеханічної 

системи  асинхронного двигуна при частотному регулюванні швидкості на 
насосних станціях…………………………………………………………………………364 

Єрьомін А.Ю., Дашковська А.О., Новожилова М.В. Три найважливіші 
етапи у розробці веб-сайтів: проектування, GRID та типографіка…………368 

Кирніс Н.І. Енергозбереження підприємств готельного господарства 
України………………………………………………………………………………………370 

Клименко К.В., Савостьяненко М.В. Пріоритети співробітництва 
України з європейським інвестиційним банком в енергетичному секторі……373 

Козярський М.Ю., Горіховський М.В. Електроенергетика: традиційна чи 
альтернативна? …………………………………………………………………………376 

Новікова Ю.П., Петрова Ж.О. Формування гранул з застарілих мулових 
осадів та торфу…………………………………………………………………………378 

Сілі І.І. Модель прямого перетворювача енергії вітру в електричну 
енергію………………………………………………………………………………………380 



 

455 
 

Терехов В.Є., Подгуренко В.С. Ефективність роботи промислових 
вітроелектричних станцій України…………………………………………………382 

Філоненко Т.В., Іванченко Т.І. Енергія сонця, як альтернативне джерело 
енергії………………………………………………………………………………………386 

Diumin E., Hovorova K., Neyezhmakov P. Urban energy-saving lighting 
systems………………………………………………………………………………………389 

Grakov O.P., Slobodianiuk K.S., Petrova Zh.O. Modern preliminary 
preparation of blueberry (vaccinium uliginosum L.) for drying……………………390 

Petrova Zh.O, Samoilenko К.M. The influence of the РH value on the betanine 
preservation during of the red beetroot drying…………………………………………392 
 

Секція №5 
Транспортні системи та технології…………………………………………395 

Афанасьєва Т.О., Давідіч Ю.О. Ергономічні особливості проектування 
вантажних транспортних систем……………………………………………………395 

Басанець С.В., Лакомова М.С., Гриценко С.І. Контейнерні перевезення як 
інструмент розвитку транспортних систем………………………………………396 

Бородай В.О., Гюлєв Н.У. Щодо впливу транспортного затору на 
ймовірність скоєння дорожньо-транспортної події………………………………399 

Боцман А.О., Россолов О.В. Аналіз методів моделювання поведінки людей 
при використанні APL системи………………………………………………………401 

Бочарнікова К.А., Вакуленко К.Є., Соколова Н.А. Оцінка продуктивності 
роботи маршрутів міського пасажирського транспорту Шевченківського 
району м. Харкова…………………………………………………………………………402 

Ващенко Д.О., Вакуленко К.Є., Соколова Н.А. Оцінка параметрів 
функціонування маршрутної системи перевезень пасажирів у Новобаварському 
районі м. Харкова…………………………………………………………………………404 

Вєтушка Ю.Р., Вакуленко К.Є. Оцінка впливу показників роботи міських 
маршрутів на зниження доходу пасажира…………………………………………405 

Дяченко О.О., Галкін А.С. Вплив пандемії COVID-19 на поведінку 
споживачів у місті Ченстохова………………………………………………………407 

Кирилюк Є.В., Меленчук Т.М. Планування якості перевезення пасажирів 
у містах……………………………………………………………………………………408 

Коломієць В.В., Носач Л.Л. Розвиток транспортної інфраструктури та 
телекомунікацій в умовах глобалізації………………………………………………410 

Лифенко С.Е., Россолов О.В. Розробка сценаріїв сталого розвитку 
транспортної системи міста Бровари……………………………………………412 

Носенко В.В., Гриценко С.І. Системи супутникового зв’язку як різновид 
геоінформаційних систем в логістиці………………………………………………416 

Одесюк В.С., Літвінова Я.В. Підвищення конкурентоздатності 
автотранспортних підприємств за рахунок використання сучасних методів 
побудови маршрутів……………………………………………………………………419 

Онищенко С.В., Колосов Д.Л. Напружений стан оболонки гнучкого 
композитного тягового органа внаслідок взаємного зсуву тросів……………421 



 

456 
 

Панченко В.І., Козловська Т.Ф. Продаж перевезень через 
інтернет……………………………………………………………………………………425 

Філоненко Т.В., Суінова Д.М. Транспортні системи та 
технології…………………………………………………………………………………426 

Чала Ю.В., Давідіч Ю.О. Використання швидкісних видів транспорту в 
містах………………………………………………………………………………………429 

Чечель Т.О., Колосов Д.Л. Математична модель напружено-
деформованого стану головного гумотросового каната у системі «привідний 
барабан-поліспаст» ……………………………………………………………………430 

Чуйко В.О., Ткаченко І.О. Підвищення конкурентноспроможності 
підприємств міського пасажирського транспорту………………………………434 
 
Секція №6 
Управління проектами та програмами розвитку територій………………437 

Братерська Н.М., Доценко Н.В. Переваги та недоліки AGILE методів в 
управлінні проєктами……………………………………………………………………437 

Верховод К.В., Давідіч Н.В. Інформаційні шляхи визначення 
закономірностей розподілу транспортних кореспонденцій по вулично-дорожній 
мережі міста………………………………………………………………………………440 

Кулініч В.С., Касьяненко Л.В. Управління проєктами в публічній 
сфері…………………………………………………………………………………………441 

Ситницька О.А., Монастирський Г.Л.Проєктний та програмний 
менеджмент як основні інструменти для досягнення стратегічних цілей 
регіонального розвитку…………………………………………………………………443 

Шиманович О.Д., Давідіч Н.В. Моделювання показників якості 
транспортного обслуговування пасажирів…………………………………………446 
 



 

457 
 

Наукове видання 
 
 
 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої 
освіти і молодих учених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика» 

 
19-20 листопада 2020 р. 

 

 

 

 
Матеріали конференції опубліковані в авторській редакції момовю оригіналу 

 
 
 

Відповідальний за випуск Вершиніна Д.М. 
 

Технічний редактор Говорова К.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підп. до друку 23.12.2020. Формат 60х84 1/16 
Друк на ризографі. Ум. друк. арк 15,2. 

 
Видавець і виготовлювач: 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова, 
вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002 
Електрона адреса: rectorat@kname.edu.ua 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: 

ДК № 5328 від 11.04.2017 
 


