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У збірнику розглянуто питання вимірювання гідної праці в регіонах України. Запропонована методика розрахунку 

регіонального індексу гідної праці (РІГП), яка передбачає три етапи: стандартизація показників у кожній компоненті індексу, 

визначення субіндексів за кожною групою показників, розрахунок РІГП. Здійснено рейтингування регіонів України за 

значеннями субіндексів регіонального індексу гідної праці. Обґрунтовано напрями удосконалення регіональної кадрової 

політики, які сприятимуть поширенню сфери гідної праці та забезпеченню соціально-економічного розвитку регіонів.  

Проаналізовано світові тенденції розвитку цифрових технологій та використання соціальних мереж. Досліджено 

конкурентні переваги традиційних та «дигітальних» бізнес-формувань. Узагальнено десять основних напрямів дигіталізації 

в інноваційному розвитку Логістики 4.0: Вig data, Internet of things, Open data, цифрове злиття фірм, Crowd-рішення для 

останньої милі, роботизація транспорту і складування, 3D-друк, екзоскелети, технології Blockchain і смарт-контрактів, 

технології Machine Learning. Запропоновано впровадження вказаних напрямів в логістику українськими бізнес-

формуваннями, що дозволить їм досягти значних конкурентних переваг.  

Розглянуто питання щодо розробки концепції фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості 

українських підприємств з позицій визначення фінансового результату їх діяльності. Побудовано структурно-логічну 

модель формування концепції фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств.  

Погляди авторів щодо окремих положень статей можуть не збігатися з поглядами редакційної колегії. 
 

Адреса редакції та видавця: 

Україна, 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 18, ауд. 110, Одеський національний економічний університет, 

науково-редакційний відділ, тел.: (048) 777-89-16; web-сайт: http://vsed.oneu.edu.ua; 

e-mail: sbornik.odeu@oneu.edu.ua. 
 

Зареєстровано Міністерством України у справах преси та інформації. 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. 

Серія  КВ № 6448 від 21 серпня 2002 року. 
 

Збірник є виданням з відкритим доступом. Усі статті ліцензуються відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 

International License. Переглянути копію ліцензії можна за посиланням: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 

                                           © Одеський національний економічний університет, 2018 

            © Редакція збірника «Вісник соціально-економічних досліджень», 2018 

http://vsed.oneu.edu.ua/files/nakaz_mon_1528-29122014.pdf
http://vsed.oneu.edu.ua/
mailto:sbornik.odeu@oneu.edu.ua
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	D:\SETKA\Збірник вип. 4-68-2018-ЮВІЛЕЙНИЙ\пдф 68\+ 1-2.doc

