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Добір матеріалу завершено 25.05.2020 р. Опис здійснено мовою
оригіналу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання». Слова і словосполучення скорочені відповідно до ДСТУ
3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному
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слов и словосочетаний на иностранных европейских языках».
Покажчик призначений для науковців, викладачів, студентів, а
також усіх, хто цікавиться періодичною пресою.
Покажчик випускається електронному вигляді. З покажчиком
можна
ознайомитись
в
Електронному
архіві
IRChNUT
Національного університету «Чернігівська політехніка» та на сайті
бібліотеки.
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ПЕРЕДМОВА
Періодичні видання відіграють значну роль у житті кожного науковця,
студента, оскільки в них оперативно відображається найактуальніша
інформація.
Залежно від тематики, періодичні видання розподіляються по
відділах наукової бібліотеки. Інформація про надходження чергових
номерів видань, а також про місцезнаходження друкованих примірників і
електронних копій публікується на сайті «Відкритий реєстр періодики НБ
ЧНТУ» (http://rfid.stu.cn.ua/).
Користувачі можуть отримати через службу Електронної доставки
документів (ЕДД) електронною поштою статті з періодичних видань які
знаходяться у фондах бібліотеки.
Одержані з бібліотеки електронні копії періодичних видань
дозволяється використовувати лише з науковою, навчальною або
освітянською метою. Забороняється тиражувати одержані копії,
відтворювати їх у будь-якій іншій формі, крім одноразового друкування
електронного файлу, передавати іншим особам чи організаціям.
Замовник несе відповідальність за використання електронної копії
відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права».
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ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Аспекти публічного управління = Public administration
aspects / Дніпропетров. регіонал. ін-т держ. упр. Нац. акад.
держ. упр. при Президентові України, Центр соц.-політ.
дослід. – Дніпро: [б. в.], 2013.
Аспекти публічного управління. – 2020. – № 1.
Крушельницька,
Т.
Фінансова
самодостатність
територіальних громад в умовах децентралізації: аналіз та нові
виклики / Т. Крушельницька // Аспекти публічного управління. –
2020. – Т.8, № 1. – С. 6-17.
У цій статті проведено аналіз актуального стану фінансової
самодостатності територіальних громад України, досліджено
механізми формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації
та визначено нові економічні й інституційні виклики розвитку громад.
Актуальність цієї статті зумовлюється потребою вирішення проблем
створення належних матеріальних, фінансових та організаційних
умов
для
забезпечення
здійснення
органами
місцевого
самоврядування власних і делегованих повноважень. Визначено,
що децентралізація є складною системою публічного управління
організаційно-функціонального впливу з боку інститутів публічної
влади на функціонування і розвиток територій. Проведено аналіз
стану
практичної
реалізації
фінансового
забезпечення
територіальних громад. Виявлено, що на тлі зростання абсолютного
розміру доходів місцевих бюджетів, їх частка у ВВП, яка
перерозподіляється через місцеві бюджети у період 2002–2006 р.
була 20 %, у 2007 р., напередодні світової фінансової кризи, дійшла
32,71 %, а з 2015 р., від початку децентралізації, коливалась на рівні
15 %, що є дещо нижчим показником, ніж у розвинених країнах
Європи та свідчить про потужний потенціал росту для
України.Здійснено аналіз рівня фінансової залежності/незалежності
місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів з Державного
бюджету. Виявлено, що частка місцевих бюджетів, яка формується
за участі міжбюджетних трансфертів залишається доволі високою,
хоча у 2018–2019 рр. і намітилась тенденція до її зменшення та
зростання фінансової спроможності місцевих бюджетів. Так, одразу
після початку децентралізації у 2015 р. їх частка складала 59,08 %
(власних 40,92 %), а у 2019 р. очікується їх зниження до 50,2 %
(відповідно, збільшення власних до 47,34 %). І хоча в цілому
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намітилась тенденція до зміцнення фінансової спроможності
територіальних громад, практика перегляду у бік зменшення частки
податків, що зараховуються до місцевих бюджетів, є прикладом
непослідовної державної бюджетної політики. Для формування
фінансової самодостатності територіальних громад у ході
децентралізації виник і має бути вирішений важливий інституційний
виклик щодо переосмислення ролі ОМС у процесі формування
місцевого бюджету, викорінення патерналізму та формування
філософії причетності і відповідальності кожного громадянина у
розвитку суспільства і територіальної громади.
Венцель, В. Т. Реформа децентралізації в Україні та
соціальна функція держави: виклики та перспективи /
В. Т. Венцель // Аспекти публічного управління. – 2020. – Т.8, № 1. –
С. 18–29.
У 2014 р. в Україні розпочався процес реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади. Метою
реформи
є
проведення
адміністративної
та
фінансової
децентралізації
для
формування
спроможного
місцевого
самоврядування і підвищення якості публічних послуг, які
надаються жителям громад. Децентралізація повинна забезпечити
виконання соціальної функції держави з урахуванням вимог
сучасного суспільства. У статті обґрунтовано необхідність
проведення реформи децентралізації, розглянуто теоретичні
аспекти та міжнародну практику в сфері децентралізації,
проаналізовано сучасну ситуацію в Україні, визначено специфічні
проблеми процесу децентралізації та окреслено можливі варіанти їх
вирішення. У 2014 р. в Україні розпочався процес реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
Метою реформи є проведення адміністративної та фінансової
децентралізації
для
формування
спроможного
місцевого
самоврядування і підвищення якості публічних послуг, які
надаються жителям громад. Децентралізація повинна забезпечити
виконання соціальної функції держави з урахуванням вимог
сучасного суспільства. У статті обґрунтовано необхідність
проведення реформи децентралізації, розглянуто теоретичні
аспекти та міжнародну практику в сфері децентралізації,
проаналізовано сучасну ситуацію в Україні, визначено специфічні
проблеми процесу децентралізації та окреслено можливі варіанти їх
вирішення. До основних завдань, які повинна вирішити реформа
децентралізації в Україні, слід віднести: створення інституційно
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спроможних органів місцевого самоврядування; розмежування
повноважень між органами місцевого самоврядування та органами
виконавчої влади за принципом субсидіарності; максимальне
залучення населення до ухвалення рішень місцевого значення,
сприяння розвитку форм прямого народовладдя; забезпечення
транспарентності органів місцевого самоврядування та їх
підзвітності населенню територіальних громад; розроблення
механізмів
контролю
за
якістю
надання
населенню
адміністративних, соціальних та інших послуг; створення достатніх
матеріальних та фінансових умов для забезпечення виконання
завдань органами місцевого самоврядування; вирівнювання
територіальних фінансових диспропорцій та забезпечення
населення якісними публічними послугами. На підставі показників
статистичної звітності та показників виконання місцевих бюджетів
проведено аналіз окремих аспектів фінансової спроможності
об’єднаних територіальних громад, виокремлено проблематику
нерівномірності розподілу фінансового потенціалу між територіями
та зазначено необхідність застосування заходів щодо вирівнювання
регіональних фінансових диспропорцій. Сформульовано висновки
про те, що реформа децентралізації в Україні потребує активного
продовження. У зв’язку з цим необхідно ухвалити низку базових
законодавчих актів для врегулювання питань адміністративнотериторіального устрою. Також необхідно чітко визначити
повноваження органів місцевого самоврядування і забезпечити
паритетне співвідношення між наданими їм повноваженнями та
ресурсною базою. Існують проблеми з фінансовою та інституційною
спроможністю об’єднаних громад, до вирішення яких повинні
долучитися органи державної влади центрального рівня. У підсумку
держава повинна забезпечити виконання соціальної функції з
урахуванням нових повноважень та нових умов функціонування
місцевого самоврядування, які будуть сформовані у процесі
реформи децентралізації.
Чикаренко, І. А. Стратегія регіонального розвитку на основі
Cмарт спеціалізації: методологічні засади / І. А. Чикаренко,
Т. В. Маматова, О. О. Чикаренко // Аспекти публічного управління. –
2020. – Т.8, № 1. – С. 30–42.
У статті висвітлено результати науково-дослідної роботи, яка
виконувалася за участю авторів у травні-грудні 2019 р.
Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління
Національної академії державного управління при Президентові
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України на замовлення Дніпропетровської обласної державної
адміністрації у межах розроблення проекту Стратегії розвитку
Дніпропетровської
області
на
період
до
2027
року.Охарактеризовано основні методологічні засади, які покладено
в основу розроблення Стратегії розвитку Дніпропетровської області,
та обґрунтовано доцільність їх упровадження у сфері забезпечення
соціально-економічного розвитку територій. Методологією розробки
Стратегії розвитку Дніпропетровської області передбачено
застосування комплексного інтегративного підходу, який полягає не
тільки в обов’язковому дотриманні новітніх нормативних документів
у сфері стратегічного планування регіонального розвитку, які
передбачають формування основних положень стратегії на засадах
смарт-спеціалізації, а й в інкорпоруванні результатів сучасних
реформ, зокрема, у сфері децентралізації, до процесу визначення
основних проблем регіонального розвитку та формування системи
стратегічних цілей. В основу методології стратегічної діяльності
органів державного управління в області покладено проблемоорієнтований підхід та концепцію сталого розвитку, яка передбачає
дотримання балансу економічних, соціальних та екологічних
факторів розвитку. Обґрунтовано, що для забезпечення
інноваційної спрямованості стратегії доцільно застосовувати
кластерний підхід, який сприяє переходу регіональної економіки на
інноваційну модель розвитку та формуванню якісно кращого
інвестиційного середовища в регіоні. Запропонованою методологією
також було передбачено використання проблемо-орієнтованого
підходу разом із SWOT-аналізом, який було здійснено для області
загалом за всіма сферами (галузями) господарського комплексу.
Зазначений підхід дозволив обрати та адаптувати для кожної
стратегічної цілі релевантні аспекти SWOT-аналізу, на підставі чого
були визначені специфічні проблеми, що мають бути розв’язані
реалізацією даної стратегічної цілі. Під час розроблення проекту
Стратегії розвитку Дніпропетровської області до 2027 року описаний
у статті підхід уможливив системну формалізацію дій, які мають
забезпечити керований перехід від наявної ситуації в області до
бажаного й реально можливого стану згідно із сформованим
стратегічним баченням та його декомпозицією до рівня портфелю
програм і проектів регіонального та місцевого розвитку.
Берлінець, І. А. Аналіз сучасного стану надання медикореабілітаційної допомоги і послуг в Україні: державно-
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управлінський аспект / І. А. Берлінець // Аспекти публічного
управління. – 2020. – Т.8, № 1. – С. 43-50.
У статті досліджено сучасний стан надання медикореабілітаційної допомоги і послуг в Україні, проаналізовано
державно-управлінський аспект, визначено, які позитивні дії органи
державної влади здійснили для ефективного розвитку та
вдосконалення
системи
медико-реабілітаційної
допомоги,
досліджено проблемні аспекти в даній галузі охорони здоров’я та
запропоновано власне бачення розв’язання цих проблем.
Розроблено модель ефективного державного управління розвитком
медико-реабілітаційної допомоги. Основна ціль статті полягає в
дослідженні сучасного стану державно-управлінського аспекту в
наданні медико-реабілітаційної допомоги. Проблема розвитку та
ефективного управління медико-реабілітаційною допомогою завжди
була в центрі уваги, особливо вона гостро постала перед державою
в 2014 р., коли почалися антитерористична операція. Саме тоді
значно зросла кількість осіб, які потребують реабілітації. Однак у
даній галузі залишається низка проблем, які ще й досі є
невирішеними. Теоретичною та методологічною основою статті є
фундаментальні праці і розробки провідних вітчизняних і зарубіжних
учених з проблем сучасної політики у сфері охорони здоров’я,
законодавчі та нормативно-правові акти країни. У процесі
дослідження застосовувались такі методи: діалектичний та
абстрактно-логічний (при узагальнені теоретичних та методичних
засад
медико-реабілітаційної
допомоги),
графічний
(при
розробленні моделі ефективного державного управління розвитком
медико-реабілітаційної допомоги), аналітичний (при дослідженні
сучасного стану надання медико-реабілітаційної допомоги і послуг в
Україні), статистичні (при побудові динаміки наданої медикореабілітаційної допомоги) та ін. Інформаційною базою дослідження
виступають офіційні статистичні та оперативні дані Державної
служби статистики України, Міністерства охорони здоров’я,
нормативно-правова база, інформація із глобальної мережі Internet,
розробки наукових та медичних організацій, учених і фахівців
України та інших країн а також результати власних досліджень і
розрахунків.
Мейко, О. В. Показник втрат ефективності реалізації однієї
функції оперативно-службової(бойової) діяльності в межах
організаційно-штатної структури / О. В. Мейко, В. А. Кириленко,
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В. П. Городнов // Аспекти публічного управління. – 2020. – Т.8,
№ 1. – С. 51–57.
Стаття присвячена актуальній проблемі забезпечення діяльності
прикордонного
підрозділу.
Автором
здійснено
спробу
проаналізувати показники ефективності реалізації функцій
оперативно-службової діяльності в межах організаційно-штатної
структури. Одним із нормативних характеристик ефективності
реалізації функцій органу охорони державного кордону в межах
організаційно-штатної структури є показник втрат ефективності. У
науковій праці сформовано вираз показника втрат ефективності
реалізації однієї функції оперативно-службової (бойової) діяльності
в межах організаційно-штатної структури. Автором використано
знання щодо застосування математичних моделей з метою
виконання вимог до достовірності результатів дослідження.
Математичні моделі відтворюють подібність процесів в реальній
системі. Для порівняння результатів моделювання та практичних
випробувань був використаний метод оцінки структурнофункціональної подібності. Наголошено на тому, що організаційноштатна структура є багатоплановим об’єктом, щодо якого
визначення «ефективність» поки не має точного трактування.
Визначено, що єдиний показник ефективності в науковій літературі
не розглядався. Водночас принцип формального представлення
ефективності
організаційно-штатної
структури
поки
не
встановлений.Автор
представив
показник
ефективності
організаційно-штатної структури прикордонного підрозділу, що
повинен задовольняти відомі вимоги до показників та відтворювати
найбільш вагомі властивості структури.У підсумку зроблено
висновок про те, що отриманий показник у подальшому може бути
використано для аналізу показника узгодженості результатів
виконання робіт по заданій функції в організаційній структурі
конкретного прикордонного підрозділу.
Панченко, О. А. Інформаційна безпека держави як елемент
соціокультури / О. А. Панченко // Аспекти публічного управління. –
2020. – Т.8, № 1. – С. 58-67.
Розглянуто
взаємозв'язок
інформаційної
безпеки
та
інформаційної культури, на основі якої досліджена інформаційна
безпека як елемент соціальної культури. Сформульовано наступне
визначення: інформаційна безпека – стан інформаційного
середовища, що забезпечує задоволення інформаційних потреб
суб'єктів інформаційних відносин, безпеку інформації і захист
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суб'єктів від негативної інформаційної дії. Інформаційна безпека
тісно пов’язана з інформаційною культурою, під якою розуміється
здатність ефективно використовувати його інформаційні ресурси і
засоби інформаційних комунікацій, а також застосовувати для цих
цілей передові досягнення в галузі розвитку засобів інформатизації і
інформаційних технологій.Відзначено, що інформаційна культура
також має як об’єктивну (культура володіння інформацією для
чогось), так і суб’єктивну (суб’єкт володіння – особистість,
суспільство) суті, причому особистість є одночасно як суб’єктом, так
і об’єктом інформаційної культури.Окремо виділене поняття
«культура інформаційного самозахисту», що комплексно поєднує в
собі риси матеріального та ідеального світогляду особистості та
формує його інформаційну культуру як в частині культури
інформаційно-професійної компетенції, так і в частині культури
інформаційної безпеки. Культура інформаційного самозахисту
визначає уміння особистості поводитися з інформацією без
нанесення шкоди собі та іншим учасникам інформаційних відносин;
здатність протистояти інформаційним загрозам і зберігати психічне
здоров’я
в
умовах
негативного
інформаційного
впливу.
Встановлено, що в умовах зміни соціокультурних цінностей і з
урахуванням зазначених причинно-наслідкових зв'язків рішення
проблеми забезпечення інформаційної безпеки особистості має
носити комплексний системний характер і здійснюватися на різних
рівнях.
Костєнніков, Д. М. Теоретико-концептуальні основи
механізму публічного регулювання імміграції кваліфікованої
робочої сили / Д. М. Костєнніков // Аспекти публічного управління. –
2020. – Т.8, № 1. – С. 68-75.
Сучасний стрімкий прогрес процесу інтеграції України у
європейський простір пояснює об’єктивність супроводження цього
процесу явищем імміграції. Такий стан речей посилює увагу
науковців до дослідження впливу імміграції кваліфікованої робочої
сили на економічний, соціально-політичний, правовий стан держави
та порушує питання національної безпеки та національних інтересів.
Україна потребує розробки довгострокової державної імміграційної
політики, результатом якої стане реальна готовність держави до
процесу імміграції та вирішення всіх проблемних питань, пов’язаних
із цим процесом. Як свідчить міжнародний досвід, імміграція
кваліфікованої робочої сили несе в собі як позитивні, так і негативні
аспекти. Без належного управлінського механізму та підґрунтя
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неготовності держави до процесу імміграції як законної, так і
нелегальної, держава зазнає збитків, піддається впливу негативних
криміногенних явищ. Натомість за умов її готовності держава може
отримати фінансові надходження до власного бюджету від праці
іммігрантів, при цьому не зазнаючи збитків та витрат на їх
утримання.
Теоретико-концептуальне
осмислення
проблеми
імміграції кваліфікованої робочої сили в Україну необхідне для
розв’язання теоретичних та практичних завдань для ухвалення
управлінських рішень, зокрема з питань працевлаштування
іммігрантів,
створення
відповідної
загальнодержавної
та
регіональної імміграційної політики та запобігання незаконній
імміграції до нашої держави, щоб забезпечити фінансовоекономічну безпеку держави, її економічних та соціальних інтересів.
На сьогодні гостро постає потреба комплексного дослідження
питання публічного регулювання імміграції кваліфікованої робочої
сили з урахуванням як європейського законодавства, так і інших
регіонів світу. Інтеграція України у європейські та міжнародні
інституції вимагає приведення її чинного законодавства з питань
імміграції до європейських та міжнародних стандартів. Країни
Європи уже пройшли відповідними етапами напливу робочої сили і
вийшли з кризових станів, до яких це призводить, тому як ніколи
важливо запозичити позитивний досвід вирішення даної
проблематики в Україні.
Семенченко,
А.
І.
Концептуальні
засади
розвитку
електронної демократії / А. І. Семенченко, Я. В. Янсонс // Аспекти
публічного управління. – 2020. – Т.8, № 1. – С. 76-85.
У пропонованій статті розглянуто сучасний стан, основні
тенденції та узагальнення розвитку концептуальних засад
електронної демократії. На основі аналізу понятійно-категоріального
апарату у сфері електронної демократії запропонована низка
визначень таких, як «модель електронної демократії» (е-демократії),
«електронний
громадянин»
(е-громадянин),
«електронний
бюрократ» (е-бюрократ). Розглянуто класичні класифікації моделей
е-демократії за низкою ознак: географічна (англо-саксонська,
европейсько-континентальна, азіатська моделі), функціональна та
за ознакою характеру зв’язку між суб’єктами (уряд, бізнес,
громадянин). На основі проведеного аналізу моделей е-демократії
за географічною ознакою узагальнені їх ключові характеристики та
наведені притаманні вказаним моделям особливості та недоліки.
Сформульовані риси, характерні для національної моделі
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електронної демократії. Розширено перелік ознак класифікації
моделей е-демократії, а саме додано ознаку – ступінь автоматизації
демократичних процесів. Зазначену ознаку використано для
формування авторської класифікації, що містить три рівні –
початковий (часткова автоматизація), розвинений (активізація
процесів, що пов’язані зі зростанням е-участі громадян в процесах
публічного управління) та смарт-рівень (процеси прогнозування,
аналітики тощо). Для кожного з рівнів визначені основні процеси та
перелік інструментів е-демократії, що притаманні моделям даного
рівня. При цьому кожен наступний рівень містить усі процеси та
інструменти електронної демократії попереднього рівня плюс
додаткові процеси та інструментарій, що відрізняють його від
попереднього рівня. З метою визначення ступеню розвитку кожного
з рівнів вказаної класифікації моделей е-демократії запропоновано
критерій рівня охоплення населення е-участю (інструментами едемократії). Ступінь інтелектуальної цифровізації, що покладений в
основу запропонованої класифікації, відповідає підходу, який
відображає класичні основи демократії та жодним чином їм не
суперечить.
Теличкан, Ю. В. Впровадження доброго врядування за
стандартами місцевої та регіональної демократії ЄС /
Ю. В. Теличкан // Аспекти публічного управління. – 2020. – Т.8,
№ 1. – С. 86-98.
Установлено, що впровадження доброго врядування за
стандартами місцевої та регіональної демократії ЄС здійснюється
згідно зі Стратегією інновацій та доброго врядування, яка
передбачає імплементацію таких документів Європейського Союзу
як, зокрема: Європейська конвенція про прикордонну співпрацю між
територіальними громадами чи органами влади; Європейська хартія
місцевого самоврядування; Конвенція про участь іноземців у
громадському житті на місцевому рівні; Додатковий протокол до
Європейської конвенційної конвенції про прикордонну співпрацю між
територіальними громадами чи органами влади; Протокол № 2 до
Європейської конвенції про транскордонну співпрацю між
територіальними
громадами
чи
органами
влади
щодо
міжтериторіального співробітництва; Протокол № 3 до Європейської
конвенції про транскордонну співпрацю між територіальними
громадами чи органами влади щодо єврорегіональних груп
співробітництва (ЕКГ); Додатковий протокол до Європейської хартії
місцевого самоврядування про право брати участь у справах
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місцевої влади. Також Стандарти місцевої та регіональної
демократії, що передбачені Стратегією інновацій та доброго
врядування щодо впровадження доброго врядування в систему
національного, регіонального та місцевого управління ЄС
включають Керівні принципи демократії участі, зокрема «Настанови
щодо участі громадян у прийнятті політичних рішень» та
Рекомендації Комітету Міністрів державам-членам.За результатами
проведеного аналізу з'ясовано, що Україною ратифіковано та
набуло чинності майже всі документи Ради Європи щодо
впровадження доброго врядування за стандартами місцевої та
регіональної демократії ЄС. Що, в свою чергу є організаційноправовим механізмом впровадження доброго врядування за
стандартами місцевої та регіональної демократії ЄС в Україні.
Безена, І. М. Взаємодія органів публічної влади та суб’єктів
підприємницької діяльності в умовах децентралізації /
Ю. В. Теличкан // Аспекти публічного управління. – 2020. – Т.8,
№ 1. – С. 99-105.
Стаття присвячена дослідженню нових стратегій розвитку
територіальної
громади
в
контекстах
демократизації
і
децентралізації публічної влади. Публічні інституції: регіональна
державна влада, об’єднані територіальні громади здійснюють
державну політику у відповідному регіоні та сприяють долученню до
реалізації програм соціально-економічного розвитку території у
тісній співпраці із суб’єктами господарювання. Малий та середній
бізнес все більше долучається до процесів розуміння і вирішення
проблем громади. Публічна, управлінська та виробнича інституції
найбільше наближені до звичайних громадян та мають стати
організаторами змін на території, у населеному пункті і сформувати
життєве середовище, яке буде гнучким, комфортним та безпечним
для громадян. Стаття присвячена дослідженню нових стратегій
розвитку територіальної громади в контекстах демократизації і
децентралізації публічної влади. Публічні інституції: регіональна
державна влада, об’єднані територіальні громади здійснюють
державну політику у відповідному регіоні та сприяють долученню до
реалізації програм соціально-економічного розвитку території у
тісній співпраці із суб’єктами господарювання. Малий та середній
бізнес все більше долучається до процесів розуміння і вирішення
проблем громади. Публічна, управлінська та виробнича інституції
найбільше наближені до звичайних громадян та мають стати
організаторами змін на території, у населеному пункті і сформувати
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життєве середовище, яке буде гнучким, комфортним та безпечним
для громадян. У нашому дослідженні проведено аналіз нормативноправової бази, розкрито тлумачення ключових понять за
окресленою проблемою та практики, які реалізуються у
Дніпропетровському регіоні. Актуальними питаннями практичної
діяльності публічних і бізнесових структур постають проблеми
розвитку співпраці, прогнозування та створення взаємної довіри у
ході реалізації інфраструктурних проєктів на території. Адже від
спільного розуміння суспільних проблем території, формування
доходної та видаткової частини бюджету, залежать процеси, які
відповідно будуть впливати на позитивну ефективність розвитку
території і підвищення благополуччя її громадян. За результатами
дослідження встановлено, що від рівня співпраці публічних
інститутів влади та суб’єктів господарювання залежать темпи
розвитку території, розв’язання соціально-економічних проблем,
створення інвестиційної привабливості і поступ у формуванні
сприятливого середовища для громадян. Без прозорості взаємин,
активного долучення до партнерських проектів у населених пунктах
громади позитивних зрушень не буде. Стратегії розвитку території,
партнерські взаємовідносини і стратегічні підсумкові цілі,
потребують активності і професійності всіх учасників процесів
планування та організаційної діяльності – як влади і громади, так і
бізнесу. Послідовні і прозорі дії учасників діяльності впливають на
результативність та становлення успішності громади у реалізації
інфраструктурних проектів, направлених на позитивні зрушення в
життєвих практиках.
Мартиненко, Н. В. Соціально-економічні передумови
підвищення пенсійного віку в Україні / Н. В. Мартиненко //
Аспекти публічного управління. – 2020. – Т.8, № 1. – С. 106-116.
У статті обґрунтовується необхідність підвищення пенсійного віку
в контексті реформування пенсійної системи України. Представлені
аргументи про те, що процес підвищення пенсійного віку повинен
бути науково обґрунтованим, мати довгостроковий характер,
здійснюватися повільно. Зазначається, що підвищення пенсійного
віку матиме позитивні ефекти як для пенсійної системи зокрема, так
і для економічної системи України загалом, а саме: 1) зниження
фінансової залежності пенсійної системи від бюджетних
трансфертів; 2) забезпечення соціально прийнятного рівня пенсій;
3) запобігання зростанню страхового навантаження на бізнес; 4)
компенсація демографічно обумовленого скорочення економічно
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активного населення, стабілізація ринку праці; 5) сприяння
активному довголіттю. Доведено, що основні аргументи проти
підвищення пенсійного віку здебільшого не є достатньо
обґрунтованими. Ухвалення відповідних змін до чинного
законодавства стосовно підвищення пенсійного віку до 65 років
необхідно провести шляхом ухвалення закону «Про адаптацію
пенсійного віку до демографічних змін у суспільстві». Вирішення
стратегічного завдання – довгострокової збалансованості і стійкості
пенсійної системи може бути досягнуто тільки при здійсненні
комплексного підходу до пенсійної реформи, що не обмежується
одним параметром, який би важливий він не був. Необхідно
здійснити давно назрілі перетворення на ринку праці, у
демографічній політиці, економіці та соціальній сфері, які б сприяли
створенню реальних умов для громадян заробити гідний рівень
пенсії і в повній мірі реалізувати свої права на її отримання.
Доведено, що з метою уникнення короткострокового ефекту від
підвищення пенсійного віку та подальшого збільшення витрат на
виплату пенсії у зв'язку із зростанням кількості одержувачів з
підвищеним обсягом пенсійних прав за рахунок додаткового періоду
трудового стажу необхідно провести актуарні розрахунки, які дають
можливість сформулювати практичні пропозиції щодо нівелювання
негативних економічних наслідків.
Сьомич, М. І. Характеристика ресурсного забезпечення
громади міста Миргород Полтавської області / М. І. Сьомич //
Аспекти публічного управління. – 2020. – Т.8, № 1. – С. 117-128.
У статті наведено характеристику ресурсного потенціалу міста
Миргород Полтавської області. Визначено, що пріоритетним
напрямом розвитку міст є раціональне використання ресурсів. Для
формування ефективних умов життя громади органи державної
влади та місцевого самоврядування повинні поліпшувати
результативність їх застосування та сприяти сталому розвитку
територій. Узагальнюючи погляди науковців, зроблено висновок, що
до ресурсного потенціалу міст відносять: природно-ресурсний,
демографічний, соціально-інфраструктурний, виробничо-технічний,
інвестиційний та інноваційний. Моніторинг ресурсів міста Миргород
здійснено шляхом збору даних, які характеризують стан системи,
проведено аналіз та надано пропозиції щодо формування
управлінських рішень. Визначено, що з метою вдосконалення
роботи органів самоорганізації населення, у 2004 р. міська рада м.
Миргород почала роботу з об’єднання вуличних та будинкових
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комітетів у ради мікрорайонів. У місті працює 7 рад мікрорайонів, які
об’єднують 255 вуличних та будинкових комітетів. Місто отримало
нові містобудівні повноваження у межах децентралізації системи
Державного архітектурно-будівельного контролю. У 2019 р.
чисельність населення м. Миргород становила 39,5 тис. осіб, на
його території розташовано 8 закладів санаторно-курортного типу, у
сфері культури діють 10 закладів. Місто знаходиться на перехресті
гоголівських туристичних маршрутів. У 2018 р. створено комунальне
некомерційне підприємство «Миргородський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги». У структурі промислового
виробництва м. Миргород превалює харчова та переробна
промисловість. Основним напрямом розвитку міста є залучення
інвестицій у економіку. Надано пропозиції щодо оптимізації
використання
ресурсного
потенціалу
громадою
міста.
Запропоновано здійснити інвентаризацію комунального майна
громади м. Миргород на предмет його використання, та наведені
заходи щодо передачі в оренду чи відчуження майна, яке не
використовується. Це дозволить додатково задіяти невикористані
ресурси, збільшити надходження до бюджету та оптимізувати кошти
на їх охорону.
Лола, В. В. Локальна ідентичність та «соціальне включення»
в умовах децентралізації влади в Україні / В. В. Лола // Аспекти
публічного управління. – 2020. – Т.8, № 1. – С. 129-137.
Стаття присвячена дослідженню проблем формування локальної
ідентичності та «соціального включення» в умовах об’єднаних
територіальних
громад.
Доведено
актуальність
проблеми
«соціального виключення» в громаді та її зв’язок з доступом людини
до
ресурсів.
Обґрунтовано
вплив
«соціального
включення/виключення» на процеси залучення громадськості до
вирішення питань місцевого значення, формування соціальної
взаємодії та солідарності. Визначено особливості його здійснення у
контексті децентралізації влади та формування об’єднаних
територіальних громад. Розкрито підхід до розуміння соціального
виключення в громаді як способу зведення бар’єрів, за допомогою
яких посадові особи місцевого самоврядування намагаються
протидіяти представникам громади в отриманні доступу до ресурсів
та можливості розпоряджатися ними. Встановлено, що соціальне
включення слід розглядати як фундаментальну форму соціальної
взаємодії і механізм відтворення суспільного порядку в громаді,
зокрема, шляхом формування локальної ідентичності. З’ясовано
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основні проблеми, що виникають у контексті соціального
виключення людини із мережі соціально-економічної взаємодії в
громаді. Проаналізовано чинники, що обумовлюють ці процеси.
Доведено, що соціальна інклюзія неможлива без подолання
дезорієнтації людини у суспільстві, формування лояльності та
конформності груповим цілям, нормам та цінностям. Це досягається
у процесі ідентифікації з певною соціальною групою або спільнотою
(ідентичністю). Проаналізовано загрози щодо поширення соціальної
ексклюзії окремих територій, які опинилися в умовах периферії й не
отримують належного доступу до розподілу ресурсів та послуг.
Зроблено висновок, що соціальна інклюзія має бути складовою
загальної політики консолідації громади, конструювання її нової
ідентичності.
Банковский менеджмент. – 2020. – № 1.
Акугинова, Г.
Искусственный интеллект: мифы
и
реальность / Г. Акугинова // Банковский менеджмент. – 2020. –
№ 1. – С. 2-3.
Явление интересное для одних, противоречивое – для других, AI
(Artificial
Intelligence,
Искусственный
Интеллект)
занимает
центральное место среди технологических инноваций, рождая
некоторое количество закрепившихся мифов о себе. Искусственный
Интеллект – объект бесконечных заблуждений, имеющих мало
общего
с
технической
стороной
реальности.
Подобные
заблуждения в свою очередь формируются из различных научных
гипотез, а крепнут - благодаря научной фантастике.
Кривушин, И. Большой Digital: зачем банкам искусственный
интеллект? / И. Кривушин // Банковский менеджмент. – 2020. –
№ 1. – С. 4-5.
Постепенная автоматизация в онлайн-банкинге привела к тому,
что теперь искусственный интеллект в приложении начинает
восприниматься как must-have.
Ковалева, О. 4 области, где банки уже сейчас используют
искусственный интеллект / О. Ковалева // Банковский
менеджмент. – 2020. – № 1. – С. 6-7.
Об искусственном интеллекте заговорили всерьез. Стивен
Хокинг, Илон Маск и Билл Гейтс объяснили, что искусственный
интеллект (ИИ) – это не про восстание машин, а про
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неограниченные скорость и масштаб эволюции, быструю работу с
огромными
массивами
данных,
идеальную
память
и
многозадачность. Финансовый сектор традиционно опирается на
большие объемы данных, поэтому для него автоматизация,
возможная благодаря ИИ, это вполне закономерное явление.
Шост, М. Как банки используют AI и Big Data для создания
новых сервисов / М. Шост // Банковский менеджмент. – 2020. –
№ 1. – С. 8-9.
Финансовая система трансформируется под воздействием
современных технологий не меньше, чем другие отрасли
экономики. Банковские учреждения выходят в виртуальное
пространство для работы, сталкиваются с конкурентами и
множеством финтех стартапов, оперирующих такими активами, как
криптовалюты.
Перспективы применения искусственного интеллекта в
банках // Банковский менеджмент. – 2020. – № 1. – С. 9-10.
В XXI веке машинный труд повсеместно вытесняет
человеческий. Не минула эта учесть и финансовую сферу. По
мнению представителей IT-индустрии, в ближайшее время
искусственный интеллект (ИИ) кардинально поменяет принципы
функционирования банковской сферы.
Беляев, М. Искусственный интеллект в операционной
деятельности банка будущего / М. Беляев, А. Ерохова //
Банковский менеджмент. – 2020. – № 1. – С. 11-16.
Крупнейшие банки пока предпочитают сохранять традиционную
организационную архитектуру, однако активно внедряют элементы
цифровых технологий в повседневную практику. Компьютерные
программы
предоставляют
возможности
преобразования
банковской деятельности по следующим основным направлениям:
общение с клиентами; автоматизация рутинных операций; рискменеджмент.
Алгоритмы искусственного интеллекта, используемые в
финансах // Банковский менеджмент. – 2020. – № 1. – С. 17-20.
Искусственный интеллект (ИИ) давно уже не штурмует отрасль
финансовых услуг, а используется как один из ее основных
инструментов.

20

Анотований інформаційно-бібліографічний покажчик статей

Почти каждая компания в секторе финансовых технологий
использует версии ИИ для экономии времени, снижения затрат на
работу сотрудников и повышения качества предоставляемых услуг.
В публикации описаны различные области применения ИИ в
финансах, а также основные алгоритмы, применяемые для работы
с данными в каждой из этих областей.
Балынский, С. Автоматизация работы ИТ-службы /
С. Балынский // Банковский менеджмент. – 2020. – № 1. – С. 21-24.
Все началось с того, что несколько лет назад меня пригласили
работать в небольшой украинский Банк в качестве архитектора
информационных систем (ИС). И одной из задач, которая перешла
мне от прошлой команды, была задача организации работы ИТслужбы в соответствии с сервисно-ресурсной модели. Да, задача
безусловно не относится к архитектуре ИС, но послужила для меня
своеобразным вызовом.
Чернущенко, М. Тренды финтеха 2020: США, Европа, мир /
М. Чернущенко // Банковский менеджмент. – 2020. – № 1. – С. 25-28.
Технологии и финансовые услуги уже пятьдесят лет идут рука об
руку. Финтех стремительно развивается и имеет много
преимуществ:
он
делает
финансовый
сектор
более
конкурентоспособным, снижает цены, упрощает компаниям выход
на международный рынок, что благоприятно отражается на
мировой экономике.
Радько, М. 5 новых трендов развития финтеха в 2020 году /
М. Радько // Банковский менеджмент. – 2020. – № 1. – С. 29-33.
Недавний анализ от компании McKinsey показал, что 80%
традиционных финансовых учреждений уже разработали новые
технологические инициативы в 2019 году, такие как - Голосовые
Технологии, VR, Дополненная Реальность, Искусственный
Интеллект, DLT.
Куда катится финтех? Взгляд в 2020 год // Банковский
менеджмент. – 2020. – № 1. – С. 34-37.
Есть несколько способов понять, что ждет финтех в следующем
году.
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Дмитренко, В. Финтех-тренды 2020: жизнь за пределами
экосистем / В. Дмитренко // Банковский менеджмент. – 2020. –
№ 1. – С. 37-40.
Конец 2019 года запомнился обсуждением суперприложений от
крупнейших российских банков, а Тинькофф даже анонсировал
первый запуск. Супер-аппы предлагают пользователям удобство
«одного окна» и максимальную персонализацию банковского опыта.
Кажется, что места для остальных банков и финансовых
сервисов в такой ситуации не остается. Но на рынках, где
безраздельное доминирование крупных игроков сдерживают
регуляторы, в напряженной борьбе за пользователя финтехи
находят новые свободные территории.
Какие бизнес-модели используют новые «единороги», что идет
на смену big data, зачем финтехи выдают пользователям авансы до
зарплаты и возможно ли все это.
Барабаш, Ю. FinTech по-украински: 10 поводов для
гордости / Ю. Барабаш // Банковский менеджмент. – 2020. – № 1. –
С. 40-41.
В последнее время в Украине появляется всё больше бизнеса и
компаний, которые позволяют упростить и оптимизировать
финансовые процессы, улучшить качество обслуживания клиентов.
FinTech-стартапы определяют болезненные точки бизнеса, а затем
выпускают собственные продукты, способные решить эти
проблемы.
В этой статье мы предлагаем проанализировать состояние
финтех-рынка Украины. Мы расскажем о его особенностях, а также
определим, на наш взгляд, наиболее яркие и перспективные fintechпроекты от украинских разработчиков.
Савостин, Е. Эффективный скрипт и техника продаж
банковских продуктов / Е. Савостин // Банковский менеджмент. –
2020. – № 1. – С. 42-48.
Эта статья – в помощь тем, кто находится на «передке» (во
фронте – front-office) продаж банковских продуктов. Я опишу
универсальную технику продаж банковских продуктов исходя из
современной практики.
Шевелев, О. Кросс-продажа банковских услуг и продуктов /
О. Шевелев // Банковский менеджмент. – 2020. – № 1. – С. 48.
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Одно из золотых правил успешного ведения бизнеса гласит:
«Продавайте больше каждому клиенту». Банковский бизнес не
исключение. Более того, в последняя время актуальность кросспродаж в банке (или их еще называют перекрестными продажами)
велика, как никогда. Банки разрабатывают и внедряют продукты,
которые дополняют друг друга, утверждают систему мотивации для
сотрудников фронт-линии и так далее. Все мероприятия
направлены на то, чтобы увеличить кросс-продажи и, в итоге,
доходы банковских офисов.
Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал /
М-во екон. розвитку і торгівлі України [та ін.] ; голов. ред.
В. М. Геєць. – Київ : [б. в.], 1958. – Виходить щомісяця.
Економіка України. – 2020. – № 1.
Хвесик, М. А. Публічно-приватне партнерство в забезпеченні
сталого просторового розвитку / М. А. Хвесик, І. К. Бистряков,
Д. В. Клиновий // Економіка України. – 2020. – № 1. – С. 3-23.
Сьогодні головним завданням для України в частині
забезпечення сталого розвитку є оновлення базових ідей та
концептів досягнення його результатів відповідно до появи
інноваційних методів організації управління і врядування,
орієнтованих на залучення до вирішення завдань сталого розвитку
якнайширшого кола учасників, насамперед органів місцевої влади,
громадськості та бізнес-структур з використанням цифрових
платформ.
Отже, метою статті є розв’язання проблемних питань ефективної
імплементації принципів і механізмів публічно-приватних відносин у
сферу використання природних ресурсів та створення на цій основі
системи управління сталим просторовим розвитком країни та її
територій євроінтеграційного типу.
Господарський досвід держав – членів ЄС свідчить про
необхідність застосування інноваційних механізмів природноресурсного менеджменту, які б орієнтували на управління
природними ресурсами місцевих громад з використанням новітніх
інструментів, включаючи сучасні цифрові технології та електронне
врядування в рамках імплементації більш загальних принципів так
званої платформної, зеленої, синьої та наноекономіки, належного
врядування, публічно-приватного партнерства тощо.
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Нині публічно-приватне партнерство є ключовою ланкою
забезпечення сталого просторового розвитку європейського типу,
що відповідає тренду цифровізації та розвитку системи
електронного врядування в рамках досягнення національних Цілей
сталого розвитку України – 2030, у тому числі залучення природних
ресурсів у господарський оборот і впровадження відповідних
управлінських інновацій.
Імплементація
інноваційних
форм
публічно-приватного
партнерства у систему управління сталим просторовим розвитком
держави повинна відбуватися за трьома основними етапами
структурних перетворень – деконцентрації, деволюції та
дивестиції – і включати створення платформ управління
відповідними взаємовідносинами у бізнес-екосистемах територій.
У результаті державна форма управління природокористуванням
має трансформуватись у децентралізовану публічно-приватну, що
ґрунтується на ефективних європейських форматах співпраці влади
й бізнесу як його контрактних різновидів, а також через створення
спільних
державно-приватних
корпорацій
у
середовищі
платформної економіки.
Швиданенко, О. А. Формування економіки знань у регіонах
України / О. А. Швиданенко, Т. Г. Бусарєва // Економіка України. –
2020. – № 1. – С. 24-35.
Сучасні проблеми економічного розвитку регіонів України
пов'язані з формуванням нової парадигми науково-технічного
розвитку. Складовими нової економіки виступають інновації,
зростання соціальної спрямованості створюваних технологій,
загальний характер доступності та використання знань, технологій,
інноваційних
продуктів
і
послуг.
Отже,
довгострокова
конкурентоспроможність регіональної економіки забезпечується
переходом до «економіки знань», пріоритетами якої є розвиток та
поширення інформаційних технологій, а також розробка і широке
впровадження інновацій та інвестицій у формування людського
капіталу. Побудова економіки, заснованої на знаннях, визначається
в основному шляхом підвищення конкурентоспроможності як
окремих регіонів, так і країн, забезпечення нової якості життя
населення. Здатність регіону виробляти знання, зокрема наукові,
втілювати і ефективно використовувати їх для досягнення
ефективного
соціально-економічного
розвитку
нині
стає
визначальним фактором, що забезпечує позитивну динаміку
економічного розвитку регіонів поряд з такими традиційними
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джерелами, як інвестиції та людська праця. І Україна не виняток,
оскільки з точки зору аналізу передумов формування економіки
знань в Україні можна стверджувати, що Радянський Союз, разом з
США, Німеччиною та Японією, був країною-лідером у становленні
третього технологічного укладу. Проте в сучасних реаліях перехід
регіонів України до економіки і суспільства знань є занадто
проблематичним. Щоб його здійснити, треба сформувати головні
умови, а саме: соціально орієнтовану економіку, високі стандарти
добробуту населення, високу якість людського і соціального
капіталів. Для вирішення такого роду проблем Європейською
комісією
було
розроблено
набір
показників
оцінювання
інноваційності регіонів, який можна адаптувати для оцінювання
економіки знань у регіонах України.
Литовченко, І. Л. Трансформація ринку в сучасних умовах
переходу до цифрової економіки / І. Л. Литовченко // Економіка
України. – 2020. – № 1. – С. 36-47.
Розвиток сучасної ринкової економіки динамічно рухається в бік
цифровізації. Отже, для ефективного функціонування на ринку
потрібно усвідомлювати напрями трансформацій і змін, які
відбуваються. Досліджено основні тенденції розвитку ринку в
умовах формування цифрової економіки. З’ясовано, що ринок
набуває дуальної реально-віртуальної форми, визначено його
основні характеристики як економічної системи, що сама
організовується. Запропоновано авторську версію періодизації
трансформації ринку з урахуванням історичного контексту, який є
важливою передумовою впливу на процес істотних змін.
Статистично обґрунтовано подальші поширення та проникнення
дуальності як у світі, так і на регіональних ринках. Виявлено
необхідність реіндустріалізації на цифровій основі, яка є
незворотною, має системний характер і забезпечує якісне
оновлення промисловості на базі високих технологій.
Визначено нових учасників і нові ніші реально-віртуального
ринку: В2С, В2В, В2G, G2B Р2Р та ін., а в майбутнього і M2M.
Виявлено тенденцію виникнення дедалі більшої багатошаровості
сучасного ринку і рух до цифровізації та персоніфікації у
виробництві й пропозиції. У зв’язку з появою нових можливостей у
споживанні формуються інші моделі поведінки споживачів, у тому
числі й на перспективу; як наслідок, ринок стрімко йде до
встановлення «ери споживача».
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Розглянуті зміни посилюють конкурентну боротьбу. Для
збереження конкурентоспроможності необхідно впроваджувати нові
бізнес-моделі, які враховуватимуть дуальність сучасного ринку і
використовуватимуть його нові можливості, інструменти та
багатоканальність. Констатовано, що сучасні зміни вимагають
наукового осмислення і трансформації класичних методологічних та
методичних підходів у теорії маркетингу як філософії ведення
бізнесу і в розробці практичних рекомендацій щодо їх використання.
Волохова,
І.
С.
Вектори
поглиблення
фінансової
децентралізації в Україні / І. С. Волохова // Економіка України. –
2020. – № 1. – С. 48-55.
Досягнення економічної ефективності виробництва та надання
суспільних благ вимагають проведення фінансової децентралізації,
яка у свою чергу, дозволяє збільшити ступінь задоволення потреб
населення суспільними благами, на що, безперечно, впливають
регіональні та місцеві особливості. Фінансова децентралізація
передбачає створення відповідної фінансової основи для
регіонального і місцевого самоврядування. Проте тільки перелік
фінансових ресурсів, що її формують, не доводить існування
регіонального та місцевого самоврядування. Необхідно дослідити
структуру фінансових ресурсів, останні тенденції її зміни, розкрити
проблеми у фінансовому забезпеченні органів місцевого
самоврядування, а також визначити основні вектори поглиблення
фінансової децентралізації в Україні.
Власна дохідна база місцевих бюджетів істотно зросла з 2015 р.,
проте перелік місцевих податків та зборів був розширений без
відповідного збільшення податкових повноважень органів місцевого
самоврядування. У доходах місцевих бюджетів поступово
зменшився обсяг загальнодержавних податків та зборів, які було
компенсовано
збільшенням
питомої
ваги
міжбюджетних
трансфертів, зокрема субвенцій. Це гальмує процеси фінансової
децентралізації.
Поглиблення фінансової децентралізації можє відбуватися, коли
вектором зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування
буде вирішення таких основних завдань: забезпечення органів
місцевого
самоврядування
закріпленими
доходами
та
міжбюджетними трансфертами в обсягу, необхідному для
фінансування виконання делегованих повноважень; розширення
переліку та збільшення частки місцевих податків та зборів, що
відповідають теоретичним вимогам щодо доцільності їх надання в
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розпорядження місцевих органів влади; зменшення питомої ваги
міжбюджетних
трансфертів
у
доходах
місцевих
бюджетів;удосконалення механізму надання місцевим бюджетам
міжбюджетних трансфертів з державного бюджету України
переважно
через
використання
загальних
міжбюджетних
трансфертів (дотацій);сприяння завершенню процесу формування
об’єднаних територіальних громад. Це поглибить фінансову
децентралізацію,
додатково
наповнить
місцеві
бюджети
фінансовими
ресурсами,
сприятиме
розвитку
місцевого
оподаткування, надасть органам місцевого самоврядування більшої
фінансової автономії.
Липчук, В. В. NEET – нове соціально-економічне явище /
В. В. Липчук // Економіка України. – 2020. – № 1. – С. 56-67.
Проблема молодого покоління є однією з ключових у кожному
суспільстві. В Україні вона набуває особливої значущості з огляду
на посилення демографічної кризи, старіння населення та міграцію
молоді. У сукупності негативних явищ поширення останнім часом
набуває проблема, пов’язана з молоддю, яка не вчиться, не працює
і не бажає вчитися або працювати. Ця категорія молоді у світовій
практиці дістала назву NEET (not in employment, education or
training). Саме потреба викликати інтерес науковців і практиків,
усього суспільства до цього явища, яке може, без перебільшення,
мати катастрофічні соціально-економічні наслідки для України, і
стала основною метою статті. Дослідження проведено трьома
окремими методами: аналізу існуючих даних (desk research);
анкетного комп’ютерного (CAPI) та індивідуального (IDI) опитування;
на основі літературного огляду.
З’ясовано сутність поняття NEET як явища та категорії молодих
людей, котрі не працюють як з власної волі, так і через те, що,
незважаючи на свої зусилля, не можуть знайти роботу і бути
зайнятими. Виокремлено п’ять груп молодих осіб з розглядуваної
категорії, подано критерії їх ідентифікації. Оцінено стан даного
явища, на підставі відомостей зарубіжних дослідників та власних
спостережень виявлено основні причини появи, поширення та
наслідки цього явища. Особливу увагу приділено окремим
рекомендаціям щодо обмеження його поширення в Україні. З цією
метою наведено стратегії та програми, які набули практичного
застосування в країнах Європейського Союзу.
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Ярим-Агаєв, О. М. Частка витрат на харчування як показник
добробуту суспільства / О. М. Ярим-Агаєв, О. В. Пилипенко //
Економіка України. – 2020. – № 1. – С. 68-81.
Розглянуто залежність між часткою витрат на харчування в
сукупних витратах домогосподарств і рівнем добробуту суспільства.
Як показник частки витрат взято відношення витрат на «харчування
вдома» до сукупних споживчих витрат або середньодушового
доходу. Джерелом інформації є дані систем національних рахунків.
Дослідження
проводилося
методами
горизонтального
і
вертикального перетину. При використанні методу горизонтального
перетину здійснювалися порівняння співвідношень часток витрат на
продукти харчування і середньодушового валового внутрішнього
доходу за паритетом купівельної спроможності за один часовий
період по 46 країнах. При використанні методу вертикального
перетину (часового ряду) порівнювалося співвідношення між
частками витрат на харчування і рівнями сукупних споживчих витрат
за тривалий період (70 років). Установлено, що між рівнем
добробуту і рівнем витрат на продукти харчування існує щільний
зв’язок, причому рівень достовірності є вищим при проведенні
дослідження методом часового ряду. Запропоновані степенева і
логарифмічна моделі забезпечують високий рівень достовірності.
Розглянуто причини відхилення показників по деяких країнах,
виявлено країни з аномальним рівнем показника частки витрат на
харчування. Фактичні показники частки витрат на продукти
харчування в Україні з високою точністю відповідають модельним
показникам. Оцінено еластичність попиту на продукти харчування
за рівня середньодушового доходу, вищого за середній.
Установлено, що значення коефіцієнта еластичності попиту за
доходом не перевищує 0,1 для країн з високим рівнем добробуту,
що означає дуже низьку еластичність попиту, починаючи з певного
рівня доходу. Отримані результати дозволяють обґрунтувати
можливості використання показника частки витрат на продукти
харчування в сукупних витратах як критерію рівня добробуту
суспільства.
Кістерський, Л. Л. Незбагненні шляхи європи: в пошуках
гармонії / Л. Л. Кістерський, О. А. Романенко, Т. В. Липова //
Економіка України. – 2020. – № 1. – С. 82-94.
Проаналізовано мотиви, дії та наслідки інтеграційних і
дезінтеграційних дій європейських країн і окремих політиків за
останні 70 років. Показано провідну роль Франції та Німеччини в
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повоєнному об’єднанні Європи на основі християнських цінностей.
Відзначено важливу позицію французьких політиків і особливу роль
міністра закордонних справ Франції післявоєнної Європи Роберта
Шумана, що запропонував план об’єднання народів Європи, який в
сучасному вигляді перетворився на те, що ми сьогодні називаємо
Європейським Союзом. Показано особливі інтеграційні успіхи за
президентства в Європейській комісії француза Жака Делора.
Обґрунтовано особливу роль Франції як в євроінтеграційних, так в
«євроскептичних» процесах сучасної Європи. Доведено унікальність
партнерства, в якому держави-члени об'єднали суверенітет у
певних сферах політики та узгодили закони щодо широкого кола
економічних і політичних питань.
З’ясовано, що за останнє десятиріччя Європа явно відійшла від
системи цінностей ініціаторів об’єднувальних процесів, що значною
мірою стало причиною сучасної гострої кризи в ЄС; показано
особливу роль Великої Британії та Німеччини у виникненні проблем,
що призвели до втрати пріоритету християнських цінностей на
користь
короткострокового
прагматизму.
Проаналізовано
абсорбційні можливості ЄС, які не відповідають викликам сучасного
світу.
Доведено, що хоча основні християнські цінності формували
багато
європейських
інституцій,
сучасне
переважання
матеріалістичних цінностей в Європі та прагнення негайного
матеріалізму викликають глибоке занепокоєння за майбутнє
Об’єднаної Європи.
Обґрунтовано сценарії подальшого розвитку ЄС з урахуванням
можливості різного ступеня інтегрованості, особливо потенціальних
нових членів.
Економіка України. – 2020. – № 2.
Колодко, Г. В. Економіка нового прагматизму: тотожність,
мета, методи / Г. В. Колодко // Економіка України. – 2020. – №2. –
С. 3-23.
Сучасна економічна думка не повною мірою пропонує те, на що
чекають від неї: вона незадовільно пояснює явища та процеси, не
надає ефективних методів боротьби з виниклими проблемами,
особливо на макроекономічному рівні – стосовно національної
економіки й на мегаекономічному рівні – стосовно світової економіка
в умовах невідворотної глобалізації.
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Новий прагматизм – це нарис гетеродоксальної теоретичної
концепції в межах постулативної економічної тенденції, що
базується на прагненні до хорошої економіки, яка має відповідати
викликам сучасності. Новий прагматизм – це чесна економіка, яка
шукає правди у сфері постановки завдань, а також ефективності та
справедливості у сфері активного управління. Він адресований як
передовим країнам, так і державам з економікою, що розвивається.
Боротьба з епохальними викликами вимагає зміни способу
життя, який повинен бути, з одного боку, відмінним, а з іншого –
співвіднесеним з тим способом функціонування економіки, що був у
минулому. Ключовими елементами зміни економічної парадигми є
відхід від диктату максимізації прибутку та кількісного зростання
виробництва як мети економіки та її нове формулювання з
урахуванням
імперативу
підпорядкування
короткострокових
інтересів приватного капіталу довгостроковим суспільним інтересам.
Пустовійт, Р. Ф. Вплив інституціональних факторів і ризиків
політичної
нестабільності
на
економіку
держави
/
Р. Ф. Пустовійт, О. В. Куклін // Економіка України. – 2020. – №2. –
С. 24-44.
Досліджено економіки держав з точки зору факторів, які
мінімізують ризики політичної нестабільності та впливу формальних
і неформальних інститутів. При цьому проаналізовано обставини
формування інституційної якості країни як наслідки стану і
результативності
основних
факторів
інституціонального
середовища в пріоритеті економічного розвитку. Зазначено, що
основними причинами переконливих підсумків економічного
розвитку досліджуваних країн є впровадження в економіку
ефективних інститутів і створення умов для мінімізації ризиків
політичної нестабільності. Акцентовано увагу на тому, що якість
інституціонального середовища, яка вимірюється інтегрованим
показником інституційних факторів, є ключовою попередньою
умовою сталого економічного розвитку і динаміки зростання ВВП.
Водночас аргументи, засновані на політичній невизначеності й
перехідних витратах інституційної трансформації, передбачають
позитивний кореляційний зв'язок, проте вплив інституційної
нестабільності на економічний розвиток має враховувати
різноманітність наслідків. Для цього досліджено багатомірність
інституційної якості й доведено, що наслідки економічної
нестабільності можуть варіюватися залежно від інституційних
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тенденцій та політичних ризиків, а інституційна якість обумовлює
неоднозначні ефекти інституційних змін у різних країнах.
Так, для країн Центральної та Східної Європи, що входять до
ЄС, верховенство права є фундаментальним інституційним
фактором економічного зростання, а для бідних країн Європи, у
тому числі й для України, першорядним завданням є протидія
корупції, яка насамперед визначає успіхи і невдачі в стабілізації
політичної сфери та інституційних реформах.
Подано і проаналізовано дослідження кореляційно-регресійного
зв’язку України і вибраних країн Центральної та Східної Європи між
підсумковим показником інститутів і ВВП на душу населення, а
також кореляційної матриці «ВВП на душу населення, вибрані
індикатори Індексу недієздатності держав і рівень корупції в цих
країнах».
Виходячи з викладеного, пропонуються рекомендації з
модернізації інституціонального середовища в Україні в контексті
сучасної методологічної парадигми знаходження взаєморозуміння
між державою, бізнесом і суспільством.
Кудряшов, В. П. Управління фінансуванням державного
бюджету України / В. П. Кудряшов // Економіка України. – 2020. –
№2. – С. 45 - 65.
Визначено зміст фінансування державного бюджету та його роль
в управлінні державними фінансами. Наголошено, що управління
фінансуванням бюджету спрямовується на внесення змін до
показників витрат і надходжень, що залучаються з метою їх
покриття, а також окремих складових їх структури. Проведено
аналіз динаміки показників фінансування державного бюджету
України протягом останніх років, зокрема зміни витрат і надходжень,
що здійснюються в рамках фінансування бюджету. Зроблено
висновки, що основну увагу в управлінні фінансуванням бюджету
було приділено питанням погашення запозичень, покриття витрат з
проведення активних операцій, забезпечення видатків, не
перекритих доходами (що вимагає зведення бюджету з дефіцитом).
Зазначено, що в більшості випадків витрати з фінансування
дефіциту не були вирішальними факторами фінансування бюджету,
поступаючись операціям з погашення запозичень, а в окремі
періоди – і здійсненню активних операцій. На основі аналізу
управління складовими надходжень (у рамках фінансування
державного бюджету України) зроблено висновки, що його
переважна частка забезпечувалася за рахунок державних

Анотований інформаційно-бібліографічний покажчик статей

31

запозичень, а плани залучення неборгового ресурсу не
виконувалися. Наслідком прийняття таких рішень стали збільшення
державної заборгованості й зміни її структури. Проаналізовано
показники зовнішньої та внутрішньої складових державної
заборгованості та окреслено ризики управління бюджетними
операціями, пов’язані з такими змінами. Наголошено на високих
ризиках, обумовлених внутрішніми запозиченнями, та на
необхідності їх урахування при управлінні фінансуванням бюджету.
Запропоновано заходи, спрямовані на покращення управління
фінансуванням державного бюджету України.
Диба, М. І. Глобальні тенденції та потенціал розвитку ринку
краудфандингу в Україні / М. І. Диба, Ю. О. Гернего // Економіка
України. – 2020. – №2. – С. 45 - 65.
Посилення глобалізаційних тенденцій у сучасному суспільстві
зумовили появу нових вимог до конкурентоспроможності суб’єктів
бізнесу. Зокрема, особливого значення набуває пошук додаткових
фінансових ресурсів для реалізації соціальних та бізнес-проектів.
Отже, затребуваними стають дослідження проявів краудфандингу,
специфіки
функціонування
глобального,
регіональних
та
національних
ринків.
Актуалізація
прикладних
аспектів
краудфандингу спричинила появу низки досліджень заданої
тематики у працях зарубіжних та вітчизняних авторів. Проте не
вирішеними залишаються питання систематизації досліджень
специфіки
функціонування
та
видових
характеристик
краудфандингового ринку в сучасних умовах, що і зумовило мету
статті. Обґрунтовано порівняльні характеристики сутності та
ключових видових характеристик краудфандингу. Уточнення
понятійного апарату зроблено в контексті виокремлення
структурних складових і функціональних проявів краудфандингу.
Проаналізовано
тенденції
розвитку
глобального
ринку
краудфандингу. Обґрунтовано прояви та характеристики його
регіональних
ринків,
зокрема,
проаналізовано
специфіку
європейського
ринку
краудфандингу.
Наведено
приклади
краудфандингових платформ, які формують основу для
пришвидшення розвитку національного ринку краудфандингу
Німеччини. Обґрунтовано прояви краудфандингу в Україні:
наведено приклади, розглянуто специфіку функціонування
найбільших вітчизняних краудфандингових платформ («Велика
Ідея» та Na Starte) та в цілому ринку краудфандингу. Зроблено
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висновки щодо потенціалу розвитку глобального та вітчизняного
ринків краудфандингу.
Гордіца, К. А. Структурні перетворення в україні в контексті
розвитку міжнародних економічних відносин: історичний
вимір / К. А. Гордіца, Т. О. Сливка // Економіка України. – 2020. –
№2. – С. 80-96.
Проаналізовано еволюцію господарської структури України в
контексті розвитку міжнародних економічних відносин. Мета статті –
виявити особливості взаємовпливу та взаємообумовленості
зовнішньоекономічної діяльності й структурних змін в економіці на
різних етапах історичного розвитку України, простежуючи
виникнення об’єктивних передумов сучасних структурних змін у
контексті розвитку світового ринку. Узагальнено вітчизняний досвід
проведення структурних реформ у ХІХ–ХХ ст., показано вплив цих
реформ та історично обумовлених структурних змін в українському
господарстві на ступінь і характер участі України в міжнародному
поділі праці, визначено вплив світових тенденцій та викликів
економічного розвитку на реструктуризацію української економіки.
Виявлено, що експортна орієнтованість розвитку господарства у
1880–1890 рр. забезпечила швидке поповнення валютних коштів
держави, проте в перспективі закріпила структурні диспропорції в
економіці та її залежність від іноземних машинобудівних фірм.
Індустріалізація 1930-х років сприяла збалансуванню галузевої
структури господарства та зниженню його імпортозалежності, проте
не змінила аграрно-сировинної спеціалізації українського експорту і
не створила основ самодостатньої національної економіки,
посиливши її залежність від загальносоюзних структур. Займаючи
значне місце в союзному поділі праці, Україна у період 1950––1980
рр. експортувала до країн – учасниць РЕВ переважно продукцію
сировинних галузей: аграрної, залізорудної, металургійної, вугільної.
Сучасна
структура
економіки
України
залишається
низькотехнологічною
та
диспропорційною
з
ознаками
деіндустріалізації, що свідчить про її напівколоніальний характер.
Обґрунтовано
висновок,
що
структурні
перетворення,
здійснювані за рахунок експорту продукції сировинного характеру та
неглибокої технологічної обробки, призводять до виснаження
ресурсної бази економіки, не наповнюючи внутрішній ринок,
консервуючи хронічну відсталість національного виробництва і
відсутність реального економічного суверенітету.
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Економіка України. – 2020. – № 3.
Геєць, В. М. Геоекономічні виклики для країн G7 / В. М. Геєць //
Економіка України. – 2020. – № 3. – С. 3 - 5.
Борзенко, О. О. Ефективність для світової економіки
брейнстормінгу лідерів країн G7 / О. О. Борзенко // Економіка
України. – 2020. – № 3. – С. 6-18.
Розглянуто питання організації та проведення «мозкового
штурму» (брейнстормінгу), при якому важливо виходити з наявності
факторів, що негативно впливають на якість прийнятих у групі
рішень, і розробити систему фільтрів, щоб не допускати подібних
перекручень. На прикладі організацій G7 і G20 показано формати
проведення брейнстормінгу. Так, завдяки ротації членів групи
знижуються витрати групового мислення. У сучасній літературі
зазначається, що групове мислення – одна з найбільш серйозних
форм деформації якості групових дискусій, наявність яких дає
привід критикам групових форм експертизи звинувачувати їх у
низькій ефективності порівняно з індивідуальними формами
аналітичної діяльності.
Визначено, що у масиві досліджуваних країн G7 виділяються такі
моделі ринкової економіки:
• неоліберальна (Велика Британія, США, Канада);
• соціально-ринкова (Німеччина, Франція);
• корпоративна (Японія);
• південноєвропейська (середземноморський капіталізм; Італія).
Констатовано, що «Група двадцяти» була обрана основним
механізмом консолідації на рівні лідерів з початком мегакризи 2008
р. «Група семи/восьми» стала важливою міжнародною інституційної
базою для формування нової G20, схваливши її створення в 1999
р., забезпечивши внутрішнє керівництво протягом всього часу
існування, обґрунтувавши корисність зустрічей на рівні лідерів і
запропонувавши багатий досвід своїх членів у головуванні в «Групі
двадцяти» як на рівні міністрів, так і лідерів протягом перших років
формування механізму останньої.
Проаналізовано залежність світової економіки від економіки
США. Підкреслено важливість збереження і зміцнення G20,
переходу до структури колегіального лідерства, а не гегемонії.
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Плотніков, О. В. Розвиток протиріч країн «Великої сімки» в
контексті фінансової глобалізації / О. В. Плотніков // Економіка
України. – 2020. – № 3. – С. 19-25.
Досліджено фінансову глобалізацію в аспекті світового розвитку,
розглянуто питання посилення протиріч між країнами «Великої
сімки», визначено їх впливи на економічний розвиток України.
Зокрема, показано, що протиріччя між країнами «Великої сімки» є не
тільки традиційними, вони постійно розвиваються, поширюються і
поглиблюються. Якщо раніше можна було говорити про протиріччя
між США, європейськими країнами –– членами «Великої сімки» та
Японією, то нині європейські проблеми також стали вкрай
важливими. Крім того, на традиційному рівні зберігаються
протиріччя між ними, Японією та США.
Визначено, що фінансова глобалізація слугує важелем, за
допомогою якого стимулюється процес вирівнювання розвитку
окремих країн, але в межах причетності чи непричетності до центрів
економічного впливу. Констатовано, що Україні важко знайти своє
місце в площині протиріч «Великої сімки, з огляду на всю складність
зовнішніх чинників і зовнішню залежність. Бажання підтримувати
однаково рівні відносини з усіма країнами «Великої сімки» не
дозволяє грати на їх протиріччях для задоволення національних
інтересів. Україна продовжує закріплюватись як об’єкт, а не як
суб’єкт міжнародних політичних та економічних відносин, що також
не унеможливлює використання в національних інтересах протиріч
між країнами «Великої сімки».
Піляєв, І. С. Стратегічно-кризовий трикутник в Євразії:
виклики для України та заходу / І. С. Піляєв // Економіка України. –
2020. – № 3. – С. 26-41.
Метою статті є дослідження сучасного феномену стратегічноціннісного трикутника на Євразійському мегаконтиненті з
вершинами-епіцентрами в Україні, на Корейському півострові та
навколо Тайваню. Застосовуючи методологічний інструментарій
постнекласичної
синергетики,
теорії
політичного реалізму,
конструктивізму, цивілізаційної та політико-трансформаційної теорії,
в контексті сучасних глобалізаційних процесів визначено поняття
стратегічної ціннісної кризи та нинішню стратегічно-кризову
конфігурацію в Євразії. Проаналізовано природу триваючої кризи
навколо України та її ключові наслідки для трансформації
глобального лідерства «Великої сімки» (G7), Євразійського
мегаконтиненту в цілому та Східної Азії зокрема. Доведено, що
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українська криза є ключовою стратегічною кризою не лише на
пострадянському просторі, а й загалом на Євразійському
мегаконтиненті. Отже, за характером залучення головних акторів
світової та континентальної політики вона є порівняльною з
тривалими кризами на Корейському півострові та навколо Тайваню.
Обґрунтовано висновок, що російська анексія Криму і триваючий
збройний конфлікт на Сході України блокують інтеграційні процеси в
межах як Великої Європи, так і континентальної Євразії, зокрема,
між її двома найбільш економічно й соціально розвинутими і
динамічними макрорегіонами – Східно-Азійським та ЄС. Водночас з
боку Росії зростає ризик її остаточного "повороту на Схід" і,
відповідно, встановлення суворо авторитарного геостратегічного, і
навіть військово-політичного, альянсу між Російською Федерацією і
Китаєм.
Запропоновано
шляхи
врегулювання
окреслених
стратегічних криз через подолання традиційної культурно-ціннісної
парадигми «Схід – Захід», інклюзивний діалог, гармонізацію різних
нормативних
порядків
за
участю
ключових
акторів
мегаконтинентальної
політики,
посилення
взаємодії
між
європейськими,
євразійськими
і
азіатсько-тихоокеанськими
інституціями (форматами) співробітництва та інтеграції.
Редзюк, Є. В. Валютно-фінансова політика країн G7 в умовах
негативного впливу глобалізації / Є. В. Редзюк // Економіка
України. – 2020. – № 3. – С. 42-53.
На сучасному етапі розвитку країн G7 активне використання
інструментів валютно-фінансової політики здійснюється всіма її
членами. Це обумовлено тим, що валютно-фінансова політика
миттєво діє на сучасні глобалізовані торговельно-економічні та
геополітичні відносини. Оптимальне і своєчасне використання на
національному рівні інструментів валютно-фінансової політики
забезпечує продуктивне накопичення заощаджень, високі соціальні
стандарти життя і стійкі темпи економічного зростання. До
комплексних стимулюючих заходів, які використовує валютнофінансова політика, можна віднести: посилення самодостатності
внутрішнього ринку, доступність до фінансових ринків та їх
інструментів,
сприяння
інноваціям,
пільгове
кредитування
зовнішньоекономічної діяльності, адміністративні заходи щодо
підвищення продуктивності праці та автоматизації виробництва,
стимулювання освітніх заходів, спрямованих на розвиток
креативності та підприємливості у населення, введення гнучкої
політики обмежень і надання преференцій в експортно-імпортних
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операціях тощо. Але навіть ці заходи не дають ключових переваг у
сучасних умовах посилення міжнародної та регіональної
конкуренції; найбільше виграє лише Китай, а в країнах G7
спостерігається нарощування державних боргів і низькі темпи
зростання. При розгортанні кризових явищ у світовій економіці це
значно обмежить інструменти державного стимулювання економіки
в країнах G7. Крім того, для активізації підприємницького сектору
вони утримують наднизькі облікові ставки.
В існуючих геополітичних і геоекономічних умовах фінансовий
сектор і соціально-економічна сфера України є вразливими до
зовнішніх викликів. Зміну парадигми розвитку економіки України
можна забезпечити тільки через гнучке реагування і пристосування
до
світових
тенденцій,
завдяки
розбудові
сучасних
високотехнологічних виробництв, участі в глобальних ланцюжках
доданої вартості та реалізації при цьому власної, збалансованої та
комплексної соціально-економічної стратегії розвитку.
Дребот, О. І. Інституціональні основи збалансованого
використання земель / О. І. Дребот, Н. І. Паляничко,
С. М. Данькевич // Економіка України. – 2020. – № 3. – С. 54-64.
Викладено авторське бачення вирішення проблеми досягнення
збалансованого рівня використання земель лісогосподарського
призначення у системі інституціональних зв’язків суспільноекономічного розвитку з урахуванням євроінтеграційних процесів. В
Україні існує багато фундаментальних законів, які регулюють
лісогосподарське землекористування, але неузгодженість і
недостатня ефективність окремих законодавчих положень не
сприяють досягненню збалансованого використання земель
лісогосподарського
призначення.
Запропоновано
шляхи
вдосконалення функціонування інституціонального регулятора,
зокрема, наведено конкретні пропозиції щодо розробки та внесення
змін до Лісового, Земельного та Податкового кодексів України.
Необхідно законодавчо закріпити, що об'єктом праці для ведення
лісового господарства є землі лісогосподарського призначення.
Також на сьогодні має місце неузгодженість норм окремих законів
України з Лісовим та Земельним кодексами. Зокрема, Закони
України «Про охорону земель», «Про державний контроль за
використанням та охороною земель», «Про оцінку впливу на
довкілля» необхідно доповнити нормами стосовно правових та
організаційних засад оцінки впливу лісогосподарської діяльності на
стан земель лісогосподарського призначення. Це сприятиме
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впровадженню системи правових, організаційних, економічних,
технологічних та інших заходів, спрямованих на охорону земель не
за наявністю біоценозу на поверхні ґрунту, а за цільовим
призначенням. Необхідно розробити та прийняти Закон про ліси в
Україні та Порядок використання земель лісогосподарського
призначення, в основу якого доцільно покласти раціональні й
апробовані принципи інтегрованого екологічного управління
польського Закону (Ustawa) про ліси. У підсумку це сприятиме
вирішенню
ключових
завдань
функціонування
фінансовоекономічного
механізму
досягнення
збалансованого
рівня
використання земель лісогосподарського призначення.
Дідківська, Л. В. Причини і наслідки інтелектуальної міграції
в Україні / Л. В. Дідківська // Економіка України. – 2020. – № 3. –
С. 65-76.
В умовах формування економіки знань ХХІ ст. людський інтелект,
освітній потенціал стають капіталом, що визначає цінності та
багатство суспільства. Тому сучасні тенденції активізації «відпливу
мізків» з України є найгострішим викликом для держави, вони
загрожують економічній безпеці країни, позбавляють її потенціалу
для сталого економічного розвитку. З огляду на це необхідно
виявити чинники і тенденції інтелектуальної міграції в Україні,
обґрунтувати пропозиції щодо розробки ефективної міграційної
політики держави. Дослідження показало, що еміграції українських
інтелектуалів сприяють не тільки кризові політичні та економічні
чинники всередині країни, але й багаторічна політика вимивання
вітчизняної еліти іншими державами. І якщо у короткостроковій
перспективі інтелектуальна міграція має навіть позитивні наслідки
(покращення добробуту українських родин за рахунок грошових
переказів з-за кордону, скорочення безробіття, надходження
іноземної валюти в державу, залучення вітчизняних учених і
висококваліфікованих працівників до міжнародних проектів,
поширення інформації про країну походження у світі, посилення її
авторитету завдяки активній громадській роботі діаспор), то у
довгостроковій перспективі вона породжує низку проблем
(поглиблюється
демографічна
криза,
зростає
дефіцит
кваліфікованих
спеціалістів, перспективної
здібної
молоді,
посилюється фіскальне навантаження на працездатне населення та
погіршується якість соціальних програм, втрачаються можливості
для впровадження інновацій та високих технологій у виробництво,
здатність до економічного зростання). З метою збереження та
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примноження інтелектуального потенціалу України необхідно
розробити і запровадити зважену превентивну державну міграційну
політику, що передбачає інноваційний розвиток України,
реформування вітчизняних навчальних закладів та наукових
установ, їх співпраця з сучасними інноваційними кластерами,
розширення міжнародного наукового співробітництва, залучення
вітчизняної інтелектуальної еліти до міжнародної науковотехнологічної кооперації, заснованої на співробітництві світових
наукових осередків.
Агаярова, А. А. Про деякі аспекти політики регулювання
міжнародної міграції / А. А. Агаярова // Економіка України. –
2020. – № 3. – С. 77-83.
Методом порівняльного аналізу визначено емпіричний зв'язок
між рівнем глобалізації та контингентом міжнародної міграції,
розглянуто політику управління міграцією. Показано, що процес
міжнародної міграції безпосередньо пов'язаний з посиленням
глобалізації, а рівень міграційного контингенту в країнах з високим
доходом є набагато вищим, ніж в інших країнах.
Економічна міграція – одне з найсерйозніших питань, що
хвилюють багато країн світу. В цілому, міграція населення полягає в
переміщенні людей за межі певної території шляхом зміни
постійного місця проживання. У цьому випадку працівник
вважається емігрантом, а для країни перебування – іммігрантом.
Міграція скорочує населення країни, що експортує робочу силу, а
імпорт збільшує населення країни. Це призводить до виникнення
серйозної демографічної проблеми для обох сторін. Водночас зміна
чисельності населення справляє значний вплив на економічне та
соціальне життя. Нині існує великий попит на вивчення окремих
країн, зокрема Азербайджану, у світових міграційних процесах,
визначення взаємозв'язку економічної та нелегальної міграції,
оцінювання впливу на соціально-економічний розвиток та
демографічний стан країни. Як методи дослідження використано
порівняльний
та
статистичний
аналіз,
системний
підхід,
кореляційний аналіз.
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Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційноаналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський
нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ
України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. –
ISSN 2409-1944 – Виходить щомісяця.
Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 1.
Булкот, Г. В. Особливості обліку та контролю дебіторської
заборгованості на підприємствах, установах, організаціях
України / Г. В. Булкот, М. В. Хукаленко // Економіка. Фінанси.
Право. – 2020. – № 1. – С. 6-9.
Статтю присвячено питанню дебіторської заборгованості, її
обліку та контролю на підприємствах, установах, організаціях
України. Досліджено теоретичні та практичні аспекти взаємодії
підприємства
з
дебіторами
та
виникненню
дебіторської
заборгованості. Проаналізовано шляхи вдосконалення обліку та
контролю дебіторської заборгованості. Охарактеризовано основні
завдання та етапи внутрішньогосподарського контролю за
дебіторською заборгованістю на підприємстві, установі, організації.
Розглянуто питання контролю за дебіторською заборгованістю у
розрізі діяльності підприємства. Можна сказати, що облік та
контроль дебіторської заборгованості на сьогоднішній день є
важливим, тому що його системність та періодичність забезпечить
покращенню діяльності підприємств, установ, організацій.
Дробязко, С. І. Криптовалюта як об’єкт бухгалтерського
обліку / С. І. Дробязко // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 1. –
С. 10-13.
Відсутність правового забезпечення спричиняє значні труднощі
відображення операцій з криптовалютою у фінансовому обліку.
Визначено, що криптовалюта не є видом електронних грошей, а
виступає абсолютно новою економічною катюго-рією, тому
необхідно включити до Плану рахунків субрахунок 336
«Криптовалюта». Певні особливості обліку операцій з іноземною
валютою є характерними і для обліку операцій з криптовалютою. У
випадку використання цифрової валюти як засобу платежу
криптовалюта входить до складу монетарних статей. Відповідно в
обліку криптовалюти, за умови наяв-ності контролю з боку НБУ,
цілком можуть бути застосовані поняття «валютного курсу» та
«курсових різниць».
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Македон, Г. М. Витрати домогосподарств регіонів України:
факторний аналіз / Г. М. Македон // Економіка. Фінанси. Право. –
2020. – № 1. – С. 14-17.
У статті наведено факторний аналіз витрат домогосподарств
регіонів України. Встановлено, що модель споживчої поведінки
домашніх господарств протягом останнього десятиліття суттєво
змінилася, відбулося нарощення частки заощаджень, особливо
готівкових в іноземній валюті. Загалом відмічено стрімке зростання
рівня бідності населення. Доведено, що споживча модель
домогосподарств України за останні роки не вкладається у рамки
традиційних «доходних» теорій. Розроблено п’ятифакторну лінійну
функцію залежності рівня споживання від офіційного курсу гривні,
валового зовнішнього боргу, рівня безробіття, чисельності
населення та соціальних трансфертів. Результати аналізу свідчить
про суттєвий рівень імпортозалежності вітчизняних виробників від
завезених товарів.
Шостак, Ю. П. Удосконалення методики обліку витрат на
виробничому підприємстві / Ю. П. Шостак // Економіка. Фінанси.
Право. – 2020. – № 1. – С. 18-24.
У статті розглянуто значення бухгалтерського обліку витрат для
діяльності виробничих підприємств, досліджено організацію обліку
витрат. Встановлено, що існує потреба у розмежуванні витрат
операційної діяльності із подальшою їх деталізацією. Доведено
важливість деталізації витрат за видами, яка забезпечує точність,
достовірність даних про витрати, що сприяє підвищенню
ефективності управління ними. Сформовано основні передумови
раціональної організації обліку витрат та визначено напрями
підвищення рівня управління здійснення витрат. Запропоновано
шляхи вдосконалення організації обліку витрат, а саме введення
удосконаленої класифікації витрат та розроблено фрагмент
Робочого плану аналітичних рахунків до синтетичних рахунків
витрат, запропоновано удосконалення методики «рахунки та
подвійний запис», удосконалено метод «Баланс та звітність»
шляхом удосконалення Форми №2 «Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)».
Табенська, О. І. Туристичний бренд Вінниччини: реалії та
перспективи / О. І. Табенська // Економіка. Фінанси. Право. –
2020. – № 1. – С. 25-30.
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У статті досліджено туристичні ресурси Вінниччини. Розглянуто
умови проведення різноманітних фестивалів, екскурсій, проектів, а
саме: Міжнародний оперний фестиваль OPERAFEST TULCHYN;
креативний простір “Меридіан “Щедрик“ у м. Тульчин; авторський
пізнавальний проект "Екскурсії для душі" менеджера туристичної
агенції "Віатур Вінниця" Ксенії Чуракіної; бренд-платформа
“Вінниччина туристична”. Проаналізовано переваги створення
інноваційної кластерної моделі для розвитку регіонів на основі
синергійного ефекту, а також бренд-іміджу туристичних дестинацій.
Ткаченко, С. А. Формирование многофункциональных
теоретических и методологических воззрений подсистемы
(функции) интегрированного экономического анализа и
оценки / С. А. Ткаченко, В. А. Ткаченко, С. В. Ткаченко // Економіка.
Фінанси. Право. – 2020. – № 1. – С. 31-34.
Незважаючи на те, що на даний час із питань економічного
аналізу, в області якого потребами практики висунута значна
кількість питань до розробників його основ парадигми, опубліковано
велику кількість робіт та видано низку інструктивно-методичних
матеріалів загальногалузевого характеру, багато із них у силу різних
причин не забезпечують дослідження усіх сторін діяльності
підприємств. Слабка теоретична розробка і практичне використання
конкретних методологій здійснення аналізу на різних рівнях
управління виробництвом підкреслюються багатьма провідними
експертами. В оцінці ситуації, яка склалася відзначається, що
недолік нормативних та галузевих методологій підсистеми є
гальмом для розвитку аналізу у господарській системі держави.
Інструктивно-методологічні указівки з аналізу, що видаються Міністерством фінансів України і Національним банком України, не
можуть заповнити цю прогалину, оскільки вони призначені для
фінансових та кредитних органів і не можуть охопити усіх питань
підсистеми, з якими щодня доводиться стикатися плановим та
обліковим робітникам на підприємствах. Аргументовано, що сучасні
умови координування підприємствами, які характеризуються
розвитком економічних форм впливу на процес виробництва,
подальшим
вдосконаленням
планування
і
планомірним
розповсюдженням ринкових відносин, впровадженням економікоматематичних методів та електронних цифрових машин, поставили
новітні завдання перед теорією і практикою аналізу. Доведено, що
вузловим завданням постає формування для підприємств
універсальних методологічних матеріалів з аналізу, що дозволяють
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досліджувати різно-манітні підходи господарської діяльності за
будь-який календарний період
та відповідають
вимогам
багаторівневої побу-дови перспективних систем управління.
Обґрунтовано, що тільки за наявності у методології усіх цільових
методів вона буде досить всебічно як у змістовному, так і у
процедурному відношенні охоплювати аналіз на підприємствах,
стане дійсною зброєю пошуку їх господарської діяльності.
Зубко, Т. Л. Фінансові інструменти інвестування / Т. Л. Зубко,
А. О. Дідківський, А. М. Терещенко // Економіка. Фінанси. Право. –
2020. – № 1. – С. 35-39.
У статті здійснено систематизацію базових шляхів та видів
інвестування через фінансові інструменти. Досліджено практичні
аспекти дохідності на інвестований фінансовий капітал та умови її
формування. Здійснено порівняння дохід-ності на інвестований
капітал різних шляхів інвестування та обґрунтовано шляхи її
підвищення. Проаналізовано ставки за депозитами, рівень інфляції,
рівні дохідності облігацій внутрішніх державних позик України за
останні дванадцять років. Проведено порівняння головних
брокерських агенцій США, визначено найоптимальнішого з них.
Проаналізовано стан фондового ринку США. Визначено переваги та
недоліки фінансових інструментів інвестування.
Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 2.
Мартинова, Л. В. Теоретичні аспекти визначення змісту
судової економічної експертизи / Л. В. Мартинова, В. С. Якіміва //
Економіка. Фінанси. Право. – № 2. – С. 6-9.
У статті досліджено теоретичні аспекти стосовно визначення
змісту та сутності поняття «судова економічна експертиза», а також
проведено аналіз підходів до його визначення та трактування, як
вітчизняними науковцями і практиками, так і закордонними, надано
їх оцінку. Зауважено, що серед науковців та практиків не існує
єдиної позиції щодо визначення поняття «судова економічна
експертиза». Звернено увагу на необхідність законодавчого
закріплення поняття «судової економічної експертизи» та його
подальшого опрацювання. Виокремлено складові частини судової
економічної експертизи; відзначено, що визначення сутності судової
економічної експертизи науковці розділяють за наступними
категоріями, такими як: наука, складова частина дослідження,
спосіб, процес, вид, процесуальна форма. Акцентовано увагу на
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омонімічність у трактуванні поняття «судова економічна
експертиза». Обґрунтовано необхідність у нових теоретичних
розробках та диференціації існуючих наукових поглядів й підходів,
що зі свого боку дасть змогу розширити спектр її функціонального
призначення та підвищити ефективність практичного застосування.
На основі аналізу визначень експертизи та судової економіки.
Запропоновано власне визначення поняття «судова економічна
експертиза».
Башинська, І. О. Управління ризиками у впровадженні
інноваційних проектів / І. О. Башинська, Л. С. Петрова, К. Ф. Попович //
Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 2. – С. 11-13.
Проект - це незалежна система з інноваційним змістом,
представлена у форматі документа, обмеженим часовим пе-ріодом,
що характеризується ризиками та високим рівнем невизначеності
через зовнішні фактори навколишнього се-редовища. Ключові
характеристики інноваційного проекту – це невизначеність,
ексклюзивність, конкретна мета проекту, чітко визначені умови та
ризики. У ході дослідження було встановлено, що інтегральний
аналіз ризику та розробка якісної системи управління проектними
ризиками інноваційного характеру забезпечить максимізацію
можливостей для досяг-нення цілей проекту та мінімізацію витрат
чи несприятливих подій.
Бернадін, В. А. Проблемні питання виконання постанов по
справах про адміністративні правопорушення у сфері обігу
підакцизних товарів / В. А. Бернадін // Економіка. Фінанси. Право. –
2019. – № 2. – С. 14-17.
У статті розглядаються проблемні питання визначення
особливостей виконання постанов по справах про адміністра-тивні
правопорушення у сфері обігу підакцизних товарів. Визначено
нюанси обрахування строків виконання постанови по справі про
адміністративні правопорушення, а також підстави відстрочення її
виконання на строк до одного місяця. Обґрунтовано, що зміст
звернення постанови про накладення стягнення до виконання
становить не однократну дію, а певну діяльність органу чи
посадової особи, який її виніс. Виконання постанови про накладення
адміністративного стяг-нення має бути здійснено протягом трьох
місяців, які визначаються у законодавстві. Цей термін слід вважати
загальним строком давності виконання постанов про накладення
адміністративних стягнень, а «звернення до виконання» не може
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розглядатись як факт направлення у тримісячний строк постанови
органу виконавцю. Закінчення тримісячного строку з моменту
винесення постанови має унеможливлювати подальше її виконання.
Бровкова, О. Г. Формування екологічної стратегії українських
підприємств у координатах сталого розвитку / О. Г. Бровкова //
Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 2. – С. 18-21.
Статтю присвячено проблемі формування екологічної стратегії
України та українських підприємств. Розглядаються засади
державної екологічної стратегії, аналізуються інструменти реалізації
екологічної стратегії держави, які впли-вають на формування
екологічної стратегії українських підприємств, пропонуються заходи
щодо ефективного впроваджу-ння екологічної стратегії держави та
українських підприємств. Метою роботи є визначення процесу
розробки екологічної стратегії українських підприємств з
урахуванням екологічної політики держави. Наведено етапи
розробки екологічної політики підприємства. Особливе місце
відведено основним інструментам реалізації державної екологічної
політики.
Горкава, В. Ю. Розгляд справ про адміністративні
правопорушення у сфері дорожнього руху у Німеччині /
В. Ю. Горкава // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 2. – С. 22-27.
У статті аналізується досвід ФРН пов’язаний з розглядом справ
про адміністративні правопорушення на предмет його використання
в Україні, відносно реформування процедурних аспектів розгляду
справ про адміністративні право-порушення у сфері дорожнього
руху. Досвід Німеччини свідчить, що судовий розгляд справ про
адміністративні право-порушення у сфері дорожнього руху
проводиться тільки в тому випадку, коли правопорушник
(зацікавлена
особа)
вирішує
оскаржити
рішення
органу
адміністративної юрисдикції про застосування санкцій. Зі свого боку
для унеможливлення затягування правопорушником розгляду справ
про адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху суди
наділені правом змінювати санкції органів адміністративної
юрисдикції у бік їх збільшення, крім того суд може перекваліфіковувати правопорушення у злочин (під час розгляду справи), за
наявності обґрунтованих підстав. Такий підхід німецького
законодавця до організації судового процесу та обставин справи
змушує правопорушників сплатити штраф у рамках досудового
провадження і може бути визнаний прийнятним для України.
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Табенська, О. І. Розвиток сфери туризму у Німеччині /
О. І. Табенська // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 2. – С. 28-32.
Досліджено ефективний розвиток однієї з основних форм
міжнародних економічних відносин – міжнародної торгівлі товарами
та послугами, зокрема структурної одиниці ринку послуг – туризму.
У статті розглянуто розвиток міжнародного та внутрішнього туризму,
сукупність причин, які сприяють розвитку внутрішнього туризму у
Німеччині, а також величні палаци, музеї, вражаючі картинні галереї
міста Дрезден. Розглянуто відомі туристичні атракції у німецькому
місті Котбусі, а саме: історичну будівлю – Casper Gewerbehof, замок
Бранітц, кінотеатр, Художній музей, зоопарк – Tierpark Cottbus.
Тур, І. Ю. Теоретичні аспекти соціального захисту держави /
І. Ю. Тур // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 2. – С. 33-36.
В економіці система соціального захисту розглядається як
важлива частина соціальної політики держави, але існують деякі
розбіжності між визначеннями поняття «соціальний захист» та
«соціальне забезпечення». У статті проаналізовано сучасні
визначення соціального захисту, за різними ознаками, окреслено їх
особливості. За результатами проведеного дослідження доведено
необхідність розгляду соціального захисту як частини соціального
політики держави з позиції макро- та мікроекономіки. Узагальнення
та систематизація теоретичних засад із цієї проблематики має
практичну цінність та сприятиме окресленню основних шляхів щодо
удосконалення та формування ефективної системи соціального
захисту держави.
Шевченко, І. Ю. Гармонізаційний підхід до державного
регулювання розвитку автомобільної промисловості: базові
постулати, переваги, недоліки / І. Ю. Шевченко, А. О. Плахтій //
Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 2. – С. 37-39.
У статті викладено базові постулати гармонізаційного підходу до
державного регулювання розвитку автомобільної промисловості на
прикладі
формування
державної
стратегії
розвитку
автомобілебудування на засадах гармонізації з державними
стратегічними
імперативами
та
стратегіями
розвитку
автомобілебудівних підприємств. Виявлено потенційні переваги та
недоліки застосування гармонізаційного підходу до державного
регулювання розвитку автомобільної промис-ловості в порівнянні з
реалізацією традиційних прийомів публічного управління розвитком
автомобілебудівного комплексу.
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Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 3.
Ковальська, С. Ю. Про розвиток концепції постійного
представництва в епоху цифрової економіки / С. Ю. Ковальська //
Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 3. – С. 6-8.
Стаття розглядає сучасний розвиток концепції постійного
представництва, що з’явилася у 1920-х рр. і фактично залишалася
незмінною з 1960-х рр., незважаючи на величезні зміни, яких
зазнали способи ведення господарської діяльності, зокрема, та
економіка загалом. Проте сучасна діджиталізація бізнесу ставить
низку питань у сфері оподаткування, зокрема, стсоовно
спроможності існуючого міжнародного податкового законодавства
визначати, де здійснюється економічна діяльність, де створюється
вартість для цілей оподаткування податком на прибуток, і
відповідно забезпечувати справедливий розподіл податкових прав
між різними юрисдикціями. У статті досліджуються напрямки
дискусії стосовно необхідності внесення змін до існуючого
визначення
постійного
представництва
для
вирішення
вищевказаних питань, зокрема, пропонування нових критеріїв
взаємозв’язку підприємства з певною податковою юрисдикцією для
цілей оподаткування податком на прибуток. Результати. Метою
міжнародної системи оподаткування є справедливе розподілення
податкових
прав
між
різними
юрисдикціями.
Хоча
загальноприйнятим є погляд, що оподаткування має відбуватися
там, де створюється вартість, сучасному податковому регулюванню
не вистачає механізмів, які б забезпечували таке оподаткування.
Наразі на розгляді цього питання зосереджена увага Організації
економічного співробітництва і розвитку. Хоча фінальний звіт ОЕСР
з проблем BEPS виявив податкові виклики, пов’язані, зокрема, із
застарілою концепцією постійного представництва, однозначної
згоди про те, якими засобами можна подолати ці виклики, досягнуто
не було. Проте робота ОЕСР у цьому напрямку продовжується, і
обговорюються нові пропозиції. Оновлення концепції постійного
представництва на міжнародному рівні створить підґрунтя для
справедливого розподілу податкових прав між юрисдикціями і
допоможе попередити односторонні заходи, що вживаються різними
країнами задля забезпечення оподаткування цифрової діяльності в
їх юрисдикціях.
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Нєнно, І. М. Методичні засади превентивного моніторингу
економічних агентів авіаційної галузі / І. М. Нєнно, Ю. Л. Грінченко //
Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 3. – С. 9-14.
У статті сформовано методичні засади превентивного
моніторингу сервісної та виробничої складової економічних агентів
авіаційної
галузі.
Запропоновано
структурно-логічну
схемі
проведення моніторингу по кількісних показниках та зворотному
зв’язку від споживачів. Метою роботи є створення засад
методичного забезпечення превентивного тесту-вання економічних
агентів авіаційної галузі із відповідними показниками оцінювання,
шкалою оцінювання, рольовими інструкціями та прозорістю
результатів. Результатом статті є цілісна система превентивного
моніторингу на основі споживчої цінності, яка закріплює ключові
параметри щодо вдосконалення діяльності галузевих агентів.
Висновок дослідження полягає в обґрунтуванні застосування
показників якості в превентивному моніторингу, що вимірюють
споживчу цінність відносно діяльності агентів, поруч із фінансовими
показниками та ймовірністю банкрутства для оцінки перспектив
сталого розвитку авіаційної галузі.
Попович, О. В. Аналіз фінансово-господарської діяльності
авіаційного підприємства «Україна» за період 2016-2018 рр. /
О. В. Попович, А. Р. Опанасюк // Економіка. Фінанси. Право. –
2020. – № 3. – С. 15-17.
Дана стаття розглядає фінансово-господарську діяльність
авіаційного підприємства на прикладі Державного авіаційного
підприємства «Україна», здійснено необхідні розрахунки, що
характеризують фінансовий стан підприємства. Рівень ефективності
фінансово-господарської
діяльності
підприємства
характеризується рівнем його витрат, доходів, результатів та
фінансового стану. Також у даній статті запропоновані основні
рекомендації для достатнього рівня фінансової стійкості
підприємства та шляхи для поліпшення його фінансового стану.
Табенська, О. І. Основні переваги кластерної моделі
організації туристичного бізнесу у регіоні / О. І. Табенська //
Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 3. – С. 18-22.
У статті досліджено роль Європейського Союзу в об’єднанні
Східної і Західної Європи, у розвитку стабільної економічної та
соціальної ситуації у Німеччині. Розглянуто розвиток системи
місцевого самоврядування, на прикладі громад землі Бранденбург,
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де акцент був зроблений на туризм і кіноіндустрію. Досліджено
використання місцевих науково-дослід-ницьких організацій та їх
інтеграції, розвиток нових сфер бізнесу, стартапів. Проаналізовано
готелі та заклади харчування міста Котбуса, переваги створення
проектної моделі туристично-рекреаційного кластера “Котбус" для
розвитку регіону.
Дергачова, В. В. Тренди розвитку сучасної глобальної
економіки / В. В. Дергачова, В. Я. Голюк, О. М. Згуровський //
Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 3. – С. 23-26.
У результаті дослідження встановлено, що серед основних
трендів, які визначають майбутнє світового господарства, найбільш
вагомими є економічна конвергенція, глобалізація, зміни у рейтингу
лідерів за темпами економічного зростання, швидкий розвиток ринку
криптовалют, збільшення рівня заборгованості країн світу, зміни на
демографічній карті. У дослідженні з огляду на сучасні тренди
розвитку світового господарства визначено перспективи модифікації
економічної кар-ти світу, зокрема, збільшення темпів розвитку
азійських економік, зростання кількості населення та інтенсивна
урбані-зація окремих країн Азії та Африки, сповільнення
економічного розвитку розвинутих країн та збереження тенденції
ста-ріння європейських націй.
Дворник, І. В. Методичні аспекти оцінки платоспроможності й
ліквідності сільськогосподарських підприємств / І. В. Дворник //
Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 3. – С. 27-32.
У сучасних умовах пошук можливостей зміцнення фінансового
стану та підвищення фінансової стійкості стає пріоритетним
завданням господарюючих суб'єктів, що вирішується за допомогою
комплексного системного аналізу діяльності підприємства. Метою
статті є уточнення методичних засад оцінки показників ліквідності та
платоспроможності
сільськогосподарських
підприємств
та
визначення напрямів їх підвищення. Узагальнено основні фактори,
що впливають на рівень платоспроможності сільськогосподарського
підприємства: характер діяльності підприємства, стан запасів,
умови розрахунків з дебіторами, стан дебіторської заборгованості.
Виокремлено
напрями
підвищення
плато-спроможності
сільськогосподарського підприємства.
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Гордійчук, М. В. Проблематика формування іміджу
державних службовців / М. В. Гордійчук, Н. М. Котенко //
Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 3. – С. 33-36.
У статті аналізується проблематика сучасного розуміння
специфіки іміджу державних службовців на основі розгляду
теоретичних напрацювань науковців та уявлення громадськості про
державних службовців. Проаналізовано особливості формування
іміджу державних службовців, встановлено чинники, які здатні
підвищити імідж державних службовців в Україні. Акцентується
увага на тому, що без ефективної державної служби неможливі
зміцнення державної влади і захист загальнонаціональних інтересів,
динамічний соціально-економічний розвиток країни. Встановлено,
що імідж дежавної служби має стати відповіддю на бажання
громадськості. Тільки в цьому випадку можна буде говорити про
високий рівень управлінської культури державних службовців, що
виступає запорукою ефективності державної служби як соціального
інституту.
Статистика України = Statistics of Ukraine : науковоінформаційний журнал / Державний ком. статистики України,
НДІ статистики Держкомстату України ; ред. О. Васєчко. –
Київ : [б. в.], 1998. – Виходить щоквартально.
Статистика України. – 2020. – № 1.
Заєць, С. В. Якість офіційної статистичної інформації:
підходи та міжнародна практика оцінювання / С. В. Заєць //
Статистика України. – 2020. – № 1. – C. 4-15.
Окреслено роль статистичних даних для формування
економічної та соціальної політики, розвитку державного та
приватного сектору економіки, міжнародних відносин. Зазначено,
що результати глобальної оцінки вітчизняної статистичної системи
свідчать про використання в органах державної статистики
європейських стандартів політики у сфері якості статистичної
інформації. Разом з тим вказано на існування проблем у вітчизняній
статистичній діяльності, що потребують коригування і пов’язані зі
значним навантаженням на респондентів, низькою якістю первинних
даних та ін.
Досліджено методологічні засади та практичні питання
моніторингу статистичного потенціалу національних статистичних
систем крізь призму якості процесів виробництва статистичної
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інформації, запропоновані консорціумом “Партнерство у сфері
статистики в цілях розвитку у ХХІ столітті”. Наведено 14
інструментів
оцінювання
статистичного
потенціалу,
що
використовуються в міжнародній статистичній практиці для
вимірювання й оцінки різних аспектів національних статистичних
даних, включаючи продуктивність статистичних установ та якість їх
результатів.
Розглянуто багатовимірний індикатор статистичного потенціалу
(SCI) від Світового банку, діагностична рамка якого оцінює
статистичну методологію, джерело даних, періодичність і
своєчасність надходження низки визначених показників, що в цілому
характеризують виробництво статистичної продукції в країні та
узгоджених з окремими глобальними індикаторами Цілей сталого
розвитку. Проаналізовано динаміку статистичного потенціалу
національної статистичної системи та місце України серед 140
країн, що розвиваються, які запозичують кошти у Міжнародного
банку реконструкції та розвитку. Показано, що зниження рівня
статистичного потенціалу України пов’язано з такими складовими:
джерела даних; періодичність та своєчасність.
Для покращення стану діяльності та посилення інституційної
спроможності існуючої статистичної системи запропоновано
враховувати показники оцінки та моніторингу статистичного
потенціалу у методологічній та практичній діяльності органів
державної статистики. Обґрунтовано необхідність поліпшення
якості, доступності та порівнянності офіційної статистичної
інформації і запропоновано відповідно заходи.
Саріогло, В. Г. Методичні аспекти непрямого оцінювання
доходів домогосподарств при визначенні права на державну
соціальну підтримку // Статистика України. – 2020. – № 1. – C. 16-23.
У статті висвітлюються методологічні засади побудови моделей
для оперативної оцінки доходів населення, розглядаються питання
інформаційного забезпечення моделювання та використання
результатів оцінки доходів. Наводяться приклади розрахунків за
пропонованими моделями.
Васєчко, О. О. Екстремологія: поведінковий та кількісний
аспекти / О. О. Васєчко, О. Ф. Четверіков // Статистика України. –
2020. – № 1. – C. 24–34.
Сучасна епоха характеризується систематичною кореляцією
процесів створення багатства і виникнення нових, усе інтенсивніших
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соціальних ризиків. Глобалізаційні процеси, мінлива геополітична
кон’юнктура, глобальні кліматичні зрушення, технологічний прогрес,
які невпинно й неминуче змінюють середовище нашого існування,
посилюють стан невизначеності на усіх щаблях суспільного життя,
чим спричинюють зростання соціальної і психологічної напруги. Це є
додатковим джерелом екстремальних ризиків, що проявляються у
виникненні екстремального середовища та екстремальних ситуацій.
Виникає нагальна потреба опрацювання усталених парадигм як у
психології, так і в суміжних та інших науках, в яких у той чи інший
спосіб досліджується поняття “екстремальне”, а також їх перегляду
з метою формування наукової синергетики для методологічного
забезпечення підготовки населення до адаптації і ситуативних дій в
екстремальних середовищі й ситуаціях. Це зумовлює високу
актуальність
екстремології
як
нового
прикладного
і
міждисциплінарного наукового напряму. З урахуванням соціаль-ного
запиту, вивчення наукових джерел і власного досвіду авторів
екстремологія може бути визначена як система захисту населення й
активної протидії в умовах виникнення екстремального середовища
та екстремальних ситуацій. Для можливості створення такої дієвої
системи, особливо у частині керування екстремальними ризиками
та їх кількісного оцінювання, вбачається доцільним на нинішньому
етапі залучення методів, які отримали розвиток у складі інших
галузей знань, а саме, у ризикології та статистиці. Останнє, однак,
не виключає дослідження можливостей подальшого посилення
міжнаукової синергетики екстремології за рахунок залучення інших
методів і практик.
Гончаренко, Д. О. Нові підходи до оцінювання зовнішньої
торгівлі високотехнологічними фармацев-тичними товарами
(публікується англійською мовою) / Д. О. Гончаренко //
Статистика України. – 2020. – № 1. – C. 35–41.
Проаналізовано витрати на дослідження і розробки у
фармацевтичній галузі на глобальному рівні за період 2010–2017
рр. Дві третини загальносвітових видатків галузі на ДіР припадає на
20 багатона-ціональних компаній, більшість із яких розташовані у
США та ЄС. Україна має низький рівень фінан-сування науки, тому
не може виробляти новітні фармацевтичні технології. Імпорт
проміжних товарів для фармацевтичної промисловості є найбільш
широко використовуваним та найвпливовішим каналом залучення
передових
технологій.
Проаналізовано
агрегацію
високотехнологічних товарів за функціо-нальним призначенням:
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високотехнологічні капітальні товари, високотехнологічні проміжні та
високо-технологічні споживчі товари. Це агрегування здійснено
шляхом поєднання Класифікації за широкими економічними
категоріями за SITC Rev. 4 (Відділу статистики ООН) та Агрегації
високотехнологічних товарів за SITC Rev. 4 (Євростат). Базуючись
на цьому підході, у статті визначено вихідні товари для високотехнологічного фармацевтичного виробництва та введено у
науковий обіг поняття “високотехно-логічні проміжні фармацевтичні
товари”.
Сформовано
Перелік
високотехнологічних
фармацевтичних проміжних товарів за SITC Rev. 4 (17 позицій
номенклатури з шістьма кодами). Цей статистичний інструментарій
вперше дозволив оцінити масштаби витрат національної економіки
на передові зарубіжні технології, втілені в товарах, вихідних для
фармацевтичної індустрії. У статті запропоновано нові по-казники:
“коефіцієнт імпортозалежності фармацевтичного виробництва”,
“очищений” експорт фармацевтичних товарів” та “коефіцієнт
покриття імпорту проміжних високотехнологічних фармацевтичних
товарів”, а також подано формули їх обчислення і проведено
розрахунки за ними для Німеччини (сильного інноватора), Польщі
(помірного інноватора) й України як країни з низьким рівнем
технологічних інновацій у досліджуваній сфері. Авторка рекомендує
використовувати запропоновані нові показники для статистичного
моніторингу й аналізу ефективності заходів науково-технічної та
інноваційної
політики,
спрямованих
на
створення
конкурентоспроможного
фармацевтичного
виробництва
на
національному рівні, зменшення залежності від імпорту та
підвищення експортного потенціалу.
Іщук, С. О. Проблеми та особливості розвитку легкої
промисловості в Україні: статистичний порівняльний аналіз із
країнами Євросоюзу / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський // Статистика
України. – 2020. – № 1. – C. 42–50.
Легка промисловість – один із базових стратегічних сегментів
національної економіки, який забезпечує майже 5% бюджетних
надходжень і 2,6% українського товарного експорту, а отже, має
значний потенціал для подальшого розвитку. Метою статті є
визначення
проблем
та
особливостей
розвитку
легкої
промисловості в Україні
за результатами порівняльного
статистичного аналізу з країнами Євросоюзу. Як засвідчили
результати досліджень, наслідком системної негативної динаміки
виробництва продукції легкої промисловості стало відставання
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України, зокрема від Польщі – у 6 разів, від Німеччини – у 21 раз, а
від Італії – у 73 рази. Легка промисловість України (як і провідних
країн Євросоюзу) спеціалізується на виготовленні продукції
кінцевого споживання, частка якої у структурі випуску становить
понад 60%. Попри таку спеціалізацію, потреба внутрішнього ринку у
товарах легкої промисловості майже на 90% покривається
імпортом. Водночас значна експортоорієнтованість текстильних та
інших виробництв легкої промисловості при високому рівні
імпортозалежності національної економіки за усіма сегментами
споживання продукції цих виробництв свідчить про наявність
високої частки толінгових операцій в українському експорті.
Розвиток української легкої промисловості стримує наявність таких
ключових проблем: висока залежність від імпортних сировини,
матеріалів і комплектуючих; низька цінова конкурентоспроможність
продукції вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку;
зосередженість значної частини виробництв на виготовленні
продукції з давальницької сировини. Звідси пріоритетним завданням
державної промислової політики щодо підтримки розвитку легкої
промисловості є відновлення (із подальшим нарощуванням)
сировинного забезпечення текстильних та інших виробництв в
Україні. Наступне завдання – створення конкурентних умов на
внутрішньому ринку товарів легкої промисловості шляхом ліквідації
тіньового товарообороту в цьому сегменті. Третім завданням є
зменшення обсягів сировинного експорту, натомість нарощення
поставок на зовнішні ринки високоякісної продукції з високою
часткою доданої вартості.
Колеснік,
Я.
В.
Статистична
оцінка
ефективності
стратегічного
управління
банківською
діяльністю
/
Я. В. Колеснік // Статистика України. – 2020. – № 1. – C. 51–58.
Розглянуті чинні тенденції на ринку банківських послуг, які
зумовлюють важливість і необхідність дослідження питань
підвищення ефективності діяльності комерційних банків. Визначено,
що однією з основних умов формування розвиненої і ефективної
банківської системи країни є орієнтація на задоволення потреб
реальної економіки та населення в якісних банківських продуктах і
послугах. У світлі інтеграції української фінансової системи у світову
спільноту в умовах насичення ринку фінансових послуг, підвищення
рівня запитів і вимог споживачів до банківських продуктів,
загострення конкуренції у банківському секторі і приходу на ринок
великих західних банків з високими стандартами обслуговування
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стає необхідним вивчення питань практичного застосування
механізму підвищення ефективності діяльності комерційних банків в
Україні. При розробці інструментів, процесів і заходів, які входять до
механізму підвищення ефективності банківської діяльності, доцільно
враховувати всі фактори, що впливають на ефективність діяльності
комерційного банку. Виділені основні етапи стратегічного
управління. Виконаний порівняльний аналіз основних стратегій
комерційних банків, які функціонують на фінансовому ринку України.
Проаналізована динаміка показників, які характеризують структуру
ресурсної бази банків. Розглянуті етапи процесу стратегічного
управління діяльністю комерційних банків, а також шляхи
вдосконалення механізму підвищення ефективності, заснованого на
клієнторієнтованості.
Вивчені
основні
тенденції
динаміка
процентних ставок за кредитами. Зазначено, що вітчизняний
банківський
ринок
характеризується
низькою
якістю
та
концентрацією активів. Неминучий процес консолідації ринку
створить, з одного боку, очевидні можливості для більш великих
учасників ринку, а з іншого боку, приведе в результаті до
підвищення рівня конкуренції, що сприятливо позначиться на
якісних характеристиках роботи банківської системи в цілому.
Результати проведеного аналізу поточного стану банківського
сектору України дозволили автору виділити основні тенденції, що
впливають на ефективність комерційних банків. Від способів, строків
залучення коштів, їх вартості, а також розміру власних коштів банку,
структури його ресурсів багато в чому залежать фінансові
результати діяльності кредитної організації, а також можливості для
збільшення вкладень в економіку країни та розширення спектра
послуг, що надаються клієнтам банку.
Пугачова, М. В. Використання економічних барометрів для
аналізу впливу на національні економіки пандемії COVID-19
(публікується англійською мовою) / М. В. Пугачова // Статистика
України. – 2020. – № 1. – C. 59–65.
У статті розглядається динаміка змін Глобальних економічних
барометрів, що розраховуються й аналізуються відомими
аналітичними інституціями, та відображення цими барометрами
впливу на світову економіку нової пандемії. Барометри надають
оперативну інформацію щодо змін в економіці у поточному місяці,
значно випереджуючи офіційну кількісну інформацію. Автором
запропоновано використовувати для оцінювання впливу пандемії на
розвиток української економіки індикатор економічних настроїв та
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індикатори ділової впевненості промисловості та роздрібної торгівлі
(для дослідження пропозиції та попиту), що розраховуються
державною статистикою на основі інформації обстежень якісного
характеру. Ці індикатори гармонізовані з аналогічними європейськими
індикаторами,
але
мають
наразі
щоквартальну
періодичність. Зроблено висновок про нагальну необхідність
переведення цих та інших барометрів, створених за європейською
методологією, на щомісячну періодичність для оперативного
відображення впливу пандемії на розвиток української економіки.
Також запропоновано здійснити пошук нових барометрів, які
точніше відбивають зміни української економіки.
Артем’єва, І. О. Напрями розвитку системи статистичного
вимірювання параметрів цифрової економіки / І. О. Артем’єва //
Статистика України. – 2020. – № 1. – C. 66–74.
Охарактеризовані основні виклики, що постають у статистичній
діяльності під впливом глобального поширення цифрових
технологій. Доведена необхідність побудови комплексної системи
вимірювання параметрів цифрової економіки та названі вимоги,
яким вона має відповідати. Визначені найважливіші напрями
процесу розвитку системи вимірювання параметрів цифрової
економіки. Обґрунтована необхідність розробки, впровадження та
закріплення понятійного апарату, який має бути основою для
побудови
системи
статистичного
вимірювання
цифрових
трансформацій і створення необхідної нормативно-правової бази,
окреслені
труднощі
цього процесу.
Надана порівняльна
характеристика поглядів прибічників та противників зміни
традиційних концептуальних основ вимірювання економічних
параметрів за нових умов. Висвітлені проблеми розробки нової
моделі статистики цифрової економіки, що має як об’єднати всі
наявні методичні та методологічні напрацювання в галузі статистики
інформаційного суспільства, так і сформувати нові підходи до
статистичного вимірювання різних аспектів цифровізації. Визначені
основні проблеми у сфері формування адекватної інформаційної
бази для побудови показників обліку елементів цифрової економіки,
окреслені шляхи їх розв’язання. Розглянуті найважливіші напрями
роботи з модернізації технологічної основи офіційної статистики.
Описані зміни у формуванні попиту на статистичну інформацію,
запропоновані шляхи удосконалення взаємодії з користувачами
офіційної
статистичної
інформації.
Обґрунтована
потреба
формування у працівників статистичних установ компетенцій для
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розробки й упровадження цифрових технологій у їх професійну
діяльність, надані рекомендації щодо змісту програм підготовки і
перепідготовки кадрів. Доведена необхідність уніфікації практик
отримання й поширення результатів вимірювання цифрової
економіки у міжнародних масштабах, розкрита роль міжнародних
організацій у процесі оптимізації і стандартизації різних процесів
виробництва
офіційної
статистки
на
національному
та
міжнародному рівнях. Окреслені потенційні напрями майбутньої
роботи з розвитку системи вимірювання цифрової економіки.
Козлов, В. В. Використання оптимізаційних моделей у
фінансових
системах
підтримки
прийняття
рішень
/
В. В. Козлов, Т. В. Томашевська, М. І Кузнєцов // Статистика
України. – 2020. – № 1. – C. 75-83.
У статті розглядається використання оптимізаційних моделей у
фінансових системах підтримки прийняття рішень (СППР).
Розглядається архітектура СППР, що визначається характером
взаємодії її основних складових: інтерфейсу користувача, бази та
сховища даних, документів і правил, моделей і аналітичних
інструментів, інфраструктури комунікацій і мереж, а також елементів
цих частин. Наводяться концептуальна і функціональна моделі
СППР. Остання відображає структуру керуючих впливів на осіб, які
приймають рішення, осіб, які беруть участь у здійсненні
коригувальних дій, необхідних для ефективної фінансової
діяльності.
Пропонується
структурна
схема
СППР
за
функціональною моделлю. Структурна схема підтримки прийняття
рішень складається з трьох основних підсистем і передбачає
модульно-блочну
побудову.
Запропонована
система
характеризується відкритістю архітектури й може бути достатньо
легко модифікована для функціонального розширення або для
підключення і використання зовнішніх баз даних. СППР має являти
собою загальне операційне середовище для моделювання об’єктів
в умовах динамічно мінливої економічної ситуації. Операційне
середовище містить базові алгоритми розрахунку, а також дозволяє
користувачеві створювати власні алгоритми розрахунку грошових
потоків і використовуваних показників. Отже, ключовим елементом
інтегрованої системи підтримки прийняття рішень з управління
фінансовим станом підприємства є закладені в основу системи
моделі. Розглянуто архітектуру СППР на основі алгоритмів для
розв’язання обраного класу завдань. Серед факторів, які впливають
на вибір конкретної архітектури СППР у фінансовому управлінні,
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можна виділити такі: 1) необхідність подальшого розвитку системи;
2) її адаптація; 3) застосування еволюційного підходу до розвитку
СППР. Компонентами системи є ввод даних, розподіл ресурсів,
вибір стратегії, вивід результатів. Компонент розподілу ресурсів,
своєю чергою, містить такі підкомпоненти: визначення коефіцієнтів
залежностей, вирішення оптимізаційної задачі, розв’язання
рівняння. Компонент вибору стратегії включає підкомпоненти
обчислення значень інтегральних проектних характеристик,
обчислення значень груп проектних характеристик, попарного
порівняння стратегій. Представлена інформаційна модель
компонента “Розподіл фінансових ресурсів підприємства”. СППР
призначена для виконання обробки даних та перевірки наявності
характеристик, критично необхідних для прийняття рішення.
Розглянуто формалізовану структуру алгоритму використання
запропонованих моделей розподілу фінансових ресурсів, а також
типи інтеграції моделей.
Саліхова, О. Б. Модернізація промисловості на засадах
розумної спеціалізації. Частина ІІ. Становлення інструментарію
моніторингу та системного аналізу впливу ключових
технологій на модернізацію промисловості / О. Б. Саліхова //
Статистика України. – 2020. – № 1. – C. 84-90.
Отримання інформації щодо попиту індустрій у ЄС та в інших
регіонах світу на ключові технології, що надають можливості (KETs),
набуває все більшої актуальності в контексті Нової промислової
стратегії для Європи, яка визначила інновації центральною ланкою
політики розвитку економіки та зростання добробуту нації. Це
спонукало уряди ЄС ініціювати зміни у статистичних підходах до
оцінки надійності й обґрунтованості чинної методологічної бази
KETs Observatory у частині: оновлення та розширення бази даних
KETs Observatory (збирання даних, розрахунки показників);
підготовки профілів країн та аналітичних звітів щодо перспективних
інноваційних продуктів на базі KETs; розповсюдження результатів
KETs Observatory. Узагальнюючи здобутки європейських учених
щодо вдосконалення KETs Observatory, встановлено, що
ключовими рішеннями є такі: 1) розширення показників технологій
за межі патентних даних, оскільки патенти не охоплюють повний
масштаб продукування технологій; 2) більша орієнтація на
статистичні дані, ніж на експертні висновки; 3) використання
таблиць Input-Output для оцінки імплементації KETs для широкого
спектру видів економічної діяльності; 4) зміна розрахунку показників
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обороту задля отримання можливості виявити зв’язок між
патентною діяльністю, комерціалізацією технологій та показниками
виробництва продукції на основі KETs; 5) запровадження
міжнародних порівнянь показників виробництва продукції та попиту
на неї на основі KETs. У статті проаналізовано останні дослідження
європейських учених за такими напрямами: 1) упровадження та
використання передових промислових технологій; 2) регіональні та
галузеві рамкові умови підтримки модернізації промисловості на
базі передових промислових технологій; 3) використання моделей
міжрегіональної співпраці та потенційних синергій для модернізації
промисловості ЄС; 4) аналіз ділового середовища та державної
підтримка участі малих і середніх підприємств у модернізації
промисловості; 5) моніторинг інвестицій, які сприяють модернізації
промисловості, що вказує на зміну природи інвестиції у засоби
виробництва (capital goods) в епоху оцифрування та майбутніх
нових КЕТs. Показано, що в Україні широкомасштабне
впровадження передових технологій у промисловість та
статистичний моніторинг цього процесу наразі не стали пріоритетом
держави.
Обґрунтовано
необхідність
розробки
програми
спостереження для систематичного опитування українських
виробників промислової продукції щодо інвестицій у KETs, зокрема
у передові промислові технології, їх упровадження, отриманих
ефектів і ключових перешкод. Рекомендовано взяти до уваги досвід
ЄС при підготовці техніко-економічного обґрунтування та визначені
адекватного набору даних, необхідних для встановлення нових
пріоритетів науково-технологічної, інноваційної та промислової
політики в Україні для прискорення ендогенізації економічного
зростання з урахуванням сучасних тенденцій розвитку KETs.
Ковтун, Н. В. Запуск магістерської програми з економіки та
статистики охорони здоров’я в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка (публікується англійською
мовою) / Н. В. Ковтун, О. І. Колодяжна, К. В. Бабін // Статистика
України. – 2020. – № 1. – C. 91-101.
Економіка охорони здоров’я зараз перетворилася на комплексну
науку, яка спирається на суміжні дисципліни, включаючи
епідеміологію, статистику, психологію, соціологію, дослідження
операцій та математику. Отже, економіка охорони здоров’я є
комплексом економічних і статистичних дисциплін, які виступають
базою прийняття рішень особами – постачальниками медичних
послуг та урядом щодо системи охорони здоров’я. Вона також
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охоплює сукупність аналітичних методів, що застосовуються в
аналізі ринку медичних послуг.
“Економіка охорони здоров’я та статистика” – сучасна
магістерська програма, головним завданням якої є підготовка
фахівців зі статистики, здатних розв’язувати складні завдання та
вирішувати нетривіальні проблеми, приймати відповідні аналітичні
рішення у сфері клінічних досліджень та управлінські рішення у
сфері охорони здоров’я суспільства, що передбачає проведення
досліджень та впровадження інновацій в умовах невизначеності.
Оволодіння статистичними методами дає можливість студентам
набути сучасних навичок аналітичної роботи у сфері клінічних
досліджень та охорони здоров’я.
Завдання магістерської програми орієнтовані на надання
студентам необхідної інформації про міжнародний досвід
проведення клінічних досліджень, формування критичного
розуміння процесу ціноутворення в галузі охорони здоров’я, а також
механізму відшкодування витрат на медичні послуги, який існує у
світі. Крім того, за результатами програми у студентів буде
сформовано уявлення про існуючи концепції системи охорони
здоров’я та методи, необхідні для аналізу політики у цій сфері.
Переваги освітньої програми орієнтовані на набуття навичок та
вмінь прикладного статистичного аналізу, що є невід’ємною
вимогою високої кваліфікації аналітика у сфері клінічних досліджень
та охорони здоров’я. Це забезпечується: 1) інтеграцією практики з
академічним навчанням; 2) можливістю зробити внесок у розвиток
власного потенціалу; 3) розширенням можливостей проведення
наукових досліджень; 4) можливістю захистити магістерську роботу
на реальному проекті; 5) наданням реальної можливості майбутньої
працездатності.
Отже, реалізація цієї програми надасть можливість готувати
висококваліфікованих фахівців-аналітиків у сфері клінічних
досліджень та охорони здоров’я. Спеціалісти матимуть високий
попит на ринку праці у приватному секторі клінічних досліджень
національного та міжнародного рівня, у національних, регіональних і
місцевих громадських організаціях та установах, на посадах,
пов’язаних з плануванням, збиранням, опрацюванням та аналізом
клінічних даних і даних, що характеризують здоров’я населення, а
також оцінюванням якості управлінських рішень у сфері охорони
здоров’я. Усе це, своєю чергою, сприятиме забезпеченню
конкурентоздатності фахівців і підвищенню престижу спеціальності.
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Кулинич,
Р.
О.
Індексний
аналіз
адміністративних
правопорушень в Україні за період 2014–2018 рр. / Р. О. Кулинич //
Статистика України. – 2020. – № 1. – C. 102-107.
Об’єктивну оцінку стану й розвитку суспільно-економічних явищ і
процесів можна забезпечити тільки застосуванням правильно
підібраних статистичних та математичних методів. Ці методи
перестають бути предметом інтересу у практичній діяльності у тих
випадках, коли немає впевненості, якою мірою їх можна застосувати
для вирішення конкретних завдань. В умовах значного прогресу в
технології збирання й опрацювання статистичних даних
кваліфіковане застосування статистичних і математичних методів
істотно гальмується саме недостатнім знанням методів, їх
властивостей, сфер застосування та можливостей щодо оцінки
інформації.
У статті розглянуто застосування індексного методу для
статистичного
оцінювання
функціональних
взаємозв’язків
соціальних та економічних явищ і процесів. Висвітлено методику
індексного аналізу статистичних даних щодо адміністративних
правопорушень. Показано, що для розв’язання поставлених
завдань можна скористатися аналітичною системою статистичних
індексів,
методом
статистичних
групувань,
прийомами
статистичного налізу структурних зрушень.
Наведено науково-методичні положення індексного аналізу
адміністративних правопорушень за даними про суми накладеного
штрафу, суми штрафу, сплаченого добровільно, та розмір
заподіяної
майнової
шкоди.
Проаналізовано
статистичну
інформацію про динаміку сум штрафів та майнової шкоди по Україні
за період 2014–2018 рр., а також інформацію про накладення сум
штрафів залежно від результатів діяльності адміністративних
органів держави, в тому числі за законодавчими підставами
накладання штрафу. Потребує подальшого дослідження висунута
гіпотеза про недостатню якість підготовки адміністративних
матеріалів відповідними органами влади, оскільки добровільний
рівень сплати штрафів, судова практика місцевих судів чи
відшкодування матеріальної шкоди знаходяться, як правило, на
низькому рівні. З урахуванням наведеної вище гіпотези
встановлено, що зростання сум накладеного штрафу пов’язується
виключно з кількістю адміністративних справ, а не з якістю
підготовки інформації про них.
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Мотузюк, І. М. Статистичний аналіз факторів, що впливають
на виживаність жінок, хворих на рак грудної залози, за видами
спеціального лікування / І. М. Мотузюк, О. М. Думенко //
Статистика України. – 2020. – № 1. – C. 108-115.
За
даними
національного
канцер-реєстру
проведений
статистичний аналіз захворюваності жінок на рак грудної залози в
Україні. Описана складність та неоднозначність проблеми вибору
виду спеціального лікування, а саме: оперативного лікування та
комбінованого оперативного лікування. Комбіноване оперативне
лікування представлено у двох варіантах: як комбінація
оперативного лікування та променевої терапії та комбінація
оперативного лікування, променевої терапії та хіміотерапії.
За даними про пацієнток, які отримали лікування у
Національному інституті раку, проведено статистичний аналіз, у
рамках якого досліджено позитивні та негативні результати кожного
виду спеціального лікування. Обґрунтовано необхідність і
проведено аналіз виживаності у розрізах загальної виживаності та
безрецидивної виживаності за видами спеціального лікування. На
підставі отриманих результатів зроблені висновки щодо п’ятирічної
виживаності.
Наведені особливості роботи з цензурованими даними та
викладена методологія оцінювання значущості факторів за методом
Каплана – Мейєра. Надана характеристика розподілів пацієнток, які
отримали лікування у Національному інституті раку. Це надало
можливість сформувати репрезентативну вибірку, на основі якої
здійснено порівняльний аналіз виживаності жінок, хворих на рак
грудної залози, за видами спеціального лікування.
Побудовано криві виживаності, на основі яких здійснено
порівняльний аналіз за видами спеціального лікування. Це надало
можливість визначити відповідні показники п’ятирічної виживаності
пацієнток. Проаналізовано низку факторів, що можуть бути
значущими та впливати на виживаність хворих на рак грудної
залози із використанням стратифікованого аналізу за видами
лікування. Здійснено перевірку гіпотези про невипадковість за
допомогою Log rank та Wilcoxon тестів.
На підставі отриманих результатів окреслені можливості
подальшого аналізу з метою прогнозування виживаності жінок
досліджуваних груп та визначення відношення ризиків істотних
факторів за різних рівнів дії інших факторів, що допоможе
сформулювати рекомендації щодо вибору виду спеціального
лікування.
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Лубенченко,
О.
Е.
Методика
підготовки
суб’єктів
аудиторської діяльності до зовнішнього контролю якості
аудиторських послуг / О. Е. Лубенченко, А. В. Лисюк // Статистика
України. – 2020. – № 1. – C. 116-130.
Проаналізовано
вимоги
до
системи
контролю
якості
аудиторських послуг, визначених Законом України від 21.12.2017 р.
№ 2258-VIII “Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність”, Наказом Міністерства фінансів України від 29.08.2019 р.
№ 362 “Про затвердження Порядку проведення перевірок з
контролю якості аудиторських послуг”, Рішення Ради нагляду за
аудиторською діяльністю Державної установи “Орган суспільного
нагляду за аудиторською діяльністю” від 30.08.2019 р. № 6/7/13
“Інформаційна анкета суб’єкта аудиторської діяльності”. Визначено,
що система контролю якості вимагає коригування щодо:
відповідальності керівництва та персоналу суб’єктів аудиторської
діяльності за застосування розроблених внутрішньофірмових
положень щодо системи контролю якості, вимог МСКЯ1, МСА,
Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність”; вимог до персоналу (контролер якості, рецензент,
партнер із завдання); ідентифікації загроз незалежності та відповіді
аудитора на оцінені загрози; вимог до розгляду скарг, складних
питань, питань, пов’язаних із безперервним професійним навчанням
аудиторів. Особливої уваги аудиторів потребує той факт, що
політики і процедури системи контролю якості мають поширюватися
не лише на аудит фінансової звітності, інші завдання з надання
впевненості, а і на супутні аудиторські послуги. Крім того, оцінка
загроз незалежності має проводитись і для неаудиторських
процедур, передбачених ст. 6 вищезазначеного Закону України.
У ході проведених досліджень розроблені процедури контролю
якості аудиторських послуг, заходи стимулювання персоналу
суб’єктів аудиторської діяльності щодо вивчення вимог до
упровадження системи контролю якості, розпорядчі документи
аудиторських фірм щодо оцінки етичних загроз, розподілу обов’язків
членів групи із завдання, вимог до кваліфікації ключового партнера,
контролера якості, ідентифікації аудиторських завдань, розв’язання
складних питань та їх документування, контрольні заходи щодо
виконання завдання на завершальному етапі та контроль якості
завдання. Запропоновані заходи дозволять суб’єктам аудиторської
діяльності своєчасно переглянути вже діючі системи контролю
якості, що сприятиме забезпеченню якісною інформацією всіх
користувачів аудиторських звітів, зовнішніх контролерів якості
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Моцний, Ф. В. Наукові відкриття Нобелівського рангу
спадкоємця запорізьких козаків / Ф. В. Моцний // Статистика
України. – 2020. – № 1. – C. 131-138.
У роботі з єдиної науково-методичної позиції розглянуті три
фундаментальні відкриття народженого в Україні професора
Григорія Антоновича Гамова, кожне з яких заслуговує на
Нобелівську премію – найбільш престижну світову відзнаку
досягнень науковців.
Простежено становлення Г. Гамова як одного з найвидатніших
учених ХХ століття – енциклопедиста, фізика-теоретика за
покликанням, астрофізика, космолога і біофізика, талановитого і
блискучого популяризатора науки, твори якого читаються на одному
диханні, а також автора незабутніх витівок і жартів. Г. Гамов був
членом Данської королівської академії наук, Американської академії
мистецтв
і
наук,
Міжнародного
астрономічного
союзу,
Американського фізичного товариства, почесним доктором багатьох
університетів світу. І хоча його ім’я мало відоме в Україні, проте без
нього історія науки була б неповною.
Уже з раннього дитинства Г. Гамов проявив неабиякий інтерес до
наукових досліджень, використавши мікроскоп для пошуку
еритроцитів і телескоп для спостереження за кометою Галлея. Він
закінчив
фізико-математичний
факультет
Ленінградського
державного університету, де слухав лекції засновника еволюційної
космології професора О. Фрідмана. Стажувався у Геттінгенському
університеті – центрі тодішньої теоретичної фізики, працював у
лауреатів Нобелівської премії професорів Е. Резерфорда і Н. Бора.
У 28 років Г. Гамов за рекомендацією академіка В. Вернадського
став наймолодшим членом-кореспондентом АН СРСР за усі роки її
існування.
Упродовж усього життя Г. Гамов цікавився найбільш
фундаментальними проблемами науки і зробив відкриття світового
рівня, вписані золотими літерами у скарбницю досягнень людства.
Він першим пояснив досліди Е. Резерфорда з альфа-частинками
(тунельний ефект); отримав емпіричну формулу Гейгера –
Неттолла, що зв’язує енергію альфа-частинок з періодом
напіврозпаду радіоактивних ядер. Г. Гамов є одним із піонерів
крапельної моделі ядра та застосування ядерної фізики до питань
еволюції зірок. Він висунув фантастичну гіпотезу про ранній Всесвіт,

64

Анотований інформаційно-бібліографічний покажчик статей

вважаючи його не лише надто щільним, а й дуже гарячим. Також
науковець побудував теорію Великого вибуху, з якої випливало
існування реліктового випромінювання (космічного мікрохвильового
фону) з температурою на 5–7 градусів вище температури
абсолютного нуля, виявленої методом радіоастрономії. Серед його
геніальних передбачень – триплетна модель генетичного коду,
алфавіт
життя
з
трибуквеними
словами,
підтверджена
експериментально на основі рентгеноструктурних досліджень ДНК і
системи емпірично встановлених правил Е. Чаргаффа. Ці відкриття
сприяли не лише розвиткові світової науки, а й розв’язанню
важливих практичних та економічних завдань.
Україна: аспекти праці : науково- еконічний та суспільнополітичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення
Мінпраці та НАН України ; редкол.: О. Варецька (голов. ред.)
[та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995. – Виходить 8 разів на рік
Україна: аспекти праці. – 2020. – №1.
Кравцов, С. Ринок праці країн ЄС як приклад регулювання
зайнятості населення: сучасний стан / С. Кравцов // Україна:
аспекти праці. – 2020. – № 1. – С. 3-10.
Політика державного регулювання зайнятості населення на
сьогодні знаходиться в стані трансформації, оскільки Україна,
пришвидшивши етапи впровадження європейських практик, у т.ч. з
питань ринку праці, намагається розв'язати проблеми щодо
дисбалансу попиту та пропозиції кадрів. Тому автором статті було
поставлено мету вивчити європейський досвід державної політики у
сфері зайнятості населення, яка передбачала: аналіз основних
тенденцій на національному ринку праці, соціальних моделей, які
застосовуються в європейських країнах, впливу процесу
євроінтеграції на різні сфери життєдіяльності людини. На основі
дослідження зарубіжного досвіду обґрунтувати можливі напрями
зменшення в країні безробіття при застосуванні нестандартних
форм зайнятості населення, а також проаналізувати наслідки
євроінтеграції України для соціально-трудової сфери, що є
актуальним питанням у системі формування соціальної політики.
Заюков, І. Дуальна освіта в системі підготовки кадрів для
потреб економіки України / І. Заюков // Україна: аспекти праці. –
2020. – № 1. – С. 11-17.
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Узагальнено особливості розвитку дуальної освіти в розвинених
країнах світу. Систематизовано інформацію щодо функціонування
моделі дуальної освіти, на прикладі Німеччини. Запропоновано
концептуальну модель професійної підготовки робочої сили за
робочими професіями при використанні дуальної форми освіти.
Мортіков,
В.
Особливості
формування
загальних
компетентностей для професій соціальної сфери / В. Мортіков //
Україна: аспекти праці. – 2020. – № 1. – С. 18-23.
Проаналізовано інституціональна ефективність технологій
управління персоналом. Досліджені різні обмеження та роль фігури
безбілетника під час використання цих технологій. Розглянуто
алгоритм оцінки інституційної ефективності навчання працівників.
Лукович, В. Дослідження заборгованості зі сплати єдиного
соціального внеску в Україні та шляхів її упередження /
В. Лукович, Є. Родіна, О. Горян // Україна: аспекти праці. – 2020. –
№ 1. – С. 24-31.
Досліджено причини виникнення заборгованості зі сплати
єдиного соціального внеску. Проаналізовано їх вплив на параметри
пенсійної системи у сукупності їх різносторонніх аспектів. Доведено
необхідність комплексного підходу до вирішення проблеми
виникнення боргу. Наголошено на недостатності розгляду середніх
на користь аналізу відповідних розподілів. Розглянуто чинні
механізми упередження виникнення боргу та запропоновано
варіанти їх удосконалення.
Мартиненко, М. Проблеми та перспективи модернізації
соціального діалогу в Україні / М. Мартиненко // Україна: аспекти
праці. – 2020. – № 1. – С. 32-37.
У статті проаналізовано сучасні проблеми розвитку соціального
партнерства в Україні, причини його обмеженої дієздатності і
проблеми модернізації розвитку соціального діалогу та основні
напрями його вдосконалення.
Давидюк, О. Актуальні проблеми професійної діяльності
соціальних працівників: соціологічний підхід / О. Давидюк //
Україна: аспекти праці. – 2020. – № 1. – С. 38-44.
У
статті
за
результатами
соціологічного
опитування
співробітників
закладів-надавачів
соціальних
послуг
охарактеризовано основні аспекти їхньої діяльності. Виявлено
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соціально-демографічні характеристики, мотиваційні чинники,
ціннісні настанови. Окреслено комплекс проблем, що виникають в
процесі надання соціальних послуг соціальним працівником, та їх
вплив на підвищення якості соціального обслуговування
Терюханова, І. Особливості
формування загальних
компетентностей для професій соціальної сфер / І. Терюханова,
Н. Стульпінас, О. Терещенко // Україна: аспекти праці. – 2020. –
№ 1. – С. 45-50.
У колишній парадигмі освіти, заснованої на кваліфікаційному
підході, основний акцент робився на придбання і передачу знань,
критеріями результату традиційного навчання були знання, уміння і
навички. Однак соціальна робота належить до тих рідкісних видів
професійної діяльності, де найчастіше не професійні знання і
навички, а особистісні якості фахівця багато в чому визначають
успішність і ефективність роботи. Тому в процесі навчання
соціального працівника має відбуватися не тільки пізнання їм основ
і тонкощів професії, а й виховання його як особистості, формування
духовно-моральних якостей, які майбутній фахівець проявить в
роботі з людьми. Вирішити це завдання можливо лише при
використанні компетентнісного (або компетентністно-орієнтованого)
підходу.
Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційнопрактичний журнал М-ва фінансів України / М-во фінансів
України ; редкол.: Т. І. Єфименко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ :
[б. в.], 1995. – Виходить щомісяця.
Фінанси України. – 2020. – № 1.
Любіч, О. О. Макроекономічні аспекти фінансової стабільності
України / О. О. Любіч, А. О. Дробязко // Фінанси України. – 2020. – № 1. –
C. 8-25.
Статтю присвячено дослідженню залежності монетарних
показників від коливань валютного курсу. У 2019 р. Україна вперше
після набуття незалежності стикнулася з явищем значного
зміцнення обмінного курсу гривні протягом тривалого часу (кількох
місяців) на тлі погіршення показників промислового виробництва і
зростання від’ємного торговельного сальдо товарами та послугами,
що вимагає нового наукового осмислення. Розглянуто взаємозв’язки
у трендах 20-річного циклу розвитку між основними інструментами
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центрального банку й темпами монетизації реального сектору.
Встановлено, що в Україні, в умовах відкритої малої сировинної
економіки, внаслідок негативних процесів, які можуть бути
ініційовані ззовні, зокрема в разі істотних коливань цін на
міжнародних товарних ринках, посилюються загрози дестабілізації
сталого розвитку, а також ризики непередбачуваних просторовочасових циклічних змін фаз зростання, стагнації, рецесії соціальноекономічних систем. Розкрито питання безпечних (оптимальних)
діапазонів зміни індикаторів фінансової безпеки та інструментів
управління ними і їх взаємного впливу. Автори розуміють, що
запропоновані форми аналізу динаміки коливань зазначених
індикаторів є дискусійними і потребують подальших наукових
досліджень у рамках розроблення широкої стратегії економічної
безпеки держави.
Тимченко, О. М. Наслідки податкових трансформацій у
країнах ЄС та США / О. М. Тимченко // Фінанси України. – 2020. –
№ 1. – C. 26-41.
Вивчення досвіду країн Європейського Союзу і США з
оцінювання наслідків податкових реформ для економіки є
актуальним для України з точки зору методологічних підходів,
інтерпретації результатів, використання під час розроблення й
реалізації податкової політики. У статті систематизовано підходи
зарубіжних учених до оцінки впливу податкових трансформацій на
ВВП, зайнятість, інвестиції, доходи населення; наведено її
результати. Висновки науковців є неоднозначними. Більшість
досліджень свідчить на користь зменшення податків. Проте
економічне
зростання
внаслідок
зниження
податкового
навантаження фіксується лише в короткостроковій перспективі та з
часом нівелюється. Найвідчутніше на поведінку бізнесу і споживачів
зміни в оподаткуванні впливають у період їх очікування. Для
підтримки бюджету зменшення податкового навантаження на
прибуток
із
метою
активізації
бізнесу
супроводжується
компенсаторними заходами за рахунок змін у акцизному й
екологічному оподаткуванні.
Диба, М. І. Інвестиційна привабливість надання програмного
забезпечення як послуги в економіці спільної участі / М. І. Диба,
Ю. О. Гернего // Фінанси України. – 2020. – № 1. – C. 42-57.
З огляду на необхідність побудови сучасного бізнесу на основі
інновацій
та
посиленні
конкуренції
між
інноваційними
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підприємствами, постала потреба в якісному оновленні бізнесмоделей із метою отримання прибутку в довгостроковій перспективі
та забезпечення конкурентної переваги на національному й
міжнародному ринках. У цьому контексті слід відзначити поширення
парадигми розумного спільного споживання. У статті здійснено
теоретичне обґрунтування сутнісних характеристик економіки
спільної участі (трактується окремими авторами як економіка
спільного споживання або шерингова економіка; англ. sharing
economy). Розглянуто специфіку трансформації суспільних потреб
як передумови становлення такої економіки. Визначено її ключові
параметри, які дають можливість простежити еволюцію моделей
обміну в рамках економіки спільної участі. Проаналізовано
специфіку та результативність ведення бізнесу на основі SaaSмоделі на світовому ринку. Досліджено особливості і структуру
залучення інвестицій SaaS-компаніями у вимірі глобалізованої
економіки. Наведено приклади найуспішніших на світовому ринку
бізнесів, котрі формують переваги програмного забезпечення як
послуги. Визначено критерії успіху та інвестиційної привабливості
SaaS-бізнесу на міжнародному рівні. На підставі аналізу SaaS-ринку
в Україні окреслено його специфіку та оцінено потенціал
підвищення його інвестиційної привабливості.
Опарін, В. М. Імперативи бюджетного регулювання в Україні
в умовах фіскальної децентралізації / В. М. Опарін,
Я. А. Сарнецька // Фінанси України. – 2020. – № 1. – C. 58-72.
Стаття присвячена проблематиці формування збалансованої на
всіх рівнях бюджетної системи України, яка має стати основою
усунення
наявних
диспропорцій
регіонального
розвитку.
Розв’язання цих завдань, значення котрих істотно зростає в умовах
розпочатої фіскальної децентралізації, ґрунтується на двох
ключових напрямах: 1) фінансовому вирівнюванні, проблематика
якого розглянута нами в попередній статті; 2) бюджетному
регулюванні, сутність котрого полягає в територіальному
перерозподілі доходів на базі міжбюджетних трансфертів або
використання індивідуальних нормативів розщеплення певних видів
загальнодержавних податків між рівнями бюджетної системи.
Метою статті є визначення основних імперативів бюджетного
регулювання в умовах фіскальної децентралізації. За результатами
дослідження сформульовано чотири основних таких імперативи:
оптимізація розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної
системи, забезпечення ефективності субвенцій на інвестиції,
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підвищення підзвітності центрального й місцевих
збалансування механізмів бюджетного регулювання.
планується визначити та обґрунтувати оптимальні
розподілу доходів і видатків між ланками бюджету в
фіскальної децентралізації.
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урядів,
Надалі
критерії
умовах

Возняк, Г. В. Формування фінансово спроможних
територіальних громад: ризики децентралізації / Г. В. Возняк,
І. В. Жеребило // Фінанси України. – 2020. – № 1. – C. 73-82.
Фінансова децентралізація, що є потужним механізмом
підвищення ефективності використання бюджетних коштів та
створення належних умов для забезпечення виконання місцевими
органами влади й органами місцевого самоврядування своїх
повноважень, здатна продукувати ризики формування фінансово
неспроможних територіальних громад. У статті окреслено такі
ризики, надано їх характеристику. Підкреслено, що основними
серед них є: мінімізація ефективності контролю центральною
владою бюджетного процесу на місцевому рівні, ефект м’яких
бюджетних обмежень та надмірна орієнтація на поточне
споживання, ігнорування критеріями формування спроможних
громад і політизація процесу об’єднання останніх обласними
радами, дублювання повноважень та посилення дисбалансів у
форматі “ресурси – повноваження”, поглиблення фінансовоекономічної диференціації розвитку територій. Запропоновано
напрями нівелювання зазначених ризиків у частині вдосконалення
нормативно-правового
забезпечення,
посилення
контролю
діяльності
органів місцевого
самоврядування,
підвищення
прозорості бюджетного процесу тощо.
Хвесик, М. А. Природно-ресурсна рента і рентні платежі:
диференціація понять / М. А. Хвесик, Л. В. Левковська,
О. В. Сакаль, Д. В. Клиновий // Фінанси України. – 2020. – № 1. –
C. 83-98.
У статті досліджено понятійно-термінологічні аспекти природноресурсної ренти і рентних платежів. Обґрунтовано, що у вітчизняній
сфері природокористування щодо окремих видів природних
ресурсів, зокрема водних і лісових, спостерігається підміна понять
податків/зборів за спеціальне використання ресурсу і рентних
платежів. Виявлено, що в чинному Податковому кодексі України
рентну плату необґрунтовано термінологічно ототожнено із
загальнодержавним податком, який стягується за користування
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природними ресурсами. Запропоновано чітко диференціювати
поняття збору за спеціальне використання ресурсу, що має
відшкодувальний характер і сплачується природокористувачем за
факт природокористування; податку загального характеру, котрий
сплачується власником ресурсу за фактом наявності в нього права
власності; рентної плати (платежу), який має стягуватися з метою
вилучення незаробленого підприємцем доходу, отриманого в
результаті наявності певних переваг над іншими суб’єктами
господарювання. Обґрунтовано доцільність запозичення окремих
дієвих елементів фіскального регулювання природно-ресурсної
сфери зарубіжних країн.
Рязанова, Н. С. Енергоінформаційна природа вартості /
Н. С. Рязанова, В. М. Федосов // Фінанси України. – 2020. – № 1. –
C. 99-113.
Ця стаття перша з циклу статей, присвячених розкриттю
енергоінформаційної природи, властивостей і законів вартості, а
також ролі фінансів у її функціонуванні. Мета цієї засадничої статті –
обґрунтувати актуальність дослідження, викласти його методологію,
енергоінформаційну генезу та характерні ознаки вартості. Далі
йтиметься про властивості й об’єктивні закони вартості, роль
фінансів у її функціонуванні, реалізації її енергоінформаційної
природи.
Вартість
–
ключова
економічна
категорія,
й
цілеспрямоване використання її властивостей і законів є основою
успішної економіки. На жаль, процеси формування та руху вартості,
грошового капіталу не відповідають пануючим на сьогодні
уявленням про вартість. Вихідна позиція авторів полягає в такому:
вартість має розглядатися крізь призму положень теоретичної
фізики як науки, що вивчає загальні властивості матерії та явищ у
ній, виводить загальні закони управління цими явищами. Оскільки
положення, викладені в зазначеному циклі статей, відрізняються від
усталених уявлень про природу вартості, автори пропонують
розглянути цей матеріал у порядку дискусії.
Чумакова, І. Ю. Оновлення механізмів прозорості і
підзвітності
комунальних
підприємств
в
умовах
децентралізації / І. Ю. Чумакова // Фінанси України. – 2020. –
№ 1. – C. 114-128.
Об’єктом дослідження є механізми нагляду й аудиту
комунальних підприємств та поліпшення цих механізмів у межах
реформи децентралізації в Україні. У статті проаналізовано зміни
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законодавства з бухгалтерського обліку й аудиту фінансової
звітності в контексті забезпечення прозорості і підзвітності
управління комунальним господарством з боку органів місцевого
самоврядування. Визначено ключові ризики та проблеми у сфері
децентралізації й формування об’єднаних територіальних громад на
тлі реалізації Україною завдань з імплементації Угоди про асоціацію
з ЄС у вітчизняну практику. Виконання євроінтеграційних завдань
для нашої країни передбачає створення умов для доступу до
фінансово-економічних показників діяльності комунальних унітарних
підприємств
та
підвищення
їх
підзвітності
населенню
територіальних
громад.
Сформульовано
пропозиції
щодо
оприлюднення інформації про діяльність комунальних унітарних
підприємств і надано практичні рекомендації для органів місцевого
самоврядування стосовно категорій комунальних підприємств, де
мають бути створені наглядові ради, та критеріїв відбору
незалежних аудиторів для проведення обов’язкового аудиту річної
фінансової звітності таких підприємств.
Фінанси України. – 2020. – № 2.
Данилишин, Б. М. Перспективи удосконалення монетарної
політики України / Б. М. Данилишин // Фінанси України. – 2020. –
№ 2. – C. 7-24.
У статті визначено, що внаслідок непередбачуваності загроз
виникнення кризових явищ, ризиків ринкової неврівноваженості при
застосуванні монетарних регуляторних механізмів надзвичайно
важливим є поєднання грошово-кредитного регулювання з гнучкою
політикою реформ державного фінансового управління. Контроль і
регулювання руху активів у економіці з боку Національного банку
України за допомогою таргетування інфляції та керованого
плаваючого валютного курсу мають бути спрямовані на стійке
зростання всіх складових вітчизняної соціально-економічної
системи. Мета статті полягає у визначенні науково обґрунтованих
підходів до розроблення та впровадження збалансованої грошовокредитної політики в Україні в межах середньострокового періоду.
Зроблено висновки, що в перспективі монетарна політика повинна
передбачати вдосконалення трансмісійних механізмів, які б
стимулювали кредитну активність банківської системи для
підтримки
реального
сектору,
збільшення
зайнятості
та
економічного зростання за умови забезпечення стабільності
національних грошей та банківської системи в цілому. Принципово
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важливим є подальше вдосконалення конфігурацій мережевих
форм взаємодії всіх учасників контрактних відносин за різних
варіантів дій НБУ і поведінкової реакції економічних агентів.
Сторонянська, І. З. Моделі фінансового вирівнювання:
світова практика / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Фінанси
України. – 2020. – № 2. – C. 25-37.
У статті проведено поглиблений аналіз моделей фінансового
вирівнювання в розвинутих країнах світу, досвід яких може бути
корисним для вдосконалення вітчизняної практики вирівнювання в
контексті модернізації його методичних засад за видатками, а також
ідентифіковано українську модель. Виокремлено форми й види
фінансового вирівнювання. З’ясовано, що для більшості країн
модель фінансового вирівнювання поєднує його різні способи
(вертикальне, горизонтальне, за доходами, за видатками). На вибір
моделі вирівнювання впливає інституційна структура держави,
особливості
адміністративно-територіального устрою,
рівень
економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць та
їх фінансова спроможність, ступінь децентралізації влади, стан
розроблення стандартів соціальних послуг. Окреслено проблеми
переходу до фінансового вирівнювання дохідної спроможності в
Україні та пошуку шляхів його вдосконалення, враховуючи досвід
розвинутих країн і особливості національної бюджетної системи.
Кощук, Т. В. Теоретичні засади та досвід акцизного
оподаткування новітньої продукції для споживання нікотину в
країнах ЄС: висновки для України / Т. В. Кощук // Фінанси
України. – 2020. – № 2. – C. 38-54.
У статті окреслено сучасні наукові підходи до акцизного
оподаткування тютюнових виробів загалом і теоретичні засади
справляння акцизного податку з тютюнових виробів для нагрівання
та електронних сигарет. Проаналізовано рекомендації Єврокомісії й
досвід країн ЄС у сфері акцизного оподаткування цієї новітньої
продукції для споживання нікотину, а також законодавчі зміни щодо
справляння акцизного податку з цих товарів в Україні. Доведено, що
застосування порівняно невисоких ставок акцизного оподаткування
тютюнових виробів для нагрівання та електронних сигарет можна
розглядати як інструмент запобігання подальшій тінізації
вітчизняного тютюнового ринку в умовах динамічного підвищення
ставок акцизного податку на сигарети і проблем у сфері податкового
адміністрування. З цією метою необхідно, зокрема, переглянути
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зміни до Податкового кодексу України, котрими передбачено
підвищення з 2021 р. ставки акцизу для тютюнових виробів для
нагрівання майже в чотири рази зі встановленням її не на одиницю
маси, виражену в кілограмах, а на тисячу одиниць продукції, як
регламентовано для сигарет.
Ватульов, А. В. Упровадження ґендерного підходу в систему
управління державними фінансами / А. В. Ватульов,
К. В. Клименко, К. В. Кузнєцов // Фінанси України. – 2020. – № 2. –
C. 55-81.
У статті проаналізовано особливості впровадження ґендерного
підходу в систему управління державними фінансами, визначено
основні шляхи подолання ґендерних розривів відповідно до
Стратегії
реформування
системи
управління
державними
фінансами на 2017–2020 роки та низки законодавчих і нормативноправових актів, що регулюють ґендерні питання в системі
управління публічними фінансами. Акцентовано увагу на розгляді
проекту “Ґендерне бюджетування в Україні”, головною метою якого
є підвищення економічної ефективності й результативності видатків
бюджету, що враховують потреби чоловіків і жінок та їх різних груп.
Наголошено, що для підтримки ґендерного підходу необхідні:
розроблення пропозицій та рекомендацій до законодавчих і
нормативно-правових актів, які регулюють бюджетні відносини щодо
ґендерно орієнтованого бюджетування; ґендерний аналіз програм,
фінансованих із державного та місцевих бюджетів; проведення
консультацій з питань практичного впровадження ґендерно
орієнтованого підходу в бюджетний процес на державному та
місцевому рівнях; застосування міжнародного досвіду у сфері
впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному
процесі; здійснення інформаційно-просвітницьких заходів.
Бак, Н. А. Приватна благодійність в Україні та можливості її
активізації для фінансування потреб суспільного розвитку /
Н. А. Бак // Фінанси України. – 2020. – № 2. – C. 82-100.
В багатьох провідних країнах світу благодійність успішно
застосовується, зокрема, в рамках державної фінансової політики,
заохочуючи
приватну
ініціативу
та
сприяючи
розвитку
громадянського суспільства. У статті розкрито значення приватної
благодійності
як
чинника
розвитку
системи
фінансових
взаємозв’язків.
Охарактеризовано напрями її
впливу на
фінансування суспільних потреб у контексті реалізації соціальної й

74

Анотований інформаційно-бібліографічний покажчик статей

фінансової політики держави. Проаналізовано рівень розвитку
приватної благодійності в Україні. Наголошено на тому, що така
благодійність
недостатньо
використовується
як
метод
перерозподілу
частини
національного
доходу
на
основі
добровільності та безкорисливості. Обґрунтовано можливість
впливу держави на доброчинні наміри громадян шляхом здійснення
заходів системного характеру, націлених на підвищення суспільної
довіри, в т. ч. до організованих інститутів благодійництва, а також
заходів у сфері політики доходів, бюджетного фінансування,
податкового регламентування благодійних пожертв. Підкреслено
роль органів місцевого самоврядування в заохоченні приватної
благодійності в Україні.
Рязанова, Н. С. Властивості та об’єктивні закони вартості у
світлі її енергоінформаційної природи / Н. С. Рязанова,
В. М. Федосов // Фінанси України. – 2020. – № 2. – C. 101-114.
Ця стаття є другою в циклі статей, присвячених розкриттю
енергоінформаційної ґенези, властивостей і законів вартості, а
також ролі фінансів у її функціонуванні. Мета статті – дослідити рух
як властивість вартості, його особливості, а також об’єктивні закони
вартості, що дає можливість по-новому осмислити специфічні риси
сучасних
фінансів
та
економіки
загалом.
У
світлі
енергоінформаційної природи вартості деталізовано зміст категорії
“грошовий капітал”. Розглянуто закони, що стосуються механізму
існування вартості, її джерел, а також систем координат і відліку
вартості. Показано, які важливі для практичної економіки та її
фінансів висновки можуть випливати зі знання зазначених законів.
Оскільки викладені в цій статті положення відрізняються від
усталених на сьогодні уявлень щодо природи вартості, її
властивостей та законів, автори пропонують розглянути цей
матеріал у порядку дискусії.
Дерлиця, А. Ю. Майбутнє суспільних фінансів: вступ до
фінансової футурології / А. Ю. Дерлиця // Фінанси України. –
2020. – № 2. – C. 115-126.
У статті здійснено спробу дослідити напрями можливої
трансформації суспільних фінансів під впливом становлення
цифрової економіки та цифрового суспільства. Застосовано підходи
футурології для передбачення майбутнього фінансової системи.
Надано визначення фінансової футурології як вчення про
перспективні й потенційні риси фінансової системи на основі знань
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про тенденції та вектори розвитку технологій, економіки й
суспільства. Обґрунтовано, що фінансова футурологія повинна
спільно розглядати питання як фіскальної футурології, так і
футурології персональних, корпоративних фінансів і фінансового
ринку. Окреслено метод фінансової футурології та його відмінності
від традиційного економічного прогнозування. Досліджено вплив
цифровізації на навколишнє середовище суспільних фінансів:
економічні, соціальні й політико-управлінські умови. Розкрито
перспективні риси системи оподаткування в майбутньому.
З’ясовано можливий вплив цифровізації на функціонування
бюджетних установ і особливості фінансування бюджетних видатків
у сфері освіти, охорони здоров’я, правоохоронної діяльності,
соціальних трансфертів тощо. Наголошено на необхідності
подальшого застосування підходів фінансової футурології з метою
оцінки можливого впливу становлення цифрової економіки та
цифрового суспільства на функціонування фінансових інститутів.
Фінанси України. – 2020. – № 3.
Даниленко, А. І. Фінансові ризики: їх сутність та оцінювання
на підприємствах України / А. І. Даниленко // Фінанси України. –
2020. – № 3. – C. 7-22.
У статті розглянуто різні підходи до моніторингу формування, а
також до прогностичних припущень наслідків загроз порушення
рівноваги у фінансовому та нефінансовому секторах народного
господарства Україні. Спостерігається ситуація, коли в менеджменті
банків (на вимогу і за настановами Національного банку України), у
компаніях, що увійшли до складу вітчизняних, іноземних фінансовопромислових груп, і на окремих великих суб’єктах підприємництва
широко використовується оцінювання ризиків, зокрема фінансових,
котрі відображають практично всі складові турбулентних явищ у
господарському просторі. Водночас їх майже не контролюють на
більшості середніх та на всіх малих підприємствах. Проблемі
виявлення та нейтралізації ризиків в управлінській діяльності
суб’єктів господарювання присвячено багато публікацій, проте в
цілому для реальної економіки питання посилення активності урядів
в цій сфері розглядалися здебільшого фрагментарно та
непослідовно. На основі широкого фактичного матеріалу з’ясовано
особливості визначення й оцінювання ризиків на підприємствах
України в умовах зростання ентропії ділового середовища. У
наступній статті буде запропоновано концептуальні засади щодо
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підвищення ролі держави у нейтралізації імовірних фінансових
викликів дестабілізації.
Ловінська, Л. Г. Деякі аспекти звітності компаній про сталий
розвиток / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. – 2020. – № 3. – C. 23-42.
У статті на базі вивчення міжнародних регуляторних актів у сфері
нефінансової звітності розкрито основні тенденції її удосконалення
на глобальному рівні як звітності компаній про внесок у досягнення
Цілей сталого розвитку. Висвітлено фактори якісного відображення
інформації в цій звітності. Проведено аналіз нефінансової звітності
12 зарубіжних металургійних компаній, на підставі котрого виявлено,
що не вся інформація про сталий розвиток, наведена в ній, доречна
й суттєва. Доведено, що різноманіття видів нефінансової звітності
призводить до зниження її ефективності при виконанні
найважливішої функції – розкриття релевантної нефінансової
інформації про досягнення Цілей сталого розвитку. Обґрунтовано,
що уникнути цієї проблеми можливо лише за умови уніфікації
показників нефінансової звітності та стандартизації підходів до її
складання.
Кудряшов, В. П. Інституційне забезпечення імплементації
фіскальних правил / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2020. –
№ 3. – C. 43-64.
Проведено аналіз формування системи інститутів, що
забезпечують імплементацію фіскальних правил в Україні,
розподілу повноважень, зобов’язань і відповідальності між її
складовими. Встановлено, що фіскальні ризики в нашій країні
залишаються високими, а вже впроваджені задля їх обмеження
окремі елементи фіскальних правил не повною мірою відповідають
світовій практиці. Потребують уточнення цілі й завдання інститутів
для імплементації фіскальних правил, вимоги до їх складових, а
також порядку діяльності. Необхідно прийняти законодавчі норми
щодо
формування
структури
фіскальних
інститутів
та
регламентування їхніх операцій, а також вирішити питання
створення в Україні незалежних фіскальних інститутів, що
підтвердили свою результативність у забезпеченні імплементації
фіскальних правил у ЄС. Зроблено висновки, що незалежні
фіскальні інститути повинні отримати достатні повноваження для
моніторингу динаміки фіскальних операцій, оприлюднення його
результатів, розроблення й надання рекомендацій і пропозицій
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органам державного управління стосовно імплементації фіскальних
правил, а також застосування механізмів їх урахування.
Бортніков, Г. П. Заходи реагування центральних банків і
банківської спільноти на епідемію коронавірусу / Г. П. Бортніков //
Фінанси України. – 2020. – № 3. – C. 65-79.
У статті наголошено, що наразі центральні банки як органи
монетарної політики й регулювання заохочують комерційні банки
використовувати буфери капіталу та ліквідності для реагування на
проблеми, спричинені наслідками коронавірусної інфекції. Зокрема,
слушними є заходи з полегшення боргового тягаря для малого й
середнього бізнесу та домогосподарств. Фіскальні заходи у вигляді
субсидій тим галузям економіки, котрі найбільше постраждали від
кризи, сприятимуть підвищенню кредитоспроможності клієнтів
банків і зменшенню дефолтів. Обґрунтовано потребу у створенні в
Україні стабілізаційного фонду за рахунок додаткових зборів від
великих корпорацій, державного бюджету й державних запозичень.
Серед основних монетарних заходів запропоновано зниження
облікової ставки, розширення доступу банків до ліквідності. Заходи
у сфері нагляду включають призупинення стрес-тестів, надання
банкам дозволу на реструктуризацію кредитів постраждалим
позичальникам, пом’якшення вимог до класифікації кредитного
ризику, обмеження виїзних перевірок. Зазначено, що комерційні
банки в нинішніх умовах активізують веб-комунікації з клієнтами,
посилюють заходи з охорони здоров’я персоналу, переводять
частину працівників на надомну працю. Зроблено висновок, що
поточна криза призведе до трансформації банківського бізнесу на
користь дистанційного обслуговування й безготівкових операцій.
Сторонянська, І. З. Ризики бюджетного вирівнювання в
умовах
адміністративно-фінансової
децентралізації
/
І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Фінанси України. – 2020. –
№ 3. – C. 80-93.
У зв’язку з реалізацією в Україні адміністративно-територіальної
реформи та децентралізацією влади змінилася система бюджетного
вирівнювання. З метою зміцнення фінансової бази місцевих
бюджетів здійснено перехід від вирівнювання за видатками до
вирівнювання за доходами. У статті ідентифіковано ризики системи
бюджетного вирівнювання в умовах адміністративно-фінансової
децентралізації в Україні, а саме: порушення соціальної
справедливості в регіональному вимірі; посилення диференціації

78

Анотований інформаційно-бібліографічний покажчик статей

розвитку столиці та регіонів, міських і сільських, об’єднаних та
необ’єднаних територіальних громад; зниження рівня самостійності
органів місцевого самоврядування в прийнятті рішень щодо
напрямів використання отриманих із державного бюджету
трансфертів і вирішення питань локального значення; політизації
процесу бюджетного регулювання й збільшення лобістської
складової розподілу міжбюджетних трансфертів. Окреслено
напрями нівелювання ризиків бюджетного регулювання з
дотриманням принципу територіальної справедливості при
горизонтальному
перерозподілі
фінансових
ресурсів,
удосконалення механізму розрахунку індексу податкоспроможності
розвитку територій.
Малиняк, Б. С. Бюджетне планування і пріоритети розвитку
громад: інструменти гармонізації та проблеми їх застосування /
Б. С. Малиняк // Фінанси України. – 2020. – № 3. – C. 94-111.
За результатами опрацювання теоретичних досліджень
функціонування місцевого самоврядування та бюджетного
менеджменту доведено необхідність узгодження бюджетної
політики з плануванням розвитку громад, а можливі інструменти
реалізації цього завдання об’єднано у дві групи. В першу групу
включено механізми узгодження бюджетного планування з
визначеними пріоритетами розвитку на рівні територіальної громади
загалом, а в другу – інструментарій гармонізації відповідних
параметрів на рівні розпорядників бюджетних коштів (бюджетних
установ). Розглянуто проблематику застосування кожної групи
інструментів. З’ясовано, що ефективному узгодженню бюджетних
параметрів із цілями розвитку на рівні територіальної громади
перешкоджають інституційна неврегульованість, обмеженість
досвіду середньострокового бюджетного планування, низька якість
програмних документів органів місцевого самоврядування в частині
фінансових параметрів, нерозвиненість методології прогнозування
ключових показників місцевих бюджетів. Встановлено, що
перелічені проблеми спричинені недосконалістю механізму
узгодження цілей і завдань бюджетних програм, а також показників
їх виконання з відповідними параметрами програмних документів
розвитку громади.
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Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д.
екон. ін-т. – Київ : НДЕІ, 2001. – Виходить щомісяця.
Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 1.
Предборський, В. А. Пучок ïричин тінізації влади в Óкраїні як
інструментарій адекватного дослідження / В. А. Предборський //
Формування ринкових відносин. – 2020. – № 1. – С. 7-17.
У статті обґрунтована необхідність протидії системній тінізації
владних відносин на підставі дослідження пучка причин та
застосування ефективних засобів їх обмеження та локалізації,
подолання розвитку процесів прискореної розбудови тіньової влади
як головного тінізаційного чинника реформування
Гужва, І. Ю. Промисловість України: сучасні тенденції та
фактори розвитку / І. Ю. Гужва, К. О. Гончаренко // Формування
ринкових відносин. – 2020. – № 1. – С. 18-24.
Проаналізовано показники розвитку української промисловості в
цілому та на рівні окремих галузей. Ідентифіковано основні чинники,
що перешкоджають розвитку вітчизняної промисловості на
сучасному етапі. Дано оцінку впливу деяких заходів промислової
політики держави (введення мораторію на експорт необроблених
лісоматеріалів, підвищення вивізного мита на брухт чорних металів,
запровадження компенсації витрат на закупівлю сільгосптехніки
вітчизняного виробництва) на динаміку розвитку окремих галузей
виробництва в Україні.
Лисенок, О. В Удосконалення сутності та класифікації
власного капіталу банку / О. В. Лисенок // Формування ринкових
відносин. – 2020. – № 1. – С. 24-30.
У статті досліджується сутність власного капіталу банку та його
класифікація. За результатами дослідження зроблено висновок, що
власний капітал банку – це окремий об’єкт управління в системі
фінансів банківської установи, який формується з власних коштів
акціонерів банку, спеціальних фондів і резервів та забезпечує
здійснення фінансово–економічних операцій з метою одержання
прибутку. Окрім цього, удосконалено класифікацію видів власного
капіталу, де до класифікаційної ознаки «спосіб розрахунку»
включено «економічний капітал», що відображає систему відносин
між банком та його контрагентами з приводу потреби у формуванні
певної суми власного капіталу для покриття можливих збитків від
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реалізації певних ризиків, які приймає на себе банківська установа у
процесі своєї фінансово–економічної діяльності.
Рижакова,
Г.
М.
Еколого-економічні
імперативи
біосферосумісності як інноваційний напрямок забезпечення
енергетичної безпеки України / Г. М. Рижакова, К. М. Предун,
М. А. Дружинін, І. С. Івахненко // Формування ринкових відносин. –
2020. – № 1. – С. 31-37.
В статті розглянуті сучасні тенденції екологічного будівництва.
Запропоновано способи стимулювання екологічного будівництва.
Аналізується проектне рішення забезпечення організаційно–
технологічної надійності будівництва з позиції можливості реалізації
функцій біосферосумісного міста і впровадження інноваційних
конструктивних та архітектурно–планувальних рішень. Стосовно
будівельного проекту дана формалізація методики розрахунку
показників біотехносфери міст і поселень, визначені кількісні
показники реалізації функцій міста.
Лалакулич,
М.
Ю.
Напрями
розвитку
методології
бухгалтерського обліку в частині результатів інноваційної
діяльності / М. Ю. Лалакулич // Формування ринкових відносин. –
2020. – № 1. – С. 37-41.
У статті наведено три стадії організаційної форми виробництва
інноваційних продуктів. Визначено складові інноваційної стратегії.
Виділено дві групи об’єктів обліку. Окреслено напрями облікового
відображення інновацій. Виокремлено об’єкти бухгалтерського
обліку в частині необоротних і оборотних активів, витрат.
Малихіна, О. М. Особливості індикації бізнес-процесів у
динамічних системах: перспективи інвестиційних рішень в
сучасному будівельному девелопменті / О. М. Малихіна,
Т. М. Іщенко, Т. В. Савчук, Г. С. Петренко // Формування ринкових
відносин. – 2020. – № 1. – С. 42-48.
В статті запропоновано концептуальний підхід визначення
інноваційності управлінської діяльності підприємств як інтегратора
забезпечення динамічного розвитку підприємства в межах
традиційних
форматів
економічних
інтересів.
Визначений
методичний інструментарій реалізації комплексу інноваційних
технологій в управлінській діяльності підприємств на основі
сформованої
дескриптивної
моделі
оптимізації
комплексу
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Кудрицька, Н. В. Методологія оцінки конкурентоспроможності
морських портів / Н. В. Кудрицька // Формування ринкових відносин. –
2020. – № 1. – С. 49-55.
У статті розглянутий методологічний підхід до оцінки
конкурентоспроможності порту Антверпен з використанням
психометричної шкали Лайкерта на основі розширеної версії
«діамантового» підходу Портера, яка передбачає чотири блоки:
факторні умови; попит; пов’язані галузі та стратегія фірми; структура
та суперництво. Уведення «діамантових» рамок дозволило
розширити визначення переваг та слабких місць специфічного
портового кластеру, надало можливість зробити суттєвий внесок у
розвиток політики та менеджменту порту.
Визначені основні напрями підвищення конкурентоспроможності
портів України, а саме: дотримання вимог до агентських компаній,
покращення їх фінансової спроможності та репутації; надання
якісних послуг експедирування та складування вантажів;
удосконалення
нормативно–правової
бази,
яка
сприяє
імплементації вітчизняного законодавства у сфері морського
транспорту до вимог ЄС та усього світу.
Чобаль, Л. Ю. Методика оцінки економічної ефективності
стратегій суб’єктів підприємництва сфери сільського аграрного
туризму / Л. Ю. Чобаль, М. П. Кляп, Я. Ю. Роман // Формування
ринкових відносин. – 2020. – № 1. – С. 56-60.
Дано определение сущности понятия «эффективная стратегия».
Приведены признаки эффективной стратегии. Выделены этапы по
методике оценки экономической эффективности выбранных
стратегий субъектов предпринимательства сферы сельского
аграрного туризма.
Результатами проведенного исследования стали следующие
выводы.
Определена
методика
оценки
экономической
эффективности
выбранных
стратегий
субъектов
предпринимательства сельского аграрного туризма, которая
рассматривает экономическую эффективность стратегий как
результативность экономической системы, выражающаяся в
отношении полезных конечных результатов ее функционирования к
затраченным ресурсам. При этом выделены две основные группы
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показателей эффективности
деятельности.

–

хозяйственной

и

финансовой

Попрозман, О. І. Стратегія діяльності підприємства в умовах
монополізації ринку / О. І. Попрозман // Формування ринкових
відносин. – 2020. – № 1. – С. 61-66.
У статті розглядаються процеси стратегічної діяльності
підприємства, яке функціонує в умовах, що характеризуються
монополізацією ринку і стикаються з проблемою прийняття рішень.
Проблема прийняття економічних рішень – це проблема вибору
одного з альтернативних економічних дій, і вона виникає тільки тоді,
коли існує не тільки реальна можливість для даного економічного
суб’єкта, але також і необхідність вибору між альтернативними
діями. Будь-яка економічна дія починається з визначення
відповідної потреби. Оскільки наші потреби безмежні, відносне і
тимчасове задоволення потреб протягом певного періоду часу веде
до подальшого розширення і поглиблення потреб. Але кошти для
задоволення потреб (ресурси і технології) завжди обмежені.
Труш, Ю. Л. Мехaнізм фoрмувaння тa викoриcтaння
мaйнoвoгo пoтенціaлу підприємcтвa / Ю. Л. Труш, O. М. Шетелa //
Формування ринкових відносин. – 2020. – № 1. – С. 66-71.
Рoзкритo пoняття «пoтенціaл підприємcтвa» тa виділенo
мехaнізми йoгo фoрмувaння. Рoзглянутo пoгляди нaукoвців щoдo
cутнocті пoняття «мaйнo підприємcтвa». Визнaченo внутрішні тa
зoвнішні пo віднoшенню дo підприємcтвa фaктoри, щo впливaють нa
мaйнoвий пoтенціaл. Дocлідженo екoнoмічну cутніcть мaйнoвoгo
пoтенціaлу підприємcтвa тa зaпрoпoнoвaнo визнaчення цьoгo
пoняття.
Левченко, Ю. Г. Pecуpcнe зaбeзпeчeння eфeктивнoї
дiяльнocтi пiдпpиємcтвa / Ю. Г. Левченко, Н. В. Чикаленко //
Формування ринкових відносин. – 2020. – № 1. – С. 72-77.
Обґрунтовано необхідність та позитивні сторони ефективного
забезпечення підприємства необхідними для його якісного
функціонування ресурсами.
Проаналізовано сутність та значення поняття «ресурсне
забезпечення» в економічній науці та його видозміни в сучасних
умовах функціонування.
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Досліджено дeкiлькa oкpeмих гpуп pecуpciв, якi мoжуть бути
гoлoвними
вaжeлями
зaбeзпeчeння
eфeктивнoгo
poзвитку
підприємства.
Рижаков, Д. А. Сучасна технологія економічної діагностики в
системі процесно-структурованого менеджменту будівельних
організацій / Д. А. Рижаков, Г. В. Пакова, О. М. Хоменко,
Ю. С. Максим'юк // Формування ринкових відносин. – 2020. – № 1. –
С. 78-84.
Разработка
методологического
подхода
экономической
диагностики к определению состояния равновесия предприятия в
условиях
динамической
бизнес-среды.
Предложенный
многовекторный подход оценки позволит модернизировать
представление о содержании и сущности экономической
диагностики операционной системы инвестиционно-строительного
проекта как мобильного предприятия, предложив новые
подсистемы
бизнес-индикации
процессно-структурного
менеджмента
(Activity–Based
Management),
которая
предусматривает сочетание существующих подходов к созданию
системы менеджмента, построенными на основе управления
результативностью (Performance Management), управления по
целям (Management By Objectives), управления по отклонениям
(Management By Exception).
Мельник, В. І. Деякі аспекти фінансової математики
педагогічної діяльності / В. І. Мельник // Формування ринкових
відносин. – 2020. – № 1. – С. 84-89.
У статті аналізуються основи шкільного освітнього стандарту та
навчальних програм з математики для учнів початкових і старших
класів, визначаються вимоги до організації математичного
освітнього процесу, спрямованого на формування фінансової
компетентності у учнів, виявляються недоліки в підготовці вчителів
математики та учнів до впровадження в цьому напрямку методичної
діяльності, навчальних планів підготовки майбутніх вчителів до
навчання студентів з математики, орієнтованих на адаптацію їх
досвіду на основні видів вибіркових спеціальних програм для учнів з
метою підвищення їх фінансової грамотності та підготовки до
оформлення роботи на формування фінансової компетентності
учнів.
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Пилявський, Ю. Н. Екологічні погляди лібертаріанців як
об’єкт дослідження: теоретичний аспект / Ю. Н. Пилявський //
Формування ринкових відносин. – 2020. – № 1. – С. 89-95.
Проаналізовано аргументи, які наводяться лібертаріанцями
проти ресурсних обмежень «сталого розвитку». Досліджено
відношення прихильників лібертаріанських поглядів до питання
використання надр, землі та інших природніх ресурсів. Виявлено
засадничі причини уявлень лібертаріанців щодо економічного
зростання. Проаналізовано лібертаріанську концепцію мінімізації
державного втручання в господарські процеси. Здійснено наукове
обґрунтування пріоритетів і напрямів державного регулювання
процесами використання природних ресурсів. Аргументовано
необхідність регулювання природохоронних відносин на рівні
«держава–бізнес».
Чорний, Р. С. Проблеми сталого розвитку аграрної сфери
регіонів України / Р. С. Чорний, Н. П. Чорна // Формування
ринкових відносин. – 2020. – № 1. – С. 96-101.
У статті виокремлено основні структурні елементи аграрної
системи. Визначено пріоритетні напрямки розвитку сільської
економіки, означено головний критерій сталого розвитку аграрної
сфери. Окреслені проблеми сталого розвитку аграрного сегменту
народного господарства. Установлена важливість дрібнотоварних
господарств населення України у системі вітчизняного сільського
господарства і можливість розширення напрямків їх діяльності в
аграрній сфері, зокрема інноваційного характеру.
Формування ринкових відносин. – 2020. – № 2.
Предборський, В. А. Просторовий аспект функціонування
«автономної» тіньової влади / В. А. Предборський // Формування
ринкових відносин. – 2020. – № 2. – С. 7-14.
У статті обґрунтовано необхідність пошуку форм просторової
організації тінізаційного двоєвладдя, виявлення закономірностей
тінізації владних механізмів в Україні.
Студінська, Г. Я. Науково-теоретичні підходи до оцінки
національних брендів / Г. Я. Студінська // Формування ринкових
відносин. – 2020. – № 2. – С. 15-25.
Статтю присвячено компаративному аналізу існуючих підходів до
оцінки національних брендів. Досліджено наступні методи оцінки
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національних брендів: рейтинг NBISM Anholt–GfK, BrandFinance та
FutureBrand. Проаналізовані негативні наслідки брендування країни,
як ризики розвитку національного бренду. Особливе місце в
дослідженні виокремлено оцінці ролі брендингу України. Зроблено
висновок щодо необхідності формування національного бренду з
урахуванням потенційних ризиків його розвитку.
Іванов, Є. І. Вміст імпортної складової в експорті товарів і
послуг України / Є. І. Іванов // Формування ринкових відносин. –
2020. – № 2. – С. 25-32.
Проаналізовано динаміку вмісту імпортної складової у
вітчизняному експорті товарів і послуг. Здійснено міжнародні
порівняння за рівнем проникнення імпортних сировини та
комплектуючих в експорт країн світу. Дано оцінку імпортного вмісту
експорту за галузями економіки україни. Визначено рівень чистої
експортної орієнтації галузей вітчизняного господарства
Духновська, Л. М. Роль податку на додану вартість у складі
надходжень до державного бюджету України / Л. М. Духновська,
І. С. Величко // Формування ринкових відносин. – 2020. – № 2. –
С. 33-38.
Метою статті є визначення сутності поняття «податок на додану
вартість», особливості сплати його до бюджету, аналіз переваг та
недоліків податку, а також дослідження динаміки надходження його
до Державного бюджету України за 2013–2018 роки
В результаті написання статті було проведено аналіз динаміки
та структури податку на додану вартість за 2013 – 2018 роки.
Визначено та проаналізовано, що даний податок займає найбільшу
частку податкових надходжень країни. Для підтримання позитивної
динаміки надходжень податків до Державного бюджету потрібно
стимулювати економічний та фінансовий розвиток країни,
вдосконалювати та розвивати податкову систему.
Довбуш, В. І. Вплив євроінтеграційних процесів на
стандартизацію обліку в Україні / В. І. Довбуш, Ю. В. Шитря //
Формування ринкових відносин. – 2020. – № 2. – С. 39-45.
В результаті написання статті було висвітлено поняття
інтеграції, її вплив на бухгалтерський облік в Україні. В Україні в
умовах євроінтеграції з метою ефективного впровадження
міжнародних стандартів фінансової звітності як інструменту
ринкової економіки мають бути вирішені наступні питання: для
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ефективного впровадження міжнародних стандартів фінансової
звітності потрібно узгодити норми існуючих в Україні П(с)БО з
нормами міжнародних стандартів; розробити нормативну базу
МСФЗ України, щоб уникнути подвійної системи фінансової звітності
(наприклад, бухгалтерського та податкового обліку); розробити
Інструкцію з переходу підприємств України на міжнародні стандарти
фінансової звітності; привести загальноприйняті принципи
бухгалтерського обліку України у відповідність до міжнародних
стандартів фінансової звітності з встановленням регламенту щодо
застосування МСФЗ; створити надійну систему управління для
складання фінансових звітів за МСФЗ.
Колодійчук,
А.
В.
Методи
дослідження
ризиків
впровадження інформаційно–комунікаційних технологій в
умовах розвитку національної економіки / А. В. Колодійчук //
Формування ринкових відносин. – 2020. – № 2. – С. 45-50.
У статті виокремлено і охарактеризовано загальні та спеціальні
методи наукового дослідження ризиків процесів впровадження
інформаційно–комунікаційних технологій в умовах розвитку
національного господарства. Визначено напрямки використання
вищеокреслених груп методів й методичних прийомів, зважаючи на
запропоновану автором модель структурно-функціонального
управління ризиками розвитку національної економіки в умовах
глобалізації. В контексті застосування визначених методів вивчення
ризиків
інтрузійних
ІКТ–процесів
наведено
механізм
їх
впровадження в умовах розвитку національної економіки.
Крахмальова,
Н.
А.
Фінансова
реструктуризація
підприємств як фактор зміцнення їх фінансового потенціалу /
Н. А. Крахмальова, П. В. Пузирьова // Формування ринкових
відносин. – 2020. – № 2. – С. 51-58.
В результаті написання статті було встановлено, що
проведення
фінансової
реструктуризації
щодо
зміцнення
фінансового потенціалу підприємства дозволить утримати рівень
фінансового потенціалу підприємства на достатньому рівні,
оптимізувати прибуток та структуру капіталу підприємства,
покращити механізм корпоративного управління підприємством,
збільшити прозорість фінансово-економічного стану підприємства
для його стейкхолдерів. Також доведено, що важливою складовою
діяльності підприємства при проведені фінансової реструктуризації
є досягнення оптимального, або підтримка існуючого, рівня
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фінансового потенціалу, оскільки він є підґрунтям створення й
розвитку стійких конкурентних переваг підприємства в подальшому,
що забезпечить безперебійне і стабільне функціонування
підприємства в майбутньому. При цьому забезпечується розвиток
виробництва чи інших сфер діяльності на основі зростання прибутку
й
активів,
при
збереженні
платоспроможності
та
кредитоспроможності.
Данило, С. І. Діяльність торговельних мереж на ринку
України / С. І. Данило, Т. В Гуштан // Формування ринкових
відносин. – 2020. – № 2. – С. 59-63.
В статье приведены составляющие структуры розничной
торговли Украины. Определены основные тенденции развития
рынка розничной торговли. Определены факторы, которые
сдерживают развитие украинского рынка розничной торговли.
Результатами проведенного исследования стали следующие
выводы.
Основными
информационными
источниками
для
поддержки принятия управленческих решений по ассортименту
предприятия есть Интернет, данные государственной статистики и
рейтинги,
периодические
печатные
издания
общей
ориентированности, базы данных предприятий, публикации
фондовой и валютной биржи. Определено, что категорийный
менеджмент на большинстве торговых предприятий внедрен лишь
частично. Для повышения конкурентоспособности торговых сетей в
современных условиях хозяйствования необходимо использовать
новейшие
технологии
управления
и
соответствующие
информационные ресурсы.
Попрозман, О. І. Етапи розробки загальної стратегії
розвитку підприємства в умовах трансформації економіки /
О. І. Попрозман // Формування ринкових відносин. – 2020. – № 2. –
С. 63-70.
У результаті написання статті було встановлено, що однією з
ключових складових управління підприємством є стратегія. Вибір
стратегії та її реалізація складають основну частину змісту
діяльності зі стратегічного управління. В стратегічному управлінні
стратегія розглядається як довгостроковий якісно певний напрям
розвитку підприємства, що стосується сфери, засобів і форм її
діяльності, системи взаємин всередині підприємства, а також
позиції підприємства в навколишньому середовищі. Якщо цілі його
визначають те, до чого прагне підприємство, що воно прагне
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одержати в результаті своєї діяльності, то стратегія дає відповідь на
питання, яким способом, за допомогою яких дій підприємство зуміє
досягти своїх цілей в умовах трансформації економіки, яка
змінюється й конкурентного середовища. Таке розуміння стратегії
виключає визначеність в поведінці підприємства, оскільки стратегія,
допомагаючи просуватися у бік кінцевого стану, залишає свободу
вибору в ситуації, яка змінюється.
Румик, І. І. Застосування когнітивного інструментарію у
дослідженнях
економічних
моделей
продовольчого
забезпечення / І. І. Румик // Формування ринкових відносин. –
2020. – № 2. – С. 70-80.
Мета статті полягає у дослідженні методики когнітивного
моделювання
складних
економічних
систем
забезпечення
продовольчої безпеки національної економіки.
Проаналізовано компоненти розвитку національної економіки з
позиції забезпечення її продовольчої безпеки. Побудована матриця
суміжності та когнітивна карта безпечної моделі продовольчого
забезпечення. Проведено імпульсне моделювання впливу заданих
компонентів та визначено рівень їх впливу на систему продовольчої
безпеки.
Рибакова, Л. П. Комплексна система обліку створеної
доданої вартості на підприємстві / Л. П. Рибакова // Формування
ринкових відносин. – 2020. – № 2. – С. 80-85.
В статті окреслено види діяльності підприємства. Наведена
кореспонденція рахунків при формуванні інформації про створену
додану вартість підприємства на рахунках класу 8 «Формування
доданої вартості». Визначено інформацію рахунків класу 8
«Формування доданої вартості» як центру обліково-аналітичного
забезпечення моніторингу створеної доданої вартості.
Результатами проведеного дослідження стали наступні
висновки. В умовах відсутності упорядкованого обліковоаналітичного забезпечення управління економічним потенціалом
розглянуто комплексний підхід до розкриття інформації про
створену додану вартість підприємства з використанням рахунків
класу 8 «Формування доданої вартості». Формування доданої
вартості на рахунках бухгалтерського обліку забезпечили
удосконалення звітності про фінансові результати в частині
оприлюднення показників про складові економічного потенціалу з
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позицій забезпечення інтересів зовнішніх і внутрішніх користувачів
відповідної аналітичної інформації.
Бужин, О. А. Удосконалення оцінки підготовки осіб
рядового та начальницького складу системи служби
цивільного захисту / О. А. Бужин, В. М. Зажома, А. В. Швиденко //
Формування ринкових відносин. – 2020. – № 2. – С. 85-92.
Нормативи, з виконання навчальних вправ з підготовки осіб
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та
працівників оперативно–рятувальної служби цивільного захисту
ДСНС України до виконання завдань за призначенням, складаються
з дванадцяти спеціалізованих нормативів і оціночні показники
подано у натуральних часових і у п’ятибальних величинах, а такий
підхід не дає можливості розширення аналізу якості підготовленості
осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та
працівників оперативно–рятувальної служби цивільного захисту.
Задачею статті є розробка методики для розширення аналітичних
підходів з оцінки виконання навчальних вправ з підготовки осіб
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та
працівників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
ДСНС України до виконання завдань. На основі оціночних
показників, поданих у натуральних часових і у п’ятибальних
величинах, розроблено індекси підготовленості та коефіцієнти
ефективності
підготовки.
Для
формулювання
індексів
підготовленості та коефіцієнтів ефективності, за базу було взято
натуральні часові показники, що відповідають оцінці «відмінно».
Запропонована методика дозволяє разом з показниками у
натуральних часових і у п’ятибальних величинах, які представлені у
нормативах з виконання навчальних вправ з підготовки осіб
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та
працівників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
ДСНС України до виконання завдань за призначенням,
застосовувати
розроблені
авторами
показники
індекси
підготовленості та коефіцієнти ефективності підготовки. Що дає
можливість проводити необхідні аналітичні порівняння по кожному
кластеру навчальних вправ, по кластеру нормативів з навчальної
вправи а також і по сумі всіх нормативів. Дане питання може мати і
інші алгоритми розв’язання.
Васильчак, С. В. Вплив трудової еміграції на економічну
безпеку прикордонних регіонів України / С. В. Васильчак,
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О. О. Галаченко, О. А. Данило // Формування ринкових відносин. –
2020. – № 2. – С. 93-99.
В статті досліджується вплив трудової еміграції на економічну
безпеку прикордонних регіонів України та економіку країни в цілому.
Доведено, що глобалізаційні процеси в більшій чи меншій мірі
впливають на різні сфери життя, зокрема на політику, економіку,
соціально–культурну сферу. Визначено, що в умовах глобалізації,
проблеми трудової еміграції та її вплив на економічну безпеку
країни, зокрема прикордонних регіонів, набули стратегічного
значення. Окреслено економічну суть терміну «безпека» як
відсутність загроз та наявність можливостей діяльності та розвитку.
Визначено наукові підходи в контексті значення та суті терміну
«економічна безпека». Окреслено економічну безпеку прикордонних
регіонів України як рівень захищеності економічної системи
прикордонних територій від негативного впливу зовнішніх та
внутрішніх факторів, що породжують загрози, імовірність нанесення
збитків та забезпечення відповідних заходів з метою усунення їх
негативного впливу. Охарактеризовано розвиток процесів трудової
еміграції в Україні. Визначено внутрішні та зовнішні чинники, що
породжують трудову еміграцію, як загрозу економічній безпеці
прикордонних
регіонів.
Запропоновано
систему
заходів
внутрішнього та зовнішнього спрямування на сповільнення процесів
трудової еміграції в країні.
Чорний, Р. С. Особливості туристичної підприємницької
діяльності в аграрній сфері Карпатського регіону / Р. С. Чорний,
Н. П. Чорна // Формування ринкових відносин. – 2020. – № 2. –
С. 99-104.
У статті сформовано систему послуг сільського аграрного
туризму, яка включає систему основних послуг, систему додаткових
послуг, систему супутніх послуг. Зазначено наявність факторів для
перспективності та економічної доцільності розвитку туристичної
підприємницької діяльності в аграрній сфері регіону. Визначено
спільні риси сільського аграрного туризму всіх сільських районів
Карпатського регіону, окреслено найпопулярніші туристичні послуги,
визначено фактори, які обмежують розвиток туристичної
підприємницької діяльності.
Габрель, М. М. Феномен динамізму та імпульсності в
соціально-економічному розвитку урбанізованих систем /
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М. М. Габрель, Й. Я.Хром’як, Н. М. Лисяк // Формування ринкових
відносин. – 2020. – № 2. – С. 105-118.
Через
п’ятивимірну
модель
містобудівного
простору
охарактеризовано системні властивості міста та окреслено місце
динамізму й імпульсності в цих властивостях, з’ясовано їх природу.
Проаналізовано існуючі теорії динамізму й імпульсності та шляхи їх
використання щодо розвитку міст, визначено гіпотези й
обґрунтовано
підходи
до
динамічно-імпульсного
розвитку
урбанізованих систем. Основні динамічно-імпульсні положення
застосовано для обґрунтування концепції просторової організації та
соціально-економічного розвитку агломераційного утворення
«Великий Львів».
Смочко, В. Ю. Удосконалення організаційно-управлінських
аспектів фінансового планування на підприємстві / В. Ю.
Смочко // Формування ринкових відносин. – 2020. – № 2. – С. 118122.
У статті розглянуто організаційно-управлінську модель
бюджетного процесу на підприємстві. Окреслено основні завдання
відділу бюджетного планування (ВБП). Визначено напрямок
підвищення ефективності системи планування на підприємстві.
Результатами проведеного дослідження стали наступні
висновки. Важливим напрямком підвищення ефективності системи
фінансового планування на підприємствах повинно бути
опрацювання
організаційних
аспектів
бюджетування
на
підприємстві. Організаційно-управлінський механізм бюджетного
процесу на підприємстві слід вдосконалювати шляхом координації
дій
суб'єктів
управління,
центрів
планування,
центрів
відповідальності і центрів витрат, що має бути відображено у
регламенті бюджетного планування підприємства.
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МАРКЕТИНГ
Маркетинг в Україні : наук. журн. / Укр. асоц. маркетингу. –
Київ: Вид-во КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 1998. - Виходить раз
на два місяці.
Маркетинг в Україні. – 2020. – № 1.
Лилик, I. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2019 рік:
експертна оцінка та аналіз УАМ / I. Лилик // Маркетинг в Україні. –
2020. – № 1. – С. 4-29.
Дослідження ринку маркетингових досліджень виконується
Українською Асоціацією Маркетингу з метою надання операторам
ринку інформації щодо тенденцій на ринку та реального стану
справ. Це дослідження спирається на дані, які дослідницькі компанії
надають для аналізу та експертні думки. дане дослідження
проводиться починаючи з 2003 року. Результати дослідженя є
відкритими, презентуються на конференціях, оприлюднуються в
журналі «Маркетинг в Україні» та на сайті асоціації www.uam.in.ua
Танасійчук, А. Маркетингові дослідження ринку приладдя
для малювання / А. Танасійчук, О. Гуцало // Маркетинг в Україні. –
2020. – № 1. – С. 30-44.
В статті проведено дослідження ринку канцелярських товарів,
зокрема приладдя для малювання на основі аналізу попиту на
фарби для малювання. Вивчення попиту споживачів на приладдя
для малювання здійснювалося в сегменті В2С, методом
стандартизованого опитування за допомогою анкети, яка
роздавалася респондентам на місці продажу. Час проведення
опитування
30.12.2019–01.03.2020р.
дослідження
допомогло
визначити вподобання споживачів щодо вибору приладдя для
малювання та дозволить врахувати його результати вітчизняному
ритейлу
Бучинська, О. Як маркетинг заробляє на коронавірусі /
О. Бучинська // Маркетинг в Україні. – 2020. – № 1. – С. 45-54.
Фраза «Криза – час можливостей» давно сприймається
суспільством як безперечний факт. Історично доведено, що саме в
періоди
депресій
минулих
років
виникли
найпотужніші
всесвітньовідомі компанії. Найголовніше тут – правильно
скористатися нагодою та не впустити свій шанс.
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Решетілова, Т. Особливості просування інноваційних
товарів на промисловому ринку / Т. Решетілова // Маркетинг в
Україні. – 2020. – № 1. – С. 55-59.
Для просування товарів в умовах сучасного інформаційного
простору все частіше використовуюється інтерактивний спосіб
взаємодії зі споживачами з метою збільшення продажів шляхом
індивідуалізації попиту.
Олініченко,
К.
Особливості
просування
професійного
ресторанного обладнання на українському ринку: погляд студентів
за результатами стажування / К. Олініченко, М. Клименко, Ю. Юрчук //
Маркетинг в Україні. – 2020. – № 1. – С. 60-67.
Вже багато років поспіль спостерігається бум гастрономії. У
конкурентному суперництві заклади знаходять підхід як дивувати
своїх відвідувачів різноманітними кулінарними новинками, тільки б
домогтися лояльності клієнта. Перспективні ресторані, які
відкриваються, роблять велику ставку на новизну, намагаючись
максимально відійти від усіляких кліше, від того, до чого звик
відвідувач.
Маркетинг и реклама : всеукраинский научно-практический
журнал / Издательский центр „Студцентр”. – Киев-Харьков.
Маркетинг и реклама. – 2020. – № 1.
Зверева, К. Главный тренд – переход маркетинг-активностей в
цифровую среду / К. Зверева // Маркетинг і реклама. – 2020. – № 1. –
С. 20-21.
Сила социальных сетей. Клиентоориентированный подход. Выбор
позиционирования и своей ниши. Сознательная информационная
политика. Репутация – стратегический актив компании на рынке.
Поскольку одной из основных сфер деятельности агромедиаагентства
SAPIENZA
являются
вопросы
маркетинга
в
агропромышленном секторе Украины, то хотелось бы выделить
основные тенденции именно в этой отрасли. Основные тенденции
развития маркетинга в агропромышленном секторе Украины,
естественно, сходны с общими тенденциями развития маркетинга в
стране: сила социальных сетей; клиентоориентированный подход;
выбор позиционирования и своей ниши; сознательная информационная
политика; репутация – стратегический актив компании на рынке.
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Савенко, А. Главный тренд – переход маркетинг-активностей в
цифровую среду / А. Савенко // Маркетинг и реклама. – 2020. – № 1. –
С. 20-21.
На что способен маркетинг в сегодняшних условиях сверхбыстрых
изменений, мировой открытой конкуренции и ограниченных бюджетов
Как известно, маркетинг меняется вместе с развитием целой массы
факторов: от состояния экономики до уровня политического
руководства страной. Если обозначить важнейшие факторы, влияющие
на маркетинг по убывающей, я бы предложил следующую расстановку:
1. Переход маркетинг-активностей в цифровую среду.
2. Маркетинг становится более измеряемым.
3. Маркетинг принимает на себя управление цифровыми процессами
компании.
4. Персонализация контакта с клиентами требует теперь режима
24/7 при реализации новых стратегий коммуникации.
5. Практическое исчезновение границ.
Цуд, В. Тенденции цифрового маркетинга – 2020 / В. Цуд //
Маркетинг и реклама. – 2020. – № 1. – С. 22-25.
Чтобы преуспеть в цифровом маркетинге и маркетинге в целом, вы
должны быть дальновидными. Это означает, что нужно быть в курсе
определенных важных событий, последних достижений и всех
тенденций, которые наверняка будут значимыми в течение следующих
12 месяцев.
Шевченко, Е. Діджитал-тренди 2020 року / Е. Шевченко //
Маркетинг и реклама. – 2020. – № 1. – С. 26-27.
З тією швидкістю, з якою сучасні технології зростають і розвиваються,
не дивно, що все, що залежить від них, повинно рухатися з такою ж
шаленою швидкістю. Цифровий маркетинг – не виняток. З постійними
оновленнями, новими методами та змінами в алгоритмах, діджиталмаркетологи часто намагаються просто йти в ногу. Знання ж тенденцій,
що виникають і залишаються, є життєво важливою частиною того, щоб
залишатися в топі цієї гри.
Майбутнє креативності: п’ять тенденцій від експертів //
Маркетинг і реклама. – 2020. – № 1. – С. 28-30.
У центрі уваги різноманітність та інклюзивність. АІ допомагає
творчому процесу. Творча демократія стає реальністю
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Ставрати, Н. Основные тренды развития маркетинга в торговле.
И не только в торговле / Н. Ставрати // Маркетинг и реклама. – 2020. –
№ 1. – С. 32-33.
Движущая сила любого рынка – конкуренция. А в секторе по продаже
бытовой техники и электроники – это гиперконкуренция. Это главный
тренд, влияющий на поиск неординарных идей и решений в маркетинге
как в 2019 г, так и на ближайшие несколько лет.
Гриник, Н. Про ключові тренди мобільного маркетингу у 2020 р. /
Н. Гриник // Маркетинг и реклама. – 2020. – № 1. – С. 34-37.
Нові технології мають приносити користь, наприклад, спрощувати
нам життя. Переважна більшість людей при споживанні товарів, послуг
та інформації надає перевагу саме легкості споживання. Тому чим
більше перешкод ми зустрічаємо на шляху, тим меншою є ймовірність
трансакції.
Тодорова, О. Корпоративні комунікації в дії / О. Тодорова //
Маркетинг и реклама. – 2020. – № 1. – С. 38-40.
Зміна формату комунікацій: безперервна освіта; неідеально, зате
щиро; гейміфікація; стосунки цементують довіру; покривайте комунікації
глазур’ю з гумору; виявляється парадигма мислення «Бірюзових»;
забудьте про конкуренцію; здоровий спосіб життя в офісному стилі;
додайте емоції; автоматизація; не хочу, але потрібно; життя – не лише
робота; отдача от маркетинговых вложений остается важнейшей
проблемой.
Бучацкая, О. Отдача от маркетинговых вложений остается
важнейшей проблемой / О. Бучацкая // Маркетинг и реклама. – 2020. –
№ 1. – С. 42-43
Если говорить об основних тенденциях развития современного
украинского маркетинга, то я бы в первую очередь выделила
следующие: Цифровая трансформация; геймификация; контент – все
еще король; персонализация; видеомаркетинг.
Бертуш, О. Сегодня как никогда много ярких возможностей для
настоящих брендов, готовых к настоящим прорывам / О. Бертуш //
Маркетинг и реклама. – 2020. – № 1. – С. 50-51.
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Маркетинг и реклама. – 2020. – № 2.
Балановская, Е. Организация службы маркетинга начинается с
того, что ее сотрудник имеет четкие функции / Е. Балановская //
Маркетинг и реклама. – 2020. – № 2. – С. 16-17.
Белецкая, Л. Организация службы маркетинга - Это
переориентация менеджмента предприятия на маркетинговый
подход / Л. Белецкая // Маркетинг и реклама. – 2020. – № 2. – С. 26-27.
Бузов, А. Организация маркетинга в компании - это решение о
том, кто будет выполнять функции маркетинга / А. Бузов //
Маркетинг и реклама. – 2020. – № 2. – С. 34-35.
Витренко, В. Задача маркетинга – убрать отдел продаж! /
В. Витренко // Маркетинг и реклама. – 2020. – № 2. – С. 24-25.
Дадиверина, Н. Место маркетинговой службы в компании центральное / Н. Дадиверина // Маркетинг и реклама. – 2020. – № 2. –
С. 32-33.
Калиниченко, Л. Публичность и ответственность – "пазли"
госмаркетинга / Л. Калиниченко // Маркетинг и реклама. – 2020. – № 2.
– С. 44-46.
Крауиня, С. Маркетинг – это двигатель, который обеспечивает
достижение целей компании / С. Крауиня // Маркетинг и реклама. –
2020. – № 2. – С. 22-23.
Лядский, И. Маркетинг – днк бизнеса / И. Лядский // Маркетинг и
реклама. – 2020. – № 2. – С. 28-31.
Ромат, Е. Чи довіряють українські споживачі екологічному
маркуванню? Дослідження думки споживачів щодо обізнаності та
сприйнятт значень маркувань продукції / Е. Ромат, І. Федоришина,
М. Коноплянникова // Маркетинг и реклама. – 2020. – № 2. – С. 36-43.
Савчук, В. Современный маркетинг давно перестал быть чем-то
фундаментальным / В. Савчук // Маркетинг и реклама. – 2020. – № 2. –
С. 18-20.
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Маркетинг и реклама. – 2020. – № 3.
Пашула, В. Социально-этическим маркетинг. Ответственно! Без
пафоса и цинизма / В. Пашула // Маркетинг и реклама. – 2020. – № 3. –
С. 20.
Білявська, Ю. Соціально-етичний маркетинг в умовах
корпоративної соціальної відповідальності / Ю. Білявська //
Маркетинг и реклама. – 2020. – № 3. – С. 22.
Лядский, И. Социально ответственный маркетинг - тренд или
необходимость? / И. Лядский // Маркетинг и реклама. – 2020. – № 3. –
С. 28.
Боярчук, Н. Новая концепция, к которой сейчас идет бизнес в
мире, это устойчивое развитие, устойчивый бизнес, устойчивый
маркетинг / Н. Боярчук // Маркетинг и реклама. – 2020. – № 3. – С. 31.
Директор по маркетингу на аутсорсе — новая реальность
украинского бизнеса // Маркетинг и реклама. – 2020. – № 3. – С. 34.
Как коронавирус повлиял на малый бизнес? Исследование
NetpeakCluster // Маркетинг и реклама. – 2020. – № 3. – С. 40.
Шевченко, Е. Шість поширених помилок у рекламі на
расевоок та як їх виправити / Е. Шевченко // Маркетинг и реклама.
– 2020. – № 3. – С. 44.
Наука продаж: от технологии к искусству. – 2020. – № 1.
Липай, К. Как стимулровать менеджеров по продажам
работать на 100% / К. Липай // Наука продаж: от технологии к
искусству. – 2020. – №1. – С. 2-3.
Отдых, деньги и другие инструменты мотивации.
Илюха, С. Когда "улыбка стоит денег", или как влияет
симпатия на условия контракта / С. Илюха // Наука продаж: от
технологии к искусству. – 2020. – №1. – С. 4-6.
Что важнее в коммерческих переговорах: выгоды или эмоции?
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Шиммасова, Л. Любит – не любит: как понять, доволен ли
Ваш клиент? / Л. Шиммасова // Наука продаж: от технологии к
искусству. – 2020. – №1. – С. 8-9.
Как измерить уровень удовлетворенности и лояльности целевой
аудитории? Что клиенты думают о качестве сервиса компании?
Исаканов, Д. Как продвигать и продавать медицинские
изделия? / Д. Исаканов // Наука продаж: от технологии к
искусству. – 2020. – №1. – С. 10-11.
Тонкости продвижения лечебных препаратов. Рассказываем о
нашем опыте в онлайн- и офлайн-маркетинге.
Суровцев, А. З рабочих способа избежать "блэклиста" в
продажах по телефону / А. Суровцев // Наука продаж: от
технологии к искусству. – 2020. – №1. – С. 12-15.
Как повысить эффективность телефонных переговоров.
Дефицит внимания и инфошум делают переговоры по телефону
все менее эффективными. Все проще в телефонных продажах
незаслуженно попасть в "отбой и блэклист".
Гончаров, О. Клиент – это не "добыча" / О. Гончаров // Наука
продаж: от технологии к искусству. – 2020. – №1. – С. 16-17.
Охота на кклиентов. Ушлые продавцы ведут "охоту на клиента",
покупатели наловчились "отбивать атаки", но надо понять, что
продажи – это не война.
Лебедев, А. Чем систематический маркетинг отличается от
фрагментарного / А. Лебедев // Наука продаж: от технологии к
искусству. – 2020. – №1. – С. 18-20.
Чем систематический маркетинг отличается от фрагментарного.
Плохая новость: реклама большинства компаний неэффективна.
Хорошая: есть способ – это исправить, заменив фрагментарный
маркетинг на систематический.
Грек, П. Как достичь целевого ROI для каждой товарной
позиции / П. Грек // Наука продаж: от технологии к искусству. –
2020. – №1. – С. 22-25.
Бизнес-технология
ценообразования,
чтобы
грамотно
рассчитать наценку на каждую групу товаров и получить в итоге
более высокий рост чистой прибыли.
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Петриков, П. Как организовать работу с интернетмаркетингом и оптимизировать издержки / П. Петриков // Наука
продаж: от технологии к искусству. – 2020. – № 1. – С. 26-29.
Интернет-маркетинг. Существуют различные модели работы с
интернет-маркетингом. У каждой из них есть свои преимущества и
недостатки. Узнайте, какая из моделей больше подходит вам.
Мартынов, С. Манипуляции в переговорах с клиентом:
плюсы и минусы / С. Мартынов // Наука продаж: от технологии к
искусству. – 2020. – № 1. – С. 30-31.
Манипулятор всегда хочет получить больше, чем вы готовы ему
дать. Стоит ли применять подобные уловки самим?
Наука продаж: от технологии к искусству. – 2020. – № 2.
Бокарева, В. Как укрепить веру в активные продажи / В.
Бокарева // Наука продаж: от технологии к искусству. – 2020. – № 2. –
С. 2–5.
Прямые продажи "холодным" клиентам – это всегда рабочий
вариант с предсказуемым результатом. Глава из книги "33 зуба
маркетолога".
Дули, Р. Хитрости нейромаркетинга в ценообразовании /
Р. Дули // Наука продаж: от технологии к искусству. – 2020. – № 2. –
С. 6-8.
Как минимизировать тяжесть расставания покупателя с
деньгами, чтобы покупка воспринималась как выгодная сделка.
Глава из книги "Нейромаркетинг".
Черемисинов, В. Управление продажами / В. Черемисинов //
Наука продаж: от технологии к искусству. – 2020. – № 2. – С. 10-15.
Фурсенко, Д. Как определить психотип клиента и сделать
его счастливым / Д. Фурсенко // Наука продаж: от технологии к
искусству. – 2020. – № 2. – С. 16-19.
Как общаться с человеком в зависимости от его типа личности, и
какие слова окажут на него наибольшее воздействие?
Давыдова, Н. Как разрешить конфликт с клиентом без
ущерба для репутации / Н. Давыдова // Наука продаж: от
технологии к искусству. – 2020. – № 2. – С. 20-21.
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Памятка для руководителя в виде последовательных действий
по разрешению сложных ситуаций с клиентами.
Лушников, А. Жизнь в стиле айкидо - как выиграть любую
войну без боя / А. Лушников, А. Жигач // Наука продаж: от
технологии к искусству. – 2020. – № 2. – С. 22-24.
Каким образом можно применять в личной жизни, на работе, в
деловом общении правила боевого искусства.
Мурашева, А. Как объединить офисную связь со
смартфонами сотрудников / А. Мурашева // Наука продаж: от
технологии к искусству. – 2020. – № 2. – С. 26-27.
Статья о том, как создать комфортную корпоративную связь для
сотрудников и ежемесячно экономить на общении сотни тысяч
рублей.
Золкина, Н. 10 ключевых навыков для роста руководителя /
Н. Золкина // Наука продаж: от технологии к искусству. – 2020. – №
2. – С. 28-31.
Какие навыки потребуются молодому управленцу при
повышении, и как помочь ему освоиться быстрее?
Наука продаж: от технологии к искусству. – 2020. – № 3.
Юферев, Д. Тренды в аналитике: что будет влиять на
продажи в 2020 / Д. Юферев // Наука продаж: от технологии к
искусству. – 2020. – № 3. – С.2-6.
Как компаниям развивать культуру работы с данными –
собирать, анализировать и принимать в результате взвешенные
бизнес-решения?
Поликаров, В. Для чего собственнику бизнеса персональная
финансовая стратегия? / В. Поликаров // Наука продаж: от
технологии к искусству. – 2020. – № 3. – С. 6-7.
Какие задачи решает персональная финансовая стратегия
собственника? Как наличие такой стратегии помогает формировать
цели бизнеса и обеспечивает свободу принятия решений?
Илюха С. Почему мы не умеем договариваться / С. Илюха //
Наука продаж: от технологии к искусству. – 2020. – № 3. – С. 8-12.
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В комерческих переговорах иногда важно не иметь, что
предложить, а найти слова, которые помогут правильно донести
выгоды предложения до опонента.
Бокарева В. Как продавцу звонить и не навязываться /
В. Бокарева // Наука продаж: от технологии к искусству. – 2020. –
№ 3. – С. 13-15.
Как менеджеру по продажам не вызывать раздражение клиента
своими частыми звонками и восприниматься как эксперт, у не как
надоедливый коммивояжер?
Прудских А. 6 причин, почему брендам нужны плохие
отзывы покупателей / А. Прудских // Наука продаж: от технологии
к искусству. – 2020. – № 3. – С.16-17.
Негативные комментарии могут быть также полезны для
повышения доверия к бренду, как и положительные. Рассказываем
почему.
Лутовинов Н. Зачем компании нужен «портрет» клиента /
Н. Лутовинов// Наука продаж: от технологии к искусству. – 2020. –
№ 3. – С. 18-19.
Целый год был потрачен на то, чтобы научиться задавать своей
аудитории правильные вопросы и сегментировать клиентов. В итоге
это дало прирост продаж в 20%.
Манвелян М. Как начать пользоваться CRM-маркетингом /
М. Манвелян// Наука продаж: от технологии к искусству. – 2020. –
№ 3. – С. 20-23.
Что нужно знать о CRM-маркетинге
Боткин Д. Как потерять миллион долларов на продвижении
в Интернете / Д. Боткин // Наука продаж: от технологии к
искусству. – 2020. – № 3. – С. 24-29.
С помощью SEO по-прежнему можно получить доступ к
огромной части рынка, где все вложения окупаються буквально за
месяц, а можно и потерять.
Волков В. 3 стратегии осознанного торга / В. Волков // Наука
продаж: от технологии к искусству. – 2020. – № 3. – С. 30
Об осознаности, основных стратегиях и приемах ценового торга,
как для продавцов, так и для закупщиков.

