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     Беспалова, А.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення публічних закупівель в Україні / А. 

В. Беспалова, О. Ю. Рудченко // Формування ринкових відносин. – 2019. – № 1. – С. 18-28. 

Здійснено оцінку стану та виявлено недоліки інформаційно-аналітичного забезпечення публічних 

закупівель в економіці України, визначено заходи щодо поліпшення їхнього моніторингу. 

 

2  

 

     Гаврилко, П.П. Напрями використання іноземного досвіду регулювання ринку капіталу у 

політиці формування та розвитку фінансової системи України / П. П. Гаврилко, К. П. Індус, М. Й. 

Ковач // Формування ринкових відносин. – 2019. – № 1. – С. 61-66. 

  Визначення напрямів регулювання ринку капіталу та можливості забезпечення передумов 

інтеграції України до світового ринку капіталу в умовах глобалізації. 
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     Горячева, К.С. Застосування нових підходів в сучасних умовах організації бізнесу / К. С. 

Горячева // Формування ринкових відносин. – 2019. – № 1. – С. 99-105. 

Досліджено фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. 
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     Громов, В.Б. Макроекономічні умови рівноважності споживчого попиту / В. Б. Громов // 

Формування ринкових відносин. – 2019. – № 1. – С. 52-61. 

Ефективним споживчим попитом будемо називати такий його обсяг, який не може бути 

збільшений за рахунок інших заходів державної політики, при даному обсязі доходів населення. 
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     Дудзяк, О.А. Вплив енергетичної ситуації України на добробут сільського населення / О. А. 

Дудзяк // Формування ринкових відносин. – 2019. – № 1. – С. 151-156. 

   Питання пошуку альтернативної енергетики на сьогодні постає перед нами все гостріше, 

потрібно чітко усвідомити важливість енергозбереження та енергоощадливості не тільки на 

підприємствах, а й в домогосподарствах. 
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     Климчук, М.М. Інтегративно-конвергенціальна методологія реалізації енергоощадного 

девелопменту в Україні / М. М. Климчук, І. С. Івахненко, Ю. Л. Порфір'єв // Формування ринкових 

відносин. – 2019. – № 1. – С. 92-99. 

   Представлені розрбки доцільно імплементувати в будівельну галузь. 
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     Колодійчук, А.В. Процеси впровадження цифрових технологій і літосфера: взаємовплив і 

загрози взаємодії / А. В. Колодійчук // Формування ринкових відносин. – 2019. – № 1. – С. 110-115. 

   Літосферні ризики впровадження ІКТ дуже часто недооцінюють, а частіше всього їх 

негативний вплив просто ігнорують. 
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     Коробська, А.О. Нормативна грошова оцінка земель як інструмент регуляторної політики у 

сфері використання земельних ресурсів / А. О. Коробська // Формування ринкових відносин. – 

2019. – № 1. – С. 115-124. 

  У статті обгрунтовано необхідність нормативної грошової оцінки земель як інструменту 

державної регуляторної політики у сфері використання земельних ресурсів. 
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     Лалакулич, М.Ю. Використання інформації бухгалтерського обліку для моніторингу 

економічного потенціалу підприємства / М. Ю. Лалакулич, Л. П. Рибакова, Л. М. Шелемон // 

Формування ринкових відносин. – 2019. – № 1. – С. 105-110. 

   У статті визначено функції інформаційних ресурсів моніторингу економічного потенціалу 

підприємств. 
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     Молнар, О.С. Ефективність застосування інтернет-технологій в діяльності українських 

туристичних підприємств / О. С. Молнар, В. В. Петрик, Р. В. Моняк // Формування ринкових 

відносин. – 2019. – № 1. – С. 124-129. 

Окреслено ключові недоліки в організації управління інтернет-комунікаціями туристичних 

підприємств. 
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     Мусієнко, В.Д. Механізм економічного розвитку бізнесу в регіонах України / В. Д. Мусієнко, 

А. С. Щербакова // Формування ринкових відносин. – 2019. – № 1. – С. 135-141. 

  Розробка теоретичних засад та практичних рекомендацій (механізму) щодо економічного 

розвитку бізнесу на регіональному рівні. 
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     Осадча, О.А. Управління державним боргом України в сучасних умовах / О. А. Осадча // 

Формування ринкових відносин. – 2019. – № 1. – С. 44-52. 

  Проведено аналіз статистичних даних динаміки державного боргу України за 2014-2017 рр., що 

дав змогу визначити його щорічне збільшення. 
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     Попрозман, О.І. Системна трансформація спрямована на інституціональну модернізацію 

соціальної інфраструктури економіки / О. І. Попрозман // Формування ринкових відносин. – 2019. 

– № 1. – С. 142-150. 

  Дослідження механізмів та методики системних трансформацій та інституціональних 

модернізацій спрямованих на удосконалення соціальної інфраструктури економіки країни. 

 

14  

 

     Предборський, В.А. Верхівка тінізаційної структури як системна загроза національній 

безпеці / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин. – 2019. – № 1. – С. 7-17. 

   У статті обгрунтовано необхідність системного вивчення процесів тінізації влади. 
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     Стасіневич, С.А. Удосконалення регулювання біржової діяльності - запорука відродження 

біржового ринку України / С. А. Стасіневич, В. А. Боєв // Формування ринкових відносин. – 2019. 

– № 1. – С. 28-36. 

   Біржовий ринок у нашій країні потребує удосконалення законодавчо-правової бази, 

організаційно-координаційного забезпечення з боку держави. 
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     Студінська, Г.Я. Аналіз світового паливно-енергетичного комплексу / Г. Я. Студінська, А. 

М. Терещенко // Формування ринкових відносин. – 2019. – № 1. – С. 67-85. 

Розглянута секторальна структура світового господарства та її зв'язок із рівнем ВВП на душу 

населення. 
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     Труш, Ю.Л. Практичні аспекти удосконалення контролю якості продукції на підприємствах 

хлібопекарської галузі / Ю. Л. Труш // Формування ринкових відносин. – 2019. – № 1. – С. 129-135. 

Якість продукції виступає інтегральним показником рівня розвитку потенціалу країни в цілому, 

підтримання іміджу держави як впливового учасника підприємницько-економічних відносин. 
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     Чуприна, Ю.А. Побудова концепції інтеграції підприємств стейкхолдерів до складу 

будівельного кластеру / Ю. А. Чуприна // Формування ринкових відносин. – 2019. – № 1. – С. 

85-91. 

   Запропоновано схему співпраці зі стейкхолдерами , інтеграційними об'єднаннями, що 

дозволить створення нових типів організаційних структур, механізмів використання та 

перерозподілу ресурсів. 
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     Щукін, Б.М. Формування системи стратегічного планування економічного розвитку / Б. М. 

Щукін, В. В. Круговий // Формування ринкових відносин. – 2019. – № 1. – С. 36-44. 

   Новий рівень державного регулювання має бути програмно-цільовим, загостреним на 5-7 

головних проблемах, які ефективно вирішуються в короткий період на основі технологій 

проектного менеджменту. 

 
 


