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     Версаль, Н. Банківське кредитування в країнах східного партнерства: виклики та 

тенденції розвитку / Н. Версаль // Банківська справа. – 2019. – № 1. – С. 103-118. 

   Метою статті є висвітлення викликів, які постали перед банками у сфері кредитування в 

країнах Східного партнерства у 2008-2017 рр, а також подальших перспектив розвитку 

банківського кредитування 
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     Карлін, М. Токсичні інвестиції: проблеми ідентифікації та обмеження / М. Карлін // 

Банківська справа. – 2019. – № 1. – С. 13-23. 

  У статті досліджено зміст та структуру такої нової економічної категорії, як токсичні 

інвестиції 
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     Марко, І. Оцінка збитків національної економіки у період збройного конфлікту на 

Донбасі / І. Марко, І. Чернишова // Банківська справа. – 2019. – № 1. – С. 3-13 

  У статті представлено вартісну оцінку економічних збитків, які виникли внаслідок 

збройного конфлікту на Донбасі 
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     Піжук, О. Формування стратегії економічного розвитку підприємств у середовищі VUCA 

/ О. Піжук // Банківська справа. – 2019. – № 1. – С. 37-47. 

   У статті розглянуто концептуальні основи формування стратегії розвитку сучасних 

підприємств у середовищі VUCA 
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     Плескач, В. Становлення цифрової економіки в Україні у контексті інтеграції з єдиним 

цифровим ринком Європейського Союзу / В. Плескач, Л. Олексюк // Банківська справа. – 

2019. – № 1. – С. 88-103. 

  Стаття присвячена дослідженню питань цифрового розвитку України, становленню її 

цифрової економіки, упровадженню цифрової інфраструктури та цифрового ринку 
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     Сук, Л. Зарахування зустрічних вимог підчас розрахунків та їх облік / Л. Сук, П. Сук // 

Банківська справа. – 2019. – № 1. – С. 74-88. 

Розглядаються особливості розрахунків із дебіторами і кредиторами шляхом зустрічних 

вимог та їх облік. 
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     Тіщенко, Є. Методологічні та методичні засади організації управління ризиками 

проектного фінансування / Є. Тіщенко // Банківська справа. – 2019. – № 1. – С. 47-74. 

   Досліджено методологічні та методичні засади організації управління ризиками 

проектного фінансування, охарактеризовано порядок планування управління ризиками, який 

грунтується на конкретизації дій та розподілі відповідальності між учасниками проекту 

щодо управління ризиками з метою мінімізації втрат і максимізації переваг для проекту 

впродовж його життєвого циклу 
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     Юхименко, П. Формування інституціонального середовища з метою забезпечення 

сприятливого інвестиційного клімату для розвитку підприємництва на регіональному рівні / 

П. Юхименко // Банківська справа. – 2019. – № 1. – С. 23-37. 

   Суть дослідження полягає у визначенні впливу інституціонального середовища на 

інвестиційну привабливість регіонів 
 


