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Маслов, А. Детермінанти економічного розвитку в контексті теоретичного та історико-
економічного знання / А. Маслов // Банківська справа. – 2020. – №2. – С. 3-22. 

У статті розкрито вплив на економічний розвиток таких змінних детермінант, як населення, 
ресурси, технології та суспільні інституції. Висвітлено взаємозв язок процесу економічного розвитку 
та детермінант у контексті історико-економічного знання. 

 
Юхименко, П. Інституціональне середовище та його вплив на формування і використання 

бюджетних ресурсів держави / П. Юхименко // Банківська справа. – 2020. – № 2. – С. 22-40. 
Метою пропонованої статті с вдосконалення теоретичних засад і наук сне обґрунтування підходів 

до підвищення ефективності архітектоніки бюджетно) системи в Україні на основі якісного 
інституційного забезпечення ЇЇ формування й функціонування. 

 
У дослідженні використовуються системний та еволюційний підходи, які передбачають 

ієрархічність сутнісного розуміння нового інституціонального середовища, а також проведення 
дослідження в цілісності з виявленням різноманітних характерних ознак, прямих і зворотних зв'язків 
та залежностей, які виникають у процесі формування нової архітектоніки бюджетної системи. 

Здійснений аналіз засвідчує, що ступінь досконалості архітектоніки та інституціонального 
середовища бюджетного процесу істотно впливає на ефективність функціонування бюджетної 
системи, змінює філософію управління публічними фінансами та створює стимули для домінування 
у суспільному виборі групи Патнема (ті, хто дбає насамперед про суспільні потреби), а не групи 
Олсона (ті, хто думає передусім про власні потреби). Означено проблеми формування контролю 
використання бюджетних коштів залежно від зрілості громадянського суспільства. 

Здатність досконалої архітектоніки та інституціонального середовища бюджетної системи 
скерувати потенціал інклюзивних ринків на підвищення добробуту, інновацій та інвестування в людей 
вимагає від держави розглядати її як критичну для економічного зростання, досягнення багатства 
нації. 

 
Колодізєв, О. Особливості визначенння та структуризації ринку фінансових послуг в 

умовах діджиталізації економіки / О. Колодізєв, О. Лозинська // Банківська справа. – 2020. – №2. – 
С. 41-58. 

Узагальнено визначення поняття ринку фінансових послуг та досліджено його співвідношення із 
поняттям фінансового ринку. Запропоновано визначення ринку фінансових послуг в умовах 
діджиталізації економіки. Досліджено структуру ринку FinTech-інновацій, запропоновано ії 
використання для побудови тривимірної моделі ринку фінансових послуг в умовах діджиталізації. 

 
Басюк Н. Переклад заголовків наукових статей англійською мовою / Н. Басюк // Банківська 

справа. – 2020. – №2. – С. 58-74. 
Заголовок наукової статті — важливий комунікативно значущий елемент у структурній організації 

тексту, який великою мірою відповідає за підвищення індексу цитування публікації. На основі вибірки 
англомовних заголовків з українських наукових журналів розглядаються типові помилки у їх 
оформленні та перекладі. У полі уваги автора дослідження — використання онлайН’перекладачів, 
правила транслітерації, використання великої літери, переклад термінів, псевдо-інтернаціоналізми, 
дефіс у складених термінах, переклад атрибутивних конструкцій, вилучення слів без повного 
смислового навантаження. Подано рекомендації, які допоможуть грамотно сформулювати заголовок 
англійською мовою. 

 
Височанський, В. Стандарт цінності / В. Височанський // Банківська справа. – 2020. – №2. – С. 

75-79. 
У статті автор наводить теоретичне обгрунтування стандарту цінності та пропонує практичний 

підхід до формування такого стандарту в контексті проблем пов'язаних із функціонуванням 
регульованої грошової системи. 

 
Волошин І. В. Дискретна динамічна модель ліквідності банку з урахуванням ендогенних 

депозитів / І. В. Волошин, А. В. Воронін. // Банківська справа. – 2020. – №2(152). – С. 80-93. 
У статті досліджено вплив ендогенних депозитів, створених кредитами, на ліквідність 

комерційного банку. Побудовано дискретну динамічну модель ліквідності, що базується, зокрема, на 
застосуванні нетрадиційного показника оборотності ліквідних активів - відношення дебетового 
обороту за рахунками для обліку кредитів до обсягу ліквідних активів.  

За допомогою зворотного Z- перетворення отримано аналітичне рішення та доведено його 
стійкість. Встановлено умови існуванн аперіодичного та періодичного режимів ліквідності банку. 

 



Бобиль, В. Сучасні інструменти банківської логістики / В. Бобиль // Банківська справа. – 2020. 
– №2. – С. 94-102. 

У статті розглядаються основні інструменти банківської логістики, які дозволяють покращити 
якість управління фінансовими потоками від операційної, фінан сової та інвестиційної діяльності 
банку. 

 
Колотуха, С. Ідентифікація факторів впливу на стан банківського кредитування 

сільськогосподарських підприємств / С. Колотуха, Л. Смолій // Банківська справа. – 2020. – №2. 
– С. 103-114. 

У статті розглянуто питання оцінювання впливу факторів на обсяги кредитування діяльності 
сільськогосподарських підприємств комерційними банками в сучасних умовах. Розглянуто стан, 
специфіку та основні проблеми кредитування сільськогосподарських позичальників. 
Систематизовано основні чинники стримування, що перешкоджають налагодженню ефективної 
організації співпраці комерційних банків із сільськогосподарськими підприємствами. Засобами 
кореляційно-регресійного аналізу встановлено чинники, що мають найтісніший зв 'язок з обсягами 
залучених кредитних ресурсів. Ідентифіковано чинники, в яких закладено найбільші резерви для 
збільшення можливостей отримання позик аграрними підприємствами. 

 
Прокопчук, О. Економіко-математичне моделювання доходів місцевого бюджету / О. 

Прокопчук, С. Пташник // Банківська справа. – 2020. – №2. – С. 114-124. 
У статті побудовано економетричну модель формування дохідної частини місцевого бюджету. 

Аналізується фінансування Тальнівського району Черкаської області за період 2014–2018 рр. На 
основі фактичних даних та економетричного інструментарію розроблено математичну модель 
планування та прогнозу бюджету району. Досліджено роль місцевого бюджету Тальнівського району 
Черкаської області у забезпеченні ефективного функціонування органів місцевого самоврядування. 
Визначено джерела формування коштів місцевого бюджету на прикладі цього району. Розглянуто 
перспективи вдосконалення формуванні місцевого бюджету. Окреслено перспективні напрями 
формування коштів місцевих бюджетів України. Побудова економетричної моделі формування 
дохідної частини місцевого бюджету дозволить відшукати помилки та покращити формування 
місцевих бюджетів, використавши при цьому економетричну модель. 

 
 


