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Гацька, Л. П. Дослідження поведінки споживачів в екологічному маркетингу / Л. П. Гацька // 

Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 10. – С. 5-8. 
У статті здійснено теоретичний аналіз різних підходів до формування моделі поведінки споживача 

екологічних товарів та послуг. Розглянуто особливості маркетингових стратегій залучення різних 
груп «зелених» споживачів та основні інструменти екологічного спрямування структури споживання, 
до яких віднесено екомаркування, екобрендинг, інформаційне спрямування споживачів на сталі 
продукти, редагування вибору споживачів та «підштовхування» (nudge). Зроблено висновок, що 
типологія споживачів ринку екологічних товарів і послуг та застосування специфічних інструментів 
екологічного маркетингу для цільових груп сприятиме спрямуванню споживчого попиту на сталі 
продукти та стимулюватиме розвиток екологічного підприємництва. 

 
Вавілова, В. В. Оцінка впливу чинників зовнішнього середовища на формування та 

розвиток логістичних систем аптечних підприємств / В. В. Вавілова // Економіка. Фінанси. Право. 
– 2020. – № 10. – С. 9-18. 

На основі результатів дослідження впливу чинників зовнішнього середовища на формування та 
розвиток логістичних систем аптечних мереж розроблено методику оцінки просторово-кількісних 
параметрів логістичних систем аптечних мереж, яка передбачає послідовне виконання операцій на 
національному, регіональному та локальному рівнях та дозволяє визначити перспективні ринки для 
розвитку аптечної мережі (просторові характеристики логістичних систем), обрати найбільш 
прийнятний варіант розміщення аптечної мережі, визначити оптимальну кількість торгових точок у 
логістичних системах на локальних і регіональних ринках з урахуванням внутрішнього потенціалу 
мережі, а також розмір аптечної мережі в цілому – на національному рівні (кількісні характеристики 
логістичних систем аптечних мереж). 

 
Пошивалова, О. В. Моделювання бізнес-процесів торговельного підприємства / О. В. 

Пошивалова // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 10. – С. 19-22. 
У роботі розглянуто особливості формування бізнес-моделі торговельного підприємства на 

основі удосконалення обліково-аналітичного забезпечення. Доведено особлива роль раціональної 
організації обліку під час реалізації принципів реінжинірингу в бізнес-процесах підприємства. 
Водночас облікові показники, що є в звітній інформації, мають бути точними, достовірними та 
значимими, пристосовані для передачі та розпізнавання всіма апаратними і технологічними 
засобами без викривлень. Побудована схема реінжинірингу обліково-аналітичного забезпечення 
управління запасами за цільовим призначенням. Визначено, що прогнозування перспектив розвитку 
підприємства на основі проведення реінжинірингу обліково-аналітичної системи дає можливість 
виявити кращі напрями його діяльності, оцінити нові можливості й альтернативи, що 
використовується при складанні балансових звітів у прогнозному оцінюванні та сприяє 
раціональному використанні ресурсів. 

 
Петрушка, О. В. Іноземний досвід фінансового забезпечення громадян на випадок 

безробіття / О. В. Петрушка // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 10. – С. 23-26. 
Розглянуто основні моделі ринків праці та стимулювання зайнятості у світі, здійснено 

порівняльний аналіз організації соціальних виплат по безробіттю у розвинених країнах – США, 
Німеччині, Швеції та Японії. Окреслені переваги багатокомпонентної системи соціального 
страхування на випадок безробіття. Встановлено, що тристороннє партнерство у фінансуванні 
соціального забезпечення сприяє розвитку ринку праці та стимулювання зайнятості. Запропоновані 
заходи стосовно вдосконалення вітчизняної системи фінансового забезпечення соціального 
страхування на випадок безробіття з врахуванням іноземного досвіду. 

 
Коваленко, О. М. Технологічні аспекти оцінки ефективності діяльності підприємств / О. М. 

Коваленко, О. В. Станіславик // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 10. – С. 27-31. 
У статті розглянуто систему оцінки ефективності діяльності підприємства, починаючи з 

планування та вироблення стратегії. Охарактеризований показник «економіко-технологічний рівень 
технології» та позначено ключові показники ефективності. Серед індикаторів і показників виділено 
такі: технологічна продуктивність, додана вартість, чисельність працівників, річні витрати капіталу на 
технологію, рівні виробничого та комерційного розвитку підприємства, індекс продуктивності праці, 
показники фактичної економічної та фінансової ефективності господарської діяльності підприємств. 
Висвітлено важливі аспекти діяльності органів контролю на підприємстві, які забезпечують 
діагностику процесів, координацію та контроль реалізації затверджених планів, а також оцінку 
ефективності діяльності підприємства. Відзначено роль системи контролінгу в підвищенні якості 
управлінських процесів. Виділено особливості управління ресурсними потоками. 

 



Денисюк, О. Г. Особливості політики ціноутворення на стоматологічному ринку України / 
О. Г. Денисюк, О. В. Власюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 10. – С. 32-37. 

У статті узагальнено основні проблеми ціноутворення на ринку стоматологічних послуг в Україні. 
Виокремлено характерні ознаки медичної послуги та чинники, зокрема економічні, які впливають на 
формування ціни на ці послуги, а також аспекти, якими керується споживач під час вибору того чи 
іншого медичного закладу в умовах сучасної конкуренції. Визначено цінові та нецінові фактори 
попиту на стоматологічні послуги. Порівняно ціни на стоматологічні послуги у приватних та 
державних закладах, обраховано середнє їхнє значення, а також з допомогою 
середньоквадратичного відхилення визначено, наскільки значущі є розбіжності в цінах на 
стоматологічні послуги в межах галузі. 

 
Поленкова, М. В. Стратегічні орієнтири сільськогосподарських підприємств у контексті сталого 

розвитку / М. В. Поленкова // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 10. – С.38-40. 
У статті охарактеризовано поняття сталого розвитку. Окреслено особливості функціонування 

підприємств у контексті сталого розвитку. Обґрунтовано, що сталий розвиток вимагає інтеграції 
економічних, соціальних та екологічних цілей підприємств, а також адаптації до системних вимог. 
Запропоновано стратегічні орієнтири сільськогосподарських підприємств у контексті сталого 
розвитку, що охоплюють ключові сфери соціально-економічного життя сільських територій. 
 


