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Шулюк, Б. С. Організаційно-інституціональне середовище розвитку фінансового механізму 

державноприватного партнерства в Україні / Б. С. Шулюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – 
№ 11. – С. 6-10. 

У статті виокремлено інституційні підходи у сфері партнерських відносин держави й бізнесу. 
Визначено структуру організаційно-інституціонального середовища фінансового механізму 
державно-приватного партнерства. З’ясовано основні перешкоди для його ефективного розвитку. 
Аргументовано, що процес формування та функціонування такого середовища потребує не тільки 
фінансової підтримки, але й консультаційної та інформаційної допомоги. Це дасть змогу підвищити 
результативність діяльності органів та інституцій у сфері державно-приватного партнерства. 

 
Радченко, О. П. Актуальні аспекти управління якістю у контексті поглиблення інтеграційних 

та глобалізаційних процесів / О. П. Радченко, І. С. Подлісняк // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. 
– № 11. – С. 13-14. 

У статті досліджено та обґрунтовано необхідність запровадження системного підходу до 
раціонального управління якістю як ключового елемента сучасної, ефективної та дієвої системи 
управління суб’єктом господарювання, з метою покращення фінансово-економічних результатів 
шляхом виробництва більш високоякісної продукції. Основні системні процеси управління якістю та 
алгоритм їх втілення розглядаються як надважливі елементи організаційно-економічного механізму 
функціонування суб’єкта підприємницької діяльності в умовах впливу чинників глобалізації. 
Здійснено аналіз контролю якості продукції як окремої функції бізнес-процесів управління, ціллю 
якого є підвищення конкурентоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності. Окреслено 
найбільш привабливі напрями функціонування підприємства стосовно управління якістю продукції в 
умовах глобалізації. Обґрунтовано короткострокові та довгострокові цілі подальшого розвитку 
суб’єкта підприємницької діяльності та окреслено шляхи їх досягнення. 

 
Пошивалова, О. В. Статистичний аналіз соціально-економічного розвитку регіонів України / О. В. 

Пошивалова, П. М. Прошкіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 11. – С. 15-18. 
У роботі розглянуто особливості здійснення статистичного аналізу соціально-економічного 

розвитку регіонів України. Запропоновано в якості основної характеристики використовувати 
інтегральний показник соціально-економічного становища суб’єктів України. Для побудови 
узагальненого показника використані дані державної статистики. Ранжування і кластеризація 
регіонів країни за відібраними показниками дають змогу більш точно визначити найбільш розвинені. 
На основі кореляційного та регресійного аналізу побудована багатовимірна нелінійна модель 
прогнозування рівня доходів населення України. 

 
Кремень, В. М. Теоретичні засади управління капіталом підприємства / В. М. Кремень, О. І. 

Кремень, А. В. Кравченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 11. – С. 19-22. 
Статтю присвячено вивченню сутності капіталу підприємства та теоретичним аспектам 

управління ним як важливого напряму фінансового менеджменту та фінансової роботи на 
підприємстві. У роботі представлено аналіз науковометодичних підходів стосовно трактування 
сутності поняття «капітал» та «капітал підприємства». 

Запропоновано визначення капіталу підприємства, принципи управління ним та механізм 
управління капіталом підприємства, який складається із таких систем: регулювання фінансової 
діяльності підприємства, зовнішньої підтримки фінансової діяльності підприємства, фінансових 
важелів, фінансових методів та фінансових інструментів. 

 
Глоба, А. О. Питання однорідності зустрічних вимог, виражених в різних валютах: 

теоретико-правовий аналіз / А. О. Глоба, В. І. Цюприк // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 11. 
– С. 23-29. 

Статтю присвячено розгляду проблеми визначення змісту однорідності зустрічних вимог, 
виражених в іноземних валютах. Автори з’ясовують, чи можна вважати однорідними зустрічні 
вимоги, виражені у різних валютах, за яких умов теоретично можливо здійснити зарахування таких 
вимог, а також якими є законодавчі підстави, що роблять можливим здійснення такого зарахування. 
У ході дослідження автори приходять до висновку, що зустрічне зарахування однорідних вимог при 
їх зарахуванні в іноземній валюті законодавством України чітко не встановлено. Авторами 
наведений підхід, відповідно до якого у випадках, коли законодавство надає право суб’єктам 
здійснювати розрахунок в іноземній валюті, таке зарахування є можливим. На основі дослідження 
вироблені пропозиції до вдосконалення законодавства задля усунення наявних прогалин і його 
застосування. 

 



Тичиніна, А. С. Правосвідомість у цифровому суспільстві / А. С. Тичиніна // Економіка. Фінанси. 
Право. – 2020. – № 11. – С. 30-33. 

У статті представлено огляд наукових поглядів на проблему правосвідомості. Визначено 
структуру, основні компоненти, функції, види та рівні правосвідомості. Сучасне суспільство 
знаходиться на етапі глобального переходу до нового технологічного ладу, особливості якого 
визначаються не тільки змінами у технологіях, але й станом суспільних інститутів. Поява, створення 
й широке практичне застосування революційних технологій (штучний інтелект, доповнена 
реальність, технології блокчейн, аналітичні структури на основі Big Data, самокеровані системи Smart 
Everything та ін.) формує нову «цифрову екосистему», в якій не може залишитися незмінною система 
права. 

 
Головач, В. В. Практика – критерій істини. Без теорії практика сліпа / В. В. Головач // 

Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 11. – С. 34-35. 
 
Сочинська, Г. В. Щасливі миттєвості аудитора / Г. В. Сочинська // Економіка. Фінанси. Право. 

– 2020. – № 11. – С. 35-36. 
 
Балченко, С. О. Час коли нам треба було щось запозичати вже пройшов, нам треба творити 

своє щастя власноруч і це можливо / С. О. Балченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 11. 
– С. 37-38. 
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