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Предборський, В. А. Незавершена модернізація системи державної влади: небезпека 

посилення атракторів тінізаційних впливів зовнішнього управління / В. А. Предборський // 
Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 7-8. – С. 7-19. 

У статті обґрунтовано необхідність протидії потужному впливу зовнішнього тіньового управління 
на внутрішні процеси тінізаційного двоєвладдя, виявлення загальних закономірностей зовнішньої 
тінізації владних механізмів в Україні. 

 
Бегма, В. М. Науково–технічна політика ЄС у галузі оборони: можливості для України / В. 

М. Бегма, Д. Г. Радов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 7-8. – С. 19-28. 
Визначено зростаючу роль інноваційного розвитку в системі міжнародного військово–технічного 

співробітництва. Відзначено, що різниця між оборонною та цивільною наукою і технологіями 
фактично зникають, при чому, швидкість цивільного технологічного процесу буде прогнозовано 
неухильно збільшуватися. Доведено, що формування спільного європейському ринку озброєнь 
вимагає нових, більш ліберальних правил гри, які б значно підвищили рівень конкуренції на ньому і 
посилили позиції європейських країн на світовому ринку ОВТ. Показано, що спільні оборонні 
програми в рамках ЄС дозволяють об’єднувати і перерозподіляти зусилля задля збільшення 
військових можливостей і авторитету ЄС. Визначено, що для розвитку національного ОПК на основі 
інвестиційно–інноваційних стратегій об’єктивно необхідно використовувати досвід європейських 
країн, що дасть змогу комплексного та раціонального використання наявних потенціалів 
фундаментальної та прикладної науки, промислового виробництва, системи підготовки кадрів та 
інвестиційних ресурсів з виробництва нових ОВТ. 

 
Шостак, Л. Б. Страхування як економічний інструмент управління ризиками у сфері 

індустрії гостинності та сталого розвитку / Л. Б. Шостак, І. О. Петровська // Формування ринкових 
відносин в Україні. – 2020. – № 7-8. – С. 29-46. 

Обґрунтування доцільності використання страхування як економічного інструменту антикризового 
управління в діяльності підприємств індустрії гостинності та задля забезпечення сталого розвитку, а 
також переваг фінансування підприємством ризику можливих втрат унаслідок дії різноманітних 
факторів шляхом придбання захисту у страховій компанії та розробки системи критеріїв 
ефективності використання цього інструменту. 

 
Стахурська, С. А. Становлення теорій відтворення та розвитку / С. А. Стахурська, С. В. 

Ткачук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 7-8. – С. 47-53. 
Здійснено хронологічний аналіз становлення теорій відтворення та розвитку. На основі 

теоретичного осмислення процесу відтворення та дослідження сутнісних характеристик різних 
авторських теорій виділені три періоди: становлення теорії відтворення, формування «класичної» 
теорії відтворення, практичне використання теорії відтворення з подальшим становленням теорії 
зростання. Констатована необхідність та пріоритетність інноваційно–інвестиційного розвитку і 
потреба в становленні теорії економічного розвитку як нового (четвертого) періоду розроблення 
теорій. Необхідність розроблення механізмів розвитку сучасних нових економік призводить до 
п’ятого періоду – становлення теорій трансформаційних економік. 

 
Тидір, Н. І. Моделі й типи податкової політики в світі: уроки для України / Н. І. Тидір // 

Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 7-8. – С. 54-61. 
Розглянуто теоретичні питання про типи та моделі податкової політики в зарубіжних країнах. 

Зроблені термінологічні уточнення. Розглянуті за різними джерелами погляди науковців на існуючі в 
світі типи та моделі податкової політики. Автор наголошує що в світі не існує ідеальної моделі ПП. 
Названі пріоритети економічної політики розвинених країн, які визначають цілі та методи податкової 
політики. 

 
Віровець, Д. В. Децентралізація цифрової економіки як умова виходу із структурно– 

системної кризи / Д. В. Віровець, С. М. Обушний // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. 
– № 7-8. – С. 62-74. 

У даній статті описані методи і приклади цифрових децентралізованих прийомів в економіці, 
метою яких є значне спрощення і здешевлення економічних процесів. Увага також приділяється 
ідентичності, управлінню, організації постачання, системі охорони здоров'я, а також поведінковим 
стимулам, де інновації як в державному, так і в приватному секторах, вже продемонстрували 
корисність технології блокчейн при вирішенні поставлених перед нами проблем. Зниження витрат і 
підвищення ефективності – це лише деякі переваги блокчейн, які потенційно може отримати 
економічна система. Впровадження методів цифрової децентралізації в вигляді постійних або 
тимчасових рішень може стати значним фактором прискорення виходу з системних економічних 



криз. Підтвердженням є вже реалізовані проекти з використанням технології блокчейн, деякі з яких 
активно використовувалися під час пандемії COVID–19. Цифрове середовище з високим ступенем 
довіри, відсутністю регуляторів і кордонів може мати великий потенціал в майбутньому для появи 
безлічі блокчейн проектів з високим ступенем гнучкості за часів криз, також здатних змінити 
сьогоднішню економічну парадигму. 

 
Кульпінський, С. В. Процентні доходи банків у різних інфляційних середовищах / С. В. 

Кульпінський, П. Ю. Курмаєв // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 7-8. – С. 75-82. 
У статті досліджено детермінанти, які спонукають банки до переходу від процентної до 

непроцентної діяльності під впливом різних монетарних режимів та боргової політики. Було 
досліджено банківські сектори Польщі, як прикладу низького інфляційного середовища та України, 
як високо–інфляційного середовища. Емпіричні висновки дали змогу припустити, що режим 
монетарної політики, розподіл ризиків, різний ступінь боргового навантаження та величини 
інфляційних шоків сприяють зміні співвідношення відсоткових та невідсоткових доходів. Однак в 
економіці з режимом інфляційного таргетування та меншим співвідношенням боргу до ВВП спред 
ризику, визначений як різниця між ставками кредитування та відповідними доходами державних 
облігацій, є більш ефективним у зниженні відсоткових доходів, ніж у більш волатильному 
інфляційному середовищі через несхильність банків до нового кредитування. Реальні депозитні 
ставки виявилися малозначимими факторами. Збільшення частки державних облігацій в активах 
банків негативно впливає на процентні доходи по відношенню до загальних доходів у більш 
інфляційній економіці, в той же час збільшуючи дану частку в умовах меншої заборгованості, що 
пояснюється стабільним попитом на менш ризикові активи в умовах низької інфляції. Зниження 
спредів на ризик внаслідок збільшення державних запозичень призводить до інвестиційного 
витіснення та більшої орієнтації банківського сектору на комісійні доходи. 

 
Марченко, В. М. Теоретико–методологічне забезпечення логістичної інтеграції / В. М. 

Марченко, В. І. Ємцев // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 7-8. – С. 83-92. 
Розвинуто поняття логістичної інтеграції, як міжорганізаційне та внутрішньоорганізаційне 

об’єднання окремих логістичних операцій та логістичних функцій учасників логістичного процесу з 
метою ефективної організації руху матеріального потоку від постачальника до кінцевого споживача 
з найменшими загальними витратами. Систематизовані базові принципи управління логістичними 
ланцюгами, до яких віднесено принцип відповідності попиту на пропозиції логістичних послуг; чіткої 
послідовності реалізації сукупності логістичних операцій; ресурсної, операційної та функціональної 
узгодженості логістичних процесів; взаємовигодності економічних інтересів усіх учасників 
логістичного ланцюга; комплексності логістичних послуг; синхронності логістичних процесів для 
забезпечення передбачуваності їх виконання; оптимальності всіх видів ресурсів на реалізацію 
логістичних процесів (матеріальних, людських, часових, інформаційних тощо). Узагальнено причини 
логістичної інтеграції та виявлено драйвери логістичної інтеграції, якими є впровадження програмно–
технічних засобів, високі компетенції управління логістичною системою, інноваційні технології. 
Ідентифіковані рівні логістичної інтеграції: рівень логістичних операцій та рівень логістичних функцій. 

 
Бєлоус, Н. Д. Критерії оцінки складових економічної безпеки в умовах надзвичайних 

ситуацій / Н. Д. Бєлоус, О. В. Голубєв // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 7-8. – 
С. 92-102. 

Обґрунтовано фактори формування системи економічної безпеки бізнесу в умовах надзвичайних 
ситуацій, що склалися на сьогодні в Україні та світі. Сформовано чіткий механізм із послідовними 
етапами та методологією оцінки системи економічної безпеки бізнесу на основі оцінки її складових. 
Сформовано критеріїї оцінки системи економічної безпеки бізнесу кількісними методами на основі 
бальної оцінки, що надає можливості враховувати специфічні складові системи, а також 
маневрувати системою показників, інтегруючи їх в загальне значення. Надано характеристику 
факторів формування, що вплинули на результати оцінки, обумовлено вплив кожного з них, 
узагальнено можливості вітчизняних систем економічної безпеки бізнесу, щодо усунення негативних 
наслідків дії зазначених факторів. 

 
Климчук, М. М. Теоретико–методологічні засади формування стратегії розвитку 

підприємств на засадах енергоефективності та інформатизації / М. М. Климчук, Т. А. Ільїна, В. 
В. Шовківська, С. А. Климчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 7-8. – С.102-
110.  

У проведеному дослідженні обґрунтовано спеціалізовано–функціональну архітектоніку 
економіко–аналітичного забезпечення процесів управління енергозбереженням на підприємстві з 
урахуванням стратегічних пріоритетів розвитку шляхом типологізації інформаційних бар’єрів, 
оскільки наукова розробка, верифікація й подальше застосування гіпотези функціонального 
взаємозв’язку організаційних, інформаційних драйверів та бар’єрів у практиці управління 



енергозбереженням надасть можливість оптимізувати процес аналізу інформації і, як наслідок, якість 
прийнятих рішень й ефективність їх реалізації в процесі формування стратегії розвитку 
підприємства. 

 
Коцеруба, Н. В. Оцінка кредитоспроможності підприємства–позичальника на основі 

показників фінансової звітності / Н. В. Коцеруба // Формування ринкових відносин в Україні. – 
2020. – № 7-8. – С. 111-119. 

В статті розглянуті питання, удосконалення методики оцінки кредитоспроможності позичальників 
та підвищення на цій основі обґрунтованості банківських рішень стосовно надання кредитів суб’єктам 
підприємницької діяльності залежно від рівня кредитоспроможності потенційних позичальників. 

 
Предун, К. М. Рекомендації щодо системного оновлення стратегії, економічного та 

технологічного регламенту діяльності стейкхолдерів газопостачання в Україні / К. М. Предун // 
Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 7-8. – С. 120-127. 

В результаті написання статті встановлено, що відсутність достовірного приладового обліку, 
наявність значної кількості споживачів, для яких плата за використання палива нараховується за 
укрупненими показниками, неможливість дієвого контролю за якістю природного газу не сприяють 
зменшенню корупційних ризиків, що можуть мати місце при розрахунках і балансуванні на ринку газу 
на різних рівнях ієрархічної структури газотранспортної та газорозподільної систем. Створення 
інтелектуальних систем обліку енергоносіїв і природного газу зокрема сьогодні в Україні перебуває 
в зародковому стані. Відповідно, це перешкоджає розвитку ринку природного газу в Україні, не 
забезпечує коректне та справедливе ціноутворення, ускладнює складання енергетичних балансів 
суб’єктів господарювання та подальший аналіз ефективності використання цього палива у порівнянні 
з іншими енергоносіями. 

 
Шедяков, В. Є. Поділ праці в системі міжнародних економічних відносин / В. Є. Шедяков // 

Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 7-8. – С. 128-136. 
Перехід до постглобальності – це аж ніяк не рекомбінації частковостей в міжнародному житті, а 

кардинальні зміни в ефективних моделях структурування, розвитку і безпеки, що ставлять 
реальність суверенітету в залежність від розуміння нових тенденцій міжнародних відносин (зокрема 
заходи взаємо переплетення глобальності і регіональності). Відповідно, якщо раніше конкуренція 
зіштовхувала в боротьбі за повноту освоєння найбільш продуктивною моделлю, то тепер конкурують 
свідомо різнорідні підходи і моделі, – але конкурують, тобто взаємодіють глобально, а не 
проживають свій цикл ізольоовано.Тенденціі здійснення стратегічних метаморфоз незалежно від 
усвідомлення і вміння відображення їх особливостей народами та їхніми лідерами вимагають зміни 
якості взаємодії: як на внутрішньому, так і на зовнішньому контурах структурування.. 
 


