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Корнєєв В. В. Фінансова політика країн світу: можливості протидії коронокризі / В. В. 

Корнєєв, В. П. Залізнюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 11. – С. 7-15. 
Є визначення заходів бюджетного (уряд) і монетарного (центробанки) характеру відповіді на 

сучасні виклики коронокризи. Наголошено на необхідності поєднання регуляторних і фінансових 
можливостей уряду і центробанку у протидії коронокризі у поточному і перспективному періодах. 

Обґрунтовано зростання дефіциту бюджету і державного боргу як відповіді на сучасні виклики 
коронокризису. Наголошено на необхідності поєднання регуляторних та фінансових можливостей 
уряду і центробанку в протидії коронокризису в поточному і перспективному періодах. 

 
Предборський В. А. Тіньові фінансово-розвідувальні суб'єкти у структурі неформальних 

елітних процесів / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 11. 
– С. 15-24. 

У статті обґрунтовано необхідність подальшого дослідження важливого елементу зовнішнього 
тіньового управління – неформальних елітних надкраїнових розвідувальних зв’язків, їх впливу на 
офіційний спектр політики держави, необхідність розвитку даного сегменту розвідки відповідними 
засобами національної безпеки. 

 
Гришкевич О. М. Базові імперативи адміністрування публічних інвестицій в умовах 

секторальної (територіально-галузевої) економічної модернізації / О. М. Гришкевич // 
Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 11. – С. 24-32. 

В результаті написання статті встановлено, що з 2000–х років міжнародні організації розробили 
і застосували на практиці цілий ряд нових методик оцінки якості управління публічними інвестиціями, 
що базуються на оцінці життєвого циклу проекту, інтеграції публічних інфраструктурних інвестицій в 
бюджетний цикл, формуванні національних індексів (рейтингів) ефективності публічних інвестицій. 
Відзначено, що після глобальної фінансової кризи 2007–2008 рр. традиційна оцінка ефективності 
публічних капітальних інвестицій в господарську та соціальну інфраструктуру на основі оцінки 
результатів виконання окремих проектів була істотно доповнена і розширена. 

 
Тормосов Р. Ю. Актуальні процеси імплементації європейського законодавства в сфері 

сталого енергетичного розвитку до законодавства України / Р. Ю. Тормосов // Формування 
ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 11. – С. 33-37. 

У статті розглянуто актуальні процеси імплементації європейського законодавства в сфері 
сталого енергетичного розвитку до законодавства. Розглянуто основні аспекти з виконання 
зобов’язань України відповідно до вимог Директиви 2009/73/ЄС «Щодо спільних правил для 
внутрішнього ринку природного газу», Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність. Визначено 
причини повільних темпів розвитку законодавчих новацій для забезпечення вимог Угоди про 
Асоціацію. З метою підвищення рівня імплементації європейського законодавства в сфері сталого 
енергетичного розвитку до законодавства України запропоновано низку заходів 

 
Кравченко М. В. Формування сприятливого інвестиційного середовища в аграрному 

секторі України / М. В. Кравченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 11. – С. 
38-46. 

У статті описано створення зручних умов для залучення іноземних інвестицій в сільське 
господарство передбачає політичну і макроекономічну стабільність, реформу інститутів, 
реконструкцію державного сектора, ліквідацію монополій, скорочення державних витрат і 
збільшення інвестицій в інфраструктуру, економіку і сільське господарство, а також розробку 
фінансових інструментів державної підтримки. 

 
Пузирьова П. В. Оцінка сучасного стану лідируючих підприємств Асоціації "Укрлегпром" 

та рейтинг їх інноваційного потенціалу / П. В. Пузирьова // Формування ринкових відносин в 
Україні. – 2020. – № 11. – С. 46-57. 

В результаті написання статті було встановлено, що в сучасних реаліях інноваційної діяльності 
промислових підприємств, особливо в галузі легкої промисловості, необхідність відповідати на нові 
виклики постійно спонукає стейкхолдерів до запровадження нових та поліпшення існуючих 
інноваційних процесів, введення в дію нових прогресивних, ресурсозберігаючих технологій, 
підтримання належної кваліфікації працівників та зменшення їх плинності, що в підсумку позначиться 
на збільшенні власного інноваційного потенціалу. Доведено, що основними учасниками Асоціації 
«Укрлегпром» є такі лідируючі підприємства в галузі текстильного та трикотажного виробництва: 
Компанія «Текстиль–Контакт», Концерн «Ярослав», ПрАТ «Софія», ПАТ «Трикотажна фабрика 
«Роза», ПАТ «Черкаський шовковий комбінат», ПрАТ «Камвольно–суконна компанія «Чексіл». 
Визначено, що інноваційний потенціал підприємств легкої промисловості є поєднанням наявних 



ресурсів та можливостей (залучених та запозичених) для досягнення головної мети діяльності 
підприємства за допомогою використання усіх елементів компонентів сутнісного складу кадрового, 
фінансового, інформаційного та науково–технічного забезпечення. Іншими словами, це ресурсна, 
фінансова, кадрова, інформаційна та науково–технічна готовність підприємства здійснювати 
ефективне управління інноваційною діяльністю, і як результат, – інноваційним потенціалом. 

 
Студінська Г. Я. Корпоративна культура бек-офісу бренду ВНЗ / Г. Я. Студінська // 

Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 11. – С. 58-66. 
Статтю присвячено дослідженню зв’язків між корпоративною культурою вищого навчального 

закладу, рівнем адаптивності науково–педагогічних працівників та формуванням ефективного Brand 
Exploer, як суббренду бренду ВНЗ. Досліджено підходи щодо визначення поняття «корпоративна 
культура». Обґрунтовано існування інтеграційної системи зв’язків між корпоративною культурою 
вищого навчального закладу, рівнем адаптивності науково–педагогічного персоналу та формування 
Brand Explorer, як суббренду бренду ВНЗ. Особливе місце в дослідженні виокремлено визначенню 
зв’язку між soft skills викладача та його здатності адаптуватися до корпоративних умов вищого 
навчального закладу. Зроблено висновок щодо необхідності формування корпоративної культури 
вищого навчального закладу, як обов’язкової умови ефективної адаптації науково–педагогічних 
працівників, побудови Brand Explorer – суббренду бренду ВНЗ. 

 
Грибчук А. С. Механізм забезпечення стійкого економічного розвитку підприємства / А. С. 

Грибчук, Т. М. Іванюта // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 11. – С. 66-71. 
Динамічність ринкових умов господарювання, постійні зміни законодавчої бази, податкової 

системи, організаційно–правих форм господарювання підприємств, нестабільність в економічній, 
політичній, фінансовій сферах, стрімкий розвиток науково–технічного прогресу, загострення 
конкурентної боротьби на регіональному, державному та світовому рівнях обумовлюють високий 
рівень невизначеності функціонування підприємств, що негативно позначилось на стійкості 
економічного розвитку практично всіх підприємств. В той же час підприємствам вдалося визначити 
свої слабкі місця, оцінити свої адаптаційні можливості, оцінити ступінь зовнішніх ризиків та здатність 
до подолання невизначеності. Зазначені фактори призвели до загострення фінансових криз на 
значній кількості підприємств, а деякі опинилися на межі банкрутства. Отже, розробка механізму 
забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств в сучасних умовах набуває особливого 
значення, що потребує використання такої системи управління, яка дозволить підприємствам 
забезпечити стійке та максимально ефективне функціонування протягом тривалого періоду, а також 
сформувати високий потенціал його розвитку на перспективу. Основними зàâäàííяìи стàтті є: • 
визначити особливості забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств в сучасних умовах; 
• визначити важелі та чинники забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств. 

 
Тарасенко І. О. Особливості управління оборотними активами підприємства / І. О. 

Тарасенко, М. В. Дреля // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 11. – С. 71-79. 
Управління оборотними активами є складним процесом. Його складність залежить від таких 

умов, як: обсяг оборотного капіталу, що використовується в операційному процесі; різні види активів, 
що формуються за рахунок обсягу оборотного капіталу; прискорення обороту капіталу і 
забезпечення постійної платоспроможності підприємства тощо. Першочерговими проблемами в 
управлінні оборотними активами є: управління запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими 
коштами, визначення джерел фінансування. Отже, управління оборотним активами – це система 
зв’язків між суб’єктами та об’єктами управління, що наділяє різноманіттям кроків та рішень, гнучкістю 
та варіативністю господарських комбінацій для реалізації напрямків вдосконалення управління 
оборотними активами, які зачіпають основні аспекти господарської діяльності підприємства. 

 
Щетініна Л. В. Корпоративна культура в системі менеджменту персоналу: значення, 

характер та взаємозв'язки / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова, Ю. В. Твердохліб, К. С. Турова // 
Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 11. – С. 79-87. 

В статті розглянуто корпоративну культуру як функцію менеджера по персоналу, метою якої є 
підвищення лояльності персоналу. Водночас, корпоративна культура є не тільки функцією 
менеджменту персоналу, а й носить стратегічний характер і є ідеологією управління компанією. 
Ефективність корпоративної культури визначається вірним розумінням зв’язків і взаємозалежностей 
між корпоративною культурою, стратегією, політикою та поточною діяльністю з управління 
персоналом. В статті обґрунтовано відсутність відмінностей між поняттями «корпоративна культура» 
і «організаційна культура». Також розглянуто соціально–психологічний клімат як складову 
корпоративної культури. Обґрунтовано, що сильна корпоративна культура не може бути в умовах 
несприятливого соціально–психологічного клімату, але можлива ситуація, коли одночасно 
сприятливий соціально–психологічний клімат і неефективна корпоративна культура. Визначено 
умови та вимоги до регламентування корпоративної культури. 



 
Івахненко І. С. Оновлення науково-методичних підходів до побудови полікритеріальної 

системи діагностики діяльності підприємств-стейкхолдерів проєктів будівництва / 
І. С. Івахненко, В. В. Григоренко, А. І. Петриченко, О. М. Ревунов, А. П. Гижко, І. І. Кушнір // 
Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 11. – С. 87-97. 

Стаття присвячена розробленню концептуальної, теоретико–методологічної й методико–
прикладної бази формування, використання і розвитку полікритеріальних систем діагностики 
діяльності будівельних підприємств. Запропонований багатовекторний підхід оцінювання дасть 
змогу модернізувати уявлення про зміст і сутність операційної системи інвестиційно–будівельного 
проєкту як мобільного підприємства, запропонувавши нові підсистеми бізнес–індикації: будівельно–
технологічну; підсистему ініціації інвестиційно–будівельного проєкту, планування і діагностики; 
підсистему адміністрування, координації й забезпечення. Ідентифікування стану і перспектив 
діяльності будівельних підприємств на засадах діагностики слугуватиме основою для розроблення 
подальших заходів щодо підвищення ефективності їхнього функціонування, зростання рівня 
конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, створення передумов для забезпечення 
розвитку. Результати роботи допоможуть топ–менеджменту підрядних підприємств здійснювати 
ефективний моніторинг, структуризацію та маневрування активами підприємств підрядного 
будівництва в процесі їх операційної діяльності, дають обґрунтовану можливість скоригувати 
економічну стратегію та параметри виробничо–господарського портфеля будівельних підприємств. 

 
Молнар О. С. Укріплення матеріально-технічної бази аграрних підприємств та підвищення 

ефективності її впровадження / О. С. Молнар, М. В. Юртин, М. Д. Колосович // Формування 
ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 11. – С. 98-102. 

У статті визначені альтернативні механізми забезпечення підприємств технікою. Наведені 
принципи, за якими повинен формуватися внутрішній ринок сільськогосподарської техніки. 
Окреслені проблеми технічного забезпечення товаровиробників та їх вирішення. Визначені основні 
елементи інноваційної інфраструктури та важливі складові інвестиційно–інноваційної політики. 

 
Пащук Л. В. Фактори розвитку малого і середнього підприємництва в Україні / Л. В. Пащук 

// Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 11. – С. 102-111. 
У статті застосовано методи аналізу, узагальнення, метод класифікації, опитування, фокус–

групи. У процесі обробки зібраних первинних даних було використано прийоми зведення групування 
та вибірки даних. У статті наведено результати дослідження, що охопило 622 підприємців з 20 
областей України, виявлені їх оцінки перспектив розвитку МСП та співставлені із результатами 
досліджень попередніх років, що дало змогу виявити фактори успішного розвитку підприємництва в 
Україні. Отримані результати можуть бути застосовані у процесі вироблення політики стратегій 
розвитку підтримки малого і середнього підприємництва на локальному та національному рівнях. 
Виявлено, що основними факторами, здатними ефективно сприяти розвитку підприємництва в 
Україні є доступ до фінансування, сприятливе зовнішнє середовище, рівень бізнес–освіти 
підприємців, кваліфікований персонал, а також формування культури ведення підприємницької 
діяльності. 

 
Товстенко І. І. Моделювання потреб в сировині для підприємства за допомогою 

розподілу ймовірностей / І. І. Товстенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 11. 
– С. 111-116. 

Мета встановлення взаємозв’язку розподілу ймовірностей потреб в сировині для підприємства 
з ймовірнісним розподілом Пуассона, що дасть можливість оптимізувати величину запасів, бо їх 
зменшення скорочує витрати по їх утриманню, знижує витрати, прискорює оборотність оборотних 
коштів, що, в кінцевому рахунку, підвищує прибуток і рентабельність виробництва. Встановлено, що 
у випадку, коли розподіл ймовірності можливої потреби в сировині є нормальним, оптимальні 
розміри закупівельної партії сировини і розмір резерву сировини незалежні один від одного. Крім 
того, розмір резерву прямо пропорційний середньому квадратичному відхиленню потреб в сировині, 
що можна визначити на основі коливань потреб сировини в попередні періоди з урахуванням 
можливих змін 

 
Субота М. В. Формування цілей сталого розвитку санаторно-курортних закладів / М. В. 

Субота, В. В. Іванишин, Л. Н. Лояк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 11. – С. 
117-123. 

Обґрунтування можливих варіантів формування цілей сталого розвитку при проектуванні 
процесів надання санаторно–курортних послуг підприємствами. Запропоновано формування 
концепції зміцнення соціально–економічної безпеки санаторно–курортного підприємства на засадах 
сталого розвитку, що надасть можливість подальшого проектування конкурентоспроможних бізнес–
стратегій, яка вирізнятиме їх серед інших СКЗ, формуючи такий набір видів діяльності, що 



забезпечують споживачам оздоровчих послуг унікальну споживчу цінність, відмінну від пропозиції 
конкурентів, а підприємству – довготермінові економічні переваги. 

 
Томчук О. В. Компаративний аналіз динаміки фізичних параметрів людського потенціалу 

в контексті соціально-економічного розвитку регіону / О. В. Томчук // Формування ринкових 
відносин в Україні. – 2020. – № 11. – С. 124-133. 

Зростання ролі людського потенціалу в системі соціально–економічного розвитку територій 
вимагає перегляду методики його аналізу та оцінювання. Запропонована методика розрахунку 
скоригованих індексів рівня людського потенціалу виявила наявність однакових проблем у 
відтворенні людського потенціалу типових центральних регіонів України, поступову втрату 
людського потенціалу. Для нарощування людського потенціалу проаналізованих регіонів необхідне 
зменшення втрати населення внаслідок від’ємного природнього приросту та міграції; забезпечення 
більш суттєвого охоплення населення базовою та вищими рівнями освіти; створення умови для 
підвищення приросту очікуваної тривалості життя. 

 
Михайлова Ю. В. Удосконалення організаційно-економічного інструментарію 

ефективного управління персоналом підприємств / Ю. В. Михайлова // Формування ринкових 
відносин в Україні. – 2020. – № 11. – С. 134-142. 

Систематизовано наукові знання щодо комплексного розуміння та аналізу економічної категорії 
«мотивація праці», розкрито погляди науковців на визначення сутності поняття «мотивація праці». 
На основі проведених досліджень і вивчення досвіду науковців виділено моделі мотивації, котрі 
покaзують з певною чacткою умовноcті cутніcть процеcу еволюції трудової мотивації. 
Охарактеризовані всі відомі методи мотивації праці, які поділені на дві великі групи, в залежності від 
того, що лежить в основі базового мотиву до праці. Зазначається, що дієва система мотивації праці 
можлива лише при оптимальному поєднанні обох методів. На підставі аналізу літературних джерел 
розкрито взаємозв’язок мотивів і стимулів. Узагальнено нагромаджений світовий досвід, що дало 
можливість виділити три основні підходи до мотивації праці, в основі яких лежать: теорія потреб, 
теорія очікування, теорія підкріплення. 

 
 


