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Марченко, В. М. Міжнародний досвід стимулювання ресурсозбереження / В. М. Марченко, 

Б. Є. Гуменюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 12. – С. 7-14. 
У даній статті розглянуто основні фактори впливу та напрями державного регулювання системи 

управління ресурсозберігаючим розвитком підприємств в різних країнах. Було згруповано та 
досліджено фактори зовнішнього і внутрішнього впливу на управління розвитком 
ресурсозбереження підприємства. Обґрунтоване ключове значення державної політики в розвитку 
ресурсозбереження підприємств, оскільки масштабне реформування, модернізація та 
переозброєння підприємств неможливе без потужної підтримки з боку держави. Визначено напрями 
державної політики в системі управління ресурсозбереженням на прикладі різних країн світу. 
Запропонована та обґрунтована система принципів ресурсозбереження в розвинених країнах. 
Розглянуто основні мотиваційні стимули для використання відновлюваних джерел енергії країнами 
СНД та Європейського Союзу. Виявлено основні проблеми державного регулювання, управління 
розвитком ресурсозбереження підприємств та розглянуто основні напрямки розвитку 
ресурсозбереження. 

 
Лисенок, О. В. Оцінка впливу валового внутрішнього продукту на зміни у депозитних ресурсах 

банків / О. В. Лисенок // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 12. – С. 14-19. 
У статті досліджується та удосконалюється сутність депозитних ресурсів банків. Узагальнено, 

що формування залучених банківських ресурсів через проведення депозитних операцій є однією з 
найважливіших складових фінансово–економічної діяльності банків, що пояснюється й тим, що 
депозитним ресурсам належить основна роль у покритті потреб банку в грошових коштах для 
здійснення дохідних активних операцій. Аналізується обсяг строкових депозитів банківської системи 
України та валового внутрішнього продукту за 2009 – 2019 роки. За результатами аналізу виявлено, 
що строкові депозити є стійким джерелом ресурсів для банку, а їх відношення до валового 
внутрішнього продукту в Україні становить в середньому 25%. Тому для встановлення тісноти зв’язку 
між валовим внутрішнім продуктом та строковими депозитами вітчизняних банків здійснено 
кореляційний аналіз за допомогою методів економіко–математичного моделювання. 

 
Волот, О. І. Податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний внесок в одній 

формі податкової звітності / О. І. Волот, В. С. Пономаренко // Формування ринкових відносин в 
Україні. – 2020. – № 12. – С. 19-26. 

В статті представлено та проаналізовано процес запровадження єдиної звітності з податку на 
доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування в системі адміністрування податків, зборів, платежів в Україні. Визначено 
терміни та скорочення відповідно до положень аналізованого проекту наказу Міністерства фінансів 
України, а також розкрито сутність поняття «податковий розрахунок» і порівняно його з новим 
терміном «розрахунок». Здійснено аналіз особливостей оновленого Порядку подання розрахунку. 
Розглянуто структуру нової форми податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, 
військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
Обґрунтовано переваги і недоліки такої форми податкової звітності. Визначено період, за який 
вперше потрібно буде подавати єдину звітність з податку на доходи фізичних осіб, військового збору 
та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

 
Швець, С. М. Теоретичний вимір фіскальних і монетарних важелів впливу на економічне 

зростання / С. М. Швець // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 12. – С. 27-33. 
Проведене дослідження показало наскільки динамічним було формування уявлення фундаторів 

економічної думки на наповнення якісного й кількісного змісту функціональних зв’язків між секторами 
економіки на макро– і мікрорівні, які поступово змінюються у світовій системі координат під впливом 
рушійних сил глобальних трансформацій. Виникнення ендогенної теорії та розвиток засобів обробки 
інформації дали можливість залучити до процесу побудови теоретичних моделей цілої добірки 
концепцій, які раніше сприймалися виключно у приналежності до мікроекономічного світу. У контексті 
історичного наративу щодо місця і ролі держави в економіці, а також системного підходу до 
вибудовування цілісної картини уявлень про природу грошей, поступово нівелюється межа між суто 
фіскальними і монетарними інструментами. В результаті такого нівелювання став доступним цілий 
арсенал нового функціоналу реалізації економічної політики. За визначених умов відповідальність, 
покладена на державні органи регулювання, об’єктивно збільшується як і можливості досягати 
намічених цілей. 

 
Предборський, В. А. Паралельна тіньова псевдореальність як сучасна потужна форма 

панування неоімперіалізму / В. А. Швець // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – 
№ 12. – С. 34-47. 



У статті визначені методологічні підходи до дослідження причин системної тінізації суспільних 
відносин в залежних країнах, підтвердження гіпотези про формування паралельної тіньової 
псевдореальності неоімперіалізму як засоби новітнього панування. 

 
Пузирьова, П. В. Дослідження основних методів та підходів до процесу оцінки 

інноваційного потенціалу промислових підприємств / П. В. Пузирьова // Формування ринкових 
відносин в Україні. – 2020. – № 12. – С. 48-61. 

В результаті написання статті було встановлено, що сучасна інноваційна активність 
промислових підприємств на даному етапі розвитку економіки України є досить мінливою, що 
обумовлюється розмитим уявленням про стан свого інноваційного потенціалу, ключових елементів 
інноваційного розвитку, впливу факторів на рівень формування та використання інноваційного 
потенціалу, основних методів та підходів до процесу оцінки власного інноваційного потенціалу. 
Доведено, що ефективний розвиток інноваційних процесів на підприємствах, а також впровадження 
інноваційних стратегій та концепцій діяльності підприємств стає неможливим або занадто 
ускладненим, що потребує подальшого дослідження основних методів та підходів до процесу оцінки 
інноваційного потенціалу промислових підприємств як основи їх інноваційного розвитку. 
Встановлено, що на даний час немає єдиного загального уніфікованого підходу до трактування 
поняття «інноваційний потенціал», тим паче немає універсальної методики, яка б поєднувала всі 
елементні складові інноваційної діяльності сучасних підприємств, оскільки дані елементи 
визначаються специфікою діяльності підприємства, бажанням досягти поставлених цілей та 
вектором його руху у стратегічній площині. 

 
Волощук В. Р. Інструментарій оцінки інвестиційного забезпечення інноваційного 

розвитку підприємств / В. Р. Волощук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 12. 
– С. 61-71. 

Розкрито на основі узагальнення науково–методичних підходів інструментарій підвищення 
ефективності та інструменти інвестування інноваційного розвитку підприємства як системи дій для 
залучення інвестиційних ресурсів, джерел, важелів і заходів з урахуванням факторного впливу на 
інноваційний розвиток підприємств, що призводить до підвищення ефективності, вирішення проблем 
і означення пріоритетів інвестування за характером стратегічної спрямованості місієорієнтованої 
політики націленої на вирішення суспільних викликів посилення ролі досліджень та інновацій, які 
мають сприяти досягненню Цілей сталого розвитку 2030 р. Визначені пріоритетні напрямки, на які 
слід сконцентрувати наукові та технологічні зусилля, при цьому традиційний підхід залишається 
центральним, особливо це стосується НТІ четвертої промислової революції: цифровізація, зелене 
зростання, інновації в медицині, нові конвергентні технології (нанотехнології, біотехнологія, космічні 
технології тощо). Доведено необхідність забезпечення інвестиційного розвитку підприємств та 
визначено науково–теоретичні і методичні підходи та прикладні аспекти, як стратегічно важливої 
базової та життєзабезпечуючої галузі економіки. Розглянуто не досить привабливі рейтингові позиції 
України та виявлено покращення позиції за такими показниками: індекс приваблювання талантів, 
ринкові та нормативні можливості на ринку праці, інституції, креативність, проникнення високих 
технологій, навички. Визначено, що глобальні міжнародні рейтинги потрібно сприймати як додаткові 
інструменти в прийнятті інвестиційних рішень. Розкрито проблеми для іноземних інвесторів щодо 
захисту прав та можливості (легкості) ведення бізнесу та визначено необхідність спрямувати зусилля 
на формування сприятливого бізнес–середовища, збільшення обсягів інвестицій в аграрну сферу, 
стабілізації джерел та оптимізації структури капіталу, забезпечення ефективного розподілу вкладень 
на формування активів аграрних товаровиробників. 

 
Колодійчук, А. В. Нейтралізація соціальних ризиків впровадження ІКТ в об’єктно-

орієнтованих програмних середовищах C++ та JAVA / А. В. Колодійчук // Формування ринкових 
відносин в Україні. – 2020. – № 12. – С. 71-76. 

У дослідженні на практичних засадах описано систему соціальних ризиків впровадження 
інформаційних та комунікаційних технологій та механізм їх нейтралізації за допомогою програмних 
середовищ C++ та Java. 

 
Гужва, І. Ю. Запровадження локалізації у публічних закупівлях як інструмент розвитку 

промисловості України / І. Ю. Гужва, Р. В. Іллічов // Формування ринкових відносин в Україні. – 
2020. – № 12. – С. 77-84. 

Визначено недоліки вітчизняної системи публічних закупівель та їхній вплив на розвиток 
промисловості. Проаналізовано світовий досвід використання локалізації в публічних закупівлях як 
інструмента економічної політики держави. Запропоновано законодавчу ініціативу з удосконалення 
Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом введення критерію локалізації виробництва при 
оцінюванні тендерних пропозицій. Обґрунтовано відповідність вказаних пропозицій міжнародним 
зобов’язанням України у сфері публічних закупівель і торгівлі. З використання методів економіко–



математичного прогнозування оцінено потенційні галузеві і макроекономічні ефекти від 
запровадження в Україні локалізації в публічних закупівлях. 

 
Климчук, М. М. Концептуально-методологічні засади управління бізнес-процесами на 

підприємстві / М. М. Климчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 12. – С. 85-91. 
Здійснена порівняльна характеристика управління бізнес–процесами з урахуванням сучасних 

концептів, що дозволило зробити висновок про схожість між трьома концепціями «інвайроментальної 
економіки» та «шерингу», які узгоджуються між собою і передбачають сталий розвиток як свою 
кінцеву мету. Виокремлено їх основну відмінність, яка полягає у рівнях реалізації: 
«інвайроментальна економіка» включає в себе стратегічну, спрямовану на системні виклики – 
найвищий рівень, а шеринг передбачає цифровізацію бізнес–процесів, послуг, технологій в контексті 
розвитку саме підприємств – нижчий рівень. 

 
Субота, М. В. Формування концепції зміцнення соціально-економічної безпеки санаторно-

курортних підприємств / М. В. Субота, М. П. Дубина, У. Я. Петриняк // Формування ринкових 
відносин в Україні. – 2020. – № 12. – С. 92-99. 

В результаті дослідження визначено фактори, які можуть чинити як позитивний так і негативний 
вплив на діяльність санаторно–курортних підприємств, їх соціально–економічну безпеку та сталий 
розвиток. Запропоновано структурну схему концепції зміцнення соціально–економічної безпеки СКЗ 
на засадах сталого розвитку. Впровадження LEAN–менеджменту та концепції сталого 
обслуговування дає можливість підприємству отримати синергетичний ефект, оскільки обидва 
підходи спрямовані на досягнення цілей ефективного використання ресурсів, енергоефективності та 
зменшення відходів при підвищенні продуктивності. 

 
Чумаченко, О. М. Роль землекористування у забезпеченні екологічної та продовольчої 

безпеки Європи / О. М. Чумаченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 12. – С. 
100-109. 

В умовах постійно зростаючої кількості населення, глобальна проблема продовольчої безпеки 
є надзвичайно актуальною та потребує ефективного регулювання у рамках міжнародного 
політичного та економічного співробітництва. Світовим лідером щодо формування напрямків 
подолання світової продовольчої кризи є ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація 
Об’єднаних Націй) проводячи роботи по досягненню цілей стійкого розвитку (ЦСР) до 2030 року та 
вирішенням конкретних задач що ставляться перед країнами. При цьому регіональні заходи 
регулювання стають все більш значущими, тому що при їх розробці реалізуються реальні проблеми 
забезпечення задоволення у визначеному географічному регіоні в умовах здійснення умовного 
виробництва та споживання харчових продуктів. Останніх п’ять століть чисельності населення 
планети постійно зростає, так до 1500 р. – 427 млн, в 1820 р. – 1 млрд в 1927 р. – 2 млрд людей. 
Сучасний демографічний вибух почався в 1950 – 1960–ті рр. У 1959 р. населення планети складало 
3 млрд.; у 1974 р. – 4 млрд; у 1987 р. – 5 млрд людей, за даними ФАО до 2050 р. чисельність зросте 
до 9,7 млрд осіб, гостро постає питання продовольчої безпеки в світі, що створить дефіцит 
продовольства у розмірі 1 млрд т зернових і 200 млн т продукції тваринництва За даними FАО 
прогнози продовольчої безпеки в світі мають невтішні показники майже 690 млн. чол. у світі (8,9 % ) 
голодують. Очікується що в 2030 році їх кількість зросте до 841 млн. чоловік, що майже на 20% 
більше ніж в 2019 році. Понад 2 млрд. чоловік у світі проживають в умовах середньої та повної 
продовольчої небезпеки., 1,03 мільярди проживає в Азії, 675 мільйонів в Африці, 205 мільйонів у 
Латинській Америці та Карибському басейні, 88 мільйонів у Північній Америці та Європі та 5,9 
мільйона в Океанії. Проблема продовольчої безпеки, особливо гостро, постає в країнах що 
розвиваються, адже відсутність технологій виробництва та ручна праця мають низьку виробничу 
ефективність та не сприяють збагаченню і обумовлюють низьку купівельну спроможність населення. 

 
Малихіна, О. М. Зміна конфігурації та технології адміністрування підприємством–

девелопером в контексті науково-прикладних засад управління активами: ціннісно-
орієнтований та структурно-процесний підхід / О. М. Малихіна, А. С. Ваколюк, В. В. Григоренко, 
А. І. Петріченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 12. – С. 109-119. 

Розроблено та обґрунтовано інструментарій адміністрування підприємствами–виконавцями 
проектів в будівництві на грунті ціннісно–орієнтованого управління. На відміну від інших підходів 
щодо менеджменту підприємств, в даному дослідженні пріоритети системи менеджменту та 
адміністрування для підприємств досліджуваного типу визначаються та коригуються через 
досягнення стратегічних орієнтирів на базі інтегрального показника «досягнення цінностей 
підприємством–стейкхолдером будівництва (ПСБ)», який в межах певного стратегічно– операційного 
лагу корелюється з відповідними підсистемами зростання конкурентоспроможності ПСБ як 
виконавця будівельно–інвестиційних проектів. 

 



Гейко, Т. Ю. Пріоритети розвитку підприємництва в Україні в умовах пандемії COVID-19 / 
Т. Ю. Гейко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 12. – С. 119-124. 

У статті розглянуто вплив пандемії коронавірусу COVID–19 на розвиток малих і середніх 
підприємств України, які отримують значні збитки, що відіграє вирішальну роль в нагромадженні 
кризових процесів в економіці країни, ставить під загрозу продовження діяльності окремих бізнесів. 

 
Іванов, Є. І. Інтеграція України у ланцюги доданої вартості автомобільної промисловості 

країн Європейського Союзу / Є. І. Іванов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – 
№ 12. – С. 124-130. 

Проаналізовано динаміку та географічну структуру експорту з України до ЄС комплектів 
проводів для транспортних засобів. Узагальнено історію розміщення світовими автомобільними 
концернами виробничих потужностей з виготовлення комплектів проводів на території України. 
Визначено переваги і недоліки для України від обрання чинної моделі вбудовування у міжнародні 
виробничі ланцюги автомобільної промисловості. 

 
Кравченко, М. В. Державна політика забезпечення економічної безпеки розвитку 

аграрного сектору / М. В. Кравченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 12. – 
С. 131-137. 

У статті описано взаємодію з банками для формування сприятливих умов фінансово–
кредитного забезпечення сільгосптоваровиробників відповідно до Меморандуму з Мінекономіки з 
питань реалізації державної підтримки сільгосптоваровиробників. 

 
Удосконалення методико-аналітичних компонент та базових функціоналів управління 

підприємством в сучасній системі будівельного девелопменту / М. А. Малашкін, О. М. Ревунов, 
А. П. Гижко, В. Є. Бінд // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 12. – С. 137-147. 

Наведено узагальнену структуру систем адміністрування в управлінні активами (ресурсами) 
підприємства. Визначено, що будівництво – це два взаємозв’язаних паралельних асинхронних 
процеси: забезпечення ресурсами і виконання послідовності робіт. 

 
Пащук, Л. В. Механізми державного регулювання інституційного розвитку 

підприємницьких екосистем / Л. В. Пащук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – 
№ 12. – С. 147-157. 

У статті виділено основні чинники розробки ефективних механізмів державного регулювання 
інституціонального розвитку підприємницьких екосистем, надано рекомендації щодо формування 
інституціональної структури підтримки розвитку підприємницьких екосистем в Україні. 

 
Страшко, В. І. Дослідження категорії конкурентоспроможності на ринку праці / В. І. Страшко // 

Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 12. – С. 158-164. 
В статті досліджено різні категорії конкурентоспроможності на ринку праці. Розглянуто зміст 

поняття конкурентоспроможність робітника. Проведено дослідження поняття 
конкурентоспроможність персоналу. Також узагальнено поняття конкурентоспроможність робочої 
сили. Показано, що в науковому обігу використовується конкурентоспроможність трудових ресурсів 
та конкурентоспроможний людський капітал. Здійснено порівняння цих категорій та показано їх 
взаємозв’язок. Продемонстровано, що в основі піраміди конкурентоспроможності знаходиться 
конкурентоспроможність робочої сили. 

 
Ушенко, Н. В. Трансформаційні зміни ринку праці в умовах формування платформної 

економіки та її бізнессегменту / Н. В. Ушенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – 
№ 12. – С. 164-172. 

У статті здійснено моніторинг досягнення Цілей сталого розвитку для України на період до 2030 
року щодо сфери соціально–трудових відносин та впровадження цифрових технологій, проведено 
порівняльний аналіз традиційного та цифрового секторів ринку праці, окреслено перспективи впливу 
цифровізації на його подальше функціонування. 

 
 


