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АНОТАЦІЇ

Воробйов Ю.М. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕК-
ТИВИ РОЗВИТКУ

У статті досліджено історію становлення та перспективи розвитку податкової системи України.
Доведено, що податкова система країни поступово змінюється та вдосконалюється. Одним із етапів
розвитку податкової системи є розробка Податкового кодексу та рішення щодо його практичного
впровадження.

Ключові слова: податки, оподаткування, податкова система

Нехайчук Д.В. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Досліджується питання забезпечення фінансової самодостатності регіонів України завдяки за-

безпеченню якісного управління інститутом комунальної власності. Розглядається застосування схем
концесій як сучасний напрямок розвитку відносин власності. Робляться пропозиції щодо запровад-
ження принципів ефективного використання комунальної власності з метою диверсифікації джерел
фінансування комунальної інфраструктури, та гармонізації вітчизняних та міжнародних стандартів
у галузі фінансів місцевого самоврядування.

Ключові слова: фінансові ресурси, фінансова самодостатність, відносини власності, комунальна
власність, управління майном, місцеве самоврядування, органи влади.

Усков І.В. ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ
МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

У статті аналізуються основні методи по оцінки податкового потенціалу територій, використову-
вані в міжнародній практиці. Пропонується авторський підхід оцінки податкового потенціалу регі-
онів України в умовах трансформації місцевих фінансів

Ключові слова: податковий потенціалу територій, податкові зусилля місцевих органів влади, індекс
відносної податкоспроможності територій, бюджетний потенціал, місцеві фінанси.

Блажевич О.Г. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ: ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНО НЕОБ-
ХІДНОГО РІВНЯ

У статті проаналізована сутність поняття «фінансова безпека підприємства». Представлені мето-
ди визначення фінансової безпеки підприємства. Проведений розрахунок основних складових фінан-
сової безпеки підприємства і сукупного інтегрального показника, що визначає рівень фінансової
безпеки підприємства.

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, сукупний інтегральний показник фінансової без-
пеки підприємства.

Роганова Г.О. НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЮВЕЛІРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Розглядаються питання нормування оборотних коштів торгівельно-виробничого підприємства.

Здійснено розрахунок норм і нормативів виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової
продукції, тривалості операційного циклу. Розраховано економічний ефект від впровадження норму-
вання оборотних коштів підприємства.

Ключові слова: оборотні кошти, виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція,
норма, норматив, оборотність.

Стахно Н.Д. ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК МЕХАНІЗМ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕСУРСІВ ДІЯЛЬ-
НОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

У статті представлені методи оцінки фінансового потенціалу та розглянуті питання, які зв’язані з
вирішенням цієї проблеми в контексті економічної безпеки підприємств рекреаційного комплексу.

Ключові слова: фінансовий потенціал, економічна безпека, економічний потенціал, фінансові
ресурси.

Воробйова О.І. ОЦІНКА КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКИХ ІНСТИ-
ТУТІВ В РЕГІОНІ

У статті запропоновано науковий підхід до оцінки кредитно-інвестиційного потенціалу банків-
ських інститутів в регіоні. Визначено показники, за допомогою яких можливо розрахувати величину
кредитно-інвестиційного потенціалу банку в окремому регіоні. На прикладі двох банків здійснено
такі розрахунки.

Ключові слова: кредитно-інвестиційний потенціал, кредитно-інвестиційна діяльність
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Дубина М.В. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПАРАБАНКІВСЬКИХ ПОСЕ-
РЕДНИКІВ

Досліджено сучасний стан розвитку системи парабанківських посередників в Україні, запропо-
новані заходи, реалізація яких позитивно вплине на її функціонування.

Ключові слова: фінансовий посередник, парабанківський посередник, система парабанківських
посередників, інвестиційний ресурс системи парабанківських посередників.

Климчук С.В. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЯК ІНДИКАТОР СОЦІАЛЬ-
НО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Одним з важливих важелів фінансового механізму державного регулювання реструктуризації є
соціально-економічна спрямованість даного процесу, яка нерозривно пов’язана з оптимізацією фінан-
сового забезпечення, що потребує ефективного державного регулювання.

Ключові слова: фінансове забезпечення, державне регулювання, фінансова реструктуризація, фінан-
совий леверідж.

Кужелєв М.О., Антоненко Е.О. МЕХАНІЗМИ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ В СИ-
СТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЄЮ

У статті розглянуті основні підходи до питання прийняття інвестиційних рішень в системі корпо-
ративного управління. Проаналізовано кількісні методи оцінки ризику інвестиційних проектів та
запропоновано механізми прийняття інвестиційних рішень корпорації в сучасних умовах. Крім того,
проведено ризик-аналіз інвестиційного проекту.

Ключові слова: корпорація, корпоративне управління, інвестиційна діяльність, імітаційне моде-
лювання, ризик-аналіз.

Чорна О.М., Кравченко М.А. ОСОБЛИВОСТІ СТРІМКИХ ІННОВАЦІЙ КОМПАНІЇ
В статті визначено ключові фактори прискорення інноваційної діяльності компаній. Розкрито особ-

ливості моделей інноваційного розвитку компанії (типової моделі з середньою дохідністю і відносно
тривалим періодом досягнення беззбитковості у порівнянні з моделлю стрімких інновацій). Визна-
чено напрями формування інноваційної стратегії компанії. Це сприятиме як створенню додаткових
цінностей для інноваційно-орієнтованих компаній та споживачів їх продуктів, активізуватиме інно-
ваційні процеси в економіці України в цілому.

Ключові слова: інновація, стрімка інновація, «підривна» інновація, інноваційні процеси, «над-
мірна інноваційність».

Мирошниченко О.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ АКТИВНОГО МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ УП-
РАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

У даній статті розглянутий процес реалізації політики активного маркетингу, який застосовується
для формування і коректування споживчого попиту на освітні послуги, отримання інформації про
потенційних споживачів освітніх послуг і направлений на реалізацію принципу ISO 9001:2008 «Орі-
єнтація на споживача».

Ключові слова: життєвий цикл освітньої послуги, маркетинг і довузівська підготовка, причини
вступу, фактори, процес, тестування, споживач, система управління якістю.

Бекирова С.Е. МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
РЕГІОНУ

У статті розглядається сутність поняття механізм стимулювання розвитку регіону. Розглянута інве-
стиційна, інноваційна, податкова, екологічна складові механізму стимулювання. Зроблені пропозиції
по удосконаленню діючого механізму стимулювання соціально-економічного розвитку регіону.

Ключові слова: стимулювання, механізм функціонування, механізм стимулювання соціально-еко-
номічного розвитку регіону.


