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АНОТАЦІЇ

Воробйов Ю.М. БЮДЖЕТ І ПОДАТКИ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І ПРОТИРІЧЧЯ
У статті досліджено взаємозв’язок і протиріччя між бюджетом і податками. Взаємозв’язок по-

датків і бюджету має історичні корені. Протиріччя між бюджетом і податками посилюється із зрос-
тання впливу держави на соціально-економічний розвиток суспільства

Ключові слова: бюджет. податки, оподаткування

Воробйов Ю.М., Сітшаєва Л.З. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В КОН-
ТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

У статті здійснено прогноз обсягів надходжень бюджетоформуючих податків в контексті Подат-
кового кодексу України. Проведено аналіз динаміки реальних податкових надходжень з урахуванням
індексу цін та виконання планових надходжень за основними податками.

Ключові слова: прогнозування, тенденція, податок на додану вартість, податок з доходів фізичних
осіб, податок на прибуток підприємств, податкові надходження, аналітичне вирівнювання, матема-
тична модель, тренд.

Климчук С.В. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕСТРУКТУРИ-
ЗАЦІЇ ЯК ІНДИКАТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Стійкий соціально-економічний розвиток регіону пропонує впровадження ефективного механіз-
му фінансового забезпечення реструктуризації и в багатьох випадках залежить від оптимального
впливу державних засобів регулювання даного процесу. Активна роль держави є умовою для форму-
вання соціально-економічного контексту, при якому участь громадян у соціально-економічної ре-
структуризації має бути спрямована на задоволення потреб.

Ключові слова: фінансовий механізм, реструктуризація, соціально-економічний розвиток, дер-
жавне регулювання, фінансове забезпечення.

Блажевич О.Г. ВПЛИВ РІВНЯ ЛІКВІДНОСТІ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті проаналізована сутність поняття «фінансова безпека підприємства». Визначений зв’язок

між ліквідністю і фінансовою безпекою підприємства. За допомогою методу «суми місць», аналітич-
ного і графічного способу розрахований інтегральний показник ліквідності, який є cоставною части-
ною фінансовій безпеці підприємства.

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, інтегральний показник ліквідності, рейтинг
підприємств.

Ставерська Т.О. КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ: МАКРО- ТА МІКРОРІВНІ
Доведено необхідність узгодження процесів фінансового планування на різних рівнях національ-

ної економіки, систематизовано етапи розвитку фінансового планування, узагальнено досвід зарубіж-
них країн із індикативного планування, уточнено зв’язок фінансового планування з прогнозуванням
і програмуванням, проведено порівняльний аналіз економічного прогнозування на макро- і мікрорів-
нях, розроблено рекомендації щодо впровадження індикативного і стратегічного фінансового плану-
вання в практику діяльності українських підприємств.

Ключові слова: фінансове планування, індикативне, стратегічне, макро-, мікро-, рівні, прогнозу-
вання, програмування

Ворошило В.В. ФІНАНСОВА ПОВЕДІНКА ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ НЕСТА-
БІЛЬНОСТІ

У статті розглядуються існуючі моделі і стратегії фінансової поведінки домашнього господар-
ства. В рамках дослідження основні моделі фінансової поведінки доповнені ресурсоформующей
моделлю. Виділені фінансові стратегії, які реалізують дану модель і запропонована їх класифікація.
Аналізуються особливості фінансової поведінки домашніх господарств в умовах нестабільності.

Ключові слова: фінансова поведінка домашніх господарств, стратегії фінансової поведінки, умо-
ви нестабільності.

Землячова О.А., Савочка Л.С. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАН-
НЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ В АР КРИМ

У статті проаналізовані результати діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втра-
ти працездатності в АР Крим. Виділені основні недоліки виконання бюджету Фонду соціального
страхування і внесені пропозиції щодо поліпшення стану соціального забезпечення у сфері загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування.

Ключові слова: Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, страховий
внесок, застрахований, соціальні послуги, тимчасова непрацездатність.

http://www.ukrpost.od.ua96


97

Скалюк Р.В. ЯКІСТЬ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИС-
ЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

В статті запропоновано авторське визначення сутності поняття якості фінансового результату та
доведено об’єктивну необхідність впровадження даної категорії у практику управлінської діяльності
підприємства. Обґрунтовано головні теоретико-методичні засади використання показника якості фінан-
сового результату в системі управління господарською діяльністю промислового підприємства.

Ключові слова: якість фінансового результату, прибуток, збиток, прибутковість, економічний роз-
виток, господарська діяльність.

Воробйова О.І. ОПТИМІЗАЦІЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ
У статті досліджені проблеми оптимізації кредитно-інвестиційного портфеля комерційних банків.

Розроблені підходи та моделі для визначення оптимального співвідношення банківських кредитів та
інвестицій у складі кредитно-інвестиційного портфеля. На основі економіко-математичної моделі та
відповідних комп’ютерних розрахунків доведено оптимальне співвідношення між кредитами та інве-
стиціями у складі кредитно-інвестиційного портфеля для конкретного банку.

Ключові слова: кредитно-інвестиційний портфель банку, оптимізація співвідношення кредитів та
інвестицій

Вожжов С.П. ПРО СТРУКТУРУ БАНКІВСЬКИХ РЕЗЕРВІВ ПО РИЗИКАХ ОПЕРАЦІЙ КРЕДИТ-
НО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

Результати дослідження структури резервів під операції кредитно-інвестиційного характеру, з
позиції їх однорідності і стабільності, розглядаються як потенційне джерело зростання ефектив-
ності функціонування банківської системи, що дозволило автору обгрунтувати необхідність і вектор
подальших досліджень з метою його реалізації.

Ключові слова: банки, резерви, активи, структура, стабільність, ефективність.

Коваль С.Л. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УК-
РАЇНИ

Досліджено поняття «фінанси банківських установ». Проаналізовано динаміку фінансових ре-
сурсів, доходів та витрат вітчизняної банківської системи. Запропоновано заходи вдосконалення
функціонування фінансів банківських установ.

Ключові слова: фінанси, банківські установи, фінансові ресурси, власний капітал, зобов’язання
банку, доходи, витрати, фінансовий результат діяльності.

Жернова Е.В. РОЗШИРЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕ-
СТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Проаналізовано динаміку інвестиційної активності в Україні за останні роки та її вплив на відтво-
рення основного капіталу в цілому та у регіонах. Розроблено й апробовані критерії оцінки достат-
ності інвестиційних вкладень в економіку регіону з погляду забезпечення відтворення основного
капіталу.

Ключові слова: знос основного капіталу, відтворення основного капіталу, інвестиційне забезпе-
чення, критерії достатності інвестицій.

Куліш О.А., Хімченко А.М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УК-
РАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: РОЛЬ ДЕРЖАВИ ТА КОРПОРАЦІЙ

У статті проаналізовано особливості стану і формування рівня життя населення України. Прове-
дено аналіз відповідності національних показників життєвого рівня міжнародним соціальним стан-
дартам ПРООН. Визначено роль держави та корпорацій у підвищенні рівня життя населення в сучас-
них економічних умовах.

Ключові слова: рівень життя населення, соціальні стандарти, державна соціальна політика,
мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум.

Махновська Н.Д., Спільна Н.П. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОШТОВО-ГЕОГРАФІЧНО-
ГО КЛАСТЕРУ В УКРАЇНІ

У статті розглядається комплекс проблем, пов’язаних з створенням поштово-географічного клас-
теру в Україні. Проаналізовано діяльність національного оператора поштового зв’язку УДППЗ «Ук-
рпошта». Визначено напрямки бізнес-взаємодії партнерів Укрпошти. Обґрунтована можливість ство-
рення поштового кластеру для підвищення ефективності діяльності його учасників.

Ключові слова: поштовий зв’язок, поштовий кластер, бізнес-взаємодія, фінансово-економічний
аналіз, УДППЗ «Укрпошта».


