
97
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №3

АНОТАЦІЇ
Воробйова О.І. ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
У статті досліджуються сучасні тенденції розвитку фондового ринку України. Визначається, що не-

стабільність функціонування фондового ринку є результатом впливу світового фінансового ринку та недо-
статнім розвитком національної економіки.

Ключові слова: фондовий ринок, фінансовий ринок, національна економіка
Каламбет С.В., Гальченко О.С., Каламбет К.М. СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ
Стаття присвячена висвітленню проблем розвитку страхування та аналіз страхового ринку України. Виз-

начені фактори та проблеми, що вплинули на розвиток страхового ринку України.
Ключові слова: страховий ринок, страхові компанії, економічна криза.
Азізов Г.С., Прозор С.В. НАПРЯМКИ ТА ЗАХОДИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇ-

НИ В ПОКАЗНИКАХ
Розглядаються особливості реформування пенсійної системи України та заходи для досягнення підви-

щеної ефективності пенсійної реформи.
Ключові слова: соціальне страхування, пенсія, пенсійна система, пенсійна реформа
Грабчук О.М. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА СЕКТОР НЕФІНАНСОВИХ

КОРПОРАЦІЙ
У статті охарактеризовано основні фінансові інструменти впливу на сектор не фінансових корпорацій.

Описано динаміку кількісних характеристик цих інструментів. Запропоновано шляхи посилення дієвості
впливу фінансових інструментів на сектор не фінансових корпорацій.

Ключові слова: податкові інструменти, прямі податки, непрямі податки, облікова ставка, суб’єкти секто-
ру нефінансових корпорацій

Захарова Н.Ю. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті висвітлено методичні підходи щодо оцінки фінансової стійкості підприємств. Проведено аналіз

структури фінансових ресурсів підприємств промисловості і аграрного сектору в умовах фінансово-еконо-
мічної кризи. Розраховано основні показники фінансової стійкості для ряду сільськогосподарських
підприємств. Обґрунтовано необхідність врахування специфіки аграрних підприємств для забезпечення їх
фінансової стійкості.

Ключові слова: фінансова стійкість, структура фінансових ресурсів, власний капітал, позиковий капітал.
Когут І.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В

СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті вивчається стан соціально-економічного розвитку сільських територій на сучасному етапі. Роз-

глядаються підходи до визнання поняття «сільська територія». Проводиться аналіз фінансового забезпечен-
ня розвитку сільської місцевості. Надається оцінка змінам, що відбулися у складі доходів бюджетів місцево-
го самоврядування за новою редакцією Бюджетного кодексу. Розглядається необхідність та підходи до про-
ведення адміністративно-територіальної реформи. Формуються напрями забезпечення соціально-економіч-
ного розвитку сільських територій в сучасних умовах.

Ключові слова: сільська територія, місцеве самоврядування, адміністративно-територіальна реформа
Ніколаєва О.М. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ В СВІТЛІ ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ

УКРАЇНИ
У статті проведено порівняльний аналіз «старої» та діючої системи місцевого оподаткування. Наведено

динаміку показників виконання місцевих податків і зборів по Донецькій області взагалі та на прикладі міста
Макіївки за 2005-2011 рр. Виконано оцінку показників складу та структури місцевих податків та зборів за
видами платежів. Зроблено висновки про необхідність впровадження в дію податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, та посилення контролю за стягненням інших зборів.

Ключові слова: місцеві податки і збори, місцевий бюджет, Податковий кодекс України
Воробйов Ю.М. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті досліджуються науково-практичні засади фінансового забезпечення функціонування та розвит-

ку санаторно-курортних закладів України.
Ключові слова: фінансове забезпечення, санаторно-курортні заклади
Землячова О.А., Савочка Л.С. КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ТА МЕТОДИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ
У статті вивчені поняття, сутність фінансових ризиків, їх класифікація за окремими критеріями. Наве-

дені існуючі в науковій літературі методи зниження фінансових ризиків та викладена їх систематизована
класифікація. Запропоновані додаткові методи зниження фінансових ризиків, які дозволяють краще врахо-
вувати специфіку діяльності окремих підприємств.

Ключові слова: фінансовий ризик, метод, хеджування, страхування, прибуток, збиток.
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Пантєлєєва Н.М. ІСЛАМСЬКА БАНКІВСЬКА СПРАВА: СУТНІСТЬ, ІННОВАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
У статті розглянуто сучасні міжнародні тенденції розвитку, поширення, прийняття та регулювання ісламсь-

кої банківської справи. Охарактеризовано ісламські фінансові інструменти як інновації на рівні національ-
них банківських систем.

Ключові слова: інновації, ісламські фінанси, ісламський банкінг, ісламський універсальний банк, ісламські
фінансові інструменти.

Чорна О.М. КОМПЛЕКС ЕКОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАН-
КІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

У статті обґрунтовано теоретичні підходи щодо визначення комплексу ключових економічних характе-
ристик конкурентоспроможності банківського бізнесу, що сприятиме вдосконаленню механізму накопичен-
ня і функціонування банківського капіталу в Україні в умовах інституційного середовища накопичення бан-
ківського капіталу, яке змінюється, що дозволить банківським інститутам зберегти й підсилити позиції на
різних сегментах ринку фінансових послуг, а також встановити і зберегти стабільні прибуткові відносини з
клієнтами й контрагентами в умовах подолання кризових явищ та їх наслідків

Ключові слова: банківський продукт, банківський бізнес, банківська конкуренція, небанківські кредит-
но-фінансові інститути, ринок фінансових послуг, інституційне середовище банківського бізнесу.

Балякін Д.В. ПОБУДОВА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
У статті представлені результати рейтингової оцінки банків за допомогою нейронної мережевої моделі

кластеризації — карти Кохонена. Рейтингові оцінки порівняні із розрахунком за методикою Кромонова.
Обґрунтовано переваги комплексної оцінки.

Ключові слова: Рейтинг надійності банку, кластерний аналіз, карта Кохонена
Шаманська О.С. СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ

ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Розкрито сутність та особливості заощаджень домогосподарств в Україні. Розглянуто види та форми

заощаджень населення в умовах ринкової трансформації економіки. Досліджено мотиви та фактори, що
визначають сучасний заощаджувальний процес. Окреслено пріоритетні напрями активізації фінансової по-
ведінки вітчизняних домогосподарств в сучасних умовах.

Ключові слова: заощадження населення, домогосподарства, стратегії заощаджень, організована та неор-
ганізована форми заощаджень.

Македон В.В. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Стаття розглядає питання створення та реалізації конкурентних переваг транснаціональних корпорацій
за рахунок розширення систем інвестування, корпоративного будівництва, отримання переваг на іноземних
ринках. Визначено сучасні особливості процесу отримання конкурентних переваг.

Ключові слова: транснаціональна корпорація, міжнародний бізнес, конкурентні переваги, іноземні інве-
стиції, мережа філій, інтернаціоналізація

Бекірова С.Е. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

У статті досліджено питання підвищення ефективності функціонування та розвитку санаторно-курортного
комплексу. Запропоновані дії по підвищенню ефективності функціонування та розвитку санаторно-курортно-
го комплексу. Визначено зміст ефективності та його оцінки щодо санаторно-курортного комплексу. Запропо-
нована модель підвищення ефективності функціонування та розвитку санаторно-курортного комплексу.

Ключові слова: ефективність функціонування та розвитку, санаторно-курортний комплекс, модель підви-
щення ефективності функціонування та розвитку санаторно-курортного комплексу.

Жернова Е.В. ІНТЕРВЕНЦІОНІЗМ ЯК ОСНОВА РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ

У статті запропонована концепція локального інвестиційного інтервенціонізму як основа формування
державної регіональної інвестиційної політики.

Ключові слова: інвестиційна політика, інвестиційний ринок регіону, кон’юнктура, локальний інвести-
ційний інтервенціонізм.

Карпова Т.С. РОЛЬ АУТСОРСИНГА В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ
ПІДПРИЄМСТВ

Аутсорсинг бізнес-процесів є відносно новим явищем для української економіки, використовуваним в
різних сферах діяльності підприємств. У статті визначена роль аусорсинга в підвищенні конкурентоспро-
можності підприємств, його види, а також позитивні і негативні сторони в процесі вживання.

Ключові слова: аутсорсинг, малі підприємства, види аутсорсинга, світовий економічний простір, вироб-
нича діяльність, конкурентоспроможність.


