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АНОТАЦІЇ

Воробйов Ю.М. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ: СУЧАСНА ПАРАДИГМА
У статті досліджуються тлумачення фінансів домогосподарств виходячи з розуміння сучасної фінансової системи держави.
Ключові слова: фінансова система держави, фінанси домогосподарств

Бондар О.П. ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
У статті досліджуються питання взаємозв’язку фінансового стану і фінансової безпеки будівельних підприємств України.
Ключові слова: фінансовий стан, фінансова безпека, будівельні підприємства

Горин В.П. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ В ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
Узагальнено існуючі концептуальні підходи до розуміння сутності та призначення соціальних гарантій, розкрито їхню

роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Запропоновано ознаки класифікації соціальних гарантій, які вказу-
ють на їхній взаємозв’язок із соціальною безпекою.

Ключові слова: мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, соціальна безпека, соціальні гарантії, соціальні інтереси,
соціальні трансферти, суспільний добробут.

Потій В.З., Журавльова О.Є. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА
ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

У статті здійснено порівняльний аналіз особливостей організації фінансів страхових компаній та інших підприємств.
Проаналізовано погляди різних науковців щодо сутності поняття «фінансова стійкість страхових компаній» та наведено
власну точку зору щодо цього питання.

Ключові слова: фінансова стійкість, страхування, фінансова стійкість страхових компаній, фінансова надійність страхо-
вика, організація фінансів страховика.

Рубцова Н.М. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена дослідженню сучасного стану страхування ризиків аграрного виробництва в Україні та проблем

пов’язаних з розвитком даного виду страхування.
Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, стихійні лиха, агростахування, аграрне страхове бюро України.

Чорна О.М., Баранова К.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ
В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

В статті узагальнені специфічні риси фінансів домогосподарств як специфічної ланки фінансової системи України,
визначено роль фінансів домогосподарств у національній економіці України. На основі цього була запропонована автор-
ська концепція механізму фінансів домогосподарств в умовах розвитку вітчизняної економіки, що сприятиме перетворен-
ню сучасного домогосподарства на активного та впливового суб’єкта фінансів.

Ключові слова: домашнє господарство, фінанси домашніх господарств, сукупні доходи та витрати домогосподарств,
внутрішні та зовнішні грошові потоки домогосподарств, фінансовий потенціал домогосподарств, соціальна стратифікація
суспільства.

Блажевич О.Г. ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті досліджено чинники, що впливають на рівень фінансової безпеки будівельних підприємств. Встановлено, що

зовнішні та внутрішні чинники мають різний вплив на фінансову систему будівельних підприємств, що створює різні
загрози та ризики. З використанням регресійно-кореляційного аналізу здійснено оцінку впливу внутрішніх чинників на
рівень фінансової безпеки підприємства.

Ключові слова: внутрішні та зовнішні чинники впливу на фінансову безпеку будівельних підприємств

Ворошило В.В. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ І НАПРЯМУ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті розглядається оцінка фінансової безпеки домашніх господарств в умовах фінансової кризи і після кризового

періоду. Запропоновані напрями забезпечення фінансовій безпеці домогосподарств.
Ключові слова: фінансова безпека домашніх господарств, індикатори фінансової безпеки домогосподарств, забезпечен-

ня фінансової безпеки домашніх господарств

Мокрицька А.Б. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
У статті охарактеризовано підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до трактування сутності фінансів охорони здоро-

в’я. Висвітлено властивості суспільних благ та їх трактування відомими вченими — економістами. Описано основні не-
спроможності ринку в наданні медичних послуг. Досліджено взаємозв’язок організації фінансів охорони здоров’я з орга-
нізацією фінансів держави, фінансовою моделлю розвитку її економіки. Розглянуто проблеми, котрі виникають в націона-
лізованій системі охорони здоров’я, де послуги надаються населенню незалежно від його платоспроможності та ринковій.

Ключові слова: фінанси охорони здоров’я, фінансові ресурси, фінансове забезпечення, фінансова система, суспільні
блага.

Фітас Н.Ю. СИСТЕМА СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В статті розглянуто світовий та вітчизняний досвід функціонування докризової системи захисту вкладів. Проаналізова-

но внесені зміни у діяльність діючої системи захисту вкладів України в період фінансової кризи. Запропоновано шляхи
покращення організації системи захисту вкладів в Україні.

Ключові слова: банківська паніка, депозит, система захисту депозитів.
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Вожжов С.П., Хохлов В.В. ВАРІАЦІЙНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВУ МИТТЄВОЇ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ
І ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЯ

У статті розглядається рішення проблеми оптимізації нормування банківської ліквідності на основі економіко-матема-
тичного моделювання, в контексті використовування варіаційного методу її регулювання.

Ключові слова: банківська ліквідність, регулювання, варіаційний метод, оптимальна величина, резерв ліквідності, ви-
трати, функція.

Воробйова О.І. ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ
У статті здійснено визначення кредитно-інвестиційного потенціалу банків на основі сукупності складових кредитно-

інвестиційного потенціалу. Доведено, що частина банків країни не реалізувала свій кредитно-інвестиційний потенціал
Ключові слова: кредитно-інвестиційний потенціал банків, складові кредитно-інвестиційного потенціалу банків

Заблоцький Т.М., Другова В.Т. ВПЛИВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА РОЗВИТОК РИНКУ ЛІЗИНГУ УКРАЇНИ
В статті здійснюється аналіз впливу показників банківської системи на ринок лізингу України. Виділено перспективні

напрями співпраці банків та лізингових компаній. Розроблено рекомендації щодо активізації діяльності вітчизняних комер-
ційних банків на ринку лізингу.

Ключові слова: банківська система, ринок лізингу, іноземний банківський капітал, банківське кредитування, результат
діяльності банків, фінансовий лізинг, фінансово-економічна криза.

Зачосова Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Розкрито особливості формування сучасної системи фінансової безпеки у вітчизняних комерційних банках. Здійснено

аналіз методик рейтингової оцінки банків та встановлено перелік показників, що беруться агентствами до уваги при визна-
ченні рейтингу банківських установ. Запропоновано вважати рейтингування елементом виявлення рівня фінансової безпе-
ки комерційного банку, а високу рейтингову оцінку — одним із індикаторів належного стану фінансової безпеки установи.

Ключові слова: фінансова безпека, комерційний банк, загроза, небезпека, рівень фінансової безпеки, служба безпеки,
рейтинг банку, кадри.

Соловйов В.І. СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В статті розкривається сутність поняття «банківська безпека держави». Проводиться аналіз динаміки основних показ-

ників фінансової стабільності банківського сектору України. Дається оцінка сучасному рівню банків-ської безпеки держа-
ви, відповідно до Методики розрахунку рівня економічної безпеки України.

Ключові слова: фінансова безпека, банківська безпека держави, індикатор рівня банківської безпеки України, статутний
капітал банку, іноземний капітал, кредитування реального сектору економіки.

Дубовик С.В. РОЛЬ ТА МІСЦЕ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У ПРОСТОРІ МІЖРИНКОВОЇ
ВЗАЄМОДІЇ

Стаття присвячена положенням теоретико-методологічного узагальнення ринку інвестиційних банківських послуг з
урахуванням його практичної ролі у процесах суспільного відтворення. Автором було обґрунтовано функціонально-інсти-
туційне виокремлення ринку інвестиційних банківських послуг, а також визначено ключові механізми його взаємодії з
іншими сегментами фінансового ринку, з одного боку, та сектором реальної економіки, з іншого. На основі структурного
підходу розроблено авторське визначення досліджуваного ринку, сформульовано бачення подальших наукових пошуків.

Ключові слова: ринок інвестиційних банківських послуг, інвестиційні банківські операції, інвестиційний ринок, інвес-
тиційний банкінг, фінансовий інструмент.

Самсонов М.І. ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ
У роботі проведено аналіз ключових положень сучасної теорії та практики банківського нагляду, рекомендацій та стра-

тегічних засад діяльності міжнародних контролюючих органів у напрямку можливості їх застосування вітчизняним регуля-
тором з метою вдосконалення нагляду за кредитними установами України.

Ключові слова: банківський нагляд, системна стійкість фінансового сектору, макропруденційна політика, розвинені
економіки.

Цопа Н.В. МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПЕРЕВАГИ,
НЕДОЛІКИ, ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Розглянуто існуючі методи оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Проведено порівняльний аналіз методів
оцінки інвестиційної привабливості. На основі проведених досліджень запропоновано модифікований алгоритм оцінки
інвестиційної привабливості виробничих підприємств з використанням методу узагальнюючих групових коефіцієнтів.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, фінансовий аналіз, методи оцінки інвестиційної привабливості.

Бачинська О.М. ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджується сутність поняття вартості підприємства, а також представлені різні методи оцінки вартості

підприємства, розглянуто переваги та недоліки кожного методу.
Ключові слова: вартість підприємства, ринкова вартість, оцінка вартості бізнесу, підходи до оцінки вартості бізнесу.

Гаврилова Т.В. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
У статті проаналізовано поняття «фінансової безпеки», виявлені чинники, які негативно впливають на фінансову безпе-

ку підприємства, розроблено схему управління фінансовою безпекою, вибрана група показників для оцінки фінансової
безпеки та проведено аналіз фінансової безпеки на прикладі будівельних підприємств.

Ключові слова: фінансова безпека підприємства.


