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АННОТАЦІЇ
Воробйова О.І., Сітшаєва Л.З. СУЧАСНИЙ СТАН ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУ-

ДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
У статті розкрито сучасні тенденції розвитку оподаткування підприємств будівельного комп-

лексу України. Проведено аналіз обсягів податкових відрахувань за вибіркою будівельних
підприємств. У результаті проведеного дослідження були встановлені тенденції в оподаткуванні
будівельних підприємств за групами регіонів України. З’ясовано, що оподаткування будівельних
підприємств України характеризується нерівномірним розподілом як за регіональною ознакою,
так за рівнями сплати податків.

Ключові слова: оподаткування, будівельні підприємства, будівельний комплекс України, регіо-
ни України, податок на додану вартість, податок на прибуток.

Климчук С.В. РЕТРОСПЕКТИВА МЕТОДОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ АРХІТЕКТОНІКИ
ФІНАНСОВОГО ПРОСТОРУ

У статті здійснено дослідження методології архітектоніки фінансового простору, що дає змогу
ефективно управляти інститутом фінансово-кредитних стосунків і сприяє стабілізації розвитку
фінансового забезпечення. Інститут фінансово-кредитних стосунків не розвивається ізольовано,
а в системі економічних перетворень, і саме властивості архітектоніки дозволяють визначити кри-
терії ефективної взаємодії фінансового забезпечення в економічній системі.

Ключові слова: архітектоніка фінансового простору, фіскально-бюджетний механізм, грошо-
во-кредитний механізм, механізм підприємницького бізнесу.

Крамаренко В.І. ОЦІНКА СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ
ІНСТИТУТАМИ

У статті розглянуті основні результати співпраці з МВФ і ЄБРР. Розкриті об’єктивна необхідність
і проблеми в співпраці з міжнародними фінансовими інститутами.

Ключові слова: міжнародні фінансові інститути, МВФ, ЄБРР.

Чепурко В.В., Блажевич О.Г. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ
ПІДПРИЄМСТВ

У статті досліджуються теоретичні аспекти управління прибутком підприємств. Обґрунтовано
пропозиції щодо політики управління прибутком на підприємствах України.

Ключові слова: прибуток, управління, підприємства.

Ворошило В.В. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСИ ДОМАШНІХ
ГОСПОДАРСТВ

У статті досліджений вплив глобалізації економіки на фінанси домашніх господарств через
здійснення ними фінансово-торгівельних операцій, рух чинників виробництва, фінансово-кре-
дитні і валютні операції. Виявлений вплив глобалізації економіки через нано-, мікро- і макроеко-
номічний рівень.

Ключові слова: глобалізація економіки, фінанси домашніх господарств, фінансово-торгівельні
операції домашніх господарств, чинники виробництва домогосподарств.

Дубина М.В. СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ НА РИНКУ ФІНАН-
СОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

У статті досліджено сучасний стан використання франчайзингу на ринку фінансових послуг
України та визначено основні сфери його застосування.

Ключові слова: франчайзинг,франчайзер, франчайзі, ринок фінансових послуг, ломбард, стра-
хова компанія, фінансова компанія, франшиза, роялті.

Нехайчук Д.В., Нехайчук Ю.С. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВІ БЮДЖЕТ-
НИХ ПРОГРАМ

У статті доведено важливість комплексних цільових програми як інструменту вирішення про-
блем на регіональному та державному рівні. Запропоновано використання логічної моделі про-
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грами для складання її дієвої характеристики та вимірювання її результативності. Наводиться
певний перелік основних питань для оцінювання програм та їхніх параметрів.

Ключові слова: цільові програми, бюджетні програми, логічна модель, оцінювання, вимірю-
вання результативності

Ткаченко С.О. СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДА-
РЮВАННЯ

У статті досліджено сутність фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Визначено її ос-
новні складові елементи в розрізі внутрішніх і зовнішніх загроз. Визначено пропозиції щодо
зміцнення стану фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в сучасних економічних умовах
господарювання.

Ключові слова: фінансова безпека, загрози, складові фінансової безпеки.

Цугунян А.М. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ МІСЦЕВИХ БЮД-
ЖЕТІВ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття описує теоретичні аспекти сутності місцевих видатків. Зроблено аналіз динаміки, скла-
ду та структури видатків України, видатків зведеного бюджету Автономної Республіки Крим за
останні роки. Виявлені проблеми та недоліки у цій сфері бюджетних відносин та запропоновані
напрямки підвищення ефективності та результативності використання бюджетних ресурсів на
місцевому рівні.

Ключові слова: місцевий бюджет, витрати органів місцевого самоврядування, децентралізація,
середньострокове та довгострокове планування, бюджетна і регіональна політика.

Болгар Т.М. ВНУТРІШНІЙ КОЛЕКШЕН ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОСТРО-
ЧЕНИМИ БОРГАМИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Висвітлені питання щодо доцільності повернення проблемних боргів в банківських установах
силами внутрішніх підрозділів стягнення. Проведений аналіз дієвості внутрішньобанківського
колекшену по відношенню до стягнення проблемних боргів силами позабанківських колектор-
ських компаній.

Ключові слова: цілі колекшену, ситуаційний центр, тимчасові комісії, робочі групи.

Бондар О.П., Стоянов Л.О. ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮ-
ВАННЯ БАНКІВСЬКОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Розглянуто питання використання інструментів державного регулювання банківського іпотеч-
ного кредитування в Україні. Акцентується увага на необхідності удосконалення інструментарію
державної пітримки учасників іпотечного ринку та виділені шляхи його подальшого розвитку.

Ключові слова: іпотечне кредитування, державне регулювання, інструмент регулювання, банк

Кондрашова Г.П. СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СХЕМ (МОДЕЛЕЙ) ІПОТЕЧНОГО ЖИТ-
ЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

У статті проаналізований світовий досвід реалізації в сучасних умовах економічного розвитку
різних схем (моделей) житлової іпотеки, розглянуто механізм їх функціонування в різних країнах
світу, дана оцінка їх економічної ефективності.

Ключові слова: житлова іпотека, схеми (моделі) реалізації житлової іпотеки, будівельні ощадні
каси, житлові акціонерні товариства, прибуткові будинки, лізинг житлової нерухомості.

Ребрик Ю.С. ФАКТОРИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КРИЗИ
ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ

У статті здійснено критичний аналіз праць науковців у сфері дослідження факторів ліквідності
банку. Систематизовано фактори кризи ліквідності банку одночасно за джерелами виникнення та
за об’єктом впливу, досліджено механізм їх деструктивного впливу на ліквідність банку.

Ключові слова: фактори ліквідності, криза ліквідності банку, операційна ліквідність банку,
урівноважуючий потенціал ліквідності банку, деструктивний вплив.
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Деркач Ю.В. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА

Досліджено теоретичні основи формування інвестиційної політики підприємства на основі
принципів синергетики.

Ключові слова: інвестиційна політика, синергетика, синергетичний ефект, самоорганізація.

Воробйов Ю.М., Бекірова С.Е. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

У статті досліджуються питання економічного розвитку санаторно-курортного комплексу Ук-
раїни. Доведено, що на сучасному етапі економічний розвиток санаторно-курортного комплексу
не відповідає світовим вимогам.

Ключові слова: економічний розвиток, санаторно-курортний комплекс.

Белопольська Т.В. ІНСТРУМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМИ
ПІДРОЗДІЛАМИ ІНТЕГРОВАНИХ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

На підставі дослідження провідних інструментів управління підприємствами реального сектору
економіки, особливостей реалізації принципів корпоративного менеджменту у вітчизняній економіці,
удосконалено підходи до формування ефективної системи бюджетування, які знайшли відображен-
ня у побудові бюджету корпоративного управління фінансовими ресурсами підприємства.

Ключові слова: фінансові ресурси, бюджетування, структурні підрозділи корпорації, прибу-
ток, ринкова вартість підприємства.

Воротинцев В.А. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

У роботі проаналізовано сучасний стан підприємств ЖКГ. Досліджено теоретичні основи і
підходи до управління персоналом. Запропоновано механізм проведення оцінки співробітників і
методичні рекомендації щодо вдосконалення процесу управління кадровим потенціалом.

Ключові слова: підприємства житлово-комунального господарства, схема оцінки персоналу,
показники ефективності діяльності, управління персоналом, компетенції.

Медвідь В.Ю., Сігуа В.Т. РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ПРОМИСЛОВИХ МІСТ)

У статті обґрунтовано роль регіональної політики, інноваційно спрямованої на формування та
розвиток наукоємного малого підприємництва. Досліджено специфічну модель інноваційної інфра-
структури комплексної підтримки суб’єктів господарювання великих промислових міст.

Ключові слова: мале підприємництво, промислове місто, регіональний розвиток, регіональна
політика, інноваційна інфраструктура.

Плахотнік О.О. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ МЕРЕЖЕНОЇ ЕКОНОМІКИ
Розроблено методи управління витратами, які забезпечать прибутковість діяльності підприєм-

ства за рахунок зниження собівартості продукції і підвищать рівень конкурентоспроможності в
умовах мережевої економіки.

Ключові слова: витрати, собівартість, прибуток, ціноутворення, конкурентоспроможність.

Шаманська Н.В. ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ ТА АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ НА РИНКУ ПРАЦІ ТЕР-
НОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Розглянуто особливості формування національного ринку праці. Проведено аналіз сучасного
стану ринку праці Тернопільської області та висвітлено основні фактори, що мають вплив на його
формування. Окреслено проблеми національного ринку праці та запропоновано основні напрями
їх вирішення в сучасних умовах.

Ключові слова: зайнятість населення, ринок праці, безробіття, робоча сила, соціальний захист
на випадок безробіття, державне регулювання зайнятості.


