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АНОТАЦІЇ
Воробйова О.І. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНЯХ
Стаття присвячена дослідженню фінансової безпеки на мікро- та макрорівнях. З’ясовано, що на фінансову безпеку

впливають значне коло чинників, які необхідно ураховувати в процесі фінансово-господарської діяльності суб’єктів
господарювання та реалізації фінансової політики держави.

Ключові слова: фінансова безпека суб’єктів господарювання та держави.
Кулінська А.В. РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
У статті досліджені особливості розвитку інвестиційних можливостей фінансово-кредитного механізму державно-

го управління національним господарством як одного з головних напрямів розвитку національної економіки в період
фінансової нестабільності і розроблені рекомендації щодо поліпшення інвестиційного клімату з метою посилення інно-
ваційного розвитку суб’єктів господарювання України.

Ключові слова: інвестиції, конкурентоспроможність підприємств, інвестиційний клімат, інвестиційна політика, інве-
стиційний ресурси, інноваційний розвиток, суб’єкти національного господарства, фінансово-кредитний механізм, дер-
жавне управління, фінансова стабільність.

Українська О.О. МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
У статті запропонована методика оптимізації грошових потоків підприємства на основі кореляційно-регресійного

аналізу, яка сприяє синхронізації та балансуванню грошових потоків у часі.
Ключові слова: грошові потоки, оптимізація, коефіцієнт кореляції, чистий грошовий потік, регресійний аналіз, по-

зитивний грошовий потік, негативний грошовий потік.
Усков І.В. КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МІСЦЕ-

ВИХ ФІНАНСІВ
У статті запропонована цілісна концепція щодо розвитку місцевої бюджетної політики територіальної територіаль-

ного утворення в умовах трансформації системи місцевих фінансів. Виділені етапи, стратегічні і тактичні цілі, загаль-
ний алгоритм створення ефективної місцевої бюджетної політики на сучасному етапі побудови обґрунтованої системи
бюджетно-податкових відносин державних і місцевих органів влади.

Ключові слова: місцеві фінанси, бюджетна політика, органи місцевого самоврядування, місцеві бюджети, програм-
но-цільовий метод планування.

Соломіна Г.В. ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯ-
НА ПРАКТИКА

Формалізовано економічну схему функціонування компаній з управління активами, проаналізовано динаміку показ-
ників їх розвитку і розміщення, надано оцінку стану впровадження в Україні глобальних стандартів інвестиційної діяль-
ності і Директив ЄС в частині інститутів спільного інвестування. Розроблено рекомендації з удосконалення вітчизняно-
го законодавства, яке стимулюватиме розвиток діяльності інститутів спільного інвестування та компаній з управління їх
активами.

Ключові слова: компанія, управління, активи, інститут, спільне інвестування, схема, стандарт
Булавинець В.М. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПРИ-

ЗНАЧЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Узагальнено теоретичні підходи до оцінювання ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначен-

ня. Розглянуто існуючі оціночні показники ефективності соціальних видатків місцевих бюджетів та запропоновано
розширення їх переліку.

Ключові слова: ефективність, видатки місцевих бюджетів соціального призначення, оціночні показники, програм-
но-цільовий метод.

Викиданець І.В. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Надано оцінку потенціалу споживчої кооперації у подоланні фінансової кризи. Узагальнено специфічні особливості

діяльності системи споживчої кооперації в умовах адаптації до ринкового середовища, а також визначено їх вплив на
організацію фінансів і фінансової діяльності. Виявлено фактори, які зміцнюють і послаблюють фінансову конкуренто-
спроможність споживчих товариств.

Ключові слова: споживча кооперація, товариство, фінансова діяльність, ринкове середовище
Воробйов Ю.М., Блажевич О.Г. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ОЦІНКИ БІЗНЕСУ
У статті досліджуються питання фінансової оцінки бізнесу. Проаналізовано підходи до оцінки бізнесу. Визначено

умови проведення оцінки бізнесу.
Ключові слова: фінансова оцінка бізнесу, підходи до оцінки: доходний, витратний, порівняльний
Бондар О.П., Ісаєва М.О. БАНКІВСЬКІ РЕСУРСИ ЯК ДЖЕРЕЛО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУ
Розглянуто питання формування банківських ресурсів як джерела іпотечного кредитування. Акцентується увага на

необхідність удосконалення механізму формування ресурсної бази для іпотечних кредитів та виділені шляхи його по-
дальшого розвитку.

Ключові слова: іпотечне кредитування, банківські ресурси, механізм формування банківських ресурсів
Ткачук Н.М. СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ АКТИВІВ: ХАРАКТЕРНІ ТИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ
Розглянуто характерні особливості основних типів сек’юритизації банківських активів. Досліджено етапи їх прове-

дення. Акцентовано увагу на перевагах, недоліках і перешкодах здійснення сек’юритизації активів для вітчизняних
банків в сучасних умовах розвитку ринку.
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Ключові слова: сек’юритизація активів, балансова, традиційна, трастова, синтетична моделі сек’юритизації банків-
ських активів, банк-ініціатор, цільова компанія, інвестор, гарант, рейтингове агентство, позичальник, сертифікати про-
порційної участі, боргові облігації, спред-рахунок.

Носачова І.В. ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Надано оцінку нормам Податкового Кодексу України, які регламентують питання оподаткування прибутку комер-

ційного банку. Розглянуто механізм формування відстрочених податкових зобов’язань та відстрочених податкових ак-
тивів. Проаналізовано динаміку доходів, витрат банків, у тому числі на формування страхових резервів і податок на
прибуток в умовах фінансової кризи. Обґрунтовано рекомендації з удосконалення механізмів оподаткування прибутку і
адміністрування податку.

Ключові слова: фінансова криза, податок, прибуток, комерційний банк, доходи, витрати, страхові резерви
Єфремов О.В., Малахова В.В. МЕТОД ОБЧИСЛЮВАННЯ ВАЛОВОГО ВНУРІШНЬОГРОМАДСКОГО ПРОДУК-

ТУ (ВГП)
Запропоновано метод обчислення Валового внурішньогромадского продукту (ВГП) на основі виробничого підходу.

Розглянуто специфіку визначення Проміжного споживання (ПС) у різних секторах економіки.
Ключові слова: Валовий внурішньогромадский продукт (ВГП), Проміжне споживання (ПС). Метод обчислення,

громада, муніципальні організованості, коефіцієнт успішності.
Гелюх О.В. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРО-

ЦЕСІВ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ
Розглянуто принципи управління стійким розвитком соціально-економічних процесів в агропромисловій сфері, дана

їх характеристика й умови застосування.
Ключові слова: стійкий розвиток, принципи, управління, агропромисловий комплекс.
Кочеткова Н.В. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АР КРИМ
У статті здійснена діагностика економічного розвитку АР Крим. У якості компонентів оцінки запропоновано виді-

ляти показники інвестиційної діяльності, інноваційної діяльності, галузеву структуру економіки регіону.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, галузева структура регіону, конкурентоспро-

можність регіону.
Семикіна К.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕКОМЕРЦІЙНИХ УСТАНОВ
У статті досліджено особливості правового статусу некомерційних організацій за кордоном. Значну увагу приділе-

но визначенню некомерційних організацій в країнах прецедентного права (США, Великобританія), а також в країнах
континентального (кодифікованого) права. Розглянуті базові характеристики установ некомерційного сектору.

Ключові слова: некомерційні організації, некомерційний сектор, неприбуткові організації
Бекірова С.Е. ЕВОЛЮЦІЯ НАПРЯМІВ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

АР КРИМ
Стаття присвячена удосконаленню регулювання розвитку санаторно-курортного комплексу АР Крим. Розглянуто

поняття регулювання розвитку та еволюція напрямів регулювання розвитку санаторно-курортного комплексу.
Ключові слова: регулювання розвитку, санаторно-курортний комплекс, напрями санаторно-курортної спеціалізації.
Голубка В.M. ЄВРОРЕГІОНАЛІЗАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
В статті розглядаються проблеми та перспективи України від участі в єврорегіональному та транскордонному співро-

бітництві. Автор висвітлює роль створених єврорегіонів у фінансово-економічному, освітньому, соціальному житті країн
учасниць цих об’єднань та окреслює пріоритетні напрямки такої співпраці.

Ключові слова: єврорегіональне співробітництво, економічна безпека, транскордонний розвиток, європейська інте-
грація, єврорегіон, національна політика регіонального розвитку.

Паламарчук В.В., Акопова В.Г. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА
МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

У науковій статті представлені значні переваги в пропонованої моделі удосконалення методів управління якістю
продукції, яка може послужити інструментом для удосконалення машинобудівних підприємств України в умовах глоба-
лізації і конкуренції.

Ключові слова: підхід, метод, якість, управління, конкуренція, продукція, ефективність, замовник, стандарт.
Козленко О.Г. ЗАХИСТ ПРАВ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК СУБ’ЄКТІВ КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Виявлені основні проблеми захисту прав домогосподарств як суб’єктів кредитних правовідносин. Розглянуто пи-

тання правового регулювання банківського кредитування домашніх господарств і на основі практики застосування до-
сліджуваних категорій цивільного та банківського права пропонуються заходи, спрямовані на комплексне регулювання
позначених проблем.

Ключові слова: банківське кредитування домогосподарств, правове регулювання банківського кредитування домо-
господарств, проблеми кредитування.

Космачевська Н.Ю. СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Стаття присвячена порівняльному аналізу системи гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та
послуг страхування депозитів страховими компаніями.

Ключові слова: депозит, гарантування вкладів, страхування депозитів, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Лєонова О.С. ВПРОВАДЖЕННЯ СКОРИНГУ В УКРАЇНІ
Розглянуто питання впровадження скорингу в Україні. Акцентується увага на його необхідності. Розглядується процес

впровадження скорингу, проведено порівняльний аналіз типового підходу до оцінки кредитоспроможності позичальника
і скорингового підходу, а також аналіз сильних і слабких сторін впровадження скоринга українськими банками.

Ключові слова: впровадження скорингу, оцінка кредитоспроможності, переваги та недоліки скорингу.


