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АНОТАЦІЇ
Андрієнко В.М. МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті досліджуються теоретичні питання щодо методів фінансового моніторингу в системі уп-

равління підприємством. Обґрунтовано, що фінансовий моніторинг є важливим інструментом забез-
печення зростання ринкової вартості підприємства і задоволення інтересів його власників.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, фінансовий менеджмент, ринкова вартість.
Воробйов Ю.М., Сітшаєва Л.З. ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМ-

СТВА БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
У статті проведено оцінку податкового навантаження на будівельні підприємства України за регіо-

нами. Авторами встановлені тенденції, що характерні для динаміки рівня податкового навантаження
у докризовий період (2002 – 2007 рр.) та кризовий період (2008 – 2010 рр.).

Ключові слова: податкове навантаження, будівельні підприємства, регіони України, податкове на-
вантаження будівельного підприємства.

Воробйова О.І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕР-
СТВА В УКРАЇНІ

У статті розглянуті теоретичні аспекти фінансових відносин соціального партнерства в Україні.
Розкрито основні положення фінансових відносин соціального партнерства в країні. Розглянуто особ-
ливості формування оплати праці та доведена необхідність підвищення соціального забезпечення
робітників з боку держави та роботодавців.

Ключові слова: фінансові відносини, соціальне партнерство.
Климчук С.В. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ АРХІТЕКТОНІКИ ФІНАНСОВОГО ПРОСТОРУ
Необхідність дослідження архітектоніки фінансового простору обумовлена реаліями функціонуван-

ня фінансово-кредитного механізму з позиції інституту фінансових стосунків. Сучасні проблеми інте-
грації інституту фінансово-кредитних стосунків обумовлюють формування нових методичних підходів,
що вимагають вживання просторового дослідження як окремих елементів і важелів фінансової системи,
так і їх взаємообумовленості і взаємозалежності. При використанні властивостей архітектоніки можли-
ве її ефективне управління, кількісне визначення і прогнозування.

Ключові слова: фінансовий простір, архітектоніка фінансового простору, світова економіка, фінан-
сова система, інтеграція, глобалізація.

Шепеленко О.В. МЕХАНІЗМ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджується механізм діагностики фінансового стану підприємства. Обґрунтовано про-

позиції щодо сутності та змісту цього механізму, його елементів, інструментів та методів. Виділені
основні етапи проведення діагностики фінансового стану підприємства.

Ключові слова: діагностика, фінансовий стан, підприємство.
Белопольська Т.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В СИСТЕМІ

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Розглянуто особливості фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних промис-

лових підприємств, удосконалено підходи до організації даного процесу в умовах високої вартості
фінансових ресурсів.

Ключові слова: інноваційно-інвестиційні процеси, інноваційний проект, фінансові ресурси, фінан-
сове планування, бюджетування.

Бутиріна В.М., Литвинова О.К. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ СТРАХОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ

Досліджено сутність та особливості управління фінансовою стійкістю страхових організацій. По-
будовано економіко-математичну модель максимізації фінансової стійкості страхових компаній, про-
ведено відповідні розрахунки.

Ключові слова: фінансова стійкість, страхові організації, економіко-математична модель, фінан-
сові показники, управління.

Веріга Г.В. РЕАЛЬНИЙ ОБМІННИЙ КУРС ВАЛЮТИ: ТЕОРІЯ І РЕАЛІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ЕКОНОМІКИ

Узагальнено зміст макроекономічних моделей, які описують рух реального обмінного курсу валю-
ти, його зв’язок із номінальним. Проаналізовано динаміку офіційного і ефективних курсів гривні,
проведено кореляційний аналіз взаємозв’язку реального обмінного курсу гривні з макроекономічни-
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ми показниками. Зроблено висновок про рівноважний стан реального обмінного курсу гривні і пер-
спективи подальшого зростання національної економіки.

Ключові слова: валюта, обмінний курс, офіційний курс, реальний курс, номінальний курс, мак-
роекономічна модель, національна економіка

Захарова Н.Ю. ОЦІНКА УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І СТАНУ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ АГРАР-
НИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті висвітлені основні підходи щодо визначення сутності фінансової рівноваги підприємства.
Обґрунтовано необхідність забезпечення фінансової рівноваги у сучасних умовах господарювання та
окреслено коло факторів, що впливають на її формування. Проведена оцінка умов забезпечення і
стану фінансової рівноваги ряду аграрних підприємств. Виявлено вплив стану фінансової рівноваги
на показники їх фінансово-економічної діяльності.

Ключові слова: фінансова рівновага, платоспроможність, ліквідність, фінансова стійкість, структу-
ра капіталу, фінансові результати.

Карпишин Н.І., Фесянова Н.В. КЛАСИЧНІ ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ:
ДОСВІД І ПОТЕНЦІАЛ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

В статті розглянуто класичні принципи місцевого оподаткування та проаналізовано можливості їх
реалізації в Україні. Надано пропозиції щодо вдосконалення вітчизняної системи справляння місце-
вих податків.

Ключові слова: місцеві податки і збори, місцеве оподаткування, принципи оподаткування.
Корчинський В.Є., Шуригіна Д.В. ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ РЕГІОНІВ В

РЕЗУЛЬТАТІ РЕФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН
У роботі досліджуються проблеми реформування системи міжбюджетних стосунків. Авторами

проведений аналіз міжбюджетних стосунків, визначені наявні проблеми. Запропоновані концепту-
альні напрямки реформування міжбюджетних стосунків.

Ключові слова: бюджет, бюджетне регулювання, міжбюджетні стосунки, міжбюджетні трансфер-
ти, реформування міжбюджетних відносин.

Ніколаєва О.М. РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У статті розглянуто сутність та функції місцевих фінансів. Дано характеристику складових інсти-

туту місцевих фінансів. Наведено статистику, що дає уявлення про ступінь розвитку місцевих фінансів
України на сучасному етапі. Визначено проблеми та перспективи подальшого становлення системи
місцевих фінансів.

Ключові слова: місцеві фінанси, місцевий бюджет, місцеві податки і збори, місцеві позики та запо-
зичення, об’єкти комунальної власності.

Педерсен І.О. ОЦІНКА СТАНУ ГРОШОВОЇ МАСИ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано основні макроекономічні показники, що характеризують стан і динаміку

грошової маси в Україні. Особлива увага приділена динаміці грошових агрегатів, показнику монети-
зації економіки, коефіцієнтам готівки й доларизації.

Ключові слова: грошова маса, грошові агрегати, монетизація економіки, готівкові і безготівкові
гроші.

Рубцова Н.М. ОЦІНКА ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НА РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБО-
ТИ ПАТ СК «ОРАНТА-СІЧ» В ГАЛУЗІ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ

Стаття присвячена вивченню впливу державної підтримки на рівень ефективності роботи укра-
їнських страхових компаній в галузі страхування сільськогосподарських ризиків.

Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, державна підтримка, страхування сільськогос-
подарської продукції.

Косогов В.А. ЛІКВІДНІСТЬ У СИСТЕМІ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Узагальнено методичні підходи до оцінки ліквідності залежно від мети визначення рейтингу бан-

ківських установ. Формалізовано значення критеріїв для рейтингової оцінки ліквідності за системою
CAMELS, яка використовується в процесі наглядової діяльності Національного банку України. Ви-
значено причинно-наслідкові зв’язки ризику ліквідності з іншими видами банківських ризиків, місце
управління ліквідністю в системі фінансового менеджменту комерційного банку в процесі оцінки
кредитного рейтингу. Систематизовано основні індикатори ліквідності, які використовуються при
визначенні рейтингу банківського вкладу.

Ключові слова: ліквідність, система, рейтинг, кредитний, оцінка, комерційний банк, вклад, нагля-
дова діяльність.
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Кондрашова Г.П. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІПОТЕЧНОГО
ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

В статті наведений аналіз сучасного стану житлової іпотеки в Україні, яка надається з підтримкою
держави, проаналізовані умови її надання, недоліки практичної реалізації, досвід реалізації держав-
ної житлової іпотеки в інших країнах світу, можливі шляхи її удосконалення.

Ключові слова: житлова іпотека, державна підтримка житлової іпотеки, іпотечні облігації.

Куссий М.Ю. ВВЕДЕННЯ В ПРИКЛАДНУ ТЕОРІЮ ПОТОЧНОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ
У статті розглядається концепція поточної волатильності ринку як нової економічної категорії.

Відзначено принципові відмінності запропонованої характеристики ринку в порівнянні з існуючими
типами волатильності. Запропоновано нову методологію для використання поточної волатильності в
прогнозному моделюванні динаміки цін на фінансових ринках. Показано ефективність поточної во-
латильності для аналізу й прогнозування поведінки соціально-економічних систем.

Ключові слова: волатильність, поточна волатильність, ринкова рефлексивність, прогнозне моде-
лювання динаміки ціни на фінансових ринках.

Швець Ю.Ю. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРИБУТКУ
ПІДПРИЄМСТВА ВІД ВИТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І ФОНДОВІДДАЧІ НА ПРИ-
КЛАДІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті приводиться аналіз основних засобів на прикладі ДП «Севвінзавод», основним предме-
том діяльності якого є виробництво шампанських вин. А також спроба математичного розрахунку
напрямком підвищення ефективності використання виробничих потужностей шляхом аналізу вдос-
коналення структури основних виробничих фондів.

Ключові слова: основні засоби, виробничі фонди, регресія, витрати на амортизацію.

Білопольський М.Г. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІ-
АЛОМ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті здійснено дослідження щодо удосконалення управління інноваційним потенціалом
підприємств України. Здійснена розробка методичних положень щодо підвищення ефективності уп-
равління інноваційним потенціалом підприємств в умовах глобалізації.

Ключові слова: управління, інноваційний потенціал підприємства, глобалізація.

Каламбет С.В., Воропай В.А. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЕКО-
НОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

На основі аналізу існуючих теоретичних підходів щодо визначення сутності економічної безпеки
підприємства та з урахуванням особливостей діяльності підприємств залізничної галузі запропонова-
но визначення економічної безпеки підприємства залізничного транспорту.

Ключові слова: економічна безпека, підприємства залізничного транспорту, ризики, управління
економічною безпекою, переміщення вантажів, перевезення пасажирів.

Воротинцев В.А. ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

У статті розглянуто сучасний стан підприємств житлово-комунального господарства України. Ви-
ділено їх проблеми і запропоновано заходи, які сприятимуть удосконаленню розвитку даного сектора
економіки.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, інноваційний розвиток, концепції менеджменту.

Плахотнік О.О. МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧ-
НИХ СИСТЕМ

Розглянуто підходи до розвитку виробничої діяльності соціально-економічних систем в умовах
ринкової економіки, обґрунтовано роль та значення систем оплати і мотивації праці в управлінні
підприємствами.

Ключові слова: заробітна плата, виробнича діяльність, прибуток, доходи населення, соціально-еко-
номічні системи.


