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АНОТАЦІЇ

Курмаєв П.Ю. АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕ-
ВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У статті досліджено теоретичні аспекти фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Автором проаналізовано
структуру доходної частини місцевих бюджетів в Україні. Увага акцентується на основних проблемах формування місцевих
бюджетів на сучасному етапі розвитку економіки нашої країни.

Ключові слова: фінансове забезпечення, регулювання, бюджет
Міщук О.В. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
У цій статті досліджено теоретичні аспекти формування системи фінансового забезпечення економічного зростання,

здійснено класифікацію його структурних елементів, визначено та розмежовано сутність джерел, інструментів, форм та
методів фінансового забезпечення.

Ключові слова: фінансові ресурси, фінансова політика, фінансова система, фінансове забезпечення, економічне зростання.
Нікіфорова Л.О., Дворніков М.Є., Шиян А.А. МЕТОД РОЗРАХУНКУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВ-

НОСТІ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Поставлена задача про фінансово-економічну ефективність дозвільного та реєстраційного інститутів державного регу-

лювання в Україні в умовах ринкової економіки. В рамках теоретико-ігрової моделі за умов оптимізації фінансових резуль-
татів діяльності підприємства показано, що державне регулювання завжди зменшує кількість вироблених товарів (послуг).
Звернено увагу, що є товари (послуги), випуск яких, з точки зору довготривалого зростання добробуту населення, повинен
бути менший, аніж це встановлюється рівновагою ринку. На прикладі житлового будівництва показано, що державне регу-
лювання повинне бути відмінено, але тільки за умови виконання наведених у статті вимог.

Ключові слова: оптимізація фінансів підприємства, теорія ігор, моделювання, рівновага Неша, добробут населення.
Орленко О.В. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДИСБАЛАНСІВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Досліджено сучасний стан державного боргу України в умовах дисбалансів світової економіки. Розглядаються особли-

вості боргової політики та пропонуються заходи щодо покращення конкурентоспроможності національної економіки.
Ключові слова: державний борг, дефолт, ринок капіталу, валюта, боргова політика.
Сидор І.П. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ

ОСВІТИ В УКРАЇНІ
У статті розкрито організацію діяльності закладів професійно-технічної освіти в Україні та проведено аналіз джерел їх

фінансового забезпечення. Виявлено недоліки діючої практики функціонування ПТНЗ і намічено напрями її удосконалення.
 Ключові слова: організація діяльності, фінансове забезпечення, фінансування, професійно-технічні навчальні заклади,

видатки державного і місцевих бюджетів.
Ланкова Ю.В. ФІНАНСОВІ ПОТОКИ В ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В статті досліджено фінансові потоки в логістичній діяльності підприємства. Проаналізований взаємозв’язок фінансо-

вих потоків з виробництвом, транспортом, постачанням, збутом та іншими господарськими функціями підприємства. Роз-
глянуто чинники, які впливають на вибір необхідних інструментів та методів управління фінансовими потоками.

Ключові слова: фінансові потоки, фінансова логістика, управління фінансами, логістична система.
Прудніков А.О. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Розглянуті актуальні питання та особливості функціонування кредитних спілок в Україні. Вивчено підходи до особливостей

функ-ціонування і застосування кооперативних принципів вітчизняними кредитними спілками в умовах економічної кризи.
Ключові слова: Кредитний кооператив, кредитна спілка, каса взаємодопомоги, кредитівка, кооперація, соціальна відпо-

відальність, принципи демократичного самоврядування, кредитний продукт, грошові внески.
Бекирова С.Е. ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО

РЕГІОНУ
Стаття присвячена удосконаленню механізму податкового стимулювання соціально-економічного розвитку рекреацій-

ного регіону. Розглянуто вплив окремих видів податків на рекреаційну сферу.
Ключові слова: податкове стимулювання, туристичний збір, податок на додану вартість, плата за землю.
Мащенко К.С. ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕР-

ЖАВНОГО СЕКТОРА
Узагальнено досвід прийняття міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектора,

зроблено акцент на фінансовій звітності бюджетних установ. Окреслено вплив реформи системи бухгалтерського обліку на
ефективність управління фінансами державного сектора.

Ключові слова: міжнародні, національні, стандарти, фінансова звітність, державний сектор, фінанси
Вовк В.Я., Дмитрик Ю.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ КРИЗИ
У статті розглянуто теоретичні засади та основні підходи до забезпечення фінансової стійкості банківської системи в

умовах кризи, а також проаналізовано фактори, які на неї впливають. Визначено взаємозв’язок економічної категорії з
категоріями стабільність, рівновага, надійність.

Ключові слова: стійкість, фінансова стійкість, фінансова стійкість банку, фінансова стійкість банківської системи,
стабільність, рівновага, надійність, фінансова криза.

Землячов С.В. ЕТАПИ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОЇ БАЗИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ У 1992-2008 РР.
У статті здійснюється аналіз розвитку ресурсної бази комерційних банків України, у процесі якого розглядається три

етапи (1992–1994 рр., 1995–1999 рр., 2000-2008рр.), кожний з яких характеризується певним рівнем розвитку економіки,
ринкових механізмів, макроекономічного та грошово-кредитного регулювання, банківського менеджменту і маркетингу у
галузі залучення банківських ресурсів та сталістю і якістю процесу формування банківських ресурсів в цілому.

Ключові слова: банк, банківські ресурси, капітал, зобов’язання, ліквідність.
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Іванова Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ВІДНОВ-
ЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В статті проаналізовано особливості та умови інвестування розвитку об’єктів виробничої інфраструктури України.
Особливу увагу приділено впливу інфраструктурних капіталовкладень на економічне зростання на всіх рівнях. Оцінено
поточний рівень державного регулювання інвестиційних процесів у національному інфраструктурному комплексу та мож-
ливості залучення приватного капіталу.

Ключові слова: виробнича інфраструктура, інвестиції, розвиток, державне регулювання, капітал
Скопенко Н.С. ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В АПК: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ, РИЗИКИ
Розглянуто сучасний стан прямого іноземного інвестування. Доведено необхідність формування сприятливого інвести-

ційного клімату для активізації прямих іноземних інвестицій. Досліджено основні мотиви, що спонукають транснаціо-
нальні компанії здійснювати прямі іноземні інвестиції. Визначено переваги та ризики залучення іноземних інвестицій в
агропромисловий сектор країни. Окреслено основні завдання державного впливу на збільшення позитивних ефектів від
проникнення транснаціональних компаній в національну економіку.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, транснаціональні компанії, агропромисловий сектор.
Чорна О.М., Кравченко М.А. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
В статті викладений авторський підхід щодо регулювання інноваційної діяльності в Україні у вигляді концепції меха-

нізму державного регулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Систематизовано методи, форми і захо-
ди державного управління інноваційною діяльністю суб’єктів господарювання. Запропонована концепція дозволить гармо-
нізувати економічні інтереси держави, регіонів і окремих суб’єктів інноваційної діяльності в Україні.

Ключові слова: інноваційна діяльність, механізм управління інноваційною діяльністю, інноваційний товар (послуга),
кластер, інноваційна стратегія, інноваційна культура, інноваційна структура.

Іванішкіна Ю.А. ФАКТОРИ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСУ

У статті теоретично обґрунтована суть стійкості економічного розвитку інвестиційно-будівельного комплексу, виявлені
основоположні її чинники.

Ключові слова: інвестиційно-будівельний комплекс, стійкість економічного розвитку, чинники розвитку інвестиційно-
будівельного комплексу.

Воробець Т.І. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
У статті здійснюється теоретичне обґрунтування економічної сутності фінансових інвестицій на фондовому ринку.

Наводиться правове твердження фінансових інвестицій та фінансових інструментів. Розкривається сучасний стан фінансо-
вого інвестування на фондовому ринку країни.

Ключові слова: інвестиції, фінансові інвестиції, фондовий ринок, фінансовий ринок, фінансові інструменти.
Калантай А.М. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
Основна увага в статті приділена можливостям та доцільності використання методу нечіткої логіки в якості основної

системи підтримки прийняття рішення щодо залучення інвестицій підприємством.
Ключові слова: інвестування, інвестиційна привабливість, методи визначення інвестиційної привабливості.
Щербань О.Д. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОМОБІЛЬНОГО ПА-

САЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
У даній статті визначено основні складові підвищення якості перевезень автомобільним транспортом. Зазначена не-

обхідність включення до системи оцінювання якості перевезень і економічної ефективності інвестування автотранспорт-
них підприємств економічних, соціальних і екологічних показників. Має місце запропонована автором схема оцінювання
інвестування. Сучасні тенденції прийняття інвестиційного рішення передбачають необхідність врахування всіх наслідків
інвестування.

Ключові слова: автомобільний транспорт, якість перевезень, інвестування, транспортний процес, інвестиційне рішення.
Бобарикіна О.М., Лавріченко А.А. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ З ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА-

МИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ТА ТУРИСТСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Розглядається необхідність розробки єдиного підходу до методики оцінки управління підприємством санаторно-ку-

рортного та туристського комплексу (СКТК). Запропонована методика проведення оцінки управління підприємством СКТК,
слідуючи якій вищий фінансовий менеджмент зможе своєчасно виявляти недоліки і розробляти напрями (рекомендації) по
поліпшенню ефективності організації, стабільності діяльності та управління у фірмі з метою поліпшення функціонування
підприємства в умовах дії ринкових регуляторів.

Ключові слова: управління підприємством СКТК, система управління, оцінка управління, критерії оцінки системи уп-
равління СКТК, методи оцінки системи управління

Усков І.В. МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ У СИСТЕМІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ
У статті визначено сутність і призначення моніторингу результативності в умовах впровадження програмно-цільового

методу планерування. Розроблена загальна схема взаємодії компонентів системи оцінки бюджетних послуг у системі мо-
ніторингу, визначені основні напрями його дії в умовах бюджетного програмування.

Ключові слова: моніторинг результативності, аудит ефективності, місцеві органи влади, фінансові ресурси, бюджетна
програма.

Циганюк Н.Є. РОЛЬ ЄВРОЛОГІСТИКИ ПРИ ФОРМУВАННІ ЛОГІСТИЧНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ РЕГІОНІВ
УКРАЇНИ

Анотація: у статті розглядається поняття логістичної рекреаційної системи та єврологістики; обґрунтовується важлива
роль єврологістики у процесі створення логістичних рекреаційних систем, а також аналізується сучасний стан розвитку
транспортно-логістичної інфраструктури в Україні.

Ключові слова: логістична рекреаційна система; туристичні послуги; єврологістика.


