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АНОТАЦІЇ
Воробйова О.І. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ

АСПЕКТ
У статті досліджуються теоретико-методичні аспекти економічної і фінансової безпеки держави.

На основі аналізу наукових поглядів учених обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку національ-
ної і світової економіки доцільним розглядати не фінансову чи економічну безпеку, а фінансово-еконо-
мічну безпеку держави.

Ключові слова: економічна безпека держави, фінансова безпека держави, фінансово-економічна
безпека держави.

Ушенко Н.В., Друзін Р.В. ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ
Досліджено еволюцію інституту банкрутства в Україні, обґрунтовано виділення 6 етапів розвитку

інституту банкрутства та їх характерні риси, з’ясовано шляхи подальшого розвитку інституту банк-
рутства в умовах фінансової кризи.

Ключові слова: банкрутство, інститут банкрутства, фінансова криза.

Воробйов Ю.М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ
МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розкриваються теоретичні засади державної фінансової підтримки розвитку малих
підприємств. Досліджено теоретичні засади розвитку малих підприємств в економіці України. Сфор-
мульовано власне визначення сутності державної фінансової підтримки малих підприємств. Обґрун-
товано, що на рівні держави необхідні зміни, які забезпечать умови для розвитку малих підприємств
як гарантію позитивних змін в національній економіці. Встановлено, що державна фінансова підтрим-
ка повинна базуватися на відповідній методологічній базі до якої належать: принципи, методи і меха-
нізми державної фінансової підтримки. Визначено основні принципи, методи і механізми, які необхід-
но покласти в основу методології державної фінансової підтримки. Розкрито інтереси держави та ма-
лих підприємств в процесі реалізації державної фінансової підтримки. Обґрунтовано варіанти вза-
ємодії держави і суб’єктів малого підприємництва в процесі здійснення державної фінансової підтримки.
Запропоновано власне розуміння інституційної структури державної фінансової підтримки малих
підприємств.

Ключові слова: малі підприємства, державна фінансова підтримка.

Блажевич О.Г. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПО-
КАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглядаються теоретичні аспекти підвищення ефективності фінансових показників підпри-
ємства. Показники прибутковості (збитковості) є основними показниками, які характеризують ефек-
тивність діяльності суб’єкта підприємництва. Здійснено розрахунки різних видів прибутку та показ-
ників ефективності діяльності для суб’єкта малого підприємництва.

Ключові слова: економічний ефект, економічна ефективність, рентабельність, прибутковість (збит-
ковість), прибуток підприємства.

Куссий М.Ю. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуті існуючі підходи до визначення таких економічних категорій як «фінансовий

ризик» і «фінансова безпека підприємства». Проведений аналіз показав, що існуючі визначення цих
категорій не досить відповідає їхнім сутнісним характеристикам, відзначеним у сучасній науковій літе-
ратурі. Було запропоновано авторське визначення економічної категорії «фінансовий ризик» і, на підставі
проведеного аналізу для визначення економічної категорії «фінансова безпека підприємства», було
запропоновано прийняти дефініцію професора А.В. Гукової і доцента І.Д. Анікіної.

Ключові слова: ризик, невизначеність, фінансовий ризик, фінансова безпека підприємства.

Олійник О.О. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ З ПОГЛЯДУ ВІТЧИЗНЯНОЇ
ТА ЗАХІДНОЇ НАУКИ

Проведено аналіз сучасних методологічних підходів до визначення сутності категорії фінансова
система з погляду вітчизняної та західної науки. Обґрунтовано власне тлумачення дефініції фінансова
система.

Ключові слова: фінанси, фінансова система, фінансові інструменти, фінансовий сектор, фінансові
відносини, інституційні одиниці.
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Ткач С.В. ВПЛИВ ДЕВАЛЬВАЦІЙНОЇ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СТАН ТОРГОВЕЛЬ-
НОГО БАЛАНСУ КРАЇНИ В РІЗНИХ ЧАСОВИХ ПЕРІОДАХ

У статті аналізується вплив девальваційних процесів на динаміку чистого експорту країни. Обґрун-
товано залежність стану торговельного балансу від еластичності та схильності країни до експортно-
імпортних операцій.

Ключові слова: валютний курс, девальвація, торговельний баланс, національний дохід, еластичність
попиту, чистий експорт, грошова одиниця.

Гуменюк В.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ КУРОРТНИХ ПОСЛУГ
У статті розглянуто теоретичні аспекти споживчого кредитування курортних послуг. Проаналізова-

но суспільно-економічні умови, що впливають на формування та подальше функціонування спожив-
чого кредитування курортних послуг в Україні. Окреслено сучасні тенденції та перспективи розвитку
цього виду кредиту.

Ключові слова: банківські установи, кредитні спілки, курортні послуги, споживчий кредит, сана-
торно-курортні заклади.

Кондрашова Г.П. СУЧАСНІ ПРОГРАМИ КРЕДИТУВАННЯ КУПІВЛІ ЖИТЛА В УКРАЇНІ
В статті досліджена сутність, умови та механізм реалізації сучасних іпотечних житлових програм в

Україні.
Ключові слова: доступне житло, пільгові іпотечні житлові програми (державна іпотека), умови іпо-

течного житлового кредитування.

Козак Г.І. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙ-
НИЙ ФОНД»

У статті досліджено сутність недержавних пенсійних фондів як соціально-фінансових інститутів.
Представлено критичний огляд існуючих в економічній літературі підходів до визначення поняття «не-
державний пенсійний фонд», що дає можливість обґрунтувати авторський підхід до його трактування.

Ключові слова: недержавний пенсійний фонд, пенсійне забезпечення, інституційний інвестор.

Чирак І.М. СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В
ПЕРІОД ФІНАНСОВИХ КРИЗ

Досліджено практику використання інструментів грошово-кредитної політики центральними банками
розвинутих країн у періоди посилення фінансової нестабільності. Проаналізовано ефективність викорис-
тання традиційних інструментів монетарної політики з настанням фінансової кризи, причини зниження їх
дієвості та необхідності використання нетрадиційних антикризових заходів і нових інструментів.

Ключові слова: монетарна політика, фінансова криза, традиційні і нетрадиційні заходи монетарної
політики, пруденційні стандарти, операції рефінансування, викуп проблемних активів, операції зво-
ротного РЕПО.

Жернова Е.В. РОЗВИТОК ФОРМ І МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОЇ УЧАСТІ В РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Анотація. У статті розкриті особливості державно-приватного партнерства й проектного фінансу-
вання як сучасних інструментів ринкового господарювання. Запропоновані форми їх комбінування
для реалізації державного впливу на регіональні інвестиційні процеси.

Ключові слова: інвестиційні процеси, державне регулювання, державно-частка партнерство, про-
ектне фінансування, моделі.

Завезіон М.О. СТАН ТА УМОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
У статті розкрито суть поняття інвестиції та похідних від нього термінів, визначено умови розвитку

та недоліки формування інвестиційної діяльності в економіці України.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, джерела формування інвестицій, законодавче

регулювання інвестиційного процесу.

Меньщикова В.І., Пахомов М.О. ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІ-
КИ РЕГІОНУ

У статті розглядається інноваційна складова сталого розвитку економіки регіону — регіональна
інноваційна підсистема. Обґрунтовується роль і значення регіональної інноваційної підсистеми для
стійкого розвитку економіки регіону.

Ключові слова: регіональна інноваційна система, сталий розвиток, економіка регіону.
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Бондар О.П. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ
Розглянуто теоретичні основи забезпечення економічної безпеки регіонів, підходи до визначення

цього поняття, критерії і показники для оцінки її рівня. Запропоновані організаційно-економічні та
правові заходи, що будуть сприяти забезпеченню економічної безпеки регіонів в Україні.

Ключові слова: економічна безпека регіону, регіональна економічна політика, валовий регіональ-
ний продукт.

Рассихіна В.Є. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності бюджетування інноваційної діяль-
ності підприємств, розглянуто специфічні риси цього процесу. Обґрунтовано необхідність комплексного
підходу до управління бюджетуванням інноваційних процесів та наведено його характерні аспекти.

Ключові слова: бюджетування, управління бюджетуванням, інноваційна діяльність, інноваційний
процес, управління.

Фролов В.І. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МОДЕЛІ Й МЕТОДИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ Й АУДИТІ»

Обґрунтована доцільність вивчення дисципліни «Моделі й методи прийняття рішень в аналізі й
аудиті. Розглянуті особливості методики викладання в умовах кредитно-модульної системи навчання з
урахуванням сучасних вимог до професійних знань бухгалтерів і аудиторів.

Ключові слова: моделі й методи, прийняття рішень, методика викладання, лабораторні заняття,
самостійна робота студентів.

Шаповалова Т.В. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В ЕКОНОМІЦІ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ВЛАСТИВОСТІ
У статті на підставі аналізу наукових джерел, в яких вивчаються різні аспекти категорій «капітал» і

«соціальний капітал», автор виділив і проаналізував їхні схожі та відмінні властивості, характеристи-
ки капіталів соціального та фізичного (як однієї із загальноприйнятих форм капіталу в економіці).
Порівняльним аналізом встановлено, що соціальний капітал має більше відмінностей, ніж подібнос-
тей з фізичним капіталом. Автор схиляється до наукової точки зору західних економістів, що термін
«соціальний капітал» недостатньо розроблений як економічна категорія, що ставить під сумніви ко-
ректність, валідність його використання в науці і практиці економіки та зумовлює необхідність його
заміни на «соціальний потенціал».

Ключові слова: соціальний капітал; фізичний капітал; види капіталу; властивості капіталу; еконо-
мічний розвиток; економіка.

Дядін А.С. БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЧНИЙ СИСТЕМІ
В статті визначено пріоритетні напрями мотивації підприємницької діяльності. Розроблено інстру-

ментарій досягнення перспективних завдань економічного розвитку, протидії конкурентному середо-
вищу. Досліджено теоретичні підходи щодо обґрунтування створення та розвитку нових суб’єктів гос-
подарювання.

Ключові слова: підприємництво, розвиток, власність.

Зотова М.Є. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано стан соціальної нерівності в Україні. Розглянуті основні цикли формуван-

ня та поширення даного явища. Визначені основні індикатори, які визначають рівень та небезпеку
соціальної нерівності в країні.

Ключові слова: соціальна нерівність, диференціація доходів, майнова нерівність, соціальна страти-
фікація, соціальна поляризація, нерівність життєвих можливостей.

Іваницька Т.Є. ПОБУДОВА ЛОГІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТНОГО ОПИТУВАННЯ

У статті на основі логістичного підходу до ефективності управління підприємством, базуючись на
результатах експертного опитування, запропоновано формулу інтегрального показника ефективності
управління будівельним підприємством.

Ключові слова: ефективність управління, логістика, логістичний підхід, узагальнюючий показник,
будівельне підприємство.


