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АНОТАЦІЇ
Воробйов Ю.М. ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНИХ КОМПАНІЙ
У статті розкриваються теоретичні питання формування і використання фінансового капіталу акці-

онерних компаній. Доведено, що в сучасних умовах фінансовий капітал акціонерних компаній прагне
до зрощування з фінансовим капіталом інститутів фінансового сектору. Внаслідок такого зрощування
утворюється фінансовий капітал інтегрованих фінансово-промислових структур у вигляді сучасних
холдингів.

Ключові слова: фінансовий капітал, акціонерні компанії, фінансові інститути.

Каламбет С.В., Півняк Ю.В. ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИ-
ЄМСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Досліджено сутність фінансової безпеки підприємств залізничного транспорту. Визначено факто-
ри, що впливають на фінансову безпеку підприємств залізничного транспорту.

Ключові слова: фінансова безпека, підприємства залізничного транспорту, загрози, фінансові по-
казники, високошвидкісні залізничні мережі.

Блажевич О.Г., Улащук Г.В. ПІДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджуються питання сутності та оцінки платоспроможності. Обґрунтовано визначення

сутності платоспроможності підприємства. На прикладі ПрАТ «Спецбудмонтаж» здійснена оцінка
стану платоспроможності та визначені заходи, які можуть позитивно вплинути на її підвищення в
майбутньому.

Ключові слова: платоспроможність, фінансові ресурси, оцінка платоспроможності.

Єрмоленко Г.Г. МОДЕЛЮВАННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЛІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ
УСТАНОВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

У роботі розглядаються методи грошової оцінки землі, застосовні для визначення ринкової ціни
санаторно-курортної установи. Запропоновано модель розрахунку ставки капіталізації чистого дохо-
ду методом співвідношенням між чистим річним доходом і ціною продажу подібної земельної ділян-
ки так називаного «приватного сектора» курортних послуг.

Ключові слова: грошова оцінка землі, капіталізація чистого доходу, оцінні принципи, класи курорт-
ного сервісу.

Чепоров В.В., Чепорова Г.Є. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ В МОДЕЛІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ЕМПІРИЧНИЙ АСПЕКТ

Робота включає п‘ять аспектів. По-перше, розглядається модель беззбитковості для аналізу ризику з
точки зору попиту та пропозиції фінансових ресурсів; по-друге, розглядається можливість використан-
ня моделі критичної точки в негрошовому вимірі; по-третє, зроблена емпірична оцінка рівнянь у чинни-
ках часу на прикладі деяких навчальних програм; по-четверте, запропоновано використання саме мо-
делі монопольного ринку при аналізі попиту на освітні продукти на рівні бакалавра на основі емпірич-
них даних. Зроблений висновок, що витрати на емпіричні дослідження можуть дозволити виключати з
розгляду теоретичні математичні моделі та будувати стратегії на основі саме емпіричних даних.

Ключові слова: аналіз критичної точки, попит та пропозиції ресурсів, структура ринку, ризики при
прийнятті рішень в управлінні ВНЗ.

Друзін Р.В. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА БАНКРУТСТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

У статті систематизовано фактори впливу на банкрутство сільськогосподарських підприємств в
Україні, здійснене групування факторів на організаційні, соціальні-політичні, економічні, правові,
зазначено вагу вказаних факторів на процес банкрутства.

Ключові слова: процедура банкрутства, сільськогосподарські підприємства, фактори впливу.

Лисяк Л.В. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕР-
СПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

У статті показано новації Податкового кодексу України стосовно підприємств будівельної галузі.
Здійснено аналіз стану будівельної галузі України та Дніпропетровської області. Окреслено пробле-
ми, пов’язані із реалізацією окремих податкових норм Податкового кодексу України. Запропоновано
напрями удосконалення оподаткування підприємств будівельної галузі з метою активізації процесу
виходу її із кризового стану.

Ключові слова: податки, оподаткування, будівельна галузь, податкові пільги.
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Корчинський В.Є., Хребтова О.А. РЕГІОНАЛЬНА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА
ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ

У роботі досліджуються сутність регіональної податкової політики, критерії, яким вона повинна
відповідати. Розглянуті основні недоліки, які мають місце в даній сфері, визначені проблеми. Запро-
поновані напрямки реформування в сфері регіональної податкової політики.

Ключові слова: Регіональна податкова політика, критерії, місцеві бюджети, податки і збори, рефор-
мування регіональної податкової політики.

Тімарцев О.Ю. ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ СПЛАТИ ПОДАТКІВ МІЖ ЕКОНОМІЧНИМИ
СУБ’ЄКТАМИ

Визначено сутність і теоретичне підґрунтя розподілу сплати податків між економічними суб’єкта-
ми, систематизовано передумови, чинники. Розглянуто причини і можливості перекладання податків
через механізм ціноутворення залежно від еластичності попиту та пропозиції на товари, а також кон-
курентної ситуації на ринку. Визначено сутність розподілу сплати податків та концептуальний підхід
до оптимального оподатковування. Розроблено рекомендації з врахування отриманих висновків при
розробці економічної політики на макро- і мікрорівні.

Ключові слова: сплата податків, економічні, суб’єкти, передумови, чинники, еластичність, ринок.
Чучко О.П. РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У СИСТЕМІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУ-

ВАННЯ УКРАЇНИ
Розглянуто податок на додану вартість як один із найважливіших непрямих податків у доходах

державного бюджету України. Проаналізовано фіскальну ефективність податку на додану вартість.
Окреслено проблемні питання існуючої системи оподаткування споживання в Україні. Запропонова-
но напрями усунення недоліків вітчизняної системи оподаткування споживання.

Ключові слова: податки на споживання, податок на додану вартість, податкові надходження, ставка
податку, ефективна ставка податку, відшкодування ПДВ.

Водолазська О.А. СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ ТА СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ
У статті досліджено сутність страхування, визначено його специфічні ознаки, що дозволило уточ-

нити визначення страхування. З’ясувати термін «страховий ринок» в різних аспектах.
Ключові слова: Страхування, страховий ринок, ознаки страхування, ризик.
Машьянова О.Є. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ СТРАХОВИКА ТА ЙОГО ВПЛИВ

НА КАПІТАЛІЗАЦІЮ КОМПАНІЇ
Розглянуто основні підходи до визначення сутності капіталу страхових компаній. Визначено зміст

структури капіталу. Проаналізовано вплив капіталу страховика на його капіталізацію.
Ключові слова: капітал страхової компанії, фінансові ресурси страхової компанії, капіталізація стра-

хової компанії, власний капітал, залучений капітал, позичений капітал.
Фастунова В.О. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДСИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ФІНАНСО-

ВИХ ПОТОКІВ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
У статті розглянуто організаційне забезпечення підсистеми контролінгу управління фінансовими

потоками страхової компанії. Визначено основні принципи побудови організаційної підсистеми кон-
тролінгу управління фінансовими потоками у страховій компанії.

Ключові слова: страхова компанія, фінансовий потік, контролінг.

Воробйова О.І. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ БАНКІВСЬКИХ ІНСТИТУТІВ ПРИ ФОР-
МУВАННІ РЕСУРСНОЇ БАЗИ

У статті досліджуються фінансово-кредитні відносини, які пов’язані з формуванням ресурсної бази
банків. Розкрито тенденції щодо формування ресурсної бази банківських інститутів України.

Ключові слова: фінансово-кредитні відносини, банківські інститути, ресурсна база банків.

Кондрашова Г.П. ІПОТЕЧНІ БАНКИ: СУТНІСТЬ, ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
В статті проаналізовані сутність, історія виникнення та розвитку іпотечних банків в різних країнах

світу. На базі наведеного аналізу дано визначення сутності сучасного іпотечного банку.
Ключові слова: іпотечний банк, закладна, іпотечний кредит.

Корнієнко О.В. ДЕПОЗИТНИЙ РИЗИК ТА ШЛЯХИ ЙОГО МІНІМІЗАЦІЇ
У статті проаналізовано ставки на депозитні ресурси банків України та виявлено основні тенденції;

встановлено фактори, що впливають на виникнення депозитного ризику; запропоновано шляхи
мінімізації ризиків вкладників.
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Ключові слова: ресурсна база, депозитні ресурси, ліквідність, депозитний ризик, індекс FUDI, стра-
хування вкладів.

Воробйов Ю.М., Абдельмаджід М.О. ОЦІНКА СТАНУ ЕМІСІЇ ТА ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕ-
РАМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

У статті досліджуються тенденції щодо емісії та торгівлі цінними паперами на фондовому ринку
України. Встановлено, що за останні п’ять років спостерігались тенденції до зростання обсягів емісії
та торгівлі цінними паперами на фондовому ринку. Доведено, що основні обсяги торгів цінними папе-
рами проводяться на позабіржовому фондовому ринку.

Ключові слова: цінні папери, фондовий ринок, емісія цінних паперів, торгівля цінними паперами.

Боднер Г.Д. РОЗВИТОК СВІТОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ
У статті викладені основні результати дослідження тенденцій розвитку світових інвестиційних

фондів на сучасному етапі. Розглянуті зміни кількості світових інвестиційних фондів, обсягів чистої
вартості їх активів за географічною ознакою й за видами інвестиційних фондів у 2007-2011 роках.
Виявлений вплив світової фінансової кризи.

Ключові слова: ринок спільного інвестування, інвестиційні фонди світу, регіони й країни, види
фондів, чиста вартість активів, обсяги продажу цінних паперів.

Смірнова О.О., Колосюк А.А. КЛАСТЕРНА ПОЛIТИКА ЯК МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИ-
ВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

У статті розглянуті питання формування кластерної політики, виділені її інструменти. Проаналізо-
вана сутність кластерної політики, її види, визначені можливості застосування кластерної політики в
соціально-економічному розвитку регіонів. В ході дослідження проаналізовані рівні організації інве-
стиційної діяльності у кластерних ініціативах. Розкриті переваги формування і функціонування клас-
терів, як об’єкту інвестування.

Ключові слова: кластер, кластерна ініціатива, кластерна політика, інвестиції, інвестиційна приваб-
ливість, регіон.

Сурніна К.С. МЕТОДИ ПОБУДОВИ ПРОГНОЗНИХ ФОРМ ЗВІТНОСТІ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВ-
ЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 Доведено, що перелік прогнозованих показників може відчутно варіювати. Виокремлено і про-
аналізовано, в залежності від використовуваної моделі наступні методи прогнозування: методи екс-
пертних оцінок, стохастичні та детерміновані методи. Запропоновано, мати на увазі, що при розробці
будь-якої з моделей прогнозування ситуація в майбутньому не буде сильно відрізнятися від діючої,
тобто значущі фактори або вже враховані в моделі прогнозування, або є незмінними протягом усього
періоду часу на якому вона використовується.

Ключові слова: прогноз, фінансова звітність, пропорційні залежності, експертні оцінки, стохас-
тичні та детерміновані методи, авторегресійна залежність.

Швець І.Ю. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ КЛАСТЕРІВ.
В статті представлені принципи державного управління кластером в сучасних умовах економічно-

го розвитку.
Ключові слова: державне управління, кластер, конкурентоспроможність.

Шутаєва О.О., Побірченко В.В. ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА
РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТНК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В статті розглянуті сучасні тенденції розвитку транснаціональних корпорацій в умовах глобалі-
зації світової економіки, а також вплив глобальної фінансово-економічної кризи на діяльність вели-
ких корпоративних структур.

Ключові слова: фінансово-економічна криза, глобалізація, світова економіка, транснаціональні кор-
порації, корпоративне управління.

Карлова Г.І. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ

В статті досліджується та уточнюється сутність ризик-менеджменту в системі управління на
підприємстві як функції управління і визначаються загальні принципи ризик-менеджменту.

Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, етапи управління ризиком, система управління підпри-
ємством.


