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АНОТАЦІЇ
Воробйова О.І., Щеголева Л. ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
У статті розглядаються проблеми формування доходів місцевого бюджету. Проведено аналіз формуван-

ня доходів місцевих бюджетів.
Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів

Ангеліна І.А. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Надано критичну оцінку статусу і форм взаємодії зовнішніх і внутрішніх органів державного фінансово-
го контролю в Україні в контексті їх підзвітності, підпорядкування, координації. Виявлено існуючі пробле-
ми, визначено перспективи і розроблено рекомендації з формування єдиної системи державного фінансово-
го контролю в Україні на основі стандартів Міжнародної організації найвищих органів аудиту, у тому числі
затверджених на останньому XXI Конгресі у місті Пекіні Китайської народної республіки.

Ключові слова: державний фінансовий контроль, єдина система, органи, зовнішні, внутрішні, формуван-
ня, проблеми, перспективи

Боднер Г.Д., Хараім Д.М. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Головним завданням фінансового аналізу є зниження невизначеності, пов’язаної з прийняттям економіч-
них рішень, орієнтованих на майбутнє. Для вивчення і розробки можливих шляхів розвитку організації в
умовах ринкової економіки виникає необхідність у фінансовому прогнозуванні. У даній статті розглянуто
значення прогнозування для діяльності господарюючих суб’єктів. Запропоновано огляд підходів до визна-
чення сутності фінансового прогнозування. Проаналізовано основні економетричні моделі прогнозування
фінансового стану підприємства, зокрема системи взаємопов’язаних моделей, рекурсивні моделі, моделі
часових рядів, регресійні моделі. Проведено аналіз основних моделей прогнозування ймовірності банкрут-
ства підприємства, в розрізі переваг і недоліків при їх використанні. Модель інтегральної оцінки Альтмана,
модель Спрінгейта, універсальна дискримінантна модель О.О. Терещенко апробовані на прикладі Публіч-
ного акціонерного товариства «Електромашинобудівний завод «Фірма СЕЛМА» (м. Сімферополь).

Ключові слова: фінансовий аналіз, фінансове прогнозування, економетричні моделі, банкрутство.

Курочкіна І.Г., Тарасова А.О. МОЖЛИВІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ ВАЛЮТ-
НОМУ РИНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

В статті розглянуто основні проблеми України на міжнародному валютному ринку. Визначено чинники,
що спричинили конкретні проблеми та запропоновано певні заходи для покращення ситуації в даному пи-
танні. Проведено аналіз обраних показників національного валютного ринку. Було зазначено зв’язок міжна-
родного, національного валютного ринків та світового і національного господарств. Було вияснено, що ці
два складних механізми взаємозалежні та в певній мірі доповнюють один одного. На основі проведеного
дослідження визначено можливі перспективи України на міжнародному валютному ринку.

Ключові слова: валютний ринок, валюта, валютна політика, валютний курс.

Воробйов Ю.М., Данелян С. СТРАХУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
У статті розглядається загальна характеристика страхування, його визначення, особливості.
Ключові слова: страхування, страховий ринок, ринкові відносини, економіка.

Боднер Г.Д. НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ У СИСТЕМІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО НАКОПИЧУВАЛЬНО-
ГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ РОСІЇ

У статті досліджуються питання формування й інвестування пенсійних накопичень обов’язкового пен-
сійного страхування в Російській Федерації. Особлива увага приділяється ролі недержавних пенсійних фондів,
як учасників обов’язкової накопичувальної системи.

Ключові слова: система обов’язкового пенсійного страхування, пенсійні накопичення, інвестування пенсій-
них активів, управляючі компанії, недержавні пенсійні фонди, інвестиційні портфелі, прибутковість інвестування.

Бутиріна В.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розглянуто особливості організаційно-правових форм здійснення страхової діяльності в Україні,

Російській Федерації та Республіці Білорусь.
Ключові слова: організаційно-правова форма, страхова компанія, страховий ринок, відповідальність.

Цугунян А.М. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВИКІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ
Стаття описує теоретичні аспекти визначення фінансової стійкості страхових компаній України. Зробле-

но аналіз показників фінансового стану провідних вітчизняних страхових компаній, проаналізовано рівень
їх фінансової стійкості. Виявлені проблеми у підтриманні фінансової стійкості вітчизняних страхових ком-
паній та запропоновані обґрунтовані рекомендації щодо її зміцнення.

Ключові слова: фінансова стійкість, страховик, активи, пасиви, ризики, управління.
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Землячова О.А. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВИКА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ
Стаття описує теоретичні аспекти оцінки фінансового стану страхових компаній, факторів, що вплива-

ють на нього, та визначає шляхи його удосконалення. Зроблено аналіз показників фінансового стану про-
відних вітчизняних страхових компаній, проаналізовано відповідність їх нормативному рівню. Виявлені
основні напрями поліпшення фінансового стану вітчизняних страхових компаній.

Ключові слова: фінансовий стан, страховик, оцінка, методика, тести раннього попередження, коефіцієнт.

Воробйова О.І., Кутьїна Д. ОЦІНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
У статті досліджуються питання аналізу структури кредитного портфелю комерційного банку, його струк-

тури в розрізі груп ризику, рівня забезпеченості, галузевої структури, форм власності позичальників тощо, а
також вивчення динаміки кожної групи, сегментацію кредитного портфеля.

Ключові слова: кредитний портфель, кредитний ризик, дохідність кредитного портфелю, ефективність
кредитного портфелю, нормативи НБУ.

Бондар О.П., Сорокіна А.О. УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ КРЕДИТНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ БАН-
КАМИ УКРАЇНИ

Розглянуто сутність проблемних кредитів комерційних банків, досліджено методичні підходи управлін-
ня кредитною заборгованістю, визначено переваги методу реструктуризація, запропоновано заходи щодо
вдосконалення діяльності банку.

Ключові слова: кредитний портфель, проблемні кредити, управління проблемною кредитною заборгова-
ністю, реструктуризація заборгованості.

Землячов С.В. УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ ПРИ ФОРМУВАННІ БАНКАМИ РЕСУРСІВ
Стаття описує теоретичні аспекти організації управління банківськими ризиками при формуванні банками

ресурсів. З врахуванням існуючого законодавства та особливостей практичної діяльності кримських банків,
розглянуте управління найбільш суттєвими видами ризиків: відсотковим, ліквідності, валютним. Запропоно-
вані основні напрями вдосконалення управління банківськими ризиками при формуванні банківських ресурсів.

Ключові слова: банк, банківські ресурси, ризик, управління, валютний ризик, відсотковий ризик, ризик
ліквідності.

Воробйова О.І., Османова Е.У. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ БАНКІВ
У статті розкрито значення банківської системи як важливої ланки виробничих процесів, що забезпечує

циркуляцію фінансових потоків. Проведено аналіз обсягу кредитів банківського сектора в економіку, дина-
міки кількості банків, активів і наданих кредитів, структури та динаміки пасивів банків протягом 2007-2012
років. Систематизовані причини, що стримують розвиток інвестиційного банківського ринку. Сформульо-
вано першочергові заходи, спрямовані на активізацію інвестиційної діяльності банків.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, банківські інвестиції, банківська система.

Бондар О.П., Ковбасюк О.О. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕПО-
ЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ

Розглянута сутність поняття депозитної політики, досліджені групи методів управління залученими ре-
сурсами банку. У результаті було визначено, що банкам для ефективного управління залученими ресурсами
слід поєднувати обидві групи методів.

Ключові слова: депозитна політика, методи управління залученими ресурсами, депозитна ставка.

Балан О.С., Шерепера І.А. ФАЗИ ТА СТАДІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
У статті показана оптимальна, з точки зору авторів, структура життєвого циклу інвестиційного проекту.

Це уявлення ґрунтується на практиці, розробці та реалізації подібних проектів на виробничих організаціях.
У статті наведено обґрунтування зведеного підходу, проаналізовано зустрічаються в науковій літературі підхо-
ди до виділення фаз і стадій життєвого циклу інвестиційного проекту.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний проект, фази, стадії, життєвий цикл проекту.

Войнаренко М.П., Цимбалюк Г.С. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ TQM НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАР-
ЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті проаналізовано проблеми, пов’язані з встановленням системи загального управління якістю
(TQM) на підприємствах харчової промисловості з урахуванням сучасних умов господарювання і приведені
шляхи їх вирішення, а також відображені основні вимоги концепції TQM і можливі дії щодо її впроваджен-
ня на рівні підприємств харчової промисловості.

Ключові слова: якість, підприємство, харчова промисловість, система управління якістю, концепція TQM.

Воробйов Ю.М., Долгова А.А. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, НЕОБХІДНІСТЬ І
ПРОБЛЕМИ

У статті виявлено проблеми і позначена необхідність проведення реорганізації на підприємстві в умовах
сучасного стану економіки.

Ключові слова: реорганізація, необхідність, проблеми.
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Ушенко Н.В., Шило К.М. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Стаття присвячена огляду передумов формування оновленої соціальної політики в контексті суспільного

розвитку. Визначено концептуальні засади реалізації соціальної політики держави, адекватної вимогам рин-
кової економіки і сучасним умовам.

Ключові слова: суспільний розвиток, соціальна політика, індикатори, стандарти, модель, добробут, рівень
життя, партнерство.

Друзін Р.В. АНАЛІЗ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ
Розглянуто принципи функціонування єдиного реєстру арбітражних керуючих. Проведено аналіз якіс-

них та кількісних показників єдиного реєстру арбітражного керуючого. Виявлено особливості розвитку інсти-
туту арбітражних керуючих: велика кількість арбітражних керуючих в Києві та на Сході України пов’язано
з принципом регіональної концентрації фінансів і виробництва; враховуючи особливості становлення су-
часної економіки України та загальної статистики банкрутства, можна зробити висновки про затребуваність
інституту арбітражних керуючих; спостерігається зниження кількості арбітражних керуючих у зв’язку з
введенням нової редакції закону (приблизно на 50%).

Ключові слова: арбітражний керуючий, ЄРАК, інститут банкрутства.

Чепорова Г.Є., Ногас І.Л. ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ САРМ ТА АРТ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПРИБУТ-
КОВОСТІ АКЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуті та проаналізовані моделі ціноутворення фінансових активів. На підставі даних про
котирування акцій українських та, зокрема, кримських підприємств на Українській біржі здійснена прак-
тична реалізація моделей, а саме, визначені ставки доходності для обраних акцій.

Ключові слова: інвестування, портфель цінних паперів, ризик, очікувана прибутковість.

Копачева К.І. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ
СТІЙКОСТІ ТУРИСТСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті досліджується науково практичні підходи до моделювання та прогнозування фінансової стійкості
туристських підприємств. Розроблено алгоритмічна структура оцінки і прогнозування фінансової стійкості
туристичного підприємства.

Ключові слова: фінансова стійкість, оцінка, прогнозування, тип фінансового стану.

Рюміна Є.Л. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ
У статті розглядаються та аналізуються інноваційні структури розвитку підприємств в рекреаційно-ту-

ристичній сфері. Розглянуто понятійний апарат інноваційної діяльності. Представлена класифікація іннова-
ційних структур, а також відмінність цих структур від інших підприємств і організацій. Проаналізовано такі
інноваційні структури, а саме: рекреаційно-туристичний кластер; курортополіси; рекреаційний науково-тех-
нологічний парк; рекреаційні парки; туристичні або рекреаційно-туристичні зони. У висновку автор звертає
увагу, що існує багато невирішених проблем, які пов’язані із створенням, розробкою і функціонуванням
інноваційних структур.

Ключові слова: інновація, інноваційні структури, рекреаційно-туристичний кластер, курортополіс, рек-
реаційний науково-технологічний парк, рекреаційно-туристична зона.

Меженський А.О. БОРОТЬБА З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ — ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗ-
ПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті розглядається економічна злочинність як одна із загроз і боротьба з якою є важливим фактором
у забезпеченні фінансової безпеки держави в умовах глобалізації. Розглядається найважливіший елемент
економічної безпеки країни в сучасних умовах — фінансова безпека, сутність якої полягає у формуванні
стійких фінансових потоків держави. За існуючої стратегії і рівні боротьби з економічними злочинами, по-
ява корупційних верств суспільства, нездатність населення протистояти злочинності — все це призведе до
затяжного економічного кризи. Боротьба з економічною злочинністю виходить за рамки правоохоронних
заходів. Вона потребує кардинальної зміни підходів до фінансової безпеки всього суспільства і єдиної про-
грами фінансової безпеки держави. У зв’язку з цим проведено аналіз літературних джерел, в яких висвітлю-
валися різні аспекти причин та умов, що сприяють здійсненню економічних злочинів, у тому числі і зло-
чинів у сфері забезпечення фінансової безпеки в Україні. У роботі обгрунтовується важливість боротьби з
транснаціональною та національної злочинністю в державі в умовах глобалізації.

Ключові слова: фінансова безпека держави, загроза фінансовій безпеці, економічна злочинність, глобалізація.


