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АННОТАЦІЇ
Воробйова О.І. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У статті досліджуються питання використання коштів місцевих бюджетів. Обґрунтовано, що ефективність

використання коштів місцевих бюджетів залежить від деяких положень. По-перше, раціональної системи форму-
вання доходів місцевих бюджетів. По-друге, від сформованої системи фінансової стійкості місцевих бюджетів.
По-третє, від прозорості та демократичних процедур прийняття рішення про використання доходів місцевих
бюджетів. По-четверте, від ефективного суспільного контролю за спрямуванням коштів з місцевих бюджетів у
відповідності з рішенням про видатки місцевого бюджету. По-п’яте, від чіткого управління процесом безпосеред-
нього використання коштів місцевих бюджетів. На основі дослідження обґрунтовано, що на сучасному етапі
розвитку вітчизняної системи використання коштів місцевих бюджетів необхідні суттєві зміни, які дадуть змогу
забезпечити більш ефективне їх використання.

Ключові слова: місцеві бюджети, видатки місцевих бюджетів, використання коштів місцевих бюджетів.
Воробйов Ю.М. ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ НА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У статті досліджується питання впливу податкової системи України на формування інвестиційного потенціалу

місцевих бюджетів. Доведено, що за сучасних умов податкова система не впливає позитивно на формування інвес-
тиційного потенціалу місцевих бюджетів. У складі чинної податкової системи практично відсутні механізми для
зростання інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів. Запропоновано подальше вдосконалення податкової сис-
теми України з метою розширення можливостей для формування інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів.

Ключові слова: податкова система, місцеві податки та збори, місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів,
інвестиційний потенціал місцевих бюджетів.

Белопольська Т.В. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ
В статті розглянуто методологічні основи формування фінансового механізму управління інтелектуальною

власністю на макро- та мікроекономічному рівні, як підстави для забезпечення засад розширеного відтворення.
Ключові слова: фінансовий механізм, інтелектуальні активи, технологізація, інноваційний розвиток.
Боднер Г.Д. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ У РЕС-

ПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН
У статті розглядаються питання формування й інвестування пенсійних накопичень обов’язкового пенсійного

страхування в Республіці Казахстан. Досліджені особливості розвитку обов’язкової накопичувальної пенсійної
системи, зокрема недержавних накопичувальних пенсійних фондів, вивчені проблеми їх функціонування, а також
заходи, що приймаються урядом Казахстану для їхнього розв’язку.

Ключові слова: обов’язкова накопичувальна пенсійна система, недержавні накопичувальні пенсійні фонди,
інвестовані активи, структура інвестиційного портфеля, співвідношення середньозважених коефіцієнтів номі-
нального доходу.

Коробков Д.В., Маньковський Д.О. КОНЦЕПЦІЯ EVA: МЕТОДОЛОГІЯ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ, ШЛЯХИ
ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКУ

В статті розглянуто комплексну методику застосування показника EVA на підприємстві з наведенням відповід-
них прикладів. Запропоновано внесення ряду змін та коректувань до цієї методики з метою підвищення точності
розрахунків; висунуто припущення стосовно подальшого розвитку методики EVA та її ролі в оцінці підприємства.

Ключові слова: економічна додана вартість, вартість капіталу, власний та позичковий капітал, операційна рен-
табельність, операційні активи, скориговані податки.

Пантєлєєва Н.М. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕК-
ТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ

У статті запропоновано алгоритм підвищення ефективності діяльності банківської установи з урахуванням
розробки та впровадження фінансових інновацій. Розроблено методику аналізу та оцінки резервів фінансових
інновацій на підставі розрахунку інтегральних показників з урахуванням основних етапів їх життєвого циклу.
Поєднати якісні та кількісні методи оцінки дозволяє комплексний підхід ідентифікації, аналізу та оцінки резервів
підвищення ефективності фінансових інновацій.

Ключові слова: інновації, фінансові інновації, ефективність інноваційної діяльності, ефективність фінансових
інновацій.

Ползікова А.В., Горшков Ю.Н. ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮЮЧОГО ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ

У статті розглянуто особливості реалізації стимулюючої функції оподаткування, що визначають підходи до
побудови ефективної системи оподаткування держави.

Ключові слова: податкова політика підприємства, податкове регулювання, податкові пільги, ставка податку.
Азізов Г.С., Посная О.А. ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАН-

СОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
У статті розглядається реструктуризація банківських установ як найбільш ефективний прийом формування

капіталу банків.
Ключові слова: банківський капітал, глобалізація, реструктуризація, фінансово-кредитний ринок.
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Нєізвєстна О.В., Касьян О.В. АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО УМОВ УКРАЇНИ

У статті досліджено особливості кредитування аграрного сектора в зарубіжних країнах. Обґрунтовано необхідність
адаптувати міжнародний досвід забезпечення кредитними ресурсами підприємств АПК до умов України.

Ключові слова: аграрний сектор, кредитування сільського господарства, кооперація, пільгове кредитування,
спеціалізований державний банк, ф’ючерсні контракти, форвардні контракти.

Філатова Я.В. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ У ФІНАНСОВО-
БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

У статті досліджуються питання впровадження та застосування систем електронного документообігу. Врахо-
вуючи специфіку банківської діяльності, аналізуються особливості організації електронного документообігу в
фінансово-кредитних установах.

Ключові слова: електронний документ, електронний документообіг, електронний цифровий підпис, фінансо-
во-банківська сфера, фінансово-кредитні установи.

Шаперенков А.В. ДЕРЖАВНО-БАНКІВСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО У ГРОШОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВА-
ЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

У статті досліджено суть, принципи та специфіку механізму державно-банківського партнерства, запропонова-
но розширення традиційних принципів його функціонування. Виявлено суттєві переваги банків від партнерських
стосунків із державою та резерви цього партнерства на окремих стадіях розвитку інноваційного потенціалу.

Ключові слова: банк, держава, інновація, інноваційний потенціал, партнерство, потенціал.
Мстоян К.В., Мохамад О.В. БАНКРУТСТВО БАНКУ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ПРИЧИНИ
Проведено морфологічний аналіз та виділено основні підходи до трактування категорії «банкрутство банку».

Наведено види банкрутства та їх характеристику. Досліджені зовнішні та внутрішні причини банкрутства банків.
Проаналізовані поточні тенденції у розвитку банківської системи України.

Ключові слова: банкрутство, банкрутство банку, реальне банкрутство, технічне банкрутство, навмисне банк-
рутство, фіктивне банкрутство, приховане банкрутство, ознаки проблемності банку, зовнішні причини банкрут-
ства, внутрішні причини банкрутства.

Гузенко О.П., Шокало Т.П. БАНКІВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ: ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМ І
ПЕРСПЕКТИВ

Стаття присвячена проблематичним аспектам банківського інвестиційного кредитування, містить авторську
позицію його сутнісної характеристики, надає оцінку сучасному стану фінансування капітальних інвестицій за
рахунок кредитного ресурсу та висвітлює перспективні напрямки покращення ситуації у сфері інвестиційного
кредитування.

Ключові слова: інвестиції, кредит, інвестиційне кредитування, банківська установа, статистична оцінка, інве-
стиційний регулятор, інвестиційний сегмент, кредитний аспект.

Антонец М.В., Лендел А.В. МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуті основні інструментальні засоби фінансового моніторингу інвестиційних проектів підпри-
ємства, що дозволяють забезпечити реалізацію принципів раціонального фінансування діяльності підприємств в
умовах ризику.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, інвестиційний проект, фінансове планування, додана вартість, прибу-
ток, фінансові ресурси.

Талалаєва А.О. ФАКТОРИ, ЩО ФОРМУЮТЬ РЕЙТИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ДЕРЖАВИ
У статті розглядається сучасне значення міжнародних рейтингів інвестиційної привабливості для світової

економіки та економіки окремих країн. Пропонується укрупнена класифікація факторів, що впливають на рей-
тингову оцінку. Наведені приклади зміни оцінки міжнародних агентств під дією різних чинників із зазначенням
наслідків подібного коливання. Підкреслюється вагома роль міжнародних рейтингів інвестиційної привабливості
та неоднозначне ставлення до них у сучасному світі.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, суверенний рейтинг інвестиційної привабливості, фактори інвес-
тиційної привабливості, міжнародні рейтингові агентства, оцінка інвестиційного клімату.

Кондратенко Н.О., Лук’янченкова В.Є. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬ-
НОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ

Розглянуто теоретичні питання стимулювання інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі та виді-
лення основних інструментів стимулювання інноваційної діяльності регіонів. Визначено, що сфера будівництва
для регіонів та регіонального розвитку є дуже актуальною, оскільки від її розвитку залежить багато життєво
утворюючих чинників. Доведено, що стимулювання інноваційної діяльності на підприємствах будівельної галузі
регіону можна розглядати як універсальний рецепт успішної взаємодії органів влади регіонального рівня управ-
ління, бізнес-структур та наукової спільноті.

Ключові слова: стимулювання, інноваційна діяльність, будівельна галузь, підприємство, регіон, активність,
ефективність.

Вершицький А.В. СТАН І СПРЯМУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ
У статті розглянуто стан та напрямки розвитку інфраструктури туризму, проведено аналіз змін індексу конку-

рентоспроможності туризму і подорожей Україною, виділених країн Чорноморського басейну та інших прилег-
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лих країн, орієнтованих на туризм. Обґрунтовано необхідність розробки і процедура побудови інструментарію
інтегральних індексів оцінки рівня розвитку туристської діяльності та порівняльного аналізу (рейтингу).

Ключові слова: туризм, інфраструктура, конкурентоспроможність, туристський продукт, розвиток, ресурси.

Манжура О.В. ТИПОЛОГІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ УКРАЇНИ
Визначено сутність сільськогосподарської кооперації та її роль в розвитку аграрного бізнесу і ринкових відно-

син в Україні. Проведено порівняння сільськогосподарських обслуговуючих і виробничих кооперативів за виді-
леними ознаками. Визначено напрями використання проведеної типологізації для розвитку підприємницької діяль-
ності сільськогосподарських кооперативів.

Ключові слова: сільськогосподарські кооперативи, виробничі, обслуговуючі, типологізація.

Ревак І.О. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У ПРОЦЕСАХ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНО-
МІКИ УКРАЇНИ

Охарактеризовано найважливіші проблеми структурної трансформації національної економіки та обґрунтовано
вплив інтелектуального потенціалу держави на процеси збалансування структури економіки України.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, структурна трансформація, збалансована структура національної
економіки, інноваційна економіка.

Янковська В.А., Семенець А.О., Кузнецова С.О. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуто питання необхідності аналізу стану активів та пасивів як невід’ємної складової проведення ана-

лізу фінансового стану підприємства, що дозволяє оцінити фінансову стійкість, ліквідність та ділову активність
підприємства.

Ключові слова: управління, активи, пасиви, аналіз.

Якименко О.В. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНКИ

Розглянуто теоретичні основи управління інноваційною діяльністю та інноваційним потенціалом підприємств
будівельної галузі та методи його оцінки. Визначено, що комплексною характеристикою спроможності підприєм-
ства до інноваційної діяльності є його інноваційний потенціал. Розглянуто місце інноваційного потенціалу в
економічному потенціалі підприємства та визначено показники його оцінки на етапі створення та освоєння. До-
ведено, що вкрай важливим для будівельних підприємств є знання і розуміння теоретичних основ управління
інноваційним потенціалом, закономірностей процесу його формування, підвищення та методів його оцінки.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, підприємство, будівельна галузь, підвищен-
ня, оцінка.

Азарченкова М.К. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В БУДІВНИЦТВІ
Розглянуто теоретичні та методичні основи антикризового управління у будівництві та визначені основні зав-

дання антикризового управління будівельним підприємством. Визначено існування тісного зв’язку кризи та ри-
зиків. Виявлені фактори ризику, які характерні для підприємств будівельної галузі. Доведено, що створення сис-
теми ефективного антикризового управління будівельним підприємством базується на оцінці його вихідного (по-
точного) стану та стабільність його роботи визначається такими основними факторами, як зростаючий обсяг
реалізації продукції, стабільна прибутковість, фінансова стійкість.

Ключові слова: антикризове управління, будівельне підприємство, ризик, менеджмент, ефективність, діяльність.

Бережанський М.М. АНАЛІЗ УМОВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Проаналізовано інноваційний рейтинг України у світі; досліджено умови інноваційного розвитку економіки

України, а саме: людський капітал та дослідження, інфраструктуру, привабливість бізнесу, результати інновацій-
ної діяльності; визначено сильні та слабкі сторони національної економіки України.

Ключові слова: інноваційний розвиток, умови інноваційного розвитку, Глобальний індекс інновацій, іннова-
ційна інфраструктура, інноваційна діяльність.

Кирлик Н.В. КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНИ
У статті розкрито сучасний стан людського капіталу України та Закарпатської області. Виділено п’ять складо-

вих компонентів людського капіталу та визначено показники, що їх характеризують. Проведено кількісний аналіз
цих компонентів на рівні України та Закарпаття, визначено збалансованість їх розвитку.

Ключові слова: людський капітал, фізична компонента, професійно-кваліфікаційна, соціально-психологічна,
культурно-моральна, інноваційна компонента.

Кисельов К.Ю. СПОЖИВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ
В статті проаналізовано продукцію промисловості, електробаланс України за період 2002-2010 рр. і проведено

аналіз порівняння темпів приросту продукції промисловості України та окремих країн ЄС за період 2007-2011 рр.
Ключові слова: статистичні дослідження, класифікатор видів економічної діяльності, тенденція розвитку, пе-

реробна промисловість.


