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АНОТАЦІЇ
Тарасенко І.О., Вергун А.М. ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ

БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
У статті проведено дослідження фінансової безпеки на мікроекономічному рівні з позицій системного підходу. Було

розглянуто поняття «фінансова безпека» та «система», за допомогою яких запропоновано визначення «система управ-
ління фінансовою безпекою». Показано місце системи управління фінансовою безпекою в структурі організаційної
системи підприємства. Розглянуто управління фінансовою безпекою як певну структуру та як процес, необхідний для
досягнення довгострокових цілей підприємства.

Ключові слова: фінансова безпека, управління фінансовою безпекою, системний підхід, система управління фінан-
совою безпекою.

Корчинський В.Є., Літун М.І. ОСОБЛИВОСТІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

В роботі досліджено сутність казначейської системи касового виконання бюджетів по доходах і видатках, ії відмінність
та переваги порівняно з банківською системою. Авторами вказані основні проблеми виконання бюджету при викорис-
танні казначейської системи та запропоновані шляхи вдосконалення системи касового виконання бюджетів різних рівнів.

Ключові слова: місцевий бюджет, доходи і видатки місцевих бюджетів, касове виконання бюджету, казначейська
система.

Мащенко К.С. ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
Обґрунтовано передумови умонтування збалансованої системи показників у механізми фінансового управління.

Визначено загальні ознаки і відмінності використання збалансованої системи показників у державному і приватному
секторах. Встановлено причинно-наслідкові зв’язки між складовими системи: фінанси; клієнти; внутрішні бізнес-про-
цеси; навчання і розвиток. Обґрунтовано етапи впровадження збалансованої системи показників.

Ключові слова: збалансована система, фінанси, управління, державний, приватний, сектор

Нехайчук Ю.С., Борунов Д. КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО ЗАВДАННЯ ЗА СУЧАСНИХ
МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У науковій статті розглянуто концепції фінансового планування в історичній ретроспективі. Виконано та система-
тизовано характеристику телеологічної та генетичної концепції, їх переваги та недоліки, можливості їх використання у
практичній діяльності. Досліджено фінансове планування як функція управління фінансами підприємства при застосу-
ванні різних моделей стратегічного управління.

Ключові слова: концепція, фінансове планування, стратегічні моделі управління.

Брязкало А.Є. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯ-
ДУВАННЯ

У статті досліджено сутність, склад фінансових ресурсів та оцінено стан їх формування органами місцевого само-
врядування. Запропоновано напрями діяльності місцевим органам влади щодо пошуку та залучення додаткових фінан-
сових ресурсів.

Ключові слова: фінансові ресурси, органи місцевого самоврядування, місцеві позики, комунальна власність, місце-
вий бюджет.

Воробйов Ю.М. ОЦІНКА ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ОПОДАТКУВАННЯ
У статті досліджується питання оподаткування житлової нерухомості в Україні. Розглянуто принципи і функції

оподаткування житлової нерухомості. Визначено проблеми при здійсненні оцінки житлової нерухомості з метою
оподаткування.

Ключові слова: житлова нерухомість, оподаткування нерухомості

Крючкова Н.М. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ, ВІДМІННУ ВІД ЗЕ-
МЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

В статті досліджено оподаткування нерухомості, відмінної від земельної ділянки в провідних країнах світу та краї-
нах СНД. Визначено основні проблеми впровадження податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки в Україні.
Запропоновано шляхи ефективного використання цього податку.

Ключові слова: нерухомість, нерухоме майно, податок, оподаткування, модель оподаткування, база оподаткування,
ставка оподаткування.

Свердан М.М. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВИХ ПРИНЦИПІВ В УКРАЇНІ
Досліджено систему податкових принципів. Розмежовано принципи податкової політики та податкової системи.

Проведено аналіз принципів податкової політики і податкової системи. Здійснено порівняння податкових принципів у
законодавстві. Зроблено пропозиції щодо більш раціональної структуризації податкових принципів.

Ключові слова: податки, податкова система, податкова політика, податкові принципи.

Воробйова О.І., Глушенко О.П. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
У статті розглянуті поняття «Капітал банку» і «Управління капіталом комерційного банку», визначені види капіталу

банку та методи управління ним, проаналізовано капітал ПАТ «ОТР bank» та основні аспекти управління ним в цьому
банку.
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Ключові слова: капітал комерційного банку, управління капіталом, модель управління капіталом, стратегія і тактика
управління.

Цугунян А.М. ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Стаття описує теоретичні аспекти проведення оцінки кредитоспроможності позичальника. Зроблено аналіз основ-

них методик оцінки кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб, проаналізовано їх критеріальні показники.
Виявлені проблеми в оцінці кредитоспроможності позичальника та обґрунтовані пропозиції щодо покращення мето-
дик, що використовуються вітчизняними банками.

Ключові слова: позичальник, кредитоспроможність, оцінювання, показник, рейтинг.

Шварц О.В., Коваленко Д.В. СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ БАНКУ
У статті розглянуто актуальні питання стрес-тестування валютного ризику банку та визначено види такого тесту-

вання. Основну увагу приділено визначенню алгоритму проведення стрес-тестуванню валютного ризику на основі VaR-
методу.

Ключові слова: валютний ризик, стрес-тестування, ризик-фактор, VaR-метод, коефіцієнт стресової події.

Мстоян К.В., Тарасенко М.В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ
Проведено морфологічний аналіз та виділено основні підходи до трактування дефініції «конкурентоспроможність

банку». Наведено та охарактеризовано складові конкурентоспроможності банківської установи. Досліджено взаємо-
зв’язок понять «конкурентоспроможність банку» та «конкурентоспроможність банківського продукту». Досліджені
зовнішні та внутрішні фактори впливу на рівень конкурентоспроможності банку.

Ключові слова: конкурентоспроможність банку, конкурентоспроможність банківського продукту, якість продукту,
конкурентна боротьба, конкурентні переваги, потенціал банку, ефективність банківської діяльності, фактори конкурен-
тоспроможності банку.

Горячева К.О. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ПРО-
ЕКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті розроблена модель вибору оптимального кредитного проекту забезпечення сталого розвитку промисло-
вості. Визначені критерії оптимальності з позиції сталого розвитку. Представлений розрахунок ризикованості проекту
та інтегральних показників його фінансової, соціальної, виробничої і екологічної ефективності.

Ключові слова: сталий розвиток промисловості, оптимальний кредитний проект, ризикованість проекту, учасники
кредитного процесу.

Заславська О.І. МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ НА ОСНОВІ КОРЕЛЯ-
ЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

У статті досліджується проблема моделювання структури кредитного потенціалу комерційних банків із викорис-
танням економіко-математичних методів. Розроблено спеціальне прикладне програмне забезпечення моделювання струк-
тури ресурсної бази кредитно-інвестиційної діяльності банків на основі кореляційного та багатокритеріального дис-
персійного аналізу. Дослідження виконано на прикладі трьох вітчизняних банків: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,
ПАТ «Банк Львів» та ПАТ «Комінвестбанк». Запропонована автором модель є механізмом науково обґрунтованого мо-
делювання кредитного потенціалу банків та прогнозування його обсягу.

Ключові слова: банк, банківські ресурси, кредитний потенціал, кредитно-інвестиційна діяльність, економіко-мате-
матичні методи, кореляційно-регресійний аналіз, регресійна модель.

Воробйова О.І., Османова Е.У. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО
БАНКУ УКРАЇНИ ЩОДО КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

У статті проаналізовано значення банківського кредитування як важливого механізму перерозподілу капіталів і
вирівнювання норми прибутку. Розглянуті цілі та інструменти грошово -кредитної політики Національного банку Ук-
раїни. Розкрито загальні методи впливу грошово -кредитної політики Національного банку України на кредитну по-
літику комерційних банків. Вивчено основні напрямки грошово-кредитної політики Національного банку України щодо
кредитної політики комерційних банків.

Ключові слова: грошово-кредитна політика, банківський кредит, політика облікової ставки, операції на відкритому
ринку, обов’язкові резерви.

Дубина М.В., Пілевич Д.С. ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗ-
ВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті ідентифіковано та систематизовано проблеми активізації формування та залучення інвестицій у розвиток
національної економіки, розкрита їх сутність.

Ключові слова: інвестиція, інвестиційна політика, SWOT-аналіз, іноземні інвестиції, вітчизняні інвестиції, націо-
нальна економіка, податкова система, регуляторна діяльність.

Климчук С.В. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧ-
НИХ СИСТЕМ

Розвиток соціально-економічних систем передбачає формування надійної системи безпеки функціонування. Систе-
ма безпеки функціонування економічного процесу — це складний механізм, який здатний забезпечити ефективну вза-
ємодію суб’єктів і об’єктів економічної системи із зовнішнім і внутрішнім середовищем. Тому інноваційний розвиток
соціально -економічних систем супроводжується постійним пошуком потенційних можливостей захисту від зовнішніх
і внутрішніх погроз. Сучасний стан соціально -економічної системи ставить пріоритетним завданням вибір фінансово-
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економічних індикаторів, що забезпечують локалізацію зовнішніх і внутрішніх погроз. На це роблять вплив цілий ряд
чинників, як політичного так і соціального характеру.

Ключові слова: інноваційний розвиток, соціально-економічна система, фінансово-економічна безпека, економічний
процес, фінансово-економічні індикатори.

Куссий М.Ю., Котлярова Є.С. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРОХІМІЧНОГО СЕРВІСУ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

У статті виявлено проблеми й запропоновано шляхи підвищення ефективності функціонування підприємств агро-
хімічного сервісу України на сучасному етапі розвитку.

Ключові слова: проблеми, агрохімія, ефективність.

Дубовик О.Ю., Мартинюк І.В. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНО-
ГО ФАКТОРУ

В статті проведено оцінку економічного стану країни з урахуванням екологічного фактору. Досліджено економіч-
ний збиток держави від негативної екологічної ситуації, стан екологічної безпеки. Розглянуто вплив екологічного по-
датку та плати за землю на еколого-економічний розвиток країни.

Ключові слова: екологічний збиток держави, екологічна безпека, плата за землю, екологічний податок, податкова
політика.

Єгорченко Т.І. ІНТЕГРАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З ІНШИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ НАУКАМИ І КОН-
ВЕРГЕНЦІЯ ОСВІТИ

Проведена критична оцінка діючих програм підготовки студентів за напрямом «Облік і аудит». Запропоновано на-
прями вдосконалення в умовах інтеграції бухгалтерського обліку з іншими науками та конвергенції освіти

Ключові слова: бухгалтерський облік, професія бухгалтера, аудитор, інтеграція, конвергенція освіти, компетентність

Єфіменко Т.І. РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СТВОРЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА
Доведена необхідність визнання визначального значення методології бухгалтерського обліку для створення нових

інструментів вироблення управлінських рішення, яким є інформаційна модель підприємства, у формі цифрового прото-
типу. Проаналізоване сучасне стану елементів методу бухгалтерського обліку, як носіїв властивостей комунікативності,
з уточненням їх здатності зазнавати зміни під впливом вимог інформаційних запитів користувачів. Обґрунтовано, ви-
значальними для побудови інформаційної моделі підприємства, властивість комунікативності облікової системи, що
утворює її особливу єдність з інституціональним середовищем і надає обліку роль основного постачальника ресурсу
інформаційного типу.

Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансова звітність, інформаційна модель підприємства, комунікативність
системи обліку, управлінські рішення.

Костюченко Т.І. НЕОБХІДНІСТЬ БРЕНДИНГУ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті розглядається один з нецінових методів забезпечення конкурентоспроможності продукції — брендинг. Зокре-

ма розглянуто суть поняття «бренд», визначені основні характеристики бренду, які здійснюють значний вплив на ринкову
позицію. Зроблено акцент на те, що бренди являються свого роду квінтесенцією рекламного представлення будь-якої
фірми. Для відомих та давно працюючих компаній вони приносять досить солідний капітал, який при правильному його
використанні може приносити додаткові прибутки.

Ключові слова: бренд, брендинг, торгова марка, ринок.

Куссий М.Ю., Шпількіна А.В. МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ РЕК-
РЕАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

У роботі представлені дослідження, що ґрунтуються на побудові економіко-математичної моделі, яка на відміну від
існуючих моделей враховує, що курортно-рекреаційних послуги об’єкту рекреації можуть надаватися незалежно від
номера, придбаного споживачем рекреаційних послуг.

Ключові слова: модель, рекреація, планування.

Українська О.О., Ходякова О.В. КОНЦЕПЦІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТО-
СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті запропонована концепція вдосконалення механізму оцінки конкурентоспроможності підприємства, яка
направлена на пошук резервів підвищення рентабельності виробництва як основи стабільної роботи підприємства та
дозволяє підвищити ефективність прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: концепція, системний підхід, оцінка конкурентоспроможності,принцип, ділова активність.

Забаштанська Т.В. РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
У статті розглянуто питання підвищення результативності функціонування комунального господарства з зосереджен-

ням уваги на пошуку додаткових джерел його фінансового забезпечення через збільшення обсягів бюджетного фінансу-
вання, залучення коштів потенційних інвесторів спрямованих на впровадження передових технологій та реалізації новітніх
рішень щодо управління галузями по життєзабезпеченню суспільства.

Ключові слова: комунальне господарство, економіко-математичне моделювання, державне регулювання, фінансо-
вий стан, імітаційна модель.


