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АНОТАЦІЇ
Воробйов Ю.М. ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП В СУЧАСНІЙ

ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
У статті досліджуються питання становлення та формування фінансового капіталу фінансово-про-

мислових груп в сучасній економіці України. Обґрунтовано, що в сучасних умовах фінансовий капі-
тал акціонерних компаній в значній мірі формується за рахунок використання коштів, які залучаються
із фінансового сектору економіки. Створення фінансово-промислових груп є важливим кроком на
шляху формування фінансового капіталу.

Ключові слова: фінансовий капітал, акціонерні компанії, фінансово-промислові групи.

Воробйова О.І. БЮДЖЕТ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті досліджується сучасний стан бюджету України. Доведено, що для сучасного періоду ха-

рактерним є нестабільність в бюджетній сфері, яка обумовлена фінансово-економічними труднощами
в країні. Визначено напрями покращення ситуації в бюджетній сфері держави через реформування
соціально-економічної системи України.

Ключові слова: бюджет, державний бюджет, доходи і видатки бюджету.

Колодій С.Ю., Філюк С.А. КВАЗІФІСКАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ПРИКЛАДИ
ЗАСТОСУВАННЯ

Розглянуто сутність квазіфіскальних операцій, їх суб’єкти та об’єкти. Показані особливості прове-
дення квазіфіскальних операцій при реалізації фіскальної політики, вивчено та систематизовано види
квазіфіскальних операцій в залежності від того, яким чином вони впливають на доходи і видатки
державного і місцевих бюджетів в поточному і майбутніх періодах. Проаналізовано застосування ква-
зіфіскальних операцій при формуванні тарифів на електроенергію, що виробляється та поставляється
населенню.

Ключові слова: квазіфіскальні операції, фіскальна політика, збалансованість фінансових ресурсів
держави

Сурніна К.С., Пуляєв Л.Р. НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАН-
НЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ

У роботі досліджено сутність та необхідність бюджетного регулювання в умовах ринку. Автором
вказано основні етапи реалізації регулюючої функції бюджету та запропоновано напрямки її реалі-
зації в сучасних умовах.

Ключові слова: бюджетне регулювання, бюджетна система, ринкові перетворення, регулювання
економіки.

Белялов Т.Е. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА РЕГІОНАЛЬНО-
МУ РІВНІ

У роботі досліджені питання вдосконалювання бюджетного процесу на регіональному рівні, неви-
рішені проблеми після прийняття Бюджетного кодексу України. Автором визначені напрямки збалан-
сованості місцевих бюджетів, запропоновані заходи щодо вдосконалення бюджетної політики на ре-
гіональному рівні.

Ключові слова: місцеві бюджети, дохідна база місцевих бюджетів, міжбюджетні відносини, подат-
ки, бюджетна політика.

Карапетян О.М. ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ
У статті досліджено сучасні глобальні тенденції у сфері державної заборгованості держав та на-

слідки впливу світової фінансової кризи на боргову політику країн. Окреслено проблеми та протиріч-
чя в системі боргових фінансів України та запропоновано заходи щодо її модернізації.

Ключові слова: борг, внутрішня заборгованість, зовнішня заборгованість, боргова політика, фінан-
сова криза, глобальні дисбаланси, міжнародні ринки капіталу, валовий внутрішній продукт.

Нехайчук Ю.С., Горовцова О.М. ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ
ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Вивчені основи управління фінансовими потоками, проаналізовані фінансові потоки на державно-
му підприємстві «Малоріченське», розроблені заходи, спрямовані на поліпшення функціонування
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системи управління грошовими потоками, внесені пропозиції щодо оптимізації управління грошови-
ми потоками.

Ключові слова: грошовий потік, оптимізація, система управління фінансовими потоками, фінансова
політика, чистий грошовий потік, фінансові ресурси, вирівнювання, синхронізація, методи оптимізації.

Пронін Ю.М. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
У статті показано, що пенсійна реформа, що проводиться в Україні, базується на основі моделей

пенсійних реформ передових зарубіжних країн, випробовує об’єктивно сутні, перш за все, фінансові
труднощі. Запропоновані напрями фінансового зміцнення «несучої конструкції загальнообов’язково-
го державного пенсійного страхування» — солідарної (розподільної) пенсійної системи. Накреслені
заходи по становленню і вдосконаленню накопичувальної (ощадної) системи пенсійного страхування
і недержавної системи пенсійного забезпечення.

Ключові слова: державне пенсійне страхування, недержавне пенсійне забезпечення, фінансова
підтримка пенсійної реформи.

Чорна О.М., Мацнєва О.О. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ КА-
ПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

У статті на основі узагальнення теоретико-методологічних підходів щодо управління капіталом
підприємства реального сектору економіки та розгляду економічних умов, на тлі яких відбувається
формування механізму управління капіталом підприємства у вітчизняній практиці, окреслено проб-
лематику управління. Це дозволило запропонувати до впровадження низку напрямів розвитку меха-
нізму управління капіталом підприємства реального сектору економіки в Україні з урахуванням базо-
вих стратегій управління капіталом на сучасному етапі — етапі подолання наслідків системної кризи.

Ключові слова: підприємство, реальний сектор економіки, капітал підприємства, структура капіта-
лу, власний капітал, позичковий капітал, статутний капітал, резервний капітал, нерозподілений при-
буток, механізм управління капіталом підприємства.

Пшик Б.І. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН НА ФІНАН-
СОВОМУ РИНКУ

На основі вивчення наукових джерел охарактеризовано моделі організації фінансово-кредитних
відносин у розвинутих країнах, їх особливості, переваги і недоліки. Запропоновано авторський підхід
до класифікації моделей за такими ознаками: превалюванням певних видів фінансових інституцій —
банківська, небанківська, банківсько-корпоративна; орієнтиром на результат фінансово-кредитних
відносин — директивно-керована, програмна, пайова.

Ключові слова: модель, фінансовий ринок, фінансово-кредитні відносини, фінансово-кредитні
установи.

Щербань О.Д. ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО
РИНКУ

У статті визначено суб’єктів міжнародного фінансового ринку, наведено відмінності світових фінан-
сових ринків від національних. Наведено функціональну структуру провідних фінансових центрів та
визначено фактори, наявність яких є передумовою для їх створення. Вказано взаємозв’язок між ста-
новленням і розвитком міжнародних фінансових ринків і місць найбільшого накопичення й обігу
капіталу, що є найвищим ступенем глобалізації та інтернаціоналізації фінансового середовища.

Ключові слова: міжнародний фінансовий ринок, структура, світові фінансові центри, фактори впливу,
валютні операції, фінансові послуги.

Закорко М.В. ЕМПІРИЧНА ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОНДОВОГО РИН-
КУ УКРАЇНИ

В статті розглянуто питання емпіричної перевірки інформаційної ефективності фондового рин-
ку України на основі використання моделі К Фрута і М. Обстфельда і аналізу подій. Підтверджено
гіпотезу про наявність інформаційної асиметрії або слабкої його ефективності, що визначає можли-
вості утворення надлишкової прибутковості по цінним паперам. Слабка інформаційна ефективність
ринку ускладнює застосування класичних моделей оцінки норми доходності або вартості фінансо-
вого капіталу.

Ключові слова: інформаційна ефективність, фондовий ринок, модель Фрута-Обстфельда, аналіз
подій, гіпотеза поточних очікувань.
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Водолазська О.А. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТА СТРАХОВОЇ СИС-
ТЕМИ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

На основі системного підходу дано визначення страхової системи та визначено підходи дослід-
ження діяльності страхової компанії як елемента цієї системи.

Ключові слова: система, системний підхід, страхова система, елементи, взаємодія, страхова компанія.

Кондрашова Г.П. ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ІПОТЕЧНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
В статті наведена історія виникнення на території України (у составі Російської імперії) інститутів

іпотеки, інститутів іпотечного житлового кредитування на території сучасної України, прогнозуються
умови та функції створення іпотечних банків, які будуть активно розвивати житлову іпотеку.

Ключові слова: іпотечні банки, функції та види діяльності іпотечних банків України.

Костюченко Т.І. ЛІКВІДНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
Стаття присвячена питанням управління та регулювання ліквідністю комерційного банку. Розгля-

нуто широке коло питань, пов’язаних з банківською ліквідністю: визначено сутність, мету, підходи та
методи управління та регулювання ліквідності. Запропоновано комплекс механізмів управління
ліквідністю банку, що забезпечує підвищення ефективності прийняття управлінських рішень при ре-
гулюванні платіжної позиції банку.

Ключові слова: комерційний банк, ліквідність, ліквідність комерційного банку, управління
ліквідністю, регулювання ліквідності.

Федоров І.О., Шевченко Є.О. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧ-
НИХ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЯК ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ ГРОШОВО-КРЕДИТ-
НОЇ ПОЛІТИКИ

Розглянуто основні цільові орієнтири грошово-кредитної політики та теоретичні підходи щодо
формування кожного з них. Проаналізовано взаємодію грошової маси, валютного курсу, інфляції між
собою та іншими макроекономічними показниками, що формуються в результаті рівноваги на товар-
ному, грошовому ринках, ринках праці і капіталу. Зроблено висновки про можливість застосування
грошової маси, фіксованого валютного курсу та індексу споживчих цін в якості цільових орієнтирів
грошово-кредитної політики

Ключові слова: грошово-кредитна політика, таргетування, грошова маса, інфляція, валютний курс

Боднер Г.Д. УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
У статті досліджений стан розвитку вітчизняного ринку спільного інвестування на сучасному етапі.

Розглянуті тенденції зміни кількості інвестиційних фондів, обсягів їх активів і інших показників за
2007-2011 рр. Виявлені проблеми й запропоновані можливі шляхи їх розв’язання.

Ключові слова: інститути спільного інвестування (ІСІ), пайові й корпоративні інвестиційні фонди,
кількість фондів за типами і видами, вартість і структура активів, середня дохідність фондів, інвесто-
ри ІСІ.

Каламбет С.В., Воропай В.А. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

У статті розглядаються існуючі залізничні підприємства та економічні ризики, пов’язані з ними.
Механізм, який би міг краще визначити ризики в компанії і, можливо, виключити їх при прийнятті
рішень.

Ключові слова: економічна безпека, економічна безпека управління, аналізу, теоретичних підходів,
механізм безпеки управління.

Сурніна К.С., Богосян М.В. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті розглянуто питання організації бухгалтерського обліку на підприємствах молочної про-
мисловості. Запропоновано розрахунок інтегрального показника, що характеризує організацію бух-
галтерського обліку на досліджуваних підприємствах. Окреслені шляхи поліпшення стану обліку.

Ключові слова: молочна промисловість, організація бухгалтерського обліку, інтегральний показник.

Єлистратова Г.І. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуто основні методичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємств,
використання яких дозволяє досягти найкращих результатів їх функціонування та вдосконалювання
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управління діяльністю цих підприємств. Розкривається зміст представлених систем оцінювання та
можливість їх застосування в складних умовах господарювання для досягнення цілей сучасного
підприємства.

Ключові слова: оцінка, ефективність, підприємство, система збалансованих показників, вартість
компанії, результативність бізнесу.

Карапетян Е.Т., Квасовський О.Р. АНАЛІЗ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ
У статті обґрунтовано доцільність застосування до аналізу ринку нерухомості методологічного

підходу, який базується на постулатах теорії економічних циклів. На основі критичного опрацювання,
систематизації та узагальнення численних досліджень науковців і фахівців-практиків, присвячених
прогнозуванню змін на вітчизняному ринку житлової нерухомості, аргументовано власну позицію
щодо векторів руху національного ринку житла на найближчу перспективу.

Ключові слова: ринок нерухомості, коливання (флуктуації) ринку нерухомості, тенденції ринку
нерухомості, первинний і вторинний ринок житлової нерухомості, транзакції з житловою нерухомістю,
ціна на житлову нерухомість, попит і пропозиція на житлову нерухомість.

Півняк Ю.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ТА ФУНКЦІЙ АМОРТИЗАЦІЇ
Досліджено амортизацію з точки зору різних концепцій: економічної, бухгалтерської, податкової,

фінансової, казуальної, витратної, зберігання капіталу, відтворення та інших. На основі аналізу кон-
цепцій амортизації запропоновано визначення амортизації та розкрито її основні функції.

Ключові слова: амортизація, концепції амортизації, ресурси, знос, відтворення, функції амортизації.

Плахотнік О.О. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ У МЕРЕЖЕВІЙ ЕКОНОМІЦІ

У статті досліджено особливості розвитку мережевих структур в системі регіонального менедж-
менту і запропоновано принципи формування механізмів управління соціально-економічними систе-
мами мережевої економіки.

Ключові слова: мережева економіка, електронна паспортизація підприємств, інтернет-маркетинг,
стратегічне управління, глобалізація, аутсорсинг.

Сухіна О.О., Яковенко О.П. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРИВАТНО-ДЕРЖАВНОГО
ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

В статті розглянуто сутність і основні характеристики державно-приватного партнерства, особли-
вості взаємодії його суб’єктів, основні проблеми розвитку приватно-державного партнерства в Ук-
раїні та напрямки їх вирішення.

Ключові слова: приватно-державне партнерство, нормативно-правове забезпечення приватно-дер-
жавного партнерства, суб’єкти приватно-державного партнерства.

Копачова К.І. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЗНИЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ НА ТУРИСТ-
СЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті розглянуті трактування поняття «ризик», «фінансовий ризик», «ризик зниження фінансо-
вої стійкості». Запропоновано алгоритм оцінки та управління ризиком зниження фінансової стійкості
туристських підприємств. Розглянуті методи мінімізації ризиків, що впливають на фінансову стійкість.

Ключові слова: ризик, фінансовий ризик, управління, ризик-менеджмент, стратегія, стратегічне
управління, фінансова стійкість, туристське підприємство.

Булгакова Ф.С. АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОС-
ПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Досліджено тенденції розвитку транспортного комплексу України, проблеми та перспективи по-
дальшого розвитку.

Ключові слова: транспорт, транспортна система, перевезення, інфраструктура.


