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АНОТАЦІЇ
Виговська Н.Г. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
У статті розкрита сутність місцевої бюджетної політики, здійснена її класифікація. Запропоновані стра-

тегічні та тактичні цілі та завдання, принципи побудови ефективної та обґрунтованої бюджетної політики на
місцевому рівні.

Ключові слова: бюджетна політика, місцеві органи влади, фінансові ресурси, місцеві бюджети, бюджет-
на децентралізація.

Дорошенко Г.О. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ
Невизначеність валютного курсу у майбутньому, його можливі зміни можуть стати причиною значних

грошових втрат будь-якого суб’єкта господарювання (підприємства, компанії, банку), імовірність яких відоб-
ражає поняття «валютний ризик». Причиною валютних ризиків може стати як зміна політичних, так і еконо-
мічних чинників. В сучасних умовах валютні ризики впливають на результати господарської діяльності
багатьох підприємств, навіть якщо вони не здійснюють зовнішньоекономічні операції. З огляду на це особ-
ливого значення набуває пошук методів управління валютно-конверсійними ризиками підприємств з метою
зниження або уникнення імовірних грошових витрат у разі несприятливих коливань валютного курсу.

Ключові слова: валютний ризик, класифікація, управління, хеджування, внутрішні і зовнішні інструменти.

Костирко Л.А. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ В УКРАЇНІ
В статті розкрито проблеми фінансового механізму на макрорівні в розрізі його складових: бюджетного,

податкового і кредитного механізмів. На основі аналізу тенденцій розвитку реального сектора економіки
виявлено протиріччя, що перешкоджають сталому розвитку підприємств. Визначено шляхи підвищення
ефективності фінансового механізму в умовах змін ринкового середовища.

Ключові слова: фінансовий механізм, сталий розвиток, адаптація, інтереси, реальний сектор економіки,
бюджетний, податковий, кредитний механізми.

Кондрашова Г.П. ДОХОДНІ БУДИНКИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВОЇ ПРОБЛЕМИ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ

В статті розкривається суть доходних будинків, історія їх становлення за кордоном, перспективи розвит-
ку для вирішення житлової проблеми в Росії і в Україні.

Ключові слова: приватний доходний будинок, оренда житла, ефективність управління.

Півняк Ю.В. ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Проаналізовано основні показники діяльності органів фінансового контролю. Виявлено основні пробле-

ми державної контрольної системи. Запропоновано шляхи удосконалення фінансового контролю в Україні.
Ключові слова: державний фінансовий контроль, ревізії, перевірки, аудит, контрольно-ревізійна діяльність,

бюджет.

Степура В.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНТЕГРОВАНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
Сформована нова парадигма фінансового планування в забезпеченні фінансової стійкості підприємств.

Розкрито сутність, місце і роль інтегрованого фінансового планування як інструменту забезпечення фінан-
сової стійкості підприємств. Обґрунтовано концептуальні положення інтегрованого фінансового плануван-
ня та методичні засади ризикоорієнтованого фінансового планування.

Ключові слова: фінансове планування, підприємства, інтегроване планування, фінансова стійкість, ризи-
коорієнтоване планування.

Темнікова Н.В. ДІАГНОСТИКА І АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВОЮ СПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ

У статті надано характеристику взаємозв’язків діагностики і аналізу в управлінні фінансовою спромож-
ністю підприємств. Сформовано систему основних ознак фінансової неспроможності підприємств. Струк-
туровано інформаційне забезпечення діагностики і аналізу фінансової спроможності підприємств. Розроб-
лено методичний підхід до діагностики і аналізу фінансової спроможності підприємств з використанням
удосконаленої системи її показників.

Ключові слова: фінансова спроможність, підприємство, діагностика, аналіз, ознаки, діагноз, інформація,
управлінські рішення, фінансова політика.

Чернодубова Е.В. ІНСТРУМЕНТИ АДАПТИВНОГО ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

В статті розкрито концептуальні основи та інструментарій адаптивного фінансового механізму забезпе-
чення прибутковості підприємств. Визначено фінансові важелі цього механізму в контексті впливу на при-
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бутковість підприємств. Запропоновано підхід до аналізу ефективності фінансового механізму та напрями
його вдосконалення.

Ключові слова: адаптивний фінансовий механізм, підприємство, прибутковість, інструменти, важелі,
ефективність.

Клітінський Ю.С. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Розглянуто сутність і зміст та структуровано цілі регіональної фінансової політики. Запропоновано кла-

сифікацію регіональних фінансових ресурсів як об’єкту фінансової політики. Обґрунтовано методичні по-
ложення щодо формування регіональної фінансової політики та оцінки її ефективності. Розроблено матри-
цю позиціонування регіону за типом відтворення фінансового потенціалу.

Ключові слова: регіон, фінансова політика, фінансові ресурси, ефективність, фінансовий потенціал.

Лин Я.І. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЕФЕК-
ТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Проаналізовано методику Рахункової палати України щодо проведення аудиту ефективності. Відображе-
но передову міжнародну практику щодо методів та підходів, що застосовуються при проведенні аудиту. В
розрізі етапів проведення аудиту запропоновано шляхи вдосконалення національної методики проведення
аудиту відповідно до міжнародних стандартів та передової світової практики.

Ключові слова: державний фінансовий контроль, аудит ефективності, міжнародні стандарти державного
аудиту, ефективність використання коштів.

Мардар О.В. РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ РОЗПОДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ В РАМКАХ ФІНАН-
СУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

У статті запропоновано механізм розподілення державних коштів між бюджетними установами на здійснення
державних закупівель в рамках формування Державного бюджету програмно-цільовим методом.

Ключові слова: дерево рішень, фінансовий стан бюджетної установи, програмно-цільовий метод.

Лисяк Л.В., Тараненко В.Є. ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИ-
ЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглянуто податкові інструменти державного регулювання підприємницької діяльності в умо-
вах дії норм Податкового кодексу України та визначено напрями подальшого удосконалення податкової
політики держави в аспекті активізації приватних інвестицій.

Ключові слова: державне регулювання, бюджет, податкова політика, податки, податкові інструменти,
податкові важелі, інвестиції.

Гордієнко Є.С. ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ

У статті розкрито теоретичні засади податкового стимулювання діяльності будівельних підприємств
України. Визначено мету, напрями, форми, методи та інструменти податкового стимулювання діяльності
підприємств будівельного комплексу України. Розкрито визначення податкового стимулювання діяльності
підприємств будівельного комплексу України. Наведено класифікації інструментів податкового стимулю-
вання суб’єктів господарювання будівельної галузі України.

Ключові слова: оподаткування, податкове стимулювання, будівельне підприємство, податкові преференції,
пільгове оподаткування, податковий кредит, податкова знижка, податкове звільнення, списання виконання
податкового зобов’язання, розстрочення виконання податкового зобов’язання, відстрочення виконання по-
даткового зобов’язання.

Папаїка О.О. НАПРЯМКИ СТРАТЕГІЇ ГНУЧКОГО УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ В
УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті запропоновані напрямки гнучкого управління страховими компаніями, реалізація яких буде спри-
яти підвищенню їх адаптаційних можливостей до нестабільних факторів економічного середовища.

Ключові слова: страхові компанії, стратегія, гнучке управління, стратегія гнучкого управління, стійке
функціонування страхових компаній.

Водолазська О.А. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВОЇ СИСТЕМИ І
ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Визначено основні напрямки взаємодії страхової компанії та підприємства, проведено їх аналіз. Запро-
поновано підходи формування гнучкої і ефективно працюючої системи взаємозв’язків страхових компаній і
промислових підприємств.

Ключові слова: страхування, реальний сектор економіки, інвестиції, тарифи та умови страхування, взає-
модія учасників страхової системи.
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Версаль Н.І., Самсонова М.Д. ВПЛИВ ЗМІН ВАЛЮТНОГО КУРСУ НА ЗАЛУЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕН-
НЯ БАНКАМИ КОШТІВ В ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ

У статті досліджено вплив змін валютного курсу на обсяг валютних депозитів банків. Визначено основні
проблеми залучення банками депозитів в іноземній валюті. Проаналізовано основні тенденції обсягів кре-
дитів та депозитів в іноземних валютах у докризовий, кризовий та післякризовий періоди.

Ключові слова: банк, депозитні ресурси банків, валютний курс, валютний ризик, доларизація депозитів,
процентні ставки.

Пантєлєєва Н.М. ІНВЕСТИЦІЙНО-БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС: НЕОБХІДНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ І МОЖ-
ЛИВОСТІ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті проаналізовані особливості розвитку інвестиційно-банківського бізнесу в Україні, визначені
проблеми та напрями підвищення його ефективності для розвитку національної економіки.

Ключові слова: інновації, інвестиції, інвестиційний банкинг, інвестиційно-банківський бізнес.

Ткач Є.В., Легкосуп І.І. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В МАКРОЕКОНО-
МІЧНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ

У статті розглядаються особливості монетарної політики в умовах реформування економіки України, її
роль в подоланні кризових явищ, стабілізації економіки та подальшому соціально-економічному розвитку.
Для кращого розуміння специфіки монетарної політики в макроекономічних реаліях Україні її розглянуто в
ретроспективному аспекті.

Ключові слова: гроші, валютний курс, інфляція, платіжний баланс, банківська система, макроекономіка,
грошово-кредитна політика.

Шпаковська Н.І. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ
Виділено внутрішню і зовнішню складові фінансової стійкості банку в контексті концепції сталого роз-

витку. Розроблено методичний підхід до оцінки фінансової стійкості банку. Наведено характеристику клю-
чових критеріїв фінансової стійкості банку відповідно до суб’єктів оцінки. Обґрунтовано класифікацію по-
казників і заходи щодо підвищення фінансової стійкості банку.

Ключові слова: фінансова стійкість банку, складові, характеристики, інтереси, оцінка, показники, суб’єкти,
критерії, заходи.

Куценко Т.М. ІНСТРУМЕНТИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ РЕФОРМИ

Проаналізовано особливості інвестиційної сфери та напрями реалізації інвестиційної реформи. Обґрун-
товано напрями підвищення ефективності використання національних проектів в якості інструмента залу-
чення прямих іноземних інвестицій для забезпечення комплексного розвитку економіки країни.

Ключові слова: інвестиційна сфера, інвестиційна реформа, прямі іноземні інвестиції, національний проект.

Басов М.Г. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Розкрито сутність внутрішнього контролю інвестиційної діяльності підприємств, передумови та прин-

ципи його організації. Обґрунтовано концептуальні основи внутрішнього контролю інвестиційної діяль-
ності підприємств. Наведена порівняльна характеристика попереднього, поточного і заключного контролю.
Визначено етапи проведення внутрішнього контролю інвестиційної діяльності підприємств.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, внутрішній контроль, підприємство, принципи, концепція.

Вергун М.О. МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ В УМОВАХ РИН-
КОВОЇ ЕКОНОМІКИ

В статті розглянуті питання визначення та дослідження структури інвестиційного потенціалу ВНЗ з вра-
хуванням особливостей сучасної соціально-економічної ситуації в Україні та запропонована методика оцін-
ки його рівня з використанням економіко-математичних методів.

Ключові слова: вищий навчальний заклад, соціально-економічні умови, ринкова економіка, інвестицій-
ний потенціал, фактори розвитку, методика оцінки, бенчмаркінг.

Костирко Р.О. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ
У статті визначено передумови та напрями розвитку методології внутрішнього контролю в сучасних

умовах. Розкрито місце та роль внутрішнього контролю в управлінні стійким розвитком підприємств. Сфор-
мульовано методологічні засади внутрішнього контролю, які ґрунтуються на визначених постулатах та новій
парадигмі. Розкрито методичні основи контролю ефективності резервів стійкого розвитку підприємств.

Ключові слова: внутрішній контроль, стійкий розвиток, методологія, управління, підприємство, ризики,
резерви.
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Лазебник Л.Л., Менделеєва В.Р. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІН-
НЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БАНКУ

У статті розглянуто систему існуючого корпоративного управління у банківському секторі України і за
кордоном. Висвітлено особливості корпоративного управління, його взаємозв’язок із стратегічним плану-
ванням у банку, розмежовано категорії «корпоративне управління» та «корпоративний менеджмент» і окре-
мо «корпоративна стратегія банку». Показана важливість рейтингів корпоративного управління, націлена
на встановлення відповідності системи корпоративного управління банку прийнятим міжнародним стан-
дартам. Наведено стан розвитку корпоративного управління у декількох банках Росії та України за останні
5 років, а також сукупний рейтинг ефективності корпоративного управління закордонних банків. Авторами
виявлено фактори, які не дають змоги широко та ефективно застосовувати переваги корпоративного управ-
ління в банківському секторі України, визначено проблеми в їх історичних та управлінських межах.

Ключові слова: корпоративне управління, корпоративний менеджмент, стратегія розвитку банку, модель
управління, оцінка стану корпоративного управління.

Кирилишен Я.В. СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВ-
ЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Логістична система промислового підприємства являє собою складну багатокомпонентну систему, при
цьому логістичні процеси складаються з впорядкованої сукупності функцій (стадій), здійснюваних компо-
нентами даної системи. У статті розглянуті питання організації інформаційного забезпечення для управлін-
ня такою системою.

Ключові слова: логістика, система управління, ланцюжок поставок, бізнес-процес, ланцюг доданої
вартості.

Шаповалова Т.В. СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ — ДЕТЕРМІНАНТ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Здійсненим у статті аналізом джерельної бази встановлено, що невід’ємною компонентою, «судинною си-

стемою» і детермінантом соціального капіталу є соціальні мережі. Виявлено, що соціальні мережі дають змо-
гу накопичувати соціальний капітал. З’ясовано, що членство економічних агентів в соціальних мережах є для
них джерелом інформації, отримання доступу до матеріальних і нематеріальних ресурсів, їх обміну та ство-
рює їм можливості для отримання конкурентних переваг. Визначено, що зв’язки та відносини між членами у
соціальних мережах мають диспропорційний характер. Встановлено, що соціальні мережі (відкриті, закриті)
можуть бути як позитивним, так і негативним ресурсом економічного розвитку суспільства в цілому.

Ключові слова: соціальний капітал, соціальні мережі, економічний розвиток.

Арчаков Я.А. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
СИСТЕМ

Розглядаються джерела і структура інформаційного забезпечення соціально-економічної системи, яке є
підґрунтям прийняття ефективних управлінських рішень. Проводиться аналіз його застосування в загальній
системі менеджменту.

Ключові слова: інформація, фінансово-економічний документ, інформаційне забезпечення, менеджмент,
менеджмент інформаційного забезпечення.

Брікман Т.О. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПРИВАТНО-ДЕРЖАВНОГО ПАРТНЕРСТВА
Визначено складові та пріоритети реалізації потенціалу партнерства влади і приватного бізнесу. Обґрун-

товано концепцію розвитку приватно-державного партнерства промислових підприємств і органів держав-
ної влади. Розроблено модель державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності шляхом по-
даткового стимулювання на основі спеціальних державних програм. Запропоновано заходи щодо розвитку
приватно-державного партнерства.

Ключові слова: приватно-державне партнерство, потенціал, інтереси, інноваційно-інвестиційні проекти,
програми підтримки, заходи.

Турчін О.І., Акулінін О.О. МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ТА ДІЮЧИХ КОНТРАГЕНТІВ
ПІДПРИЄМСТВА

У статті розроблено метод оцінювання потенційних та діючих контрагентів, як інструменту мінімізації
економічних і фінансових ризиків підприємства за допомогою прийняття своєчасних і об’єктивних управ-
лінських рішень. Було виділено три класи оціночних чинників для проведення кваліфікації та введено кате-
горії контрагентів, що визначають їх стан.

Ключові слова: оцінка контрагента, кваліфікація, бали порушень, класи чинників оцінки, категорія
контрагента.


