АНОТАЦІЇ
Вожжов А.П., Черемісінова Д.В. ПРО МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Розглянуті основні передумови, які визначають перспективи розвитку національної економіки, а також можливі шляхи фінансового забезпечення стійкого економічного зростання України
Ключові слова: «наздоганяючий» розвиток, пріоритетні проекти, ресурси економічного зростання
Воробйов Ю.М. РОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
У статті здійснено теоретичне дослідження ролі фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва в ринковій економіці. Обґрунтовано основні положення взаємозв’язку фінансових ресурсів і капіталу суб’єктів підприємництва.
Ключові слова: фінансові ресурси підприємства, капітал підприємства, активи підприємств
Савченко К.В. ДОСВІД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ СТАБІЛІЗАЦІЙНОГО ФОНДУ
ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена узагальненню досвіду Російської Федерація щодо реалізації політики стабілізації фінансового розвитку та оцінці можливостей його застосування в Україні для вирішення задач антикризового регулювання. Визначено особливості використання коштів стабілізаційних фондів за специфічним призначенням в
світі. Здійснено аналіз основних етапів еволюції стабілізаційного фонду Російської Федерації. Запропоновано
перелік можливостей впровадження в Україні досвіду Російської Федерації щодо формування стабілізаційних
фондів.
Ключові слова: стабілізаційний фонд Російської Федерації, стабілізаційна політика, методи фінансового
впливу, фінансові механізми
Чорна О.М., Мацнєва О.О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
В статті обґрунтовано авторську концепцію механізму розвитку фінансів суб’єктів господарювання в Україні. На основі систематизації тенденцій були виявлені проблеми розвитку фінансів суб’єктів господарювання. Це дозволило запропонувати низку напрямів вдосконалення фінансів суб’єктів господарювання в умовах
подолання наслідків системної кризи і реформування національної економіки України.
Ключові слова: підприємство, фінансова діяльність підприємства, суб’єкт господарювання, фінанси суб’єктів
господарювання, організаційно-правові форми господарювання, фінансова безпека суб’єктів господарювання,
фінансова стійкість промислових підприємств, механізм розвитку фінансів суб’єктів господарювання.
Яцух О.О., Дмитров М.І. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Зроблено аналіз запровадження системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, висвітлені позитивні сторони дії системи, опрацьовані рекомендації щодо підвищення соціального захисту працівників сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: соціальне страхування, пенсійна система, недержавне пенсійне забезпечення, недержавний
пенсійний фонд, пенсійний внесок
Воробйов Ю.М., Блажевич О.Г. СУТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглядується суть «фінансової безпеки підприємства». Проведений теоретичний аналіз проблеми
і сформульовано визначення «фінансової безпеки підприємства».
Ключові слова: фінансова безпека підприємства
Івко А.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА УПРАВЛЯННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розроблено організаційно-економічний механізм функціонування та управління структурою капіталу підприємства, як самостійної економічної категорії, виділені основні його елементи та доведено взаємозв’язок між ними. Запропоновано виокремити розроблений організаційно-економічний механізм функціонування та управління структурою капіталу підприємства від загального механізму управління капіталом.
Ключові слова: капітал, структура капіталу, організаційно-економічний механізм, інтегральний показник
оптимальної структури капіталу.
Косторной С.В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН
Розглянуто особливості управління капіталом у сільськогосподарських підприємствах в умовах орендних
відносин. Обґрунтовано методичні підходи до визначення ефективності управління капіталом у сільськогосподарських підприємствах в умовах орендних відносин.
Ключові слова: управління капіталом, сільськогосподарські підприємства, орендні відносини, співвласники
майна, орендований капітал.
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Прозор С.В. МОДЕЛЬ АРХІТЕКТОНІКИ ВЗАЄМОВІДНОСИН СТРАХОВОЇ КОМПАНІІ І ПОЗИЧАЛЬНИКА В СТРАХУВАННІ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ
Розглядаються особливості архітектоніки організації страхування кредитного ризику та модель архітектонічного зв’язку взаємовідносин страховика і страхувальника (позичальника) при страхуванні кредитного ризику
Ключові слова: непогашення кредиту, кредитний ризик, страхування, архітектоніка, модель архітектонічного зв’язку
Рудь О.В. СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК У СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Проаналізовано світові посткризові тенденції використання механізму оподаткування прибутку в системі
податкового регулювання. Визначено та узагальнено пріоритетні напрями використання механізму оподаткування прибутку підприємств з урахуванням особливостей економік розглянутих країн.
Ключові слова: податок на прибуток підприємств, податкове регулювання, податкові пільги.
Васильєва Т.А., Оніщенко В.В. ДЕРЖАВНІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ БАНКИ: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
В статті визначено сутність, призначення та специфіку державних інвестиційно-інноваційні банків, здійснено їх структуризацію. Систематизовано теоретичні засади ролі банківських установ у фінансовому забезпеченні інноваційної діяльності. Розглянуто організаційні механізми формування державних спеціалізованих інвестиційно-інноваційних банків. Визначено сучасне положення банків України на інноваційний шлях розвитку
як підвищення ефективності функціонування його.
Ключові слова: інвестиційно-інноваційні банк, інноваційний бізнес, інвестиційна діяльність, фінансова забезпеченість, інноваційне інвестування, модернізація.
Гончарова М.Л., Турченюк Т.В. ВИКОРИСТАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ У БАНКУ
В статті розглянуто механізми регулювання ефективної мотивації праці банківського персоналу та формування психології поведінки індивіда (співробітника) банку і способи мотиваційного управління нею.
Ключові слова: мотивація, мотиваційний механізм, персонал банку
Котляревський О.В. ВПЛИВ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
НА ЦІНОУТВОРЕННЯ В БАНКАХ
У статті досліджено рівень концентрації та конкуренції на ринку банківських послуг України, проведено
розрахунок основних показників визначення конкурентної ситуації на ринку та визначено вплив рівня конкуренції у банківській системі на рівень ціна на банківській послуги. За результатами дослідження зроблено висновок про достатньо високий рівень конкуренції в банківській системі України, про неможливість одного конкретного банку впливати на ринок та встановлювати високі ціни та про орієнтацію українських комерційних
банків на загальноринковий рівень цін в процесі ціноутворення на власні послуги.
Ключові слова: банк, ціноутворення, ціна банківських послуг, конкуренція на ринку банківських послуг,
концентрація ринку, банківський продукт.
Воробйова О.І. ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНИ
У статті досліджені можливості підвищення інвестиційної активності банківських інститутів України. Проаналізовано стан інвестиційної діяльності банків. Визначено напрями зростання інвестиційних можливостей
банківських інститутів України.
Ключові слова: кредитно-інвестиційна діяльність банків, банківські інвестиції, інвестиційна активність банків
Захарова Н.Ю. ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті обґрунтовано необхідність оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Проведено порівняння діючих методик оцінки інвестиційної привабливості. Обґрунтовано необхідність врахування галузевої приналежності підприємства при визначенні інвестиційної привабливості підприємства.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестор, фінансовий стан, інтегральний показник, бальна оцінка інвестиційної привабливості.
Жернова Е.В. ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ
Обґрунтовано й апробована вдосконалена методика оцінки регіонального інвестиційного ризику через оцінку вектора ймовірностей сценаріїв реалізації інвестиційних проектів у регіоні. Сформовано шкалу оцінки регіонального інвестиційного ризику на підставі аналізу співвідношення ймовірностей сценаріїв.
Ключові слова: інвестиційний ризик, розподіл ймовірностей сценаріїв, фактори регіонального ризику, метод аналізу ієрархій, шкала регіонального інвестиційного ризику.
Спиридонов В.В. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ СТИХІЙНО-ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД СНД
Економіка країн СНД, сформували єдиний економічний простір, до цих пір переживає перехідний період. У
великій мірі темпи її розвитку визначаються станом соціальних інститутів. Одним з важливих чинників є довіра населення законодавчої і виконавчої влади.
Ключові слова: інституціоналізм, соціальні інститути, економічне зростання, виконавча і законодавча влада,
довіру населення.
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