АНОТАЦІЇ
Воробйов Ю.М. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті досліджені теоретичні та практичні положення фінансового забезпечення будівельних підприємств.
Ключові слова: фінансове забезпечення, фінансові ресурси, будівельні підприємства
Воробйова О.І., Блажевич О.Г. ФІНАНСОВО-БУДІВЕЛЬНІ ОБ’ЄДНАННЯ: ШЛЯХ ДО ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
У статті розглянуто доцільність створення фінансово-будівельних об’єднань з метою забезпечення фінансової стабільності будівельного комплексу країни
Ключові слова: фінансово-будівельні об’єднання, будівельно-фінансові об’єднання
Бондар О.П. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
Розглянуто питання фінансової безпеки будівельних підприємств. Акцентується увага на необхідність державної
підтримки фінансової безпеки підприємств сфери житлового будівництва. Показані особливості реалізації державної
програми доступного житла та виділені шляхи її подальшого розвитку.
Ключові слова: фінансової безпека підприємства, житлова політика, доступне житло
Лучик В.Є. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ФІНАНСОВА ОСНОВА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
У статті здійснена оцінка виконання місцевих бюджетів за 2000-2010 рр., визначені пріоритетні напрямки щодо
покращення фінансової політики регіонів з метою їх сталого розвитку
Ключові слова: місцеві бюджети, фінансові ресурси регіону, регіональні фінанси, фінансова політика, державна
регіональна політика.
Прокопенко В.Ю. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
Стаття присвячена дослідженню ролі та місцю фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості. З’ясовано,
що сфера фінансів впливає на ринок нерухомості не лише через фінансовий ринок, але й через сферу державних та
муніципальних фінансів (оподаткування, державний та муніципальний кредит).
Ключові слова: ринок нерухомості, фінансово-кредитні інструменти
Стоян В.І. ЕВОЛЮЦІЯ КАСОВОГО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ В УКРАЇНІ
Розкрито сутність різних систем касового виконання бюджету, дано оцінку ефективності їх функціонування в суверенній Україні. Особлива увага приділяється казначейській системі касового виконання бюджету, яка залишається ефективним засобом утілення фінансової політики держави.
Ключові слова: касове виконання бюджету, банківська система касового виконання бюджету, казначейська система
касового виконання бюджету, змішана система касового виконання бюджету.
Чорна О.М., Мацнєва О.О. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ
В статті розглянуто концептуальні підходи щодо розвитку механізму управління прибутком вітчизняних підприємств.
На основі систематизації тенденцій окреслено коло проблем управління прибутком підприємства в Україні, що дозволило запропонувати низку напрямів вдосконалення механізму управління прибутком підприємства в Україні в умовах
подолання наслідків системної кризи і реформування національної економіки України на шляху до світового фінансового простору.
Ключові слова: підприємство, прибуток, фінансовий результат діяльності підприємства, планування прибутку, формування прибутку, розподіл прибутку, рентабельність, платоспроможність, ліквідність.
Овсянникова Я.О. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В статті розглядаються основні форми фінансування проектів публічно-приватного партнерства, їх особливості.
Розкрито зміст основних джерел фінансування інфраструктурних проектів та принципи їх використання в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи, визначено сучасні тенденції фінансування проектів публічно-приватного
партнерства.
Ключові слова: публічно-приватне партнерство, інструменти фінансування, проектне фінансування, державне фінансування, приватне фінансування, облігації
Цікановська Н.А. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРУГООБІГУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НЕДЕРЖАВНИХ
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
У статті представлено критичний огляд існуючих в економічній літературі підходів до визначення поняття «фінансові ресурси». З’ясовано особливості кругообігу та запропоновано авторське тлумачення сутності фінансових ресурсів
недержавних пенсійних фондів.
Ключові слова: фінансові ресурси, недержавний пенсійний фонд, пенсійні внески, пенсійні кошти, пенсійний капітал, пенсійні активи, пенсійні виплати.
Горовець Н.О., Горовець М.Г. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Розглянуто проблеми становлення банківської системи України, проаналізовано основні показники діяльності банків,
виявлено основні проблеми розвитку вітчизняного банківського сектору, запропоновані можливі шляхи формування
ефективного, конкурентоспроможного банківського сектору України.
Ключові слова: банківська система, банківський сектор фінансового ринку, комерційні банки, кредитний портфель,
іноземний капітал.
Цицик К.Ю. ПРУДЕНЦІЙНИЙ БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ
Стаття присвячена дослідженню банківського нагляду, як одного з основних факторів забезпечення фінансової стабільності в країні. Визначене поняття ефективного банківського нагляду. Особлива увага в роботі приділена дослідженню економічної сутності пруденційного банківського нагляду на основі системи оцінки ризиків.
Ключові слова: банківський нагляд, пруденційний нагляд, банківські ризики, система оцінки ризиків, фінансова
стабільність.
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Цопа Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ
Обґрунтовано формування системи показників, які є основою для комплексної оцінки інвестиційної привабливості
регіону. Інвестиційна привабливість регіону розглянута на принципах таксономії, враховуючи показники інвестиційної
привабливості підприємств, галузей регіональної економіки і держави.
Ключові слова: інвестиційна привабливість регіону, інвестиційна привабливість держави, оцінка інвестиційної
привабливості.
Веретенникова О.В. ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
В роботі доведено доцільність застосування системного підходу в процесі дослідження особливостей соціального
інвестування. Визначено зміст категорій, за допомогою яких характеризується системна взаємодія суб’єктів соціального інвестування, зокрема тих, що визначають будову системи, її якості, процеси, оточення.
Ключові слова: соціальне інвестування; функціональна взаємодія суб’єктів соціального інвестування; система, системоутворюючий фактор; системний підхід; категорії, за допомогою яких характеризується системна взаємодія суб’єктів
соціального інвестування.
Чорна О.М., Колодка К.В. КОНЦЕПЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ
У статті окреслено коло ключових проблем у сфері державного управління інвестиційно-інноваційними процесами
в Україні, на основі чого обґрунтовано концептуальні підходи щодо розвитку механізму державного управління інвестиційними процесами в Україні з деталізацією основних елементів концепції, серед яких принципи, мета, задачі, методи, інструменти та критерії оцінки ефективності. Запропонована концепція сприятиме реалізації інвестиційно-інноваційної моделі розвитку вітчизняної економіки і підвищенню добробуту наших співвітчизників.
Ключові слова: механізм державного управління інвестиційно-інноваційними процесами, інвестиційна діяльність,
інвестиційний клімат, прямі іноземні інвестиції, венчурне інвестування.
Крикун Н.О. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ
На основі вивчення наукових праць провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, що займаються проблемами відтворення
інтелектуального потенціалу суспільства і окремих його складових, проаналізована залежність розвитку інтелектуального потенціалу країни від стану фінансового забезпечення процесу формування його окремих складових. Проведений кореляційно-регресійний аналіз взаємозв’язку між витратами на науково-технологічну сферу регіонів України і обсягами виконаних науково-технічних робіт, результати якого доводять наявність тісного зв’язку між обраними показниками в більшості регіонів України.
Ключові слова: інтелектуальний потенціал, інтелектуальні інвестиції, дослідження, розробки, кореляційно-регресійний аналіз
Момот А.І., Мартинюк О.С. ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ — КРОК ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті проаналізований стан впровадження інтегрованих систем менеджменту і їх вплив на конкурентоспроможність
українських підприємств. Розглянуті причини відставання українських підприємств від світових лідерів, проблеми упроваджених і діючих систем менеджменту якості на підприємствах, а також проблеми менеджменту якості на державному рівні.
Ключові слова: інтегровані системи менеджменту, Всесвітня торгівельна організація, конкурентоспроможність, якість,
виробництво, система менеджменту якості
Бекирова С.Е. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ
У статті досліджуються питання економічного регулювання розвитку санаторно-курортного комплексу України.
Ключові слова: економічне регулювання, державне економічне регулювання, санаторно-курортний комплекс
Константинова М.А. ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ (ТОВ «КОНСОЛЬ»)
У статті розглянуті поняття «інвестиційний проект» і «проектне фінансування», визначені види проектного фінансування, проаналізовано фінансування інвестиційного проекту «Еврика» і розроблений метод фінансування інвестиційних проектів — проектне об’єднання.
Ключові слова: інвестиційний проект, проектне фінансування, паралельне фінансування, послідовне фінансування,
фінансування з повним регресом, фінансування з обмеженим регресом, фінансування без регресу для позичальника,
проектне об’єднання.
Москальова Д.А. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянуто значення прибутку у фінансово-господарській діяльності підприємства, розроблені пропозиції
по поліпшенню формування прибутку на будівельному підприємстві.
Ключові слова: прибуток підприємства, управління прибутком підприємства, формування прибутку на підприємстві.
Пономаренко К.О. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуті різні визначення фінансової санації підприємства, її методи і цілі, проведений аналіз і оцінка
результатів фінансово-господарської діяльності.
Ключові слова: санація, фінансова санація
Рогожа Н.О. ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Прибутковість — найважливіший показник діяльності підприємства, що показує наскільки ефективно воно функціонує. Показники прибутковості є основними характеристиками ефективності фінансово-господарської діяльності організації. Економічний зміст показників зводиться до прибутковості діяльності організації.
Ключове слово: прибутковість (рентабельність).
Сеїтвелієва Е.Р. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА
У статті досліджується фінансовий стан підприємства, розглянуті заходи щодо поліпшення фінансового стану, проведені розрахунки вірогідності банкротства і дороги виходу підприємства з фінансової кризи.
Ключові слова: фінансовий стан, банкрутство.
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