АНОТАЦІЇ
Воробйова О.І., Воробйов Ю.М. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
У статті розкриваються теоретико-методичні та науково-практичні засади визначення вартості фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва. Проаналізовано сутність та особливості визначення вартості фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва. Систематизовано чинники, що впливають на формування вартості фінансових ресурсів.
Ключові слова: фінансові ресурси, фінансовий капітал, вартість фінансових ресурсів
Гордієнко Є.С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ БАЗИ РЕГІОНУ
У статті звернуто увагу на визначення поняття бюджетно-податковий механізм розвитку фінансової бази
регіону; розглянуто його структуру; проведено аналіз бюджетно-податкового механізму розвитку фінансової бази регіону, на прикладі Донецької області; визначені напрямки підвищення ефективності дії бюджетно-податкового механізму розвитку фінансової бази Донецької області.
Ключові слова: фінансова база, бюджетно-податковий механізм, бюджетно-податкова політика, доходи
зведеного бюджету області, фінансова стійкість.
Корнєєв М.В. СКЛАДОВІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОКРЕМИХ ГРУП СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОЇ
СФЕРИ
У статті розглянуто особливості формування та використання фінансових ресурсів окремих груп суб’єктів
фінансової сфери в сучасних умовах господарювання. Досліджено стан фінансових ресурсів вітчизняних
страховиків як окремої групи суб’єктів фінансової сфери. Запропоновано стратегічні напрямки вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами окремих груп суб’єктів фінансової сфери.
Ключові слова: фінансова сфера, суб’єкт, формування, використання, фінансовий ринок, фінансові ресурси, страхові компанії, управління.
Забаштанський М.М. РОЛЬ КОНЦЕСІЙ У ЗМІЦНЕННІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Обґрунтовані передумові впровадження концесійних відносин з метою підвищення результативності
функціонування регіональних суб’єктів господарювання, посилення фінансового потенціалу регіону. Визначено фактори що впливають на фінансовий потенціал регіону та обґрунтовані резерви його нарощення в
сучасних умовах.
Ключові слова: концесії, фінансовий потенціал, фінансова політика, фінансове забезпечення, фінансові
ресурси.
Друзін Р.В. ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ НЕДРУЖНЬОМУ ЗЛИТТЮ І ПОГЛИНАННЮ
ПІДПРИЄМСТВ
У статті визначено сутність рейдерства та систематизовано види рейдерства підприємств в Україні,
здійсненне групування факторів, які впливають на вірогідність рейдерства стосовно діючих підприємств,
запропоновано шляхи забезпечення протидії рейдерству у якості недружнього злиття та поглинання.
Ключові слова: процедура банкрутства, рейдерство, злиття і поглинання підприємств.
Сосновський І.С. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ДЕФІНІЦІЯ, СКЛАДОВІ, ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Систематизовано погляди науковців на сутність податкової політики, розкрито дискусійні аспекти її
дефініцій. Визначено вимоги до розробки податкової політики в умовах інтеграції України в ЄС. Виділено
класифікаційні ознаки податкової політики, економічне підґрунтя її розробки, методологічні критерії ефективності і засоби реалізації. На цій основі обґрунтовано авторську дефініцію податкової політики держави.
Ключові слова: податкова політика, дефініція, класифікаційні ознаки, критерії ефективності, засоби
реалізації.
Клименко Т.В. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ
РЕГІОНУ
У статті визначено етапи розробки та реалізації стратегії управління фінансовим потенціалом розвитку
регіону, наведені основні характеристики її типів залежно від рівня фінансового потенціалу. На прикладі
Чернігівської області проведено SWOT-аналіз економіки регіону.
Ключові слова: регіональний розвиток, стратегія управління фінансовим потенціалом розвитку регіону,
SWOT-аналіз економіки регіону.
Білозерова Н.І. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ
У статті розглянуто тлумачення фінансової діагностики та визначення її особливості для підприємств
туризму. Представлені методичні підходи для проведення фінансової діагностики підприємств туризму.
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Ключові слова: фінансовий аналіз, діагностика, фінансова діагностика, фінансовий стан, метод, методичний підхід.
Смірнова О.О. БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТРАХОВИХ
КОМПАНІЯХ
У статті розкриті теоретичні основи дефініцій «бренд» і «брендинг», розглянутий процес створення бренду
страхової продукції. В ході дослідження виявлено, що брендинг є одним з основних інструментів маркетинговій діяльності та його застосування дозволить страховим компаніям удосконалити систему продажів страхових продуктів, що у свою чергу підвищить ефективність роботи страхових компаній.
Ключові слова: бренд, брендинг, страхова компанія
Мальцева В.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ В КОНТЕКСТІ БАЗОВИХ ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
В статті розглянуто питання якості страхового захисту в контексті базових фінансових стратегій страхових компаній України. Визначено основні завдання управління якістю страхових послуг у контексті реалізації фінансових стратегій.
Ключові слова: страхова компанія, фінансова стратегія, страховий захист
Буряк А.В. СУЧАСНІ ПЕРЕДУМОВИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ В
УКРАЇНІ
У статті розглянуто передумови управління ефективністю банківського бізнесу в Україні шляхом розмежування причин як мікроекономічного характеру, пов’язаних зі специфікою провадження вітчизняного банківського бізнесу, так і макроекономічного характеру, пов’язаних із нестабільністю та невизначеністю загальноекономічних та соціально-політичних умов розвитку країни. Автором також досліджено еволюцію
банківського бізнесу в Україні, умов та цільових орієнтирів його розвитку протягом 1991-2013 рр. Обґрунтовано необхідність розвитку вітчизняного банківського бізнесу шляхом його переорієнтації з екстенсивного на інтенсивний тип розвитку, пошуку додаткових резервів підвищення рівня ефективності його ведення.
Ключові слова: ефективність, банківський бізнес, управління ефективністю.
Клімова О.І. РЕГІОНАЛЬНІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК: СУТНІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
У статті за допомогою методу монографічного аналізу подано визначення понять «регіональні банки» та
«банки національного масштабу». Зроблено висновок про те, що для забезпечення економічного розвитку
периферійних регіонів України необхідна така структура регіональної банківської системи, в якій переважає високий ступінь інтеграції між регіональними банками й банками національного масштабу. При цьому
ключовим фактором є те, що регіональні банки мають зберігати свою самостійність.
Ключові слова: регіональні банки, банки національного масштабу, регіональна банківська система, регіон, економічний розвиток.
Фуксман О.Ю. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ В БАНКАХ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА НАПРЯМИ
ВДОСКОНАЛЕННЯ
У статті висвітлено еволюцію стратегій та підходів щодо управління банківською ліквідністю. Надано авторське тлумачення поняття системи управління ліквідністю в банках та розкрито основні її компоненти. Визначено аспекти вдосконалення системи управління ліквідністю в банках на основі інтегрованого підходу.
Ключові слова: стратегія управління активами, стратегія управління пасивами, збалансована система
управління ліквідністю, трансфертне ціноутворення, система управління ліквідністю.
Нехайчук Д.В., Нехайчук Ю.С. РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У МЕХАНІЗМІ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
У статті розглянуто інститут державно-приватного партнерства як новітній механізм стимулювання та
підтримки сталого інвестиційного процесу в державі. Досліджено позитивний закордонний досвід реалізації важливих проектів завдяки державно-приватному партнерству. Зроблено якісні висновки щодо необхідості проведення цілеспрямованої послідовної державної політики розвитку державно-приватне партнерства з метою залучення приватних інвестиційних ресурсів для модернізації української економіки, яка повинна бути спрямована на формування сприятливого економічного та управлінського середовища в частині
розроблення та реалізації важливих проектів.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, інвестиційний процес, інвестиційний проект, система
управління, державне управління, регулювання.
Зекір’яева О.А. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
У статті розкриті недоліки існуючих методик оцінки регіонального інвестиційного потенціалу. Сформований підхід, заснований на розрахунках інвестиційного потенціалу країни з його подальшим розподілом
між регіонами. В основі проведених розрахунків покладене використання офіційних рейтингів інвестиційних ризиків і привабливості країн.
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Ключові слова: інвестиційний потенціал країни, інвестиційна привабливість країни, інвестиційний ризик країни, офіційні рейтинги, розподіл інвестиційного потенціалу.
Кондратенко Н.О., Козирєва О.В. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В статті запропонований методичний підхід до оцінки рівня економічного розвитку підприємства, який
визначає показник розвитку як інтегральну згортку коефіцієнтів кореляції між показниками збалансованої
системи, що дозволяє визначити ефект синергії на підприємстві.
Ключові слова: організаційно-економічний механізм, розвиток підприємства, управління розвитком
підприємства.
Воробйов Ю.М. ПЛАНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкриваються теоретико-методичні і практичні положення щодо плануванню операційних витрат на підприємстві. Розглянуто процес фінансового планування на підприємстві. Проведена оцінка планованих заходів щодо операційних витрат підприємства.
Ключові слова: планування, операційні витрати, операційні бюджети.
Пожарицька І.М. ПРОФЕСІЙНЕ СУДЖЕННЯ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СФЕРАХ АУДИТУ
Досліджено підходи до визначення «судження» у різних науках, дана характеристика мислення аудитора.
Розроблено концептуальну модель професійного судження в аудиті. Удосконалено класифікація видів судження аудитора щодо професійних питань.
Ключові слова: професійне судження, аудит, мислення аудитора, принципи судження, методичний інструментарій судження аудитора, концептуальна модель судження аудитора.
Шаповалова Т.В. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК НЕЕКОНОМІЧНИЙ ЧИННИК СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
На основі вивчення економічної літератури і проведеного в статті емпіричного аналізу, існують підстави
стверджувати, що кількість і специфіка факторів, що впливають на економічне зростання в постіндустріальну епоху, розвиток інформаційного суспільства та економіки основаної на знаннях виходять далеко за визначені неокласичною економічною теорією «традиційні» економічні фактори зростання (фізичний капітал та
інші види капіталу, які використовуються в процесі виробництва, природні ресурси, земля, праця, технічний
прогрес). Стає очевидним, що з’явилися «нетрадиційні», неекономічні фактори економічного зростання, які
охоплюють невиробничі сфери. До недавнього часу ці фактори не привертали уваги економістів, а відтак,
вони недостатньо вияснені та обґрунтовані в економіці.
Ключові слова: соціальний капітал; економічні фактори; неекономічні фактори; економічне зростання;
концепції гвенсі.
Глушко О.В. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВІДТВОРЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ
АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА
У статті досліджені особливості та проблеми обліку витрат відтворення довгострокових біологічних
активів рослинництва. Удосконаленні об’єкти обліку витрат незрілих довгострокових біологічних активів
рослинництва. Запропонована побудова аналітичного обліку витрат незрілих довгострокових біологічних
активів рослинництва, яка сприятиме формуванню правдивої облікової інформації стосовно капітальних
вкладень на закладання та догляд за багаторічними насадженнями, і отриманню аналітичних даних придатних для прийняття виважених управлінських рішень щодо відтворення довгострокових біологічних активів
рослинництва.
Ключові слова: облік витрат, відтворення довгострокових біологічних активів рослинництва, етапи відтворення, незрілі довгострокові біологічні активи.
Забаштанська Т.В. ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Досліджено особливості здійснення державного регулювання комунального господарства України на
сучасному етапі, визначено його основні напрями та встановлені перешкоди на шляху його ефективного
функціонування. Визначена необхідність застосування державою додаткових інструментів фінансового оздоровлення галузі.
Ключові слова: комунальне господарство, державне регулювання, реформування комунального господарства, фінансовий стан.
Мартинюк О.С. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано стан промислового комплексу України, а також розглянуті причини низької конкурентоспроможності металургійної галузі. Проведено аналіз конкурентоспроможності України в міжнародному контексті за основними економічними складовими. Розглянуто негативні фактори в промисловому
комплексі.
Ключові слова: промисловий комплекс, продукція, державна промислова політика, технічний рівень,
система менеджменту якості, інтегрована система менеджменту, вертикальна, горизонтальна інтеграція,
кластери.
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