Кафедра фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного
розвитку
Пропонуємо Вашій увазі вебліографічний список статей, які складено за
допомогою БД «Наукова періодика України».
Решетілова Т.
Просування інноваційних товарів на засадах мотиваційної
інноваційності споживачів / Т. Решетілова // Маркетинг в Україні. – 2017. –
№ 1. – С. 58-62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2017_1_13.
Аналіз показав, що вивчення процесу визначення характеристик, якими
повинен володіти інноваційний товар, тобто сукупності його атрибутів, на
протязі багатьох років викликає постійний інтерес зарубіжних і
вітчизняних теоретиків та практиків у галузі маркетингу та на
сьогоднішній день залишається одним з основних напрямків досліджень
Єфименко Т. І.
Деякі аспекти громадського обговорення проекту Середньострокового
плану пріоритетних дій на період до 2020 року / Т. І. Єфименко // Фінанси
України. – 2017. – № 1. – С. 7-9. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_1_3.
Наприкінці грудня 2016 р. Кабінетом Міністрів України було представлено
проект Середньострокового плану пріоритетних дій на період до 2020 року.
В цьому документі з метою досягнення макроекономічної стабільності та
відповідно до Цілей сталого розвитку ООН1 визначено управлінську
стратегію української влади. Серед найважливіших завдань неперервного,
інклюзивного й справедливого економічного зростання – інституційне
забезпечення зміцнення потенційних можливостей людського капіталу,
якісної освіти, активнішої присутності нашої держави в міжнародному
єдиному науково-дослідницькому академічному середовищі.
Вітренко Ю. М.
Вартість і ціни освітніх послуг / Ю. М. Вітренко // Фінанси України. – 2017.
– № 1. – С. 10-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_1_4.
Наведено статистичну інформацію про обсяги виробництва освітніх послуг
в Україні за вимогами СНР-2008, котра підтверджує їх важливе місце в
загальній вартості всіх товарів і послуг; відзначено стійку тенденцію
зростання їхньої частки. Підкреслено, що механізм державного
фінансування сфери освіти не має обґрунтованої методики обчислення
вартості освітніх послуг в умовах ринкової економіки. Проведено аналіз
статистичних даних щодо складу вартості і структури освітніх послуг в

Україні, частки валової доданої вартості деяких видів економічної
діяльності, зокрема освіти, в загальному обсязі виробництва товарів і
послуг, видатків зведеного бюджету України на фінансування освіти
загалом та за економічною бюджетною класифікацією.
Рязанова Н. С.
Фінансове рахівництво як інформаційно-інфраструктурна підсистема
сучасної макроекономіки / Н. С. Рязанова, В. М. Федосов // Фінанси
України. – 2017. – № 1. – С. 26-51. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_1_5.
Стаття завершує цикл публікацій, присвячених дослідженню сутності,
місця та ролі фінансового рахівництва (фінансового еккаунтинґу) в
економіці інформаційного суспільства. Функціонуючи на поверхні фінансовоекономічного життя у формі системної діяльності з виявлення, збору,
аналітичного оброблення й надання відповідних продуктів і послуг, фінансове
рахівництво поступово стає ключовим інститутом відкритої, тобто не
обмеженої за доступом, інформації про фінансові відносини у суспільстві.
Богдан Т. П.
Глобальні умови та внутрішні ризики функціонування валютнофінансової сфери України / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2017. – № 1.
– С. 52-74. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_1_6.
У статті визначено новітні тенденції глобальних фінансів, які
позначаються на поступі економіки України та вимагають адаптивних змін
національної фінансової політики. Це слабка динаміка економічного
зростання в розвинутих країнах і погіршення його показників у країнах із
ринками, що формуються, утримання низького рівня цін на сировинні товари
та ускладнення стану сировинних економік, підвищення процентних ставок у
США наприкінці 2015 р. і скорочення припливу іноземного капіталу на ринки,
які формуються, загострення геополітичних шоків та їх негативний вплив
на схильність інвесторів до прийняття ризиків,накопичення проблем у
банківському секторі розвинутих країн і, як наслідок, зниження фінансової
стабільності.
Камінський А. Б.
Запровадження в Україні державних облігацій, індексованих на
показник інфляції: за і проти / А. Б. Камінський, І. М. Браткова // Фінанси
України. – 2017. – № 1. – С. 75-89. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_1_7.
Досліджено роль державних цінних паперів у фінансовій системі України та їхнє місце на інвестиційному ринку. З огляду на низьку ліквідність
вітчизняного ринку державної позики, незадовільну структуру інвесторів і

негативні тенденції в економіці країни постає потреба в розгляді й інших
інструментів такої позики. Запропоновано запровадити на українському
ринку державні облігації, індексовані на показник інфляції за “канадською
моделлю”, тобто з використанням спеціального реферативного індексу.
Здійснено комплексний аналіз застосування таких цінних паперів, економічне
обґрунтування доцільності їх виведення на ринок та окреслено пов’язані з
цим проблеми.
Грицишен Д. О.
Обліково-інформаційна система управління заходами з попередження та
ліквідації економіко-екологічних наслідків надзвичайних ситуацій / Д. О.
Грицишен // Фінанси України. – 2017. – № 1. – С. 90-110. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_1_8.
Метою дослідження є обґрунтування та розроблення організаційно-методологічних положень бухгалтерського обліку заходів із попередження й
подолання (ліквідації) економіко-екологічних наслідків надзвичайних
ситуацій. Ці положення повинні стати основою усунення інформаційної
невизначеності в управлінні економіко-екологічною безпекою промислового
підприємства.
Хомутенко А. В.
Прагматика та семантика термінів фінансової науки "суспільні
фінанси”, "публічні фінанси” та "державні фінанси” / А. В. Хомутенко //
Фінанси України. – 2017. – № 1. – С. 111-126. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_1_9.
Динамізм та збалансованість соціально-економічного розвитку країни
значною мірою залежать від її фінансового потенціалу та системи
управління фінансами. Остання, у свою чергу, ґрунтується на визначених
теоретико-організаційних та нормативно-правових засадах. Теоретикоорганізаційні засади системи управління фінансами на всіх рівнях
економічної системи країни формуються через наукові дослідження.
Однозначність тлумачення термінів фінансової науки сприяє сутнісному
розумінню явищ і процесів, яке дає можливість учасникам відповідної
діяльності застосовувати оптимальний набір методів та інструментів
управління.
Ловінська Л. Г.
Визначення вартості освітніх послуг / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. –
2017. – № 2. – С. 12-26. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_2_4.

У статті доведено, що реформування фінансування освіти потребує
комплексного підходу та має передбачати вдосконалення методології не
лише розрахунку вартості освітніх послуг, а й бюджетування та обліку
витрат на їх надання. У контексті цілей сталого розвитку, проголошених
Генеральною Асамблеєю ООН у 2015 р., і концептуальних підходів до
реформування освіти в Україні проведено критичний аналіз чинного
нормативно-правового забезпечення обчислення орієнтовної середньої
вартості підготовки одного фахівця, визначено його позитивні аспекти та
наведено зауваження, яких слід дослухатися при його вдосконаленні.
Клименко К. В.
Самофінансування регуляторів ринків цінних паперів: зарубіжна
практика та українські реалії / К. В. Клименко, Г. М. Терещенко // Фінанси
України. – 2017. – № 2. – С. 27-42. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_2_5.
Стаття присвячена питанню пошуку оптимальної моделі фінансування
державного регулятора ринку цінних паперів. Проаналізовано зарубіжний
досвід самофінансування державних регуляторів таких ринків та
можливості його адаптації в Україні. Зазначено, що в ЄС спостерігається
тенденція самофінансування органів регулювання ринків цінних паперів: із 24
країн тільки Австрія й Норвегія фінансують регуляторів виключно з
державного бюджету. Висвітлено актуальні проблеми, пов’язані з пошуком
джерел фінансування внаслідок останніх законодавчих змін із урахуванням
рекомендацій МВФ.
Димніч О. В.
Концептуальні підходи до класифікації фінансових ризиків страхової
організації / О. В. Димніч, С. Р. Ланг // Фінанси України. – 2017. – № 2. – С.
43-52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_2_6.
Фінансовий ризик є невід’ємною складовою відповідної діяльності суб’єктів господарювання, зокрема страхових організацій, та продуктом інших
загроз підприємництва, адже будь-які ризики економічної діяльності,
безперечно, впливають на рух фінансових ресурсів її суб’єктів. На сьогодні
поняття фінансового ризику, залежно від сфери дослідження, може
розглядатися в більш прикладному контексті.
Іваницька О. М.
Управління фіскальними ризиками, пов’язаними з діяльністю
державних підприємств в Україні / О. М. Іваницька, Т. В. Кощук // Фінанси
України. – 2017. – № 2. – С. 64-80. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_2_8.

Визначено необхідність ідентифікації та оцінювання фіскальних ризиків, пов’я заних із діяльністю державних підприємств України, розроблено
заходи щодо обме ження негативного впливу функціонування цих
підприємств на формування доходів і здійснення видатків сектору
загального державного управління. Обґрунтовано підходи до управління
фіскальними ризиками, джерелом яких є діяльність суб’єктів
господарювання державного сектору економіки.
Парасій-Вергуненко І. М.
Статичний і динамічний підходи до аналізу ліквідності та
платоспроможності суб’єктів господарювання / І. М. Парасій-Вергуненко
// Фінанси України. – 2017. – № 2. – С. 81-95. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_2_9.
Ліквідність і платоспроможність є ключовими індикаторами фінансового стану суб’єктів господарювання, їх фінансової стійкості. У статті
уточнено сутність понять “ліквідність” і “платоспроможність” та
визначено їх взаємозв’язок. Запропоновано методику аналізу цих індикаторів
на основі статичного й динамічного підходів. При оцінюванні
платоспроможності обґрунтовано доцільність урахування ліквідності як
активів, так і пасивів. Базуючись на авторському розумінні економічної
сутності цих понять, запропонована система показників для оцінювання
статичної ліквідності активів і ліквідності балансу суб’єктів
господарювання.
Стецько М. В.
Система регулювання ринку капіталів України: міжнародний вимір / М.
В. Стецько // Фінанси України. – 2017. – № 2. – С. 96-109. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_2_10.
У статті висвітлено низку питань, пов’язаних із регулюванням ринку капіталів в Україні. З’ясовано, що за якістю регулювання ринку цінних паперів
країна посідає одне з останніх місць у світовому рейтингу
конкурентоспроможності.
Метою
пропонованого
дослідження
є
обґрунтування напрямів реформування системи регулювання ринку капіталів
в Україні з огляду на світові тенденції. Розкрито недоліки в регулюванні
ринку капіталів та в системі регулювання, а саме: брак механізмів виявлення
й нейтралізації фіктивних емітентів, фактів маніпулювання ринком та
інсайдерської торгівлі.

Опарін В. М.
Публічні фінанси: ґенеза, теоретичні колізії та практична
концептуалізація / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси
України. – 2017. – № 2. – С. 110-128. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_2_11.
Стаття присвячена дослідженню проблематики становлення й розвитку
сучасних публічних фінансів в Україні. Обґрунтовано необхідність
використання в науковому обігу замість терміна “державні фінанси”, який
був властивий адміністративній економіці, дефініції “публічні фінанси”, що
є атрибутом розвинутого, демократичного громадянського суспільства.
Охарактеризовано етимологію широкого поняття “фінанси” у
взаємозв’язку з публічними фінансами.
Кудряшов В. П.
Модернізація фіскальної політики в ЄС / В. П. Кудряшов, А. М.
Поддєрьогін // Фінанси України. – 2017. – № 3. – С. 19-35. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_3_4.
Досліджено зміни у фіскальній політиці країн Європейського Союзу,
спрямовані на забезпечення стійкості державних фінансів та підтримку
економічного зростання. Визначено нові підходи до регулювання й
координації управління публічними фінансами держав-членів із боку ЄС.
Розкрито питання застосування політики жорсткої економії з метою
розв’язання завдань фіскальної консолідації. Розглянуто механізми
пом’якшення фіскального коригування для зменшення негативних впливів
фіскальної політики на економічний і соціальний розвиток.
Кириленко О. П.
Унікальний досвід організації публічного звітування про результати
використання коштів обласного бюджету: уроки для поширення / О. П.
Кириленко, Б. С. Малиняк // Фінанси України. – 2017. – № 3. – С. 36-50. –
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_3_5.
Доведено, що в умовах бюджетної децентралізації вкрай важливо налагоджувати ефективну комунікацію влади з громадськістю у сфері
місцевих фінансів. Досліджено унікальну для України практику публічного
звітування про результати використання бюджетних коштів. Цей механізм
запроваджений рішенням Тернопільської обласної ради. Показано принципові
відмінності нового порядку звітування від традиційного, потенційні
переваги застосування норм цього рішення для органів влади та інститутів
громадянського суспільства. Проаналізовано більш ніж річну практику
публічного звітування.

Бортніков Г. П.
Гармонізація механізму управління ризиками банків із міжнародними
стандартами / Г. П. Бортніков, О. О. Любіч // Фінанси України. – 2017. – №
3. – С. 70-85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_3_7.
У статті зазначено, що система управління ризиками в банках за сучасними стандартами має включати всі три лінії захисту установи від ризиків.
Додатковим і обов’язковим рівнем захисту має бути комітет із ризиків при
наглядовій раді. Підкреслено: хоча великі державні банки поліпшили
розкриття інформації про систему управління ризиками та прийняті
ризики, керівництво й наглядові ради не мають чіткої позиції щодо
прийнятного рівня ризику.
Редзюк Є. В.
Прямі іноземні інвестиції: можливості для продуктивного економічного
зростання в Україні / Є. В. Редзюк // Фінанси України. – 2017. – № 3. – С.
96-110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_3_9.
Забезпечення максимальної вигоди від прямих іноземних інвестицій
(ПІІ) – це стратегічна мета, вимога сучасної міжнародної
зовнішньоекономічної політики будь-якої країни світу, що прагне системно
зростати та бути конкуренто-спроможною. У статті зазначено, що
найперспективнішими є ПІІ в поновлювані джерела енергії, промислове
виробництво, комунікаційно-сервісні, технологічні й інноваційні центри, а
також туризм. Підкреслено, що для залучення таких ПІІ
східноєвропейськими державами передбачено заходи із запобігання їх
відпливу з країн-реципієнтів та створено дієву систему стимулів.
Зимовець В. В.
Фінансові механізми розвитку машинобудування в Україні / В. В.
Зимовець, П. О. Керімов // Фінанси України. – 2017. – № 3. – С. 111-121. –
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_3_10.
Машинобудівні підприємства в Україні потребують модернізації з метою підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому й зовнішніх
ринках. Для цього необхідні фінансові ресурси, які можна отримати на
ринкових засадах або у формі державної фінансової допомоги. Можливості
зазначених підприємств щодо залучення коштів на ринкових засадах
обмежені не лише через слабкість фінансового сектору й ринкових
механізмів, а й унаслідок низької дохідності, кредитоспроможності та
інвестиційної привабливості цих суб’єктів господарювання.

Білорус О. Г.
Інституціональна політична економія: предмет, методологія, зміст / О. Г.
Білорус, Т. І. Єфименко, П. М. Леоненко // Фінанси України. – 2017. – № 3.
– С. 122-128. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_3_11.
Досліджено питання методології інституціональної політичної економії,
насамперед її предмета й методу, сходження від абстрактного до
конкретного. Після з’ясування теоретико-методологічних засад науковець
розкриває інституціональну архітектоніку як засіб пізнання та практичного
вдосконалення інституціональних систем.
Олефір Є. А.
Регулювання процесу адаптації банків України до особливостей
фінансово–економічного простору / Є. А. Олефір // Фінансово-кредитна
діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017. – Вип. 1. – С. 27-32. – Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_1_6.
У статті здійснено науково–методичне обґрунтування доцільності
запровадження диференційованих вимог до діяльності банків (до нормативу
достатності регулятивного капіталу) на основі порівняння обсягу ризиків
та розміру капіталу. Зважаючи на те, що рівень ризиковості банків різний,
то при встановленні вимог до їх діяльності потрібно використовувати
індивідуальний підхід, що обумовлює актуальність проведення даного
дослідження.
Харченко А. М.
Науково-методичний підхід до визначення оптимальної структури
портфеля роздрібних кредитів банку / А. М. Харченко, О. В. Шабанова, К.
Ф. Черкашина // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та
практики. – 2017. – Вип. 1. – С. 33-38. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_1_7.
У статті здійснена формалізація моделі оптимізації портфеля роздрібних
банківських кредитів. Набув подальшого розвитку науково-методичний
підхід до визначення оптимальної структури портфеля роздрібних кредитів
банку. Розроблено сценарний підхід до моделювання портфеля роздрібних
кредитів банку.
Барановський О. І.
Інвестиційна складова фінансової безпеки / О. І. Барановський, М. О.
Мороз // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017.
– Вип. 1. – С. 46-59. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_1_9.

Розглянуто необхідність розбудови інвестиційних процесів в Україні з
урахуванням її інвестиційної безпеки. Охарактеризовано національні
інтереси в сфері інвестиційної безпеки. Наголошено, що розробці
теоретико–методологічних засад інвестиційної безпеки має передувати
визначення таких засад стосовно інвестування загалом. Визначено напрями
досліджень інвестиційної безпеки.
Науменкова С. В.
Підходи до вибору інструментів убезпечення від системних ризиків / С.
В. Науменкова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та
практики. – 2017. – Вип. 1. – С. 60-70. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_1_10.
У статті здійснено порівняльний аналіз основних макропруденційних
інструментів, які отримали визнання у міжнародній регуляторній практиці.
Уточнено підходи до відбору адекватних інструментів убезпечення від
системних ризиків, придатних до застосування в країнах, що розвиваються,
та в країнах з низькими доходами. Отримано висновок про обмеженість
переліку інструментів для комплексного моніторингу за джерелами
виникнення та каналами поширення системних ризиків в Україні через
розбалансованість економічних процесів.
Азаренкова Г. М.
Анализ особенностей краудфандинга как способа привлечения средств в
финансовый проект начинающих предпринимателей / Г. М. Азаренкова,
Н. С. Мельникова, В. В. Огородник // Фінансово-кредитна діяльність:
проблеми теорії та практики. – 2017. – Вип. 1. – С. 91-96. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_1_14.
В работе проведены исследования теоретических аспектов
краудфандинговых
технологий,
обобщены
методические
подходы
относительно моделей краудфандинга. Представлен анализ существующей
практики и перспективы развития технологий краудфандинга в
современном мире. В качестве направлений повышения эффективности
работы начинающих предпринимателей с применением краудфандинга
выделены преимущества и недостатки краудфандинговых технологий по
сбору средств на реализацию финансового проекта.
Полозова Т. В.
Розвиток методів оцінки інноваційно–інвестиційної чутливості
підприємства / Т. В. Полозова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми
теорії та практики. – 2017. – Вип. 1. – С. 97-104. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_1_15.

Запропоновано поняття інноваційно–інвестиційної чутливості
підприємства. Розроблено математичну модель оцінки інноваційно–
інвестиційної чутливості підприємства, яка базується на розрахунку
середньозваженої вартості інноваційно–інвестиційного капіталу та оцінці
впливу зміни параметрів на його величину. Практичне використання
запропонованого методу дозволяє враховувати фактори внутрішнього і
зовнішнього впливу; оцінювати вплив одночасно кількох параметрів на
інноваційно– інвестиційну чутливість підприємства. Запропонований
науковий підхід дозволяє оцінити стійкість основного фінансово–
економічного результату (валового прибутку) до зміни параметрів, що
впливають
на
рівень
інноваційно–інвестиційної
спроможності
підприємства.
Сахацький М. П.
Теоретико–методичні засади оцінки результативності управління
виробничо–господарською діяльністю підприємства / М. П. Сахацький, А.
В. Казанджі // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. –
2017. – Вип. 1. – С. 135-141. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_1_20.
В статті досліджено економічну сутність та виділено відмінні ознаки
категорій «ефективність управління» та «результативність управління».
Наведено авторське визначення поняття «результативність управління
виробничо–господарською діяльністю підприємства». Обґрунтовано
важливість проведення оцінки результативності управління як необхідної
передумови визначення напрямів подальшого розвитку підприємства та
посилення його конкурентних позицій в ринковому середовищі. Узагальнено
існуючі методичні підходи до оцінки результативності управління,
визначено основні принципи та представлена логічна схема її здійснення.
Ковалко Н. М.
Кредитна рейтингова оцінка держави: вітчизняні реалії сьогодення / Н.
М. Ковалко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. –
2017. – Вип. 1. – С. 321-327. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_1_40.
Стаття присвячена дослідженню проблемних аспектів кредитних рейтингів
і рейтингування. Розглядається економічний та правовий аспект відносин у
сфері рейтингування. Зроблено висновок, що те, що низький кредитний
рейтинг України є ознакою низького рівня боргової стійкості нашої
держави.

Чхеайло А. А.
Інноваційна модель банкіра в умовах реформування банківської
системи / А. А. Чхеайло, О. Б. Швидка // Фінансово-кредитна діяльність:
проблеми теорії та практики. – 2017. – Вип. 1. – С. 415-422. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_1_51.
У статті розглянуто проблему удосконалення освітнього процесу
підготовки спеціалістів з банківництва в контексті змін у банківській
системі.Проаналізовано пріоритетні напрямки трансформації кадрів
банківського сектору та виокремлені вимоги до банкіра майбутнього, а саме
доведена потреба у володінні «soft skills». Показано значущість гуманітарної
підготовки для формування особистісних якостей випускників ВНЗ.
Запропоновано запроваджувати нові навчальні програми підготовки з
метою охоплення всього спектру розвитку «soft skills» у студентів під час
навчання та посилення гуманітарної складової освіти.
Міщенко В. І.
Розвиток механізмів координації монетарної та бюджетної політики в
контексті подолання наслідків банківської кризи / В. І. Міщенко, С. В.
Міщенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. –
2017. – Вип. 1. – С. 423-431. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_1_52.
У статті проведено систематизацію основних напрямів розвитку
механізмів координації монетарної і бюджетної політики в Україні та
визначено, що в сучасних умовах відбувається домінування бюджетної
політики уряду над монетарною політикою центрального банку.
Обґрунтовано переваги та недоліки використання дискреційної та
недискреційної політики, запропоновано систему заходів щодо поєднання
правил і процедур розроблення та реалізації монетарної і бюджетної
політики, визначено основні напрями вдосконалення боргової та
антиінфляційної політики з метою збалансованого розвитку фінансової та
грошової систем країни, подолання наслідків банківської кризи, забезпечення
загальної макрофінансової стабільності та сталого економічного розвитку .

