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АНОТАЦІЇ

Воробйова О.І. НАПРЯМИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ОСНОВНИХ РИЗИКІВ КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНО-
МІКИ УКРАЇНИ

У статті досліджено зміст основних ризиків кредитування економіки України. Встановлено, що
напрями концентрації ризиків кредитування обумовленні суттю та змістом кредитування як одним із
загальних методів фінансового забезпечення розвитку економіки.

Ключові слова: кредитний ризик, ризик кредитування, напрями концентрації ризиків кредитування

Воробйов Ю.М. ІНТЕГРАЦІЯ КАПІТАЛІВ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП
У статті досліджено зміст інтеграції банківського і промислово-торговельного капіталу. Встанов-

лено, що інтеграція капіталів на сучасному етапі розвитку економіки України є одним з провідних
напрямів підвищення можливостей здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності економіки країни.

Ключові слова: банки, промислово-торговельні підприємства, фінансово-промислові групи, інтег-
рація капіталів.

Срібна К.А., Срібний В.І. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАН-
НЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Виявлено основні проблеми з боку банківських установ та підприємств, які перешкоджають роз-
витку банківського кредитування суб’єктів підприємництва. Розглянуто ефективні способи, які б
сприяли розвитку кредитного ринку регіону.

Ключові слова: кредитний ринок, суб’єкти підприємництва, перешкоди, банківські установи, кре-
дитні ресурси.

Воробйов Ю.М., Гриценко О.І. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКО-
НОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

У статті здійснено глибоке дослідження теоретичних та практичних питань державного боргу в
умовах світової фінансової кризи. Встановлено, що в ринковій економіці державний борг є об’єктив-
ним явищем, а тому необхідно здійснювати ефективне його управління й обслуговування. Обґрунто-
вано основні заходи щодо підвищення ефективності управління й обслуговування державного боргу
в сучасних умовах господарювання.

Ключові слова: державний борг, зовнішній борг, внутрішній борг, управління й обслуговування
державного боргу

Пожарицька І.М., Пілатова Т.М. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА З УРАХУВАННЯ ЗМІН В ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНІЙ БАЗІ

Вивчені зміни в інформаційній базі аналізу фінансових результатів суб’єктів малого підприєм-
ництва. Виділені особливості методики фінансового аналізу доходів, витрат, прибутку і показників
рентабельності малих підприємств.

Ключові слова: фінансовий аналіз, фінансові результати, суб’єкт малого підприємництва

Рогатенюк Е.В. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ, НАПРЯМИ ТА ВИДИ
В результаті аналізу виявлено, що існуючі підходи до трактування фінансової політики принци-

пово не розрізняються між собою, оскільки їх автори акцентують увагу на різних аспектах даного
поняття — ролі фінансової політики; співвідношення цілей і завдань, методів і інструментів економ-
ічної і фінансової політики.

Ключові слова: фінансова політика, бюджетно-податкова політика, грошово-кредитна політика,
методи, інструменти.

Гутаріна С.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ
ОРГАНІВ ВЛАДИ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

В статті розглянуто проблеми та визначено особливості використання фінансових ресурсів місце-
вих органів влади. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності використання фінансових
ресурсів місцевих органів влади.

Ключові слова: місцеві фінанси, місцеві бюджети, органи місцевого самоврядування, фінансові
ресурси, фінансове забезпечення місцевих органів влади, видатки місцевих бюджетів.

Демченко І.В. РИЗИКОВИЙ АСПЕКТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ

В даній статті розглядається еволюція понятійного апарату ризику підприємства. Освітлено особ-
ливості сільського господарства як галузі економіки і як такі, що підвищують ризик. Зазначено роль
та значення державної підтримки для аграрного сектору економіки.

Ключові слова: ризик, фінансовий ризик, ризик в сільському господарстві.
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Когут І.А. ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬ-
КОЇ ОБЛАСТІ

У статті розглянута структура доходів місцевих бюджетів відповідно до чинного законодавства.
Проаналізовано показники виконання місцевих бюджетів за доходами на прикладі Запорізької області.
Визначено основні недоліки існуючої системи формування бюджетів місцевого самоврядування.

Ключові слова: місцеві бюджети, міжбюджетні відносини, доходи, трансферти.

Туманова О.А. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
У статті розглянута необхідність державного регулювання страхового ринку України. Виявлені

особливості даного регулювання. Розглянуті функції Комітету зі справ нагляду за страховою діяльні-
стю, визначені основні проблеми державного регулювання страхової діяльності в Україні.

Ключові слова: державне страхування, страховий ринок, регулювання, страховик.

Усков І.В. ЧИННИКИ І УМОВИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ У РЕГ-
ІОНАХ УКРАЇНИ

У статті проаналізовані чинники, які впливають на систему міжбюджетних відносин на регіо-
нальному рівні. Розроблені комплексні заходи щодо зниження негативного впливу цих чинників на
сукупність складових системи міжбюджетних відносин на рівні регіону.

Ключові слова: чинники, які впливають на міжбюджетні відносин на регіональному рівні, систе-
ма міжбюджетних відносин, доходи і видатки місцевих бюджетів, бюджетні взаємостосунки між
рівнями влади

Нехайчук Д.В. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Розглянуто фінансові ресурси підприємств комунальної форми власності та особливості функці-

онування комунальних підприємств. Виділено відмінності у складі та структурі, розрахунку норма-
тивів і показників використання, в порядку і джерелах фінансування основних фондів і оборотних
активів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

Ключові слова: собівартість, прибуток, основні та оборотні кошти, дебіторська заборгованість,
комунальні підприємства.

Воробйова О.І., Гладжикурка В.О. ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

У статті здійснено глибоке дослідження теоретичних та практичних питань фінансування та кре-
дитування будівельного комплексу України. Встановлено, що на сучасному етапі його розвитку зава-
жає фінансова криза. Запропоновано підходи та напрями до покращення ситуації в будівельному
комплексі країни.

Ключові слова: фінансування, кредитування, будівельний комплекс, девелопмент, будівельні ком-
панії, інвестори, інвестування будівельного комплексу.

Селіванова Г.О., Блажевич О.Г. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ
АР КРИМ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗА 2003-2007 РР.)

У статті розглянуті складові інвестиційної привабливості сфери діяльності, уточнен методичний
підхід до її оцінки. На підставі запропонованого підходу проведена оцінка інвестиційної привабли-
вості будівельної сфери діяльності (на прикладі регіонів АР Крим за 2003-2007 рр.).

Ключові слова: інвестиційна привабливість, будівельний комплекс, інвестиційно значимі показ-
ники, класифікація регіонів АР Крим.


