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АНОТАЦІЇ

Усков І.В. НАПРЯМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ НА
МІСЦЕВОМУ РІВНІ

У статті визначаються етапи і напрями становлення програмно-цільового методу планування на місце-
вому рівні в Україні. Розробляються комплексні заходи щодо розвитку програмно-цільового методу пла-
нування в умовах трансформації економіки України.

Ключові слова: програмно-цільовий метод планування, бюджетна програма, місцеві органи влади,
середньострокове бюджетне планування, місцеве замовлення, реєстр видаткових зобов’язань.

Храпкіна В.В., Крутушкіна В.В. ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНOЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В статті проаналізовано сучасний стан, основні теоретичні та практичні аспекти грошово-кредитної
політики України. Розглянуто основні інструменти, які використовує Національний банк України для
проведення монетарної політики, що направлена на стабілізацію фінансової системи країни.

Ключові слова: грошовий ринок, грошово-кредитна політика, Національний банк України, монетарна
політика, фінансово-економічна криза.

Комар Т.В. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
У статті досліджуються основні етапи економічного розвитку країни та інфляційного процесу за 1991-

2010 роки. Проаналізовані чинники, які провокують зростання рівня інфляційні, а також чинники які
сприяють чи гальмують економічне зростання. Досліджена динаміка зміни валового внутрішнього про-
дукту в залежності від зміни темпів інфляції. Виявлені фінансові аспекти впливу інфляції на економічне
зростання.

Ключові слова: інфляція, економічне зростання, валовий внутрішній продукт, інвестиції, грошові до-
ходи домогосподарств, споживчі витрати.

Шкварський М.Є. ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗНАК ПОДАТКОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ОПОДАТКУВАННІ
ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

У статті, на основі аналізу фактичних даних, досліджено питання факторної залежності «податкового
тиску» в організаціях санаторно-курортного комплексу. Також виявлені і класифіковані ознаки недотри-
мання принципу рівного навантаження в оподаткуванні санаторно-курортних підприємств відповідно до
коефіцієнта податкового навантаження.

Ключові слова: оподаткування, податкове навантаження, санаторно-курортні організації, податкова
дискримінація.

Шулюк Б.С. ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ВИДАТКІВ НА
СФЕРУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Виділено етапи становлення і розвитку механізму бюджетного планування і прогнозування видатків
на сферу соціально-культурних послуг. Відстежено зміну пріоритетів держави в процесі надання сус-
пільних послуг в умовах економічних трансформацій. Аргументовано необхідність вдосконалення функ-
ціонування згаданого механізму в контексті вирішення проблем, пов’язаних з недостатнім фінансуван-
ням сфери соціально-культурних послуг.

Ключові слова: бюджетне планування і прогнозування, бюджетні видатки, мінімальні державні га-
рантії, сфера соціально-культурних послуг.

Пурій Г.М. ОЦІНКА РИЗИКОВОСТІ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА
ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Запропоновано модель оцінки рівня ризиковості кредитно-інвестиційної діяльності банків. Здійснено
оцінку та проведено порівняльний аналіз ризиковості банківської діяльності на фінансовому ринку Ук-
раїни за окремими групами банків, виділеними за величиною активів.

Ключові слова: банк, ризиковість, нормативно-індексна модель, динамічний норматив, кредитно-інве-
стиційна діяльність.

Радова Н.В. ПРІОРИТЕТИ КОНСОЛІДАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД
Досліджено процеси злиття та поглинання банківських установ і передумови створення високо капі-

талізованої банківської системи в Україні. Особлива увага приділена аналізу й узагальненню основних
тенденцій процесу злиття та поглинання у банківському секторі зарубіжних країн.

Ключові слова: злиття, поглинання, консолідація, поєднання, методи злиттів і поглинань.
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Веретенникова О.В., Бондаренко А.В. СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ
І ЇХ РОЛЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

В статті розглянуто сутність і основні характеристики системи, визначені системні характеристики
інвестиційного ринку, особливості взаємодії його елементів — суб’єктів інвестиційної діяльності, а та-
кож вплив взаємодії елементів на формування додаткового ефекту функціонування суб’єктів інвестицій-
ного процесу, що може бути застосований в подальшій діяльності кожного з учасників інвестиційної
діяльності.

Ключові слова: система, елемент, взаємодія, зв’язки, інвестиційний ринок, інвестиційна діяльність,
суб’єкт інвестиційної діяльності

Єжакова Н.В. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬ-
НОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АР КРИМ

У статті проведений аналіз фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності підприємств
харчової промисловості Автономної Республіки Крим. Автором проаналізовані різні фінансові ресурси
для здійснення інноваційних процесів, а також виявлені сучасні тенденції фінансування науково-техніч-
ного розвитку досліджуваних підприємств.

Ключові слова: інноваційна діяльність, фінансово-кредитне забезпечення, аналіз інноваційної діяль-
ності, харчова промисловість

Назарова Л.В. РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ,
ПЕРСПЕКТИВИ

Статтю присвячено визначенню місця і ролі іноземного інвестування у розвитку агропромислового
комплексу України, визначені основні проблеми. Розглянуто стан розвитку галузей АПК, висвітлені ос-
новні показники зовнішньої торгівлі аграрною продукцією.

Ключові слова: агропромисловий комплекс, зовнішня торгівля, експорт, імпорт, іноземне інвестування

Іголкін І.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ЗА-
САДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

У статті досліджено особливості розвитку партнерства держави та капіталу в інноваційній сфері в
країнах, що розвиваються та виявлено механізми і принципи його регулювання.

Ключові слова: національна інноваційна система, державно-приватне партнерство, інноваційна та інве-
стиційна політика.

Лацик Г.М. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ПОРТФЕЛЯ ІПОТЕЧНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ФІНАН-
СОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Розроблено методику визначення ефективної інвестиційної стратегії вкладення фінансових ресурсів
в іпотечні цінні папери контрагентами економічних відносин.

Ключові слова: антагоністична гра, іпотечні цінні папери, іпотечні облігації, інвестиційний портфель.

Семикіна К.В. ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
У статті зроблено аналіз ситуації щодо залучення інвестицій в сільське господарство і поліпшення

інвестиційного клімату, вивчені регіональні особливості залучення інвестицій в АПК України. Окресле-
но специфіку аграрного сектора економіки, виявлено головні проблеми залучення інвестицій в АПК та
основні чинники, що зумовлюють їх. Крім того, охарактеризовані основні умови для створення сприят-
ливого інвестиційного клімату в економіці в цілому та в аграрному секторі зокрема.

Ключові слова: агропромисловий комплекс України, інвестування, фінансовий лізинг, дорадчі центри,
екологічний стан територій.

Сидорук С.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
РЕГІОНУ

У статті обґрунтовано суть готельного бізнесу для розвитку регіону, визначено суб’єкти та об’єкти
ринку, проаналізовано асортимент готельних послуг в регіоні.

Ключові слова: ринок готельних послуг, готельний бізнес, суб’єкти послуг, асортимент готельних по-
слуг, попит, пропозиція.


