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АНОТАЦІЇ

Воробйов Ю.М., Гладжикурка В.О. АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУ-
ВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті здійснено аналіз стану державного пенсійного страхування. Визначено, що в сучасних умов
державна система пенсійного страхування зазнає великих труднощів через постійне зростання чисель-
ності пенсіонерів і скорочення обсягів пенсійних внесків. Запропоновано фінансові заходи та законо-
давчі зміни, які дасть змогу підвищити ефективність солідарної системи пенсійного забезпечення.

Ключові слова: загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, мінімальна пенсія, пенсійні
внески, пенсійний фонд.

Павлюк К.В., Павлюк С.М. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ РОЗВИТКУ ЯК ЧИН-
НИК ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

У статті проаналізовано динаміку інвестицій в основний капітал, в тому числі за рахунок бюджет-
них коштів, обґрунтовано діяльність формування Інвестиційного фонду України як інструменту дер-
жавної інвестиційної політики і чиннику розвитку державно-приватного партнерства в інвестицій-
ної сфері.

Ключові слова: інвестиції в основний капітал, Інвестиційний фонд України.

Єфремов О.В. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ У МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІЗО-
ВАНОСТЯХ

Уточнено сутність протікання інноваційного процесу в умовах роботи підприємств муніципаль-
них організованостей, роль підприємців у переході господарювання на інноваційні технології й орган-
ізацію виробництва.

Ключові слова: інновації, муніципальні організованості, підприємництво, соціально-економічний
розвиток.

Рокоча В.В., Ковтонюк К.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ЗАКОНОМІРНОСТІ
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ФІНАНСОВОМУ ПРОСТОРІ

У статті досліджуються передумови розвитку інтеграційної закономірності в європейському фінан-
совому просторі, що проявляється на мікро- та макрорівнях, а також рівень фінансової інтеграції.

Ключові слова: інтеграційні закономірності, фінансова інтеграція

Нехайчук Д.В. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ДОМОГОСПО-
ДАРСТВ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ БАЗИ РЕГІОНУ

У статті розкривається сутність сутність та склад фінансів на регіональному рівні. Показується
значення таких складових як фінансові ресурси підприємств та домогосподарств регіону. Робляться
відповідні висновки щодо секторного підходу до оцінки фінансової бази регіону.

Ключові слова: фінансові ресурси підприємств та домогосподарств, фінансова база регіону

Цопа Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ СФЕРИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ФІНАНСО-
ВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті виявлені галузеві цілі, що визначають специфіку оцінки функціонування підприємства
важкого машинобудування. Розглянуті показники оцінки сфери фінансового забезпечення і фінансо-
вого результату промислового підприємства з урахуванням його поточних цілей і життєвого циклу.

Ключові слова: оцінка функціонування, система показників, сфера фінансового забезпечення, сфера
фінансового результату.

Туманова О.А. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
В статті розглянуто ознаки, які характеризують економічну сутність страхування в загалі, та стра-

хування в сільському господарстві окремо. Був проведений історичний аналіз розвитку сільськогос-
подарського страхування в Україні. Виявлено основні проблеми сучасного страхування в аграрному
секторі економіки України.

Ключові слова: страхування, сільськогосподарське страхування, страховий захист, аграрний сектор.

Климчук С.В., Друзін Р.В. ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА В
АР КРИМ

Визначені фінансові проблеми інституту банкрутства в Україні, проведений кількісний аналіз
розвитку інституту банкрутства в АР Крим в розрізі стадій банкрутства та форм власності, розгля-
нуті структурні особливості динаміки кількості підприємств-банкротів в АРК.

Ключові слова: інститут банкрутства, арбітражний керуючий, розпорядження майна, санація,
ліквідація.



90

Яцух О.О. СТРАХУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ ЯК ОСНОВНІ МЕТОДИ ФІНАНСОВО-КРЕ-
ДИТНОГО МЕХАНІЗМУ, ДІЮЧОГО В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Розглядаються одні з основних методів фінансово-кредитного механізму, діючі в аграрному сек-
торі, зокрема страхування та кредитування. Відображено роль держави в таких процесах.

Ключові слова: страхування, кредитування, аграрний сектор

Усков І.В. ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ПО ДОХОДАХ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ
КРИЗИ

У статті проаналізовані особливості формування дохідних джерел на рівні місцевих бюджетів у
регіоні. Запропоновані комплексні заходи щодо поліпшення формування дохідних джерел місцевих
бюджетів в умовах світової економічної кризи.

Ключові слова: доходи місцевих органів влади, міжбюджетні трансферти, система міжбюджет-
них взаємовідносин.

Воробйова О.І. ДЕПОЗИТНИЙ РИНОК АР КРИМ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті визначено сучасні тенденції функціонування депозитного ринку АР Крим. Встановлено,

що депозитний ринок регіону не має тенденції до значного зменшення його основних показників,
незважаючи на фінансову кризу в країні. Визначено основні можливі варіанти та перспективи у зміні
ситуації на депозитному ринку регіону

Ключові слова: депозити, депозитний ринок регіону, банківські мережі регіону.

Землячов С.В. СУТНІСТЬ, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ І ЗНАЧЕННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ КО-
МЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

У статті вивчається сутність, джерела формування ресурсів банків і запропоновані нові підходи
до їх класифікації. Запропонований розгляд банківських ресурсів в мікроекономічному і макроеко-
номічному аспектах. Викладено авторське трактування поняття ресурсної бази банків. Запропоно-
вані нові критерії структуризації ресурсної бази банків. Вивчено значення ресурсної бази банків,
виділені нові підходи до розгляду ролі ресурсної бази комерційних банків.

Ключові слова: комерційний банк, ресурсна база, банківські ресурси, власний капітал, залучені
кошти, запозичені кошти.

Срібна К.А. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАН-
НЯ НА РІВНІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ

Дано уявлення про сучасні тенденції розвитку іпотечного банківського кредитування на рівні
України і її окремих регіонів, розглянуті види іпотечних кредитів, які надають банківські установи
позичальникам, і схеми іпотечного кредитування, визначені основні учасники системи іпотечного
кредитування.

Ключові слова: іпотечне кредитування, заставник, заставодержатель, іпотечний банк, банківські
установи, ануїтет, роловер.

Васильєва Н.К., Пістунов І.М., Пістунов М.І. ОЦІНКИ ТЕРМІНІВ ЛІКВІДНОСТІ ПРО-
ДУКЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ

Обґрунтовано, що зростання ризику непогашення кредитів сільськогосподарськими підприєм-
ствами обумовлено обмеженими термінами зберігання їх продукції. Встановлено, що залежність
ліквідності від термінів зберігання аграрної продукції підпорядковується експоненційному закону.

 Ключові слова: кредитування сільськогосподарських підприємств, ліквідність аграрної продукції,
термін зберігання, експоненційний закон.

Пожарицька І.М., Пілатова Т.М. ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ КОТТЕДЖНОГО БУДІВ-
НИЦТВА

Виділені чинники, що впливають на вибір оптимізаційної моделі інвестування коттеджного буд-
івництва. Проведена порівняльна характеристика організаційно - правових форм інститутів сумісно-
го інвестування. Досліджений механізм інвестування (фінансування) коттеджного будівництва з ви-
користанням венчурного інвестиційного фонду і житлово-будівельного кооперативу

Ключові слова: інвестування, фінансування, будівництво, інститути сумісного інвестування


