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АНОТАЦІЇ
Воробйова О.І., Воробйов Ю.М. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНО-

СИН В УКРАЇНІ
У статті досліджені теоретичні і практичні питання фінансово-кредитних відносин в Україні.

Обґрунтовано методологічні засади дослідження фінансово-кредитних відносин.
Ключові слова: фінансово-кредитні відносини, економічні суб’єкти

Белопольська Т.В. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИ-
ЗИКІВ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКОЮ

Розглянуто теоретико-методичні основи ідентифікації, оцінки та зниження негативного впли-
ву фінансових ризиків суб’єктів господарювання з метою підвищення їх фінансової стійкості та
підвищення рівня ВВП.

Ключові слова: фінансовий ризик, прибуток, капітал, фінансовий ризик-менеджмент, грошові
потоки, фінансова стійкість.

Бутиріна В.М. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Розглянуто особливості організаційно-правових форм здійснення страхової діяльності в Ук-
раїні, Російській Федерації та Республіці Білорусь.

Ключові слова: організаційно-правова форма, страхова компанія, страховий ринок, відпові-
дальність.

Ворошило В.В. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ
У статті викладена суть фінансових ризиків домашніх господарств. Розглянуті чинники, що

визначають фінансові ризики домогосподарств. Складена класифікація фінансових ризиків до-
машніх господарств і запропоновані методи усунення фінансових ризиків в розрізі окремих видів
фінансових ризиків.

Ключові слова: домашнє господарство, фінансовий ризик, фінансовий ризик домашніх госпо-
дарств, види фінансових ризиків, чинники фінансових ризиків.

Луняков О.В. СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ЦИКЛІЧНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВО-
ГО РИНКУ

Автором розроблена структурна модель циклічності фінансового ринку на основі виокремлен-
ня взаємозв’язків між основними сегментами фінансового ринку. Запропоновано критерії щодо
ідентифікації джерел шоків, які формуються на фінансовому ринку.

Ключові слова: фінансовий ринок, циклічність, кредитна експансія, монетарна політика

Воробйов Ю.М., Євстаф’єва І.С. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СТРАХУВАННЯ ЗАСОБІВ НАЗЕМ-
НОГО ТРАНСПОРТУ

У статті досліджуються теоретичні та практичні питання страхування наземного автомобіль-
ного транспорту в Україні. Сформульовані основні заходи щодо рішення проблем страхування
автомобільного транспорту.

Ключові слова: страхування, страховий портфель, автомобільне страхування.

Водолазська О.А. Еволюція і генезис поняття страхування
У статті досліджено основні етапи еволюції та генезису страхування. Історичний розвиток

видів страхування та визначення розміру страхових тарифів. Показано розвиток страхування в
Україні.

Ключові слова: страхування, ризик, страхові тарифи, умови страхування, страховий договір.

Демченко І.В. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА АГРАРНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В роботі наведена сутність та умови виникнення фінансової безпеки суб’єктів господарюван-

ня аграрної сфери. Наведені основні ознаки даної категорії. Реалізовано системний підхід до форму-
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вання та забезпечення фінансової безпеки. Запропоновано методику оцінки фінансової безпеки
аграрних підприємств. Проведено дослідження поточного стану аграрного підприємництва в За-
порізькій області України.

Ключові слова: фінансова безпека, суб’єкт господарювання, аграрне підприємництво, фінан-
сові ресурси, фінансово-господарський ризик.

Сітшаєва Л.З. ОЦІНКА ВПЛИВУ ОПОДАТКУВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

У статті проведено оцінку впливу оподаткування на ефективність діяльності підприємств буд-
івельного комплексу України. Автором визначено в якості показника ефективності діяльності бу-
дівельних підприємств показник чистого прибутку. Оцінку впливу оподаткування на показник
чистого прибутку будівельних підприємств проведено за допомогою статистичних методів фак-
торного аналізу: графічний метод і метод кореляційного аналізу.

Ключові слова: оподаткування, оподаткування підприємств, будівельні підприємства, будівель-
ний комплекс України, регіони України, податок на додану вартість, податок на прибуток, подат-
кові відрахування, вибірковий метод, факторний аналіз, графічний метод, метод кореляційного
аналізу, чистий прибуток.

Бондар О.П., Мельник С.С. СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ ЯК МЕТОД ПІДВИ-
ЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ

Розглянуто теоретичні основи сек’юритизації фінансових активів, підходи до визначення цьо-
го поняття, зазначено види активів, які можна сек’юритизувати. Акцентується увага на необхідність
удосконалення механізму сек’юритизації іпотечних кредитів в Україні та вказані шляхи її подаль-
шого розвитку.

Ключові слова: сек’юритизація, оригінатор, іпотечний кредит, банк.

Тарасов І.Ю. СЕГМЕНТАЦІЯ КЛІЄНТІВ В СИСТЕМІ РОЗРОБКИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИ-
КИ БАНКУ

Визначено сутність і значення сегментування клієнтів у системі розробки депозитної політи-
ки, умови виділення сегменту. Узагальнено підходи до бухгалтерської сегментації вкладників банку
за даними приміток до фінансової звітності. Визначено потреби стратегічної сегментації клієнтів.
Виділено основні критерії маркетингової сегментації корпоративних клієнтів і фізичних осіб із
врахуванням їх життєвого циклу і переламних точок. Запропоновано методичний підхід до визна-
чення цільових груп клієнтів по депозитних операціях.

Ключові слова: депозитна політика, операції, клієнти, сегментація, бухгалтерська, стратегічна,
маркетингова

Землячова О.А. ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ФІНАНСОВИХ СУПЕР-
МАРКЕТІВ БАНКІВСЬКИМ ТА СТРАХОВИМ БІЗНЕСОМ

У статті проаналізовані процеси інтеграції банківського і страхового бізнесу. Визначено го-
ловні причини та передумови цих процесів, що проходили на закордонних ринках фінансових
послуг, особливості їх прояви на вітчизняному ринку. Виявлено економічні та правові засади ство-
рення фінансових супермаркетів банківським та страховим бізнесом, з врахуванням норм вітчиз-
няного фінансового та банківського права.

Ключові слова: банк, страхова компанія, об’єднання, фінансовий супермаркет.

Могилко Л.В. КРЕДИТНІ РЕЙТИНГИ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ТА ЧИННИКИ
ЇХ ПОЛІПШЕННЯ

У статті розглянуто особливості присвоєння суверенних кредитних рейтингів міжнародними
рейтинговими агентствами. Наведено останні кредитні рейтинги боргових зобов’язань України
та зазначено фактори, що обумовили отримання таких рейтингів. Визначено чинники впливу на
суверенний кредитний рейтинг та зазначено основні напрями підвищення кредитно-інвестицій-
них рейтингів України.

Ключові слова: державні боргові зобов’язання, міжнародні кредитно-рейтингові агентства,
суверенні кредитні рейтинги, економічні та політичні чинники.
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Білоног Т.В. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПИВОВАРЕННИХ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Проаналізовано стан інвестиційної діяльності пивоварних підприємств України. Досліджено
реалізовані основними гравцями ринку пива інвестиційні проекти та визначено основні напрями
їх інвестиційної активності.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційний проект, ціль, енергоємність виробниц-
тва, інвестиційна стратегія.

Зекір’яева О.А. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Систематизовані методологічні аспекти вивчення інвестиційного розвитку економіки регіону.
Сформовано сучасну структурно-логічну схему розробки й реалізації стратегії інвестиційного
розвитку регіону.

Ключові слова: інвестиційний розвиток, інвестиційна стратегія регіону, пріоритети регіональ-
ного розвитку, структурно-логічна схема розробки й реалізації.

Блажевич О.Г., Соколов І.В. УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглядається сутність поняття «ділова активність». Визначений ключовий параметр:

операційний цикл підприємства. Виявлено фактори, що впливають на формування операційного
циклу. Дано рекомендації щодо підвищення ефективності використання ключових характеристик
операційного циклу підприємства.

Ключові слова: ділова активність, операційний цикл, запаси, незавершене виробництво, гото-
ва продукція, дебіторська заборгованість, виручка від реалізації.

Сєвка В.Г. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО
ЖИТЛА В РЕГІОНАХ

В статті розглянуто нормативні, організаційні та фінансові аспекти формування об’єктів со-
ціального житла в регіонах. Виконано систематизацію теоретичних підходів до визначення сут-
ності соціального житла і його характеристики. Здійснено оцінку наявних методичних підходів
до планування об’єктів соціального житла і вироблені пропозиції щодо зміни таких підходів на
основі принципу повернення коштів, що вкладені у об’єкти соціального житла у регіонах.

Ключові слова: соціальне житло, житловий фонд соціального призначення, опосередкована
вартість житла, повернена плата.

Сухіна О.О. РЕФОРМУВАННЯ ЖКГ: ЯКІСНИЙ АСПЕКТ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Розглядається сучасний стан галузі теплопостачання в контексті функціонування ринкових
відносин. Досліджується можливість побудови ефективної структури джерел фінансування
підприємств теплового господарства в умовах кризи житлово-комунального сектору. Також про-
понуються перетворення, що мають відбуватися у галузі, які спрямовані на створення ефектив-
них організаційно-фінансових механізмів реформування і модернізації всього ЖКГ, а також по-
в’язані з пріоритетним напрямком розвитку — залученням інвестицій в комунальний сектор, що,
в свою чергу, сприятиме вирішенню питань енергетичної безпеки України.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, реформування, теплове господарство, ви-
робнича потужність.

Надворна Г.Г. ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ НА ЕКОНОМІЧ-
НИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

У статті проведено аналіз результативного використання економічного потенціалу підприємств
туристичної рекреаційної сфери з урахуванням взаємодії області кількісних значень ліквідності
та рентабельності, проведено дослідження якісної оцінки блоків показників ліквідності та рента-
бельності на прикладі 15 підприємств туристичної рекреаційної сфери різних регіонів України,
визначено економічний пріоритет управління ефективним використанням економічного потенці-
алу досліджуваних підприємств.

Ключові слова: економічний потенціал, ліквідність, рентабельність, туристична рекреаційна
сфера, економічні результати.


