АНОТАЦІЇ
Пасічник Ю.В. ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Виявлено динаміку основних соціальних індикаторів України протягом 2008-2009 рр. Проаналізовано основні вектори державної фінансової політики соціального спрямування. Запропоновано конкретні заходи у сфері соціального страхування в розрізі складових державної фінансової політики.
Ключові слова: соціальні індикатори, державна фінансова політика, соціальне страхування, фінансові установи, фінансова криза
Єфремов О.В. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Розглянуті проблеми фінансового забезпечення господарювання муніципальних організованостей, виявлені основні причини формування місцевих бюджетів і запропоновані шляхи вдосконалення процесу бюджетування на рівні муніципальних організованостей.
Ключові слова: фінансування, бюджетування, муніципальні організованості, місцеве самоврядування.
Воробйов Ю.М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ
РЕСУРСІВ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ
У статті здійснено теоретичне узагальнення й обґрунтування сутності фінансових ресурсів в соціально-економічній системі держави. Визначено основні ознаки фінансових ресурсів. Запропоновано уточнення дефініції «фінансові ресурси». Розкрито зміст, значення і джерела формування фінансових ресурсів для суб’єктів підприємництва, домогосподарств.
Ключові слова: фінанси, фінансові ресурси, грошові кошти.
Чепурко В.В. ВАЛЮТНИЙ РИЗИК В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, ЧИННИКИ, НАСЛІДКИ
Стаття присвячена теоретичним аспектам валютного ризику і емпіричному дослідженню причин
і чинників його високого рівня в Україні.
Ключові слова: валютний ризик, обмінний курс, рівновага ринку, процентні ставки, інфляція, платіжний баланс.
Примостка Л.О., Сушкова О.Є. ПОДАТКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ
ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Стаття присвячена вивченню сутності поняття податковий потенціал, виявленню факторів, визначаючих його величину, аналізу існуючих підходів до оцінки даного показника та можливості їх застосування на практиці.
Ключові слова: податковий потенціал
Климчук С.В., Мінець Ю.Є. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «КОРПОРАТИВНІ ПРАВА
ДЕРЖАВИ»
У статті проаналізовано чинні нормативно-правові акти в частині визначення понять «корпоративні права» та «корпоративні права держави», виявлено головні недоліки тлумачень цих понять,
з’ясовано юридичну природу корпоративних прав. Запропоновано нове визначення «корпоративних
прав держави».
Ключові слова: корпоративні права, корпоративні права держави.
Рульєв В.А., Когут І.А. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
В статті розглянуто теоретичні аспекти формування фінансової основи соціально-економічного
розвитку регіонів. Проаналізовано діючі підходи до фінансового вирівнювання розвитку територій,
визначено їх переваги та недоліки. Запропоновано власне бачення підходів до збалансування доходів
та видатків бюджетів регіонів.
Ключові слова: регіон, місцеві бюджети, міжбюджетні відносини, доходи, трансферти.
Нехайчук Ю.С. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В АР КРИМ І ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ
Проведено аналіз фінансового забезпечення житлово-комунального господарства. Досліджено
ефективність фінансової діяльності комунальних підприємств. Запропоновано шляхи рішення проблем і реформування галузі.
Ключові слова: фінансове забезпечення, самофінансування, інвестиції, бюджетне фінансування,
реформування.
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Фролов В.І. ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Обґрунтовано принципи управління оборотним капіталом у сільському господарстві. Дано математичний опис задачі оптимізації управління його елементами й джерелами, через підтримку фінансової рівноваги операційного циклу сільськогосподарського підприємства. Сформовано методичні
підходи до комп’ютерної реалізації цієї задачі.
Ключові слова: оборотний капітал, операційний цикл, фінансова рівновага, принципи управління, економіко-математична модель, критерій оптимізації, комп’ютерна реалізація.
Штофер Г.А. ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК ІНДИКАТОР ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
Оцінка ділової активності макросистем здійснюється за допомогою фондових індексів. Індикатори ділової активності здатні суттєво впливати на думку інвесторів при визначенні напрямків використання коштів на фондовому ринку.
Ключові слова: ділова активність, індикатор ділової активності, фондовий ринок, фондові індекси.
Каламбет С.В., Дил Д.О. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА РИНКУ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ
Стаття присвячена визначенню сутності, структури й ролі ринку позичкового капіталу, як сегменту фінансового ринку України. Визначено, що під ринком позичкових капіталів слід розуміти відносини з приводу акумуляції фінансово-кредитними інститутами тимчасово вільних грошових коштів
фізичних і юридичних осіб як резидентів, так і нерезидентів і надання цих капіталів у тимчасове
користування на визначений строк і під встановлений відсоток.
Ключові слова: позичковий капітал, фінансово-кредитний інститут.
Бондар О.П. БАНКІВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Стаття присвячена питанням кредитування населення на споживчі потреби українськими комерційними банками. Аналізується сутність споживчого кредиту, сучасний стан кредитних взаємовідносин банків та населення, перспектив та шляхів їх розвитку.
Ключові слова: споживчий кредит, комерційний банк, автокредит, населення, споживчі потреби
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