АНОТАЦІЇ
Єфремов О.В. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Розглянуто проблеми фінансового забезпечення господарювання муніципальних організованостей, виявлено основні причини формування місцевих бюджетів і запропоновано шляхи вдосконалення процесу бюджетування на рівні муніципальних організованостей.
Ключові слова: фінансування, бюджетування, муніципальні організованості, місцеве самоврядування.
Туманова О.А. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ З НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
В статті розглянуто особливості діяльності з недержавного пенсійного страхування в Україні.
Проаналізовано проблеми та перспективи впровадження даного виду пенсійного страхування.
Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, пенсійне забезпечення, страхові компанії, банківські
установи.
Усков І.В. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА БЮДЖЕТУ, ЙОГО ФУНКЦІЇ
У статті досліджується основні погляди вчених на розуміння сутності бюджету та його функцій.
Визначається авторський підхід у розумінні бюджету як складної багатоаспектної економічної категорії, уточнюються функції, які виконуються бюджетом.
Ключові слова: бюджет, функції бюджету, бюджетні кошти, органи державної і місцевої влади.
Фролов В.І. ТОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Розкрито сутність толінгу й можливості його застосування в управлінні оборотним капіталом
аграрних підприємств. Сформовано алгоритми використання толінгу для його замовника (толінгера)
і підрядника (переробника). Зроблено апробацію алгоритму толінгера для операції толінгу зерна.
Ключові слова: толінг, толінгер, переробник, давальницька сировина, алгоритми обґрунтування
рішень, толінг зерна.
Ворошило В.В. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
У статті уточнені такі поняття як «фінансові ресурси», «фінансові ресурси домашніх господарств».
Розглянуті джерела формування фінансових ресурсів. Виділені критерії і запропонована класифікація фінансових ресурсів домашніх господарств.
Ключові слова: фінансові ресурси, фінансові ресурси домашніх господарств, джерела формування, класифікація фінансових ресурсів домашніх господарств.
Демченко І.В. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ
У статті з’ясовано теоретичні підходи до визначення категорії «фінансова безпека». Розкрито
особливості такої категорії. Показаний зв’язок фінансового ризику та фінансової безпеки підприємства в сучасних умовах господарювання. Запропоновано поділ фінансової безпеки підприємства на дві підсистеми.
Ключові слова: фінансова безпека, фінансовий ризик, суб’єкт господарювання, фактор, умова.
Воробець Т.І. НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ РИНКОВОЇ
ЕКОНОМІКИ
У статті здійснюється теоретичне обґрунтування необхідності фінансових інвестицій у ринковій
економіці. Наводиться правове твердження фінансових інвестицій. Розкривається сучасна інвестиційна ситуація в країні.
Ключові слова: інвестиції, фінансові інвестиції, капітал.
Сітшаєва Л.З. ПОДАТКОВА СИСТЕМА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
РЕГІОНУ
У статті розкриті проблеми сучасного стану та шляхи реформування податкової системи України
в контексті забезпечення економічного розвитку її регіонів. Здійснено аналіз проекту Податкового
кодексу України з точки зору впливу податкових реформ на економічний стан регіонів.
Ключові слова: регіональний розвиток, державна регіональна політика, податкова система, податковий кодекс.
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Воробйова О.І. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті досліджено становлення та розвиток банківського кредитування в Україні. Розкрито основні особливості становлення банківського кредитування. Виявлено особливості розвитку кредитування в останні роки, які підвищили можливості українських банків.
Ключові слова: становлення та розвиток банківського кредитування
Воробйов Ю.М. АНАЛІЗ СТАНУ КРЕДИТУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ
У статті здійснено теоретико-методичне дослідження стану фінансових інститутів в соціальноекономічній системі держави. Встановлено, що вітчизняні фінансові інститути поки що не вийшли з
фінансово-економічної кризи, що негативно вплинуло на економіку. Найбільших успіхів щодо подолання кризових явищ досягли банківські інститути.
Ключові слова: фінансові інститути, банківські установи, страхові компанії, недержавні пенсійні
фонди.
Срібна К.А., Срібний В.І. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Дано уявлення про сучасні тенденції розвитку банків України, розглянуто рейтинги українських
банків та банків з іноземним капіталом за обсягом загальних активів, обсягом кредитного портфеля,
фінансовому результату банківської діяльності в Україні, та визначено перспективи розвитку банків
на кредитному ринку України.
Ключові слова: банки, активи, кредитний портфель, депозити, сучасні тенденції, іноземний капітал, рейтинг, банківські установи, банківська система.
Кажан В.А. СВІТОВА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ
У статті автор спробував узагальнити та систематизувати концептуальні засади методів визначення, оцінки та управління кредитними ризиками в банківських системах інших країн та оцінити їх
практичну ефективність з огляду на адаптацію управлінських підходів іноземних банків в Україні.
Ключові слова: банківська система, кредитні ризики, кредитоспроможність, позичальник,
ліквідність активів, оборотність капіталу, залучення коштів, прибутковість.
Іванішкіна Ю.А. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
У статті теоретично обґрунтовується економічна сутність інвестиційно-будівельного комплексу
на основі вивчення еволюції процесу інвестування в будівельну галузь, розкриття поняття інвестиційно-будівельного комплексу з позиції теоретичного аналізу, узагальнення формулювань терміна з
погляду визначення поняття й виявлення критеріїв віднесення до нього.
Ключові слова: інвестиційно-будівельний комплекс.
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