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У збірнику проаналізовано актуальні проблеми розвитку фінансового ринку України в умовах сучасної 

макроекономічної ситуації та визначено основні шляхи їх подолання. Встановлено напрями і пріоритети 

реформування фінансового ринку в контексті антикризового регулювання і глобалізаційних процесів.  

Розглянуто та проаналізовано сучасний стан іпотечного кредитування в Україні. Досліджено структуру 

банківського іпотечного кредитування, визначено вплив на неї чинників, пов’язаних з наслідками економічної 

кризи. Визначено проблеми, що перешкоджають інтенсивному розвитку іпотечного кредитування в Україні. 

Досліджено структуру споживання енергії в Україні та світі. Запропоновано заходи з підвищення 

енергетичної безпеки підприємств за основними напрямками підвищення енергетичної ефективності та 

використання альтернативних (відновлювальних) джерел енергії.  

У збірнику розміщено статті наших колег-економістів із різних наукових та освітніх закладів України.  

Погляди авторів щодо окремих положень статей можуть не збігатися з поглядами редакційної колегії. 
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