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АНОТАЦІЇ

Пашенцев О.І. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ НЕТТО-СТАВКИ ЕКОЛОГІЧНОГО
СТРАХУВАННЯ

Проаналізовано підходи щодо формування нетто-ставки екологічного страхування. Визначено,
що в сучасний час немає однієї точку зору відносно її формування. Запропоновано методику розра-
хунку цієї ставки та математичний підхід щодо визначення прогнозної оцінки ставки екологічного
тарифу.

Ключові слова: екологічне страхування, нетто-ставка, брутто-ставка, тарифна ставка, екологічний
збиток

Воробйов Ю.М., Блажевич О.Г. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ОРГАНІЗАЦІЙ РЕКРЕАЦІЙНОЇ
СФЕРИ

У статті досліджено сутність фінансової безпеки організацій рекреаційної сфери. Встановлено,
що для організацій рекреаційної сфери найважливішою умовою забезпечення фінансової безпеки є
формування рівномірного грошового потоку на протязі всього року. На основі аналізу фінансового
стану організацій рекреаційної сфери обґрунтовано рекомендації щодо підвищення рівня їх фінан-
сової безпеки.

Ключові слова: фінансова безпека, фінансовий стан організацій, рекреаційна сфера

Нехайчук Д.В. ВПЛИВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ РЕГІОНУ
У статті досліджуються основні напрямки та можливості використання права комунальної влас-

ності задля формування фінансового потенціалу розвитку регіону. Показується важливість надход-
жень від об’єктів нерухомості регіону у загальному обсязі доходів бюджету. Робляться відповідні
висновки щодо необхідності розробки сучасних методів управління комунальною власністю.

Ключові слова: фінансові ресурси, комунальна власність, управління майном, фінансові надход-
ження, плата, оренда, нерухоме майно.

Нехайчук Ю.С. ПРО ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК

В статті розкривається сутність тіньової економіки країни та її вплив на економічний розвиток.
Проводиться власний аналіз існуючої системи оподаткування та роль тіньового сектору у цьому ме-
ханізмі. Робляться відповідні висновки щодо можливості зниження питомої ваги «тіні» в загальній
економічній системі.

Ключові слова: тіньова економіка, тіньовий сектор, система оподаткування, податки, доходи, ви-
датки, ухилення від оподаткування.

Туманова О.А. ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ В ЗА-
РУБІЖНИХ КРАЇНАХ

В статті проаналізовано особливості страхування сільськогосподарських ризиків в зарубіжних
країнах, зокрема у США, Канаді, Португалії, Іспанії та Росії. Розглянуто доцільність застосування
досвіду систем даного виду страхування в Україні.

Ключові слова: страхування, сільськогосподарські ризики, аграрний сектор, страхові платежі.

Усков І.В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
У статті розглядаються основні теоретичні погляди вчених на сутність і роль місцевих фінансів.

Пропонується власний авторський підхід до визначення сутності місцевих фінансів в умовах транс-
формації економіки України.

Ключові слова: місцеві фінанси, місцеві органи влади, бюджет, бюджетні кошти, місцеві бюджети.

Ворошило В.В. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДОМОГОСПОДАРСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
У статті розглядається сутність понять «безпека», «економічна безпека». «фінансова безпека».

Обґрунтується авторський підхід до поняття «фінансова безпека домашнього господарства».
Ключові слова: домашнє господарство, безпека, фінансова безпека.

Демченко І.В. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ СУБ’ЄКТА ГОСПО-
ДАРЮВАННЯ

В даній статті показано роль стратегічного управління фінансовою безпекою підприємства в су-
часних умовах господарювання. Наведені основні концептуальні питання забезпечення фінансової
безпеки суб’єкта підприємництва. Надана модель побудови системи стратегічного управління фінан-
совою безпекою підприємства.

Ключові слова: фінансова безпека, стратегічне управління, суб’єкт господарювання, система, кон-
цептуальне питання.
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Сітшаєва Л.З. ПОДАТКИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

У статті виявлено значення податкового механізму стимулювання підприємницької діяльності,
розглянуто проблеми функціонування податкової системи України, запропоновані засоби податково-
го регулювання питання підтримки вітчизняного сектору підприємництва.

Ключові слова: податок, ділова активність, державне регулювання, підприємницька діяльність.

Воробйова О.І. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ КРЕДИТНИХ ВКЛАДЕНЬ В СО-
ЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ ДЕРЖАВИ

У статті здійснено дослідження напрямів та обсягів кредитних вкладень в економіку України.
Встановлено, що найбільший обсяг банківського кредитування припадає на реальний сектор еконо-
міки і домогосподарства. Розроблені пропозиції щодо збільшення обсягів кредитування нефінансо-
вого сектору економіки і домогосподарств.

Ключові слова: банківське кредитування нефінансового сектору і домогосподарств.

Срібна К.А. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Дано уявлення про сучасну діяльність банків в України, розглянуто рейтинги українських банків

та банків з іноземним капіталом за обсягом залучених коштів юридичних та фізичних осіб та визна-
чено перспективи розвитку банківських інститутів на кредитному ринку України.

Ключові слова: банки, кредитний ринок, депозити, сучасні тенденції, іноземний капітал, рейтинг,
банківські установи, банківська система.

Жернова Е.В., Фролов В.І. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Уточнено поняття й розкриті структура та механізми регіональних інвестиційних процесів. Про-
ведений аналіз динаміки й дана оцінка поточного стану інвестиційних процесів в Україні. Запропо-
новано перспективний напрямок активізації інвестиційних процесів через розвиток державно-при-
ватного партнерства на базі інструментів проектного фінансування.

Ключові слова: інвестиційний процес, структура, механізм, динаміка інвестицій, рівняння регресії,
державно-приватне партнерство, проектне фінансування.

Воробець Т.І. ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЇХ ВИКОРИС-
ТАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ

У статті здійснюється теоретичний аналіз основних інструментів фінансового інвестування, а
також їх використання на вітчизняному фондовому ринку. Наводиться правове твердження понять.
Розкривається сучасна інвестиційна ситуація в країні.

Ключові слова: фінансові інвестиції, фінансові інструменти, фондовий ринок.


