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АНОТАЦІЇ
Воробйова О.І. ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ДІЯЛЬНОСТІ У РОСІЇ
У статті розкрито теоретичні положення по державному фінансовому регулюванню інвестиційної діяль-

ності. Обґрунтовано необхідність оптимізації участі держави в інвестиційному процесі. Запропоновано фінан-
сові методи регулювання інвестиційної діяльності на сучасному етапі розвитку російської економіки.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, державне регулювання інвестиційної діяльності, державне фінан-
сове регулювання інвестиційної діяльності.

Абібуллаєв М.С. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Досліджено джерела фінансування збалансованого розвитку підприємства за його основним компонентам.
Ключові слова: підприємство, збалансований розвиток, фінансове забезпечення, джерела фінансування.

Друзін Р.В., Абдурешітова Д.В. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ АВТОДОРОЖНЬОЇ БЕЗ-
ПЕКИ ЗА РАХУНОК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

У статті розглянуті перспективи розвитку альтернативної енергетики в Республіці Крим. Проаналізовано
енергетичний потенціал Криму та можливі місця розташування джерел енергії на поновлюваних джерелах
енергії. Розглянуто енергетичні проблеми Криму та можливі шляхи їх вирішення, що дозволить РК бути менш
енергозалежною від материкової частини країни. Наведено необхідні умови для розвитку альтернативної енер-
гетики в РК та підвищення автодорожньої безпеки за допомогою геліосистем. На основі проведеного дослід-
ження пропонується вкладати інвестиції в альтернативні джерела енергії РК, використовуючи світовий досвід.

Ключові слова: альтернативна електроенергетика, сонячна енергія, геліосистема.

Єрмоленко Г.Г., Панаско Д.С. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТ-
НОГО КОМПЛЕКСУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ: ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ

У статті проведено аналіз фінансово-економічної діяльності санаторно-курортного комплексу Республіки
Крим, а також запропонована класифікація інновацій в санаторно-курортному комплексі. Дані інновації мо-
жуть забезпечити економічну ефективність санаторно-курортних підприємств, а також позитивний соціаль-
ний та екологічний ефекти в регіоні.

Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, інноваційний проект, санаторно-курортний комплекс,
інноваційні пріоритети, фінансово-економічна діяльність, фінансове забезпечення.

Куссий М.Ю. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ ФРАКТАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ФІНАН-
СОВОГО РИНКУ В ПРОГНОЗНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ДИНАМІКИ ЦІНИ

У статті аргументовано пропонується методологічний підхід до використання фрактальної структури фінан-
сового ринку в прогнозному моделюванні динаміки ціни, а також пояснена важливість цієї структури для
ліквідності ринку. На основі розглянутого в роботі підходу була запропонована адекватна модель, що викори-
стовує фрактальну структуру ринку.

Ключові слова: фінансовий ринок, фрактальна структура ринку, модель.

Нехайчук Ю.С., Нехайчук Д.В. ОЦІНКА СИСТЕМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМО-
ВРЯДУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

У статті розглядаються особливості системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування, обме-
жені фінансовою політикою держави щодо розвитку місцевого самоврядування та заходи з фінансового ме-
неджменту органів місцевого самоврядування, спрямовані на підвищення ефективності надання місцевих
благ громадянам. Показано, що системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в країнах-
членах Європейського Союзу характеризуються високою ефективністю, коли місцеві блага надаються у необ-
хідному обсязі. Доводиться, що в процесі децентралізації управління державі необхідно створювати правові та
фінансові передумови у сфері самоврядування для регіонів та територіальних громад. Тому при реформу-
ванні системи фінансових відносин регіонів та центру важливо забезпечити регіонам такі умови функціону-
вання, за яких би вони мали достатній потенціал для розширеного відтворення і були економічно і бюджетно
самодостатніми.

Ключові слова: фінансове забезпечення, місцеве самоврядування, децентралізація, бюджетна система,
трансферти, податкові надходження.

Чепорова Г.Є., Чепоров В.В. ФОРМУЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті розглянуто формульне фінансування вищої освіти, широта його використання, переваги та недо-

ліки. На основі практичних даних визначена проблема в простежуванні розподілу ресурсів на всіх рівнях їх
розподілу; відзначено, що в різних країнах використовуються різні відносні коефіцієнта «студенти / викладач»
для різних галузей знань. Відзначено роль організаційної структури при переході на формульне фінансування.

Ключові слова: формульне фінансуванням, вища освіта, простежування витрат, рівні розподілу.
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Акініна Л.Н. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ГІДРОРЕСУРСІВ
Досліджено досвід кількох суб’єктів Російської Федерації у сфері використання рекреаційних гідроресурсів.

Виявити ряд проблем, пов’язаних з фінансовим аспектом використання водних об’єктів. Запропоновано за-
гальну методику оцінки економіко-екологічної ефективності використання водних ресурсів.

Ключові слова: рекреаційні гідроресурси, фінанси, використання, раціональність, водні ресурси, оцінка,
економічна ефективність.

Котлярова K.С. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМ-
ПЛЕКСУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

У статті досліджуються особливості формування та використання фінансових ресурсів курортно-рекреа-
ційного комплексу Республіки Крим. Визначено шляхи формування фінансових ресурсів та виявлено основні
проблеми фінансового забезпечення курортно-рекреаційного комплексу. На підставі проведеного досліджен-
ня запропоновано шляхи поліпшення стану фінансових ресурсів курортно-рекреаційного комплексу Респуб-
ліки Крим.

Ключові слова: курортно-рекреаційний комплекс, фінансові ресурси, шляхи формування.

Воробйов Ю.М. РОЗВИТОК РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ РОСІЇ
У статті проведений аналіз розвитку перестрахування Росії. Розкрита економічна сутність перестрахування

та методологічні основи функціонування ринку перестрахування. Розглянуто чинники позитивного та нега-
тивного впливу на ринок перестрахування Росії. Сформульовано пропозиції щодо поліпшення розвитку пере-
страхування в країні.

Ключові слова: страхування, перестрахування, ринок перестрахування.

Боднер Г.Д., Друзін Р.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСАГО В РОСІЇ
У статті розглянуто сутність автострахування, виявлено тенденції розвитку страхування відповідальності

автовласників, визначено основні проблеми страхування відповідальності автовласників. Запропоновано інфор-
мування страхувальників щодо наявних страхових продуктів, активізація крос-продажів; активізація впровад-
ження інформаційних технологій, удосконалення системи Інтернет-продажів, підвищення рівня маркетингу і
реклами; диверсифікація страхових портфелів компаній з метою зниження залежності від автотранспортного
страхування, а також розширення каналів продажів страхових послуг.

Ключові слова: автострахування, страховий портфель, ОСЦВА, страхова послуга.

Бутиріна В.М. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА
УКРАЇНИ В 2009-2013 РОКАХ

У статті представлені результати аналізу функціонування страхового ринку Російської Федерації та України
в 2009-2013 рр., зіставлені та проаналізовано основні абсолютні та відносні показники, акцентовано увагу на
головних тенденціях і результатах.

Ключові слова: страхові організації, страховий ринок, страхові премії, страхові виплати, аналіз, показники,
стан.

Смірнова О.О. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
У статті розкрито теоретичні засади понять страхування та страхове підприємництво, де страхове підприє-

мництво розглядається як ринкова діяльність, яка пов’язана з розробкою і реалізацією страхової продукції та
страхових послуг. У ході дослідження визначено ознаки страхового підприємництва. Розглянуті сценарії фор-
мування і розвитку страхової діяльності в Росії.

Ключові слова: страхування, страхове підприємництво.

Машьянова О.Є. ОЦІНКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
Розглянуто основні підходи до визначення сутності капіталізації страхової компанії. Викладено погляди

вітчизняних економістів на проблему капіталізації страховиків. Проаналізовано тенденції оцінки капіталізації
російських страхових компаній.

Ключові слова: страхова компанія, капіталізація, статутний капітал, додатковий капітал, прибуток, власний
капітал, страхові резерви, страхова капіталізація.

Борщ Л.М. ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ
Розглянуто основні критерії фінансової безпеки, які є суттю теорії економічної безпеки в банківській сис-

темі. Проаналізовано основні соціально-економічні показники, що впливають на іпотечне кредитування в
системі фінансової безпеки банків. Визначено індикатори ринкової влади на безпеку.

Ключові слова: фінансова безпека, кредитування, критерії, показники, індикатори, ефективність.
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Бондар О.П. ЕТАПИ ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ МЕРЕЖІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У БАНКІВСЬКУ СИСТЕ-
МУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Розглянуто етапи інтеграції банківської мережі Республіки Крим у банківську систему Російської Феде-
рації, визначено особливості виділених етапів, вказані основні проблеми перехідного періоду та запропонова-
но заходи щодо їх вирішення.

Ключові слова: банківські установи, інтеграція банківської мережі Республіки Крим, банківські послуги.

Кондрашова Г.П. ОПТИМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ІПОТЕЧНОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ В РОСІЇ
У статті проаналізовано оптимальні параметри іпотечного житлового кредитування в Росії, а саме: описані

«портрети» типового та ідеального іпотечного позичальника (по Москві і Московській області), а також пор-
трет типової іпотечної квартири (по Москві).

Ключові слова: «портрети» типового іпотечного позичальника, ідеального іпотечного позичальника, іпо-
течної квартири.

Деркач Ю.В. СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ
Досліджено існуючі підходи до розкриття економічної сутності, основних характеристик та видів соціаль-

них інвестицій.
Ключові слова: соціальні інвестиції, принципи соціального інвестування, класифікація соціальних інвестицій.

Османова Е.У.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕ-
СТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статті проведено аналіз значення грошово-кредитного регулювання як важливого механізму регулюван-
ня інвестиційно-інноваційної діяльності. Обґрунтовано значущість інноваційного розвитку для економічного
зростання держави. Виділено та розглянуто інструменти грошово-кредитного регулювання інвестиційно-інно-
ваційної діяльності. Розглянуті напрями впливу грошово-кредитних інструментів, інфляції і кредитного ризику
на інвестиційний клімат. Розкриті загальні методи впливу грошово-кредитної політики Національного банку
України на кредитну політику комерційних банків. Вивчено основні напрямки грошово-кредитної політики
Банку Росії щодо кредитної політики комерційних банків.

Ключові слова: грошово-кредитне регулювання, інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність.

Сурніна К.С., Яновська Г.А. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В ТУРИЗМІ

У статті розглянутий механізм державної підтримки малого підприємництва в туризмі як в Росії, так і на
світовому досвіді. Аналізуються проблеми його функціонування, а також визначені основні важелі державно-
го регулювання у туристичній сфері. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення і формування механізму
державної підтримки малого підприємництва в туристській галузі. На прикладах країн, розвинених в туристич-
ної галузі, проаналізовані найбільш ефективні заходи державної підтримки туристичної діяльності. Розглянуто
та проаналізовано державна підтримка з боку Російської Федерації.

Ключові слова: державна підтримка, фінансовий механізм, державне регулювання.


