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АНОТАЦІЇ
Воробйов Ю.М. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ В

УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ РИНКІВ
Розглянуто основні положення щодо фінансового забезпечення господарської діяльності організацій.

Розкрито основні методи, способи та моделі фінансового забезпечення. Показано можливі власні і позикові
джерела фінансових ресурсів для фінансового забезпечення господарської діяльності. Проаналізовано мож-
ливості використання різних методів і моделей фінансового забезпечення господарської діяльності органі-
зацій промисловості в умовах нестабільності ринків.

Ключові слова: фінансове забезпечення, господарська діяльність організацій промисловості, не-
стабільність ринків.

Воробйова О.І. ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
Розглядаються питання державного фінансового регулювання соціальних процесів. Показано, що в

Російській Федерації найчастіше для державного регулювання соціальних процесів використовується ме-
ханізм фінансового забезпечення виплат і пільг за рахунок бюджетів різного рівня і коштів державних соці-
альних позабюджетних фондів. Обґрунтовано, що в умовах фінансово-економічної нестабільності, антиро-
сійських санкцій держава винна активніше використовувати механізми фінансового регулювання і фінансо-
вого стимулювання економіки для підтримки соціальної сфери. Рекомендовано активніше залучення насе-
лення країни до вирішення питань соціального страхування. Для цього пропонується переглянути підходи
до нарахування і виплати заробітної плати в державному і приватному секторах, яка повинна стати одним з
важливих інструментів соціального захисту для тих, що всіх працюють і їх сімей, а також дієвим джерелом
утворення різних соціальних позабюджетних фондів країни.

Ключові слова: державне фінансове регулювання, фінансове забезпечення, фінансове стимулювання,
соціальні процеси, соціальні виплати і пільги, заробітна плата.

Гурова В.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ
У даній статті автором проведено аналіз дослідження економічної сутності поняття «податкове плану-

вання», вивчені та узагальнені існуючі визначення податкового планування. Представлений науковий підхід
вчених і обґрунтовано авторське бачення щодо визначення сутності даного поняття.

Ключові слова: податкове планування, податкові зобов’язання, оптимізація податкових платежів, обліко-
ва політика, ефективність.

Карлова Г.І. СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ТУРИСТСЬКОМУ
ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розглянуто сутність нематеріальних активів, виявлені їх відмінні характеристики на туристсько-
му підприємстві. Сформульовані основні класифікаційні ознаки, за якими здійснено класифікацію нема-
теріальних активів на туристських підприємствах.

Ключові слова: нематеріальні активи, туристські підприємства, класифікація нематеріальних активів.
Куссий М.Ю. РЕФЛЕКСИВНИХ ПРОЦЕСІВ НА СИСТЕМНУ СТІЙКІСТЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
У статті пропонується методологічний підхід до дослідження системної стійкості фінансових ринків

при прогнозному моделюванні динаміки ціни з урахуванням рефлексивністі ринку. Розглядаються основні
джерела впливів, що обурюють, на системну стійкість фінансового ринку. Показано, що ці впливи носять
рефлексивний характер.

Ключові слова: фінансовий ринок, стійкість, рефлексивність, економічні агенти, самоорганізація ринку.
Воробйова О.І., Герасимчук Л.С. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІ-

АЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Досліджено основні напрямки фінансового регулювання державою соціальних процесів, ефективність

їх застосування. Проаналізовано основні показники соціальних виплат та їх динаміка на сучасному етапі
розвитку.

Ключові слова: фінансове регулювання; соціальні процеси; соціальні гарантії; соціальні виплати.
Боднер Г.Д., Друзін Р.В. ОСЦВА У СНД: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
У статті розглянуто еволюцію обов’язкового страхування відповідальності автовласників в СНД, вивчено

досвід страхування відповідальності в країнах Митного союзу, виявлено шляхи гармонізації даного законо-
давства при переході на новий рівень інтеграції в рамках МС, запропоновано шляхи вдосконалення ОСЦВА.

Ключові слова: страхування відповідальності автовласників, обов’язкове страхування, Митний союз.
Єрмоленко Г.Г. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ РОСІЙСЬКОЇ

ФЕДЕРАЦІЇ
У статті проведено аналіз стану страхового ринку Російської Федерації, а також. У статті розглядаються

основні показники та індикатори російського страхового ринку, глибина проникнення страхування в еконо-
міку. Особливу увагу приділено сучасним проблемам страхового ринку. Розглянуто перспективи розвитку.
Виявлено уповільнення зростання російського страхового ринку по всіх продуктах, крім страхування жит-
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тя. Основним чинником уповільнення зростання є погіршення економічної ситуації в країні. Позначено
скорочення адміністративних та аквізиційних витрат страховиків і розширення продажів страхових послуг
через Інтернет.

Ключові слова: страховий ринок, страхові послуги, рентабельність, страхові премії та виплати, інноваційні
пріоритети, концентрація страхового ринку, усереднений комбінований коефіцієнт збитковості-нетто.

Смірнова О.О. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
У статті розкрито теоретичні поняття «стратегія» та «маркетингова стратегія». Визначено види марке-

тингових стратегій для страхової компанії, представлений процес формування маркетингової стратегії стра-
хової компанії. В ході дослідження виявлено прийоми формування, структура, інструменти, а також основні
елементи маркетингової стратегії страховика. Розглянуто механізм послідовності дій з вироблення марке-
тингової стратегії страхової компанії.

Ключові слова: страхова компанія, стратегія, маркетингова стратегія, страховий маркетинг.

Машьянова О.Є. ПРОГНОЗУВАННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
У статті розглянута проблематика прогнозування капіталізації страхових компаній. Представлено алго-

ритм створення різних моделей фінансових показників страхових компаній.
Ключові слова: страхова компанія, капіталізація, фінансове прогнозування, економіко-математичні моделі.

Друзін Р.В., Тюлiн А.С. ЕВОЛЮЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ В РОСІЇ

У статті розкрито механізм страхування вкладів у Російській Федерації, надано основні функції Агент-
ства страхування вкладів, проаналізовано поточний стан банків-учасників АСВ. Також представлений ме-
ханізм формування прибутку Агентства страхування вкладів, представлено страхові випадки, виплати стра-
хового відшкодування, фонд страхування вкладів в 2005 - 2013 рр., сучасні тенденції залучення банками
вкладів фізичних осіб. Представлені рекомендації для оптимізації роботи Агентства страхування вкладів і
його успішного функціонування.

Ключові слова: система страхування вкладів, агентство страхування вкладів, депозит, банк.

Кондрашова Г.П. РОЗВИТОК ІПОТЕЧНОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ В МОЛДОВІ
У статті проаналізовані основні тенденції розвитку іпотечного житлового кредитування в республіці

Молдова: вибір моделі фінансування житлової іпотеки, програми соціальної і банківської іпотеки житлової
нерухомості, напряму вдосконалення молдавської житлової іпотеки.

Ключові слова: іпотека, соціальна іпотека, програми банківської житлової іпотеки.

Нехайчук Д.В., Нехайчук Ю.С. ЩОДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ

У статті розглянуто теоретичні засади та практика функціонування ринку цінних паперів, а також інвес-
тиційної діяльності комерційних банків. Розроблено модель інституційного забезпечення інвестиційного
процесу на ринку цінних паперів. Робляться висновки про наявність групи зовнішніх та внутрішніх фак-
торів, що визначають банківську інвестиційну діяльність на фондовому ринку. Запропоновано запровад-
ження постійно діючого, прозорого механізму середньострокового рефінансування банків НБУ під заставу
корпоративних облігацій та забезпечення формування цивілізованого іпотечного ринку.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, банки, ринок цінних паперів, фондовий ринок, ризики, розвиток.

Посна О.А. РОЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
Банківський капітал є основою фінансової діяльності банків. Стан капіталу українських банків суттєво

впливає на розвиток економіки країни. В економіку направляється більша частина кредитів. Це обумовлює
необхідність систематичного вивчення стану на кредитному ринку при управлінні кредитною діяльністю
банків. В статті доведено високу ефективність кредитних ресурсів. Наводяться дані про динаміку кредитів в
економіку України. Досліджено методом парної і множинної кореляції вплив зростання кредитів на розви-
ток економіки України. Встановлено взаємозв’язок між процентною ставкою за видані кредити і масою
використовуваних кредитів.

Ключові слова: кредит, процентна ставка, коефіцієнт кредитовіддачі, коефіцієнт кредитомісткості.

Османова Е.У. АНАЛІЗ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

В статті проведено аналіз грошово-кредитного регулювання Банку Росії за 2010-2014 роки. Обґрунтова-
но значущість каналу процентних ставок при реалізації монетарної політики. Виділено та розглянуто інстру-
менти грошово-кредитного регулювання з надання та абсорбування ліквідності. Вивчені динаміка ставки
рефінансування та визначено причини її змін.

Ключові слова: грошово-кредитне регулювання, фінансові інструменти, процентні ставки.
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Івашина О.В. РОЗВИТОК ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ НА СУЧАС-
НОМУ ЕТАПІ

Досліджено та проаналізовано рівень і динаміка іпотечного кредитування, рівень ставок з іпотечного
кредитування, структура простроченої заборгованості по іпотечному кредитуванню в Російській Федерації.
Розглянуто «Стратегія розвитку іпотечного житлового кредитування в Російській Федерації до 2020 року»,
її цілі і основні напрямки розвитку.

Ключові слова: іпотечний кредит, іпотечний ринок.

Деркач Ю.В. ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Досліджено сучасні тенденції розвитку соціального інвестування.
Ключові слова: соціальне інвестування, організаційно-економічний механізм соціального інвестування,

технології впровадження соціальних інвестицій, результативність соціального інвестування.

Калафатов Е.А. ІНВЕСТИЦІЇ У ТУРИСТСЬКУ СФЕРУ: АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ
У статті досліджуються питання інвестиційної привабливості Криму. Визначено обсяги інвестиційних

вливань в туристську галузь та виявлено основні проблеми. На підставі проведеного дослідження запропо-
новано шляхи підвищення інвестицій но ї привабливості регіону.

Ключові слова: туризм, інвестиції, проблеми залучення.

Котлярова К.С. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТУРИСТСЬКОЇ СФЕРИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯ-
ХИ ВИРІШЕННЯ

У статті розглядаються питання інвестиційної привабливості сфери туризму Республіки Крим та шляхи
її підвищення. В ході написання статті визначені негативні фактори, що впливають на інвестиційний потен-
ціал республіки. На підставі проведеного дослідження запропоновано шляхи підвищення інвестиційної
привабливості регіону.

Ключові слова: туризм, інвестиції, проблеми залучення.

Павлов К.В., Сурніна К.С. РОЗВИТОК ТРАДИЦІЙНИХ ПРОМИСЛІВ В РЕГІОНАХ РОСІЇ ЯК ІМПОР-
ТОЗАМІЩУЮЧА МОДЕЛЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

У статті розглядається ефект від розвитку традиційних промислів в регіонах Росії замість імпортованих
товарів і модернізація економіки в цілому. У зв’язку з кризовими явищами у світовій економіці і введенням
економічних санкцій проти Росії з боку розвинених західних держав особливої актуальності набула імпор-
тозаміщуюча модель модернізації російської економіки, одним з найважливіших напрямків якої на регіо-
нальному рівні є відновлення і розвиток традиційних промислів, якими з давніх часів займалися титульні
нації і народності, в них проживають. При здійсненні модернізації велике значення також має облік регіо-
нальних і галузевих особливостей. Так, наприклад, в республіках, однією з найважливіших форм модерні-
зації буде відродження народних промислів, колись розвиваються титульними націями цих республік, що
також сприятиме процесу імпортозаміщення.

Ключові слова: регіональні особливості, територіальні чинники, імпортозаміщуюча модель модернізації,
стадії росту конкурентоспроможності, регіональна економіка.

Борщ Л.М. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА НАРОЩЕННЯ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

У статті розглядаються моделі формування та оптимізації рівня використання та нарощування фінансо-
во-економічного потенціалу у туристичній галузі, використовуючи традиційні інструменти нового виду уп-
равлінської діяльності інжинірингу. Розроблено структурну модель за допомогою графа з виявлення нових
альтернативних складових для створення нових управлінських рішень. Запропоновано концепцію впливу
інструментів туристичного інжинірингу на формування і нарощування стратегічного потенціалу.

Ключові слова: інжиніринг туристичний, фінансово-економічний потенціал, управління, інструменти,
перетворення.

Абібуллаєв М.С. СТРАТЕГІЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
У статті досліджуються проблемні питання формуванні стратегії збалансованого розвитку підприємств,

відмітною особливістю якої є використання різних течій у сучасній економічній теорії (зокрема підхід ево-
люціоністів). Обґрунтовується, що стратегія збалансованого розвитку має ґрунтуватися на емерджентний та
сінергетичний ефекти з використанням різних компонент потенціалу розвитку підприємства.

Ключові слова: підприємство, збалансований розвиток, потенціал розвитку.


