АННОТАЦІЇ
Воробйов Ю.М. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ АКЦІОНЕРНИХ КОМПАНІЙ ТА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП УКРАЇНИ
У статті досліджено питання формування фінансових ресурсів акціонерних компаній та фінансовопромислових груп України.
Ключові слова: фінансові ресурси, акціонерні компанії, фінансово-промислові групи.
Рогатенюк Е.В. ПРО ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті розглянуті основні підходи вітчизняних і зарубіжних учених до структуризації фінансової
системи. Базуючись на результатах проведеного аналізу, запропонований підхід по реструктуризації
організаційної і внутрішньої структури фінансової системи, що відповідає реаліям української економіки.
Ключові слова: соціально-економічна система, фінансова система, організаційна структура фінансової системи, внутрішня структура фінансової системи, трансформація фінансової системи.
Нехайчук Ю.С. ПРО ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
І ПОДОЛАННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
Розглянуто вплив негативних наслідків світової фінансової кризи на розвиток економіки Автономної Республіки Крим і розвиток банківського і реального секторів в даних умовах. Виявлені проблеми
функціонування економіки в умовах кризи. Запропоновано заходи щодо мінімізації негативних наслідків
фінансової кризи.
Ключові слова: фінансова криза, розвиток економіки, банківський сектор, реальний сектор, фінансова підтримка, інвестиції.
Землячов С.В., Землячева О.А. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПО ТИМЧАСОВІЙ
ВТРАТІ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
У статті розглянуті основи організації діяльності Фонду соціального страхування по тимчасовій
втраті працездатності. Охарактеризовані завдання Фонду, члени Фонду, джерела формування бюджету Фонду. Приведена класифікація витрат Фонду. Описана структура органів управління Фондом,
повноваження Правління і виконавчої дирекції Фонду. Приведені наглядові функції Фонду. Розглянуто
поняття і основи обчислення страхового стажу. Охарактеризовано поняття і види матеріального забезпечення і соціальних послуг в страхуванні по тимчасовій втраті працездатності.
Ключові слова: соціальне страхування, забезпечення, нагляд, страховий тариф, застрахований.
Пожарицька І.М., Плугарь Є.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ
Розглянуті методологічні основи державного фінансового аудиту в Україні, приведена порівняльна
характеристика незалежного аудиту і державного фінансового аудиту.
Ключові слова: державний фінансовий аудит, незалежний аудит.
Усков І.В. МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН
АР КРИМ
У статті визначаються проблемні сторони у розподілі міжбюджетних трансфертів між рівнями
місцевих бюджетів. На підставі цього розробляється економіко - математична модель, яка направлена на об’єктивний розподіл вирівнюючої і стимулюючої фінансової допомоги між рівнями районних
і міських бюджетів в АР Крим.
Ключові слова: міжбюджетні трансферти, економіко - математична модель розподілу міжбюджетних трансфертів, вирівнююча і стимулююча фінансова допомога, органи місцевого самоврядування, дохідні і витратні повноваження місцевих органів влади.
Ворошило В.В. ТИПОЛОГІЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ
У статті розглянуті основні елементи класифікації фінансових рішень домогосподарств і запропонована типологія фінансових рішень домогосподарств на сучасному етапі розвитку економіки України.
Ключові слова: типологія, фінансові рішення домогосподарств, ознаки.
Туманова О.А. ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
У статті розглянуті особливості сільськогосподарського страхування. Визначені основні проблеми
даного виду страхування в умовах розвитку і становлення страхового ринку України. Запропоновані
шляхи рішення даних проблем.
Ключові слова: сільськогосподарське страхування, страховий ринок, страховий ризик, страховики.
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Гутаріна С.О. ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
В статті розглянуто процес еволюції наукової думки щодо фінансування місцевих органів самоврядування, як в Україні так і в зарубіжних країнах.
Ключові слова: місцеві фінанси, місцеві бюджети, органи місцевого самоврядування, фінансові
ресурси, фінансове забезпечення місцевого самоврядування.
Воробйова О.І. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ В РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
У статті досліджено теоретичні положення щодо сутності банківської системи та її значення для
розвитку суспільного виробництва.
Ключові слова: банківська система, суспільне виробництво.
Бондар О.П. МІСЦЕ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Розглянуто питання про місце банків в операціях на ринку цінних паперів. Акцентується увага на
необхідність подальшої активізації діяльності комерційних банків на фондовому ринку. Наведено напрямки вдосконалювання фондового ринку України.
Ключові слова: Фондовий ринок, комерційний банк, інвестиційна діяльність
Срібна К.А. ГРУПУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НА РІВНІ АР КРИМ
Здійснено групування банківських установ АР Крим за загальними активами, розміром капіталу й
розміром зобов’язань та визначено рейтинг кожного банківського інституту регіону у групі найбільших, великих, середніх та дрібних банків.
Ключові слова: банківські установи, філії та відділення, групи, загальні активи, капітал банку, зобов’язання.
Плаксієнко В.Я., Блажевич О.Г. ІНВЕСТИЦІЇ В АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО В СУЧАСНИХ
УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
У статті досліджено питання можливості здійснення інвестицій в аграрне виробництво в сучасних
умовах розвитку економіки України
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, фінансова криза, економічна криза.
Срібний В.І. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В АСПЕКТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АР КРИМ
Досліджено основні показники регіонального розвитку та проведено оцінку економічної безпеки в
аспекті інвестиційного розвитку АР Крим.
Ключові слова: економічна безпека, соціально-економічні показники, регіон, інвестиції, промисловість, населення, фінансова система, зовнішньоекономічна діяльність.
Нехайчук Д.В. ІНВЕСТИЦІЇ У ВОДОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС: ОБҐРУНТОВУВАННЯ І РОЗРАХУНОК
Розглянуто вплив інвестиційних вкладень на розвиток водогосподарського комплексу регіону. Визначені критерії оцінки інвестицій з ранжирування їх за значущістю. Введено поняття «водомісткість».
Здійснена класифікація чинників, що впливають на рішення щодо інвестування в об’єкти водогосподарського комплексу.
Ключові слова: інвестиції, водогосподарський комплекс, оцінка інвестицій, ранжування проектів,
критерії оцінки.
Ковальов А.А. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В
УЧБОВИХ ПРОГРАМАХ ВНЗу
Розглянуті основні поняття і економічного аналізу охорони праці на підприємстві, правила відшкодувань збитку, страхування і обгрунтування витрат на охорону праці.
Ключові слова: показники соціально-економічної ефективності заходів щодо охорони праці, показники статистичної звітності підприємств, групи витрат підприємства, страховий стаж, страховий тариф, розрахунковий період, гранична середньомісячна сума страхових виплат, середньомісячний дохід,
середньомісячна заробітна плата, список №1 і №2.
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АННОТАЦИИ
Воробьев Ю.Н. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИЙ И ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП УКРАИНЫ
В статье раскрыты вопросы формирования финансовых ресурсов акционерных компаний и финансово-промышленных групп Украины.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, акционерные компании, финансово-промышленные группы.
Рогатенюк Э.В. О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены основные подходы отечественных и зарубежных учёных к структуризации финансовой системы. Базируясь на результатах проведённого анализа, предложен подход по реструктуризации организационной и внутренней структуры финансовой системы, отвечающий реалиям украинской экономики.
Ключевые слова: социально-экономическая система, финансовая система, организационная структура финансовой системы, внутренняя структура финансовой системы, трансформация финансовой
системы
Нехайчук Ю.С. О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕОДОЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
Рассмотрено влияние негативных последствий мирового финансового кризиса на развитие экономики Автономной Республики Крым и развитие банковского и реального секторов в данных условиях. Выявлены проблемы функционирования экономики в условиях кризиса. Предложены меры по
минимизации негативных последствий финансового кризиса.
Ключевые слова: финансовый кризис, развитие экономики, банковский сектор, реальный сектор,
финансовая поддержка, инвестиции.
Землячев С.В., Землячева О.А. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ
ПОТЕРЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
В статье рассмотрены основы организации деятельности Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности. Охарактеризованы задачи Фонда, члены Фонда, источники формирования бюджета Фонда. Приведена классификация расходов Фонда.Описана структура органов
управления Фондом, полномочия Правления и исполнительной дирекции Фонда. Приведены надзорные функции Фонда. Рассмотрено понятие и основы вычисления страхового стажа. Охарактеризовано понятие и виды материального обеспечения и социальных услуг в страховании по временной утрате трудоспособности.
Ключевые слова: социальное страхование, обеспечение, надзор, страховой тариф, застрахованный.
Пожарицкая И.М., Плугарь Е.В. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА
Рассмотрены методологические основы государственного финансового аудита в Украине, приведена сравнительная характеристика независимого аудита и государственного финансового аудита.
Ключевые слова: государственный финансовый аудит, независимый аудит.
Усков И.В. МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ АР КРЫМ
В статье определяются проблемные стороны в распределении межбюджетных трансфертов между
уровнями местных бюджетов. На основании этого разрабатывается экономико-математическая
модель, направленная на объективное распределение выравнивающей и стимулирующей финансовой помощи между уровнями районных и городских бюджетов в АР Крым.
Ключевые слова: межбюджетные трансферты, экономико-математическая модель распределения межбюджетных трансфертов, выравнивающая и стимулирующая финансовая помощь, органы
местного самоуправления, доходные и расходные полномочия местных органов власти.
Ворошило В.В. ТИПОЛОГИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ ДОМОХОЗЯЙСТВ
В статье рассмотрены основные элементы классификации финансовых решений домохозяйств и
предложена типология финансовых решений домохозяйств на современном этапе развития экономики Украины.
Ключевые слова: типология, финансовые решения домохозяйств, признаки.
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Туманова Е.А. ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В статье рассмотрены особенности сельскохозяйственного страхования. Определены основные
проблемы данного вида страхования в условиях развития и становления страхового рынка Украины.
Предложены пути решения данных проблем.
Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование, страховой рынок, страховой риск, страховщик
Гутарина С.А. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ
В статье рассмотрено процесс эволюции научной мысли относительно финансирования местных
органов самоуправления как в Украине так и в зарубежных странах.
Ключевые слова: местные финансы, местные бюджеты, органы местного самоуправления, финансовые ресурсы, финансовое обеспечение местного самоуправления.
Воробьева Е.И. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье обоснованы теоретические положения, раскрывающие сущность банковской системы и
ее значения для развития общественного производства.
Ключевые слова: банковская система, общественное производство.
Бондарь А.П. МЕСТО КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Рассмотрен вопрос о месте банков в операциях на рынке ценных бумаг. Акцентируется внимание
на необходимость последующей активизации деятельности коммерческих банков на фондовом рынке. Приведены направления усовершенствования фондового рынка Украины.
Ключевые слова: Фондовый рынок, коммерческий банк, инвестиционная деятельность
Срибная Е.А. ГРУППИРОВКА БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА УРОВНЕ АР КРЫМ
Проведена группировка банковских учреждений АР Крым по общим активам, размеру капитала
и размеру обязательств и определен рейтинг каждого банковского института региона в группе наибольших, больших, средних и малых банков.
Ключевые слова: кредитный рынок, кредитный портфель, темпы роста, банковские учреждения,
общие активы.
Плаксиенко В.Я., Блажевич О.Г. ИНВЕСТИЦИИ В АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
В статье исследованы вопросы возможности осуществления инвестиций в аграрное производство в современных условиях развития экономики Украины
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, финансовый кризис, экономический
кризис
Срибный В.И. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АСПЕКТЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АР КРЫМ
Исследованы основные социально-экономические показатели регионального развития и проведена оценка экономической безопасности в аспекте инвестиционного развития АР Крым.
Ключевые слова: экономическая безопасность, социально-экономические показатели, регион,
инвестиции, промышленность, население, финансовая система, внешнеэкономическая деятельность.
Нехайчук Д.В. ИНВЕСТИЦИИ В ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС: ОБОСНОВАНИЕ
И РАСЧЕТ
Рассмотрено влияние инвестиционных вложений на развитие водохозяйственного комплекса региона. Определены критерии оценки инвестиций с ранжированием их по значимости. Введено понятие «водоемкость». Осуществлена классификация факторов, влияющих на решение об инвестировании в объекты водохозяйственного комплекса.
Ключевые слова: инвестиции, водохозяйственный комплекс, оценка инвестиций, ранжирование
проектов, критерии оценки.
Ковалев А.А. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ
ТРУДА В УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ ВУЗА
Рассмотрены основные понятия и сущность экономического анализа охраны труда на предприятии, правила возмещений ущерба, страхования и обоснования затрат на охрану труда.
Ключевые слова: показатели социально-экономической эффективности мероприятий по охране,
показатели статистической отчетности предприятий, группы затрат предприятия, страховой стаж,
страховой тариф, расчетный период, предельная среднемесячная сумма страховых выплат, среднемесячный доход, среднемесячная заработная плата, список №1 и №2.
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