
 



Фінанси, банківська справа та страхування – галузь науки і техніки, що 

займається розробленням та удосконаленням завдань і проблемних питань 

пов’язаних із фінансовою безпекою, фінансовою санацією, фінансовими 

ресурсами, фінансовими ризиками, інвестиційним забезпеченням підприємств, 

установ, організацій; процесами бюджетотворення та управління державними 

фінансами, місцевими і сільськими бюджетами; розвитком ринку страхування; 

банківським кредитуванням; фінансовим ринком. 

Основною метою є управління фінансовою діяльністю підприємств, 

установ, організацій всіх форм власності та господарювання; органів державної 

влади; фінансових та банківських установ; контролюючих і фіскальних органів. 

Напрями досліджень: 

1. Механізм реалізації податкової політики в аграрному секторі 

економіки в умовах (в контексті) євроінтеграції України.  

2. Управління фінансовими ресурсами територіальних громад та їх 

фінансова самодостатність. 

3. Управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарювання 

аграрного сектору економіки. 

4. Розробка механізму фінансової стабілізації в фермерських 

господарствах України (в аграрних холдингах, підприємствах). 

5. Корпоративна стратегія формування власного і позикового капіталу в 

умовах приєднання України до спільної аграрної і податкової політики ЄС. 

6. Бюджетна політика держави як фактор стабілізації та розвитку 

економіки: імплементація європейського досвіду в аграрний сектор економіки 

України. 

7. Розвиток фінансового ринку в контексті забезпечення фінансової 

безпеки України. 

8. Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку в 

Україні. 

9. Механізм управління фінансовою безпекою аграрних підприємств в 

умовах євроінтеграційних процесів в Україні. 

10. Фінансове забезпечення розвитку фермерських господарств України 

(в аграрних холдингах, підприємствах). 

11. Державно – приватне партнерство в галузі фінансів. 

12. Розвиток фінансів підприємств корпоративного сектору економіки 

України. 

13. Капіталізація  компаній: теорія і практика. 

14. Узгодження еколого–економічних інтересів шляхом формування 

ефективного фінансового механізму управління природокористуванням. 

15. Формування і функціонування ринку послуг з  агрострахування в 

Україні. 

16. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні. 

17. Формування системи недержавного пенсійного забезпечення в 

Україні. 

18. Управління фінансовим потенціалом аграрного сектору економіки 

України. 

19.  Розвиток аграрного сектору економіки України: проблеми та 

пріоритети державної фінансової політики. 



20.  Управління вартістю агропромислових підприємств. 

21.  Розвиток фінансової політики України в сфері екологічного 

оподаткування. 

22.  Стійкість страхового ринку як передумови фінансової безпеки 

держави 

23.  Розвиток ринку послуг з особового страхування в Україні.  

24.  Механізми фінансування державних цільових програм. 

25.  Фінансово-кредитний механізм функціонування аграрних 

підприємств. 

26.  Фінансово-економічний механізм ефективного функціонування 

аграрних підприємств України. 

27.  Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки 

України.   

28.  Трансформація бюджетної системи України. 

29. Венчурне фінансування агропромислових підприємств. 

 


