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Статтю присвячено проблематиці функціонування ринку страхових послуг в умовах реалізації 

ризиків внаслідок коронакризи, що підтверджується даними стосовно динаміки збитковості 

страхових продуктів та відмов від виплати страхового відшкодування. Ідентифіковано параметри 

невизначеності якості страхових послуг, відстежено тренди функціонування, визначено загрози для 

сторін у виконанні страхової послуги. Це значно спростило методологію оцінювання якості під час 

«регресивного відбору». Обґрунтовано, що одним зі способів мінімізації морального ризику та 

регресивного відбору як страховиків, так і страхувальників в умовах поширення COVID-19, є 

масовість використання страхового захисту та порядність, яка притаманна високорозвиненому 

бізнесу. 

Бровкова, О. Г. Структура фінансового менеджменту підприємства / О. Г. Бровкова, Г. О. 

Ковальова // Економіка. Фінанси. Право. — 2021. — № 2. — С. 10-12.  

У статті докладно розглядається структура фінансового менеджменту підприємства. 

Можливість виживання та ефективного розвитку підприємства в динамічних і часто несприятливих 

умовах зовнішнього середовища визначається тим, наскільки компетентні керівники в питаннях 

фінансового управління. Вміле управління трьома процесами – поточне функціонування, постійне 

вдосконалення, радикальний розвиток – визначає ефективність менеджменту підприємства. 

Фінансовий менеджмент є дуже значущим процесом будь-якого підприємства стосовно процесу 

руху капіталу. Розглянуто основні визначення та принципи використання підроцесів фінансового 

менеджменту в управлінні сучасним підприємством, а також висвітлено взаємозв’язок даних 

підпроцесів у додатку до діяльності менеджера з фінансів. 

Бригінець, О. О. Актуальні питання правового забезпечення податкової безпеки України / 

О. О. Бригінець // Економіка. Фінанси. Право. — 2021. — № 2. — С. 13-15. 

У статті наголошується на тому, що для ефективного забезпечення фінансової безпеки 

громадян України вкрай важливим є досягнення належного рівня податкової безпеки держави, як 

базового структурного елементу фінансової безпеки держави. Визначено загрози, що впливають на 

сучасний стан вітчизняної податкової безпеки держави. Досліджено низку нормативно-правових 

актів, якими регулюється забезпечення податкової безпеки України. Визначено комплекс дій, що є 

оптимальним для підвищення рівня податкової безпеки України. 

 

Озерський, І. В. Використання спеціальних психологічних знань в умовах відшкодування 

моральної шкоди на прикладі скоєння дорожньо-транспортної пригоди / І. В. Озерський // 

Економіка. Фінанси. Право. — 2021. — № 2. — С. 16-18. 

У статті висвітлено теоретико-прикладний зміст дослідження висновків спеціалістів-

психологів чи експертів у галузі права з питань визначення рівня спричинення моральної шкоди 

фізичній особі та заявлення позову про її відшкодування. Окремо зосереджується увага на 

врахуванні цивільним судочинством європейських стандартів розуміння спричиненого 

психофізіологічного травмування особі як основного чинника в задоволенні позовних вимог щодо 

відшкодування моральної шкоди. 

 
Головач, В. В. Правова оцінка шахрайства аудитором / В. В. Головач // Економіка. Фінанси. 

Право. — 2021. — № 2. — С. 19-22. 

У статті розглянуто напрями використання аудитором правової характеристики шахрайства у 

проведенні перевірки фінансової звітності. Визначено особливості застосування професійного 

скептицизму і професійного судження стосовно ідентифікації та оцінки викривлень фінансової 

звітності на підставі їх юридичного змісту у законодавстві. Обґрунтовано необхідність підвищення 



рівня компетентності аудиторів стосовно запровадження комплексного економіко-правового 

аналізу ризиків шахрайства. 

 

Ковальова, Г. О. Сутність та розрахунок фінансового потенціалу підприємства / Г. О. 

Ковальова, О. В. Станіславик, О. М. Коваленко // Економіка. Фінанси. Право. — 2021. — № 2. — С. 

23-26. 

У статті розглядаються важливі аспекти фінансового потенціалу підприємства. Розкрито 

економічну сутність фінансового потенціалу підприємства та сформульовано його визначення. 

Показано, що наявність і розмір фінансового потенціалу забезпечують підприємству певне 

розташування в рейтингу організацій, на ринку товарів і капіталу. Позначено, що в сучасних 

економічних умовах науковий і практичний інтерес до чіткого визначення фінансового потенціалу 

підприємств зростає. Запропоновано способи розрахунку фінансового потенціалу підприємства. 

Відповідно до системного підходу фінансовий потенціал підприємства розглядається як потенціал 

фінансової системи підприємства. 

Гуцайлюк З.В. Аудит в Україні: з чого все починалося?!? / З.В. Гуцайлюк // Економіка. 

Фінанси. Право. — 2021. — № 2. — С. 27-31. 

 


