Науковий вісник Полісся № 1 (5), 2016

Scientific bulletin of Polissia № 1 (5), 2016

РЕФЕРАТИ

ABSTRACTS

УДК 351.82:338.1
Савченко, В. Ф. Світовий досвід антикризового
державного регулювання / В. Ф. Савченко, О. М.
Козлянченко // Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 1. С. 7-13.
Анотація. У статті досліджуються світовий досвід
застосування антикризової політики, а також основні
заходи, що здійснювалися в різних країнах для подолання
кризових явищ. Надаються пропозиції щодо використання
найбільш ефективних напрацювань у вітчизняній
економіці. Табл.: 1. Бібліогр.: 9 назв.
Ключові слова: антикризова політика,антикризове
регулювання,
державне
регулювання,
криза,
машинобудівний
комплекс,
національна
економіка,
сільськогосподарське машинобудування, фінансова криза.

UDK 351.82:338.1
Savchenko, V. F. Singapore lessons of economic
growth / V. F. Savchenko, O. M. Kozlianchenko // Scientific
Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 1. - P. 7-13.
Abstract. The article examines the international
experience of anti-crisis policy and major strategies of
overcoming the crisis phenomena. Suggestions on the most
effective ventures in the national economy are provided. Tabl.:
1. Refs: 9 titles.
Keywords: anti-crisis policy, crisis management, state
regulation, crisis, machine-building complex, national
economy, agricultural machinery building, financial crisis.

УДК 338.43:631.86
Ільчук,
В.
П.
Органічне
виробництво
як
пріоритетний напрям розвитку аграрного сектора
національної економіки / В. П. Ільчук, Х. І. Штирхун //
Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 1. - С. 14-22.
Анотація. Проаналізовано наукові підходи до
визначення поняття «органічне сільське господарство»,
надано та обґрунтовано власне розуміння даного поняття.
Схематично відображено різницю між органічним та
традиційним
виробництвом
продукції.
Розглянуто
важливість та особливості маркування органічної
продукції. Розроблено науково-методичний підхід до
розрахунку інтегрального показника інфраструктурного
забезпечення
ринку
органічної
продукції,
після
застосування якого визначено регіони-лідери України, у
яких ринок органічної продукції найкраще забезпечено
відповідною інфраструктурою. Іл.: 2. Табл.: 3. Бібліогр.: 9
назв.
Ключові
слова:
аграрний
сектор
економіки,
інфраструктура, маркування, органічне виробництво,
пріоритет, сільське господарство.

UDK 338.43:631.86
Ilchuk, V. P. Organic farming as a priority in the
development of agricultural sector of economy / V. P.
Ilchuk, Kh. I. Shtyrkhun // Scientific Bulletin Polissia. - 2016. Vol. 1. - P. 14-22.
Abstract. Scientific approaches to definition of the concept
"organic farming" are analysed, personal understanding of this
concept is presented. The difference between organic and
traditional farming is schematically displayed. Importance and
features of marking of organic products are considered.
Scientific and methodical approach to calculation of an
integrated indicator of infrastructure providing the organic
market is developed. Use of this indicator helped to determine
the leading regions of Ukraine in which the organic market is
provided with the corresponding infrastructure at the highest
level. Figs.: 2. Tabl.: 3. Refs: 9 titles.

УДК 330.552
Волот, О. І. Реальний сектор економіки: сутність,
складові та його роль в забезпеченні стійкого
розвитку економіки держави / О. І. Волот, І. М. Пліско //
Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 1. - С. 23-29.
Анотація. Реальний сектор економіки відіграє важливу
роль в економічній розбудові держави. У статті
розглядаються підходи до визначення реального сектора
економіки і його ролі у формуванні валового внутрішнього
продукту. Запропоновано типологію та складові реального
сектора економіки за видами економічної діяльності та
сегментами. Іл.: 1. Табл.: 4. Бібліогр.: 16 назв.
Ключові слова: реальний сектор економіки, валовий
внутрішній продукт, інформаційно-комунікаційні технології.

UDK 330.552
Volot, O. I. Real economy: essence, components and
its significance in providing steady growth of state
economy / O. I. Volot, I. M. Plisko // Scientific Bulletin Polissia.
- 2016. - Vol. 1. - P. 23-29.
Abstract. Real economy plays an important role in
providing steady growth of state economy. The article is
concerned with the approaches of defining the real economy
and its importance in shaping the Gross Domestic Product
(GDP). The typology and constituents of the real economy and
its segments are outlined in the article. Figs.: 1. Tabl.: 4. Refs:
16 titles.
Keywords: real economy, gross domestic product,
information and communication technology.

УДК 351:332.8
Мекшун, Л. М. Сучасні тенденції реформування
управління
житлово-комунальним
господарством
України в умовах децентралізації / Л. М. Мекшун //
Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 1. - С. 30-36.
Анотація.
Досліджені
державні
програми
реформування житлово-комунального господарства (ЖКГ)
в Україні з аналізом їхньої послідовності. Розкрито
розподіл повноважень між органами влади стосовно
управління ЖКГ в контексті процесів децентралізації.
Показано, що метою їхньої діяльності є реформування

UDK 351:332.8
Mekshun, L. M. Current trends of housing and
communal
services
management
reform
under
decentralization in Ukraine / L. M. Mekshun // Scientific
Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 1. - P. 30-36.
Abstract. The article deals with the issue of Ukraine`s
Housing and Communal Services (HCS) reforming state
projects. The distribution of powers among the authorities in
the context of decentralization is elaborated. According to the
article, the Housing and Communal Services (HCS) project's
development are reforming the economy by altering the

Keywords: agricultural sector, infrastructure, labeling,
organic production, priority, agriculture.
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господарства шляхом зміни організаційно-економічних
відносин та удосконалення системи управління для
задоволення
потреб
населення
і
господарського
комплексу в житлово-комунальних послугах. Визначена
роль об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в
управлінні власним майном і майном загального
користування. Проаналізована можливість створення
конкурентного середовища на ринку надання житловокомунальних послуг. Бібліогр.: 11 назв.
Ключові слова: реформування, управління житловокомунальним господарством, децентралізація.

organizational and economic relations and scaling up the
quality of housing and communal services to meet the
resident's needs. The role of condominiums in the
management of their own property and public property is
defined. The possibility of creating a competitive environment
in the housing and communal services market is analysed.
Refs: 11 titles.

УДК 339.564:338.432
Полковниченко, С. О. Сучасні тенденції реалізації
експортного потенціалу аграрного сектора економіки
України / С. О. Полковниченко, О. В. Росохач // Науковий
вісник Полісся. - 2016. - Вип. 1. - С. 37-45.
Анотація. У статті визначено сутність поняття
експортного потенціалу аграрного сектора національної
економіки, систематизовано чинники його формування і
реалізації. Оха-рактеризовано експортні можливості
сільськогосподарського виробництва України, проведено
SWOT-аналіз експортного потенціалу аграрного сектора.
Проаналізовано динаміку, товарну і географічну структуру
експорту аграрної продукції вітчизняних виробників,
виявлено сучасні тенденції реалізації експортного
потенціалу аграрного виробництва. Запропоновано заходи
щодо покращення реалізації експортного потенціалу
аграрного сектора. Іл.: 4. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: експортний потенціал аграрного
сектора економіки, реалізація експортного потенціалу,
товарна
структура
експорту
аграрної
продукції,
географічна структура експорту аграрної продукції,
експортна конкурентоспроможність агровиробників.

UDK 339.564:338.432
Polkovnichenko, S. O. Current trends in realization of
the export potential of the agricultural sector of economy
of Ukraine / S. O. Polkovnichenko, O. V. Rosokhach //
Scientific Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 1. - P. 37-45.
Abstract. The concept of the export potential of the
agricultural sector of the national economy is determined, the
factors of its formation and realization are systematized.
Export opportunities of agricultural production in Ukraine are
characterized, SWOT analysis of the export potential of the
agricultural sector is performed. The dynamics, commodity and
geographical structure of the export of agricultural products of
domestic producers is analyzed, current trends of realization of
the export potential of the agricultural production are identified.
Measures to improve realization of the export potential of the
agricultural sector are suggested. Figs.: 4. Refs: 10 titles.

УДК 334.724.4:332(477)
Савченко,
В.
Ф.
Особливості
формування
соціально орієнтованих кластерів в Україні/ В. Ф.
Савченко, Т. Л. Шестаковська // Науковий вісник Полісся. 2016. - Вип. 1. - С. 46-55.
Анотація. Визначено особливості та необхідність
формування соціально орієнтованих кластерів в Україні.
Виділені
основні
елементи
концепції
соціально
орієнтованої кластеризації. Обґрунтовано застосування
соціально
орієнтованого
кластера
здоров’я
на
національному рівні та розкриті його основні риси з метою
удосконалення якості життя населення. Здійснено аналіз
сучасного стану фармацевтичного ринку. Запропоновані
рекомендації щодо збереження і нарощування капіталу
здоров’я на основі розробленої схеми формування
соціально орієнтованого кластера здоров’я. Іл.: 4. Табл.: 1.
Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: соціально орієнтований кластер
здоров’я, капітал здоров’я, розвиток економіки, якість
життя, інновації.

UDK 334.724.4:332(477)
Savchenko, V. F. Features of formation of socially
oriented clusters in Ukraine / V. F. Savchenko, T. L.
Shestakovska // Scientific Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 1. - P.
46-55.
Abstract. The features and the need for a socially oriented
cluster In Ukraine are determined. The basic elements of the
concept of a socially oriented clustering are allocated. The
application of a socially oriented health cluster at the national
level is justified and its main features are revealed to improve
the quality of life. The analysis of the current state of the
pharmaceutical market is carried out. Recommendations to
preserve and increase the capital of health are proposed
based on the designed scheme of formation of a socially
oriented health cluster. Figs.: 4. Tabl.: 1. Refs: 10 titles.

УДК 35:[352+353]
Михайловська, О. В. Деякі аспекти комунікативної
взаємодії органів місцевого самоврядування та
громадськості / О. В. Михайловська // Науковий вісник
Полісся. - 2016. - Вип. 1. - С. 56-63.
Анотація. У статті охарактеризована комунікативна
взаємодія
органів
місцевого
самоврядування
та
громадськості у процесі децентралізації влади в Україні.
Розкрито сутність та особливості підвищення ефективності
такої взаємодії, виділені дієві інструменти, досліджені
практичні аспекти. Іл.: 1. Табл.: 1. Бібліогр.: 12 назв.

UDK 35:[352+353]
Mykhailovska, O. V. Some aspects of communicative
interaction between local authorities and the public / O. V.
Mykhailovska // Scientific Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 1. - P.
56-63.
Abstract. The communicative interaction between local
governments and the public in the decentralization are defined.
The nature and features of increasing efficiency of such
interaction are revealed, effective tools are outlined, practical
aspects are investigated. Figs.: 1. Tabl.: 1. Refs: 12 titles.

Keywords: reforming, housing and communal sector
management, decentralization.

Keywords: export potential of the agricultural sector of
economy, realization of the export potential, commodity
structure of the export of agricultural products, geographical
structure of the export of agricultural products, export
competitiveness of agricultural producers.

Keywords: socially oriented health cluster, health capital,
economic development, quality of life, innovation.
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взаємодія,

Keywords: communication, cooperation, decentralization,
self-governance.

УДК 336.143:330.341.1
Тропіна, В. Б. Оптимізація системи бюджетного
забезпечення інноваційної діяльності в Україні / В. Б.
Тропіна // Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 1. - С. 6468.
Анотація. Визначено сутність та складові системи
бюджетного забезпечення інноваційного розвитку країни.
Проведено аналіз сучасного стану державної фінансової
підтримки інноваційних процесів в Україні. Обґрунтовано
пропозиції щодо оптимізації системи бюджетного
фінансування державних інноваційних програм з метою
реалізації інноваційної моделі розвитку країни. Табл.: 1.
Бібліогр.: 5 назв.
Ключові слова: бюджет, інновації, бюджетне
забезпечення
інноваційної
діяльності,
національна
інноваційна система, державні цільові інноваційні
програми.

UDK 336.143:330.341.1
Tropina, V. B. Optimization of the innovative activity
budget support system in Ukraine / V. B. Tropina //
Scientific Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 1. - P. 64-68.

УДК 330.341.1:378(447)
Бабіна, Н. О. Організація інноваційної діяльності
вищих навчальних закладів / Н. О. Бабіна // Науковий
вісник Полісся. - 2016. - Вип. 1. - С. 69-73.
Анотація. Описано деякі особливості інноваційної
діяльності вищих навчальних закладів. Сформульовано
парадигму інноваційних трансформацій вказаних закладів.
Показано вплив інноваційної активності на динаміку
конкурентоспроможності сфери вищої освіти. Бібліогр.: 10
назв.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційні
трансформації, конкурентоспроможність вищої освіти.

UDK 330.341.1:378(447)
Babina, N. O. Innovation activity in higher educational
institutions / N. O. Babina // Scientific Bulletin Polissia. 2016. - Vol. 1. - P. 69-73.
Abstract. Some peculiarities of innovation activity of
higher education institutions are defined. A paradigm for
innovative transformation of these institutions is developed.
The impact of innovation activity on the dynamics of the higher
education competitiveness is revealed. Refs: 10 titles.

УДК 004:65.012.23:334.722
Клінцов, Л. М. Інформаційні системи та технології
для створеня бізнес-планів малих підприємств / Л. М.
Клінцов, М. В. Міщенко // Науковий вісник Полісся. - 2016. Вип. 1. - С. 74-78.
Анотація. Визначено
необхідність дослідження
інформаційних систем та технологій для полегшення
самостійного написання підприємцями бізнес-планів для
малих підприємств, що буде сприяти залученню
банківського та інвестиційного капіталу при створенні та
розширенні малих підприємств. Приведена система
допомоги підприємцям малого бізнесу при написанні
бізнес-планів, яка створена у Сполучених штатах Америки.
Позитивні аспекти цієї системи та поширювані нею
інформаційні технології для підтримки малого бізнесу, а
також можливість отримання інформаційної та фінансової
підтримки
від
Групи
підтримки
малого
бізнесу
Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Бібліогр.: 4 назви.
Ключові слова: інформаційні системи, бізнес-плани,
малі підприємства, кредити.

UDK 004:65.012.23:334.722
Klintsov, L. M. Information systems and technology
for creating business plans of small businesses / L. M.
Klintsov, M. V. Mishchenko // Scientific Bulletin Polissia. 2016. - Vol. 1. - P. 74-78.
Abstract. The necessity of research information systems
and technologies to assist independent entrepreneurs in
creating business plans for small businesses that will facilitate
attracting bank and investment capital under the creation and
expansion of small businesses is defined. The system of help
for small business owners in writing business plans, created in
the United States, is presented. The positive aspects of this
system, and distributed information technologies to support
small businesses, as well as the opportunity for obtaining
information and financial support for small business groups
from the European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD) are outlined. Refs: 4 titles.

УДК 65.012.32
Кунденко, А. В. Управління якістю бізнес-процесів
на підприємствах / А. В. Кунденко // Науковий вісник
Полісся. - 2016. - Вип. 1. - С. 79-83.
Анотація. Стаття присвячена проблемі підвищення
рівня якості управління бізнес-процесами на промислових
підприємствах. Розглянуто кількісні та якісні параметри
якості бізнес-процесів. Визначено основні проблеми
управління якістю бізнес-процесів та запропоновано
шляхи їхнього вирішення. Бібліогр.: 13 назв.
Ключові слова: бізнес-процес, управління бізнес-

UDK 65.012.32
Kundenko, А. V. Quality of business process
management at enterprise / А. V. Kundenko // Scientific
Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 1. - P. 79-83.
Abstract. The article is concerned with the improvement
of the quality level of business processes at production
facilities. The quantitative and qualitative indicators of
successful business processes and their implementation
strategies are defined. Refs: 13 titles.

Abstract. The essence and components of the system of
budget support of innovative development of the country are
defined. The current state of public financial support for
innovation processes in Ukraine is analyzed. Ways of
optimization of the system of budget financing of the state
innovation programs with the aim of implementing an
innovative model of development of the country are proposed.
Tabl.: 1. Refs: 5 titles.
Keywords: budget, innovations, budget support of
innovation activities, national innovation system, state target
innovation programs.

Keywords: innovation activity, innovative transformations,
competitiveness in higher education.

Keywords: information systems, business plans, small
business, loans.
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процесом, якість бізнес-процесів, проблеми управління
якістю бізнес-процесів.

management, business process quality, business process
quality management problems.

УДК 65.012.32
Натрошвілі, Г. Р. Механізм підтримки економічної
безпеки підприємства в умовах кризи / Г. Р. Натрошвілі
// Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 1. - С. 84-87.
Анотація. Узагальнено виклики кризового розвитку, які
здатні відчутно вплинути на стан економічної безпеки
підприємств (корпоративного сектора). Сформульовано
пропозиції з впровадження інноваційних технологій
управління економічною безпекою. Проаналізовано
основні економічні ризики, що виникають на рівні
сучасного підприємства. Бібліогр.: 9 назв.
Ключові слова: безпека, управління підприємством,
кризовий розвиток.

UDK 65.012.32
Natroshvili, H. R. Mechanisms to support economic
security of enterprise in crisis / H. R. Natroshvili // Scientific
Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 1. - P. 84-87.
Abstract. The crisis development challenges that are able
to significantly affect the economic security of enterprises
(corporate sector) are outlined. The proposals on introduction
of innovative technologies of economic security management
are developed. The basic economic risks that arise at the level
of modern enterprise are analyzed. Refs: 9 titles.

УДК 336.02:[330.322+330.341.1](477)
Захарін, С. В. Фінансові важелі активізації
інвестиційної та інноваційної діяльності / С. В. Захарін
// Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 1. - С. 88-93.
Анотація.
Проаналізовано
ключові
тенденції
інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні в
контексті
макроекономічного
розвитку.
Наведено
проблеми стимулювання інвестиційної та інноваційної
діяльності. Подано перелік перспективних фінансових
інструментів стимулювання інвестиційної та інноваційної
діяльності. Табл.: 1. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові
слова:
фінансові
інструменти,
стимулювання, інвестиційна діяльність, інноваційна
діяльність.

UDK 336.02:[330.322+330.341.1](477)
Zakharin, S. V. Use of financial instruments to
stimulate investment and innovation / S. V. Zakharin //
Scientific Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 1. - P. 88-93.
Abstract. Major trends in investment and innovation
activity in Ukraine within the context of macroeconomic
development are analysed. The questions of stimulating
investment and innovation are defined. The prospects of the
financial instruments in boosting investment and innovation are
outlined. Tabl.: 1. Refs: 10 titles.

УДК 336(477)
Повжик, К. В. Фінансовий сектор України:
детермінанти розвитку в умовах турбулентності / К. В.
Повжик // Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 1. - С. 94104.
Анотація. У статті обґрунтована необхідність
дослідження фінансового ринку та визначена його роль у
розвитку економіки. Проаналізовані основні сектори
фінансового ринку: банківський сектор, валютний та
фондовий ринки, ринок небанківських фінансових установ.
Визначені
основні
особливості
їхнього
розвитку.
Сформовані рекомендації, щодо покращення поточної
ситуації. Іл.: 2. Табл.: 8. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: фінансовий ринок, банківський
сектор, валютний ринок, лізинг, страхування, фондовий
ринок.

UDK 336(477)
Povzhyk, K. V. Financial sector of Ukraine: factors of
development in turbulent times / K. V. Povzhyk // Scientific
Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 1. - P. 94-104.

УДК 339.138
Рябова,
Т.
А.
Управління
маркетинговими
системами взаємодії зі споживачами в умовах
глобалізації / Т. А. Рябова, І. Б. Рябов // Науковий вісник
Полісся. - 2016. - Вип. 1. - С. 105-109.
Анотація. В статті проаналізовано сутність і
взаємодії
поведінкові
особливості
маркетингової
виробників
і
споживачів.
Визначено
найбільш
результативні технології організації взаємодії підприємств
на промислових ринках. Іл.: 1. Бібліогр.: 6 назв.
Ключові слова: система маркетингової взаємодії,
споживання, поведінка споживачів, диспозиція.

UDK 339.138
Riabova, Т. А. Information systems and technology for
creating business plans of small businesses / Т. А.
Riabova, I. B. Riabov // Scientific Bulletin Polissia. - 2016. Vol. 1. - P. 105-109.
Abstract. The nature and behavioral peculiarities of the
marketing cooperation of manufacturers and consumers are
analyzed in the article. The most productive technologies of
enterprise interactions on the industrial markets are outlined.
Figs.: 1. Refs: 6 titles.
Keywords: interacting market systems, consumption,
consumer behaviour, disposition.

УДК 658.012.32
Ракосій, П. В. Особливості побудови механізму
антикризового
управління
на
підприємствах
агропромислового комплексу / П. В. Ракосій // Науковий
вісник Полісся. - 2016. - Вип. 1. - С. 110-113.

UDK 658.012.32
Rakosii, P. V. The peculiarities of crisis management
strategies in agricultural enterprises / P. V. Rakosii //
Scientific Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 1. - P. 110-113.

Keywords:
development.

security,

enterprise

management,

crisis

Keywords: financial instruments, incentives, investment,
innovation.

Abstract. The necessity of the financial market
investigation and its role in the economic development are
determined. The major sectors of the financial market:
banking, foreign exchange and stock markets, the market of
non-bank financial institutions are analysed and the main
peculiarities
of
their
development
are
defined.
Recommendations for improvement of the current situation are
suggested. Figs.: 2. Tabl.: 8. Refs: 10 titles.
Keywords: financial market, banking sector, foreign
exchange market, leasing, insurance, stock market.
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Анотація. У статті розглянуто особливості побудови
механізму антикризового
управління
на
прикладі
підприємств агрокомплексу. Зазначено, що незадовільний
стан діяльності підприємств агропромислового комплексу
зумовлений
відсутністю
механізму
антикризового
управління.
Зазначений
механізм
дозволить
підприємствам здійснювати ефективне управління та
передбачувати негативні тенденції розвитку. Бібліогр.: 10
назв.
Ключові слова: криза, антикризове управління,
механізм антикризового управління.

Abstract. The peculiarities of the mechanism of crisis
management on the example of agricultural complex are
studied in the paper. It is noted that the poor state of
agricultural enterprises is caused by the lack of a crisis
management mechanism. The indicated mechanism will allow
the enterprises to effectively control and predict the negative
trends. Refs: 10 titles.

УДК 330.131.5
Зайцева, О. І. Організаційні механізми управління
соціальними підприємствами в умовах ринкової
самоорганізації / О. І. Зайцева, С. В. Нечаєв // Науковий
вісник Полісся. - 2016. - Вип. 1. - С. 114-118.
Анотація. В статті досліджено концептуальні засади
становлення соціально-орієнтованого підприємництва,
представлено
еволюцію
організаційних
механізмів
управління
підприємствами
в
Україні,
визначено
особливості формування організаційних механізмів
управління соціальними підприємствами в умовах
ринкової самоорганізації. Табл.: 1. Бібліогр.: 11 назв.
Ключові слова: Організаційні механізми, соціальні
підприємства, ринкова самоорганізація.

UDK 330.131.5
Zaitseva, О. I. Institutional mechanisms for managing
social enterprises under conditions of market selforganization / О. I. Zaitseva, S. V. Nechaiev // Scientific
Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 1. - P. 114-118.
Abstract. The paper studies the conceptual basis of the
formation of socially-oriented businesses, presents the
evolution of organizational mechanisms of enterprises in
Ukraine, peculiarities of formation of organizational
mechanisms of social enterprises under conditions of market
self-organization. Tabl.: 1. Refs: 11 titles.

УДК 368
Виговська, В. В. Теоретичне позиціонування
страхового ринку у фінансовій системі країни / В. В.
Виговська // Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 1. - С.
119-124.
Анотація. В даній статті проведено теоретичне
дослідження складу та структури страхового ринку,
визначено його місце та роль в економічній системі країни
через розкриття його соціальних й економічних функцій. В
статті розглянуто ієрархію побудови страхового ринку у
відповідності до рівнів суспільного відтворення. Автором
розкрито напрямки взаємодії страхового ринку з ланками
фінансової системи та обґрунтовано структурування
страхового ринку з позиції єдності двох систем внутрішньої системи і зовнішнього оточення. Іл.: 2.
Бібліогр.: 13 назв.

UDK 368
Vyhovska, V. V. Theoretical aspect of insurance
market in the state`s financial system / V. V. Vyhovska //
Scientific Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 1. - P. 119-124.

Ключові слова: страхування, страховий ринок,
фінансова
система,
страховики,
страхувальники,
страховий фонд, структура, середовище, система.

Keywords: crisis, crisis management, crisis management
mechanism.

Keywords: Institutional mechanisms, social enterprises,
market self-organization.

Abstract. A theoretical study of the composition and the
structure of insurance market as well as its place and role in
the economic system of the state on the basis of the
characteristics of its social and economic functions are
defined. The hierarchical arrangement of the insurance market
in accordance with the levels of social reproduction is
highlighted in the article. The author outlines the areas of
cooperation of the insurance market with functioning financial
system and justifies the structuring of the insurance market
from the perspective of the unity of the two systems - the
internal system and the external environment. Figs.: 2. Refs:
13 titles.
Keywords: insurance, insurance market, financial system,
insurers, policy holders, insurance fund, structure,
environment, system.
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