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РЕФЕРАТИ

ABSTRACTS

УДК 339.97
Левківський, В. М. Злиття та поглинання в стратегії
зарубіжної експансії ТНК / В. М. Левківський // Науковий
вісник Полісся. - 2016. - Вип. 2. - С. 9-15.
Анотація. У статті розглянуто зміну стратегій
транснаціональних корпорацій на сучасному етапі.
Особливу увагу приділено розкриттю зарубіжної експансії
ТНК через злиття та поглинання. Виокремлено основні
мотиви злиття та поглинання, наведено динаміку їх
вартості та кількості. Проаналізовано особливості
галузевої та регіональної структури цих процесів та
основні фактори, що впливають на них. Визначено місце і
роль компаній країн, що розвиваються, в процесах злиття
та поглинання. Іл.: 1. Табл.: 1. Бібліогр.: 13 назв.
Ключові слова: транснаціональні корпорації, злиття
та поглинання, консолідація, країни, що розвиваються.

UDС 339.97
Levkivskyi, V. M. Mergers and acquisitions in foreign
expansion strategies of TNCS / V. M Levkivskyi // Scientific
Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 1. - P. 9-15.
Abstract. The article considers the current changes in
strategies of transnational corporations (TNCs). Particular
attention is paid to the disclosure of foreign expansion of TNCs
through mergers and acquisitions (M&A). The main motives for
M&A are determined as well as the dynamics of their cost and
volume is presented. The features of industrial and regional
structures of these processes and key affecting factors are
analyzed. The position and role of companies from developing
countries in M&A processes are determined. Figs.: 1. Tabl.: 1.
Refs: 13 titles.
Keywords: transnational corporations, mergers and
acquisitions, consolidation, developing countries.

УДК 519.876.3:658.264
Ющенко, Н. Л. Математичні моделі визначення
резерву часу для збалансованого розподілу трудових,
матеріальних і фінансових ресурсів при модернізації
комунальної теплоенергетики України / Н. Л. Ющенко //
Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 2. - С.16-25.
Анотація. У зв’язку з необхідністю вирішення завдань
енергозабезпечення (де головним є безперебійність
енергопостачання та надання якісної енергії й послуг),
енергодоступності (за ціною та енергоощадністю) та
енергоприйнятності
(за
мінімальним
впливом
на
навколишнє середовище і пом’якшення змін клімату) у
світлі проголошення світовою спільнотою енергетичної
стратегії XXI століття, у статті ставиться мета адаптації
ефективних методів аналізу для прийняття рішень щодо
модернізації комунальної теплоенергетики в Україні і
виконується систематизація та порівняльний аналіз
існуючих у теорії планування та управління мережами
математичних моделей визначення резерву часу, за
допомогою яких можна раціонально і збалансовано
розподіляти трудові, матеріальні і фінансові ресурси по
кожному виду взаємопов’язаних робіт, виконання яких
вимагає дотримання певної технологічній послідовності.
Іл.: 1. Табл.: 1. Бібліогр.: 16 назв.
Ключові слова: мережеві моделі, метод критичного
шляху, метод оцінки і перегляду планів, резерв часу,
управління проектами.

UDС 519.876.3:658.264
Yurchenko, N. L. Mathematical model for determining
the reserves of time to balance the distribution of labor,
material and financial resources in the modernization of
municipal power system in Ukraine / N. L. Yushchenko //
Scientific Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 2. - P. 16-25.
Abstract. Due to the need of managing the energy supply
issues (when the main thing is the continuity of energy supply
and the provision of high-quality energy and services), energy
availability (in price and energy saving) and the acceptability of
energy (to minimize the impact on the environment and climate
change) in the light of the energy strategy of the XXI century
proclaimed by the world community, the objective of the paper
is to adapt effective methods of analysis in the decisionmaking process concerning the modernization of municipal
power system in Ukraine. Moreover a systematization and
comparative analysis is made regarding the existing theories
of planning and management of networks of mathematical
models for calculating the reserve time to allow rational and
balanced way to distribute labour, material and financial
resources of each type of interrelated activities that must be
performed in a certain technological sequence. Figs.: 1. Tabl.:
1. Refs: 16 titles.
Keywords: network models, critical path method, plans,
evaluation and revision of the method, the time allowance,
project management.

УДК 369.04:519.863
Юрченко, М. Є. Оцінка роботи страхової компанії за
допомогою перетворення Лапласа / М. Є. Юрченко, А.
Ю. Юрченко-Титаренко // Науковий вісник Полісся. - 2016.
- Вип. 2. - С. 26-30.
Анотація.
Побудовано
модель
оцінки
платоспроможності страхової компанії. Для широкого
класу задач показано, що отримання аналітичного виразу
для функції розподілу величини виплат можливе тільки з
використанням чисельних методів, включаючи алгоритми
Дюфресне та Гербера. Показано, що у випадку, коли
величина виплат має експоненційний розподіл, можливе
отримання аналітичного розв’язку поставленої задачі за
допомогою перетворення Лапласа. Знайдено ймовірність
стабільної роботи страхової компанії, а також отримано
графічне представлення результатів у залежності від
параметрів розподілу. Іл.: 1. Бібліогр.: 6 назв.
Ключові
слова:
страхування,
експоненційний

UDС 369.04:519.863
Iurchenko, M. E. Assessment of the insurance
company with Laplace transform / M. E. Iurchenko, A. Yu.
Yurchenko-Tytarenko // Scientific Bulletin Polissia. - 2016. Vol. 2. - P.26.30.
Abstract. A model of assessment of the solvency of the
insurance company is designed in the paper. For a wide class
of tasks it is shown that obtaining an analytical expression for
the function of payment magnitude distribution is possible only
with the use of numerical methods, including algorithm due to
Dufresne and Gerber. It is indicated that if the value of
payments has an exponential distribution, there is a possibility
of obtaining an analytic solution of the problem by means of
inverse Laplace transforms. The probability of stable operation
of the insurance company is discovered, as well as a graphical
representation of the results depending on the distribution
parameters is achieved. Figs.: 1. Refs: 6 titles.
Keywords: Insurance, the exponential distribution,
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розподіл, імовірність, перетворення Лапласа.

probability, Laplace transform.

УДК 368
Виговська, В. В. Економічна раціональність як
критерій забезпечення безпеки страхового ринку / В. В.
Виговська // Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 2. - С.
31-37.
Анотація. В даній статті проведено теоретичне
дослідження
сутності
та
структури
економічної
раціональності як базового критерію забезпечення
безпеки страхового ринку. Визначено її роль в
обґрунтування вибору траєкторії розвитку страхового
ринку в умовах невизначеності. В статті розглянуто
еволюцію
економічної
раціональності
як
основи
економічної поведінки Автором
розкрито
основні
концептуальні положення теорії раціонального вибору та
з’ясовано
теоретико-методологічну
специфіку
в
забезпеченні безпеки страхового ринку. Іл.: 1. Табл.: 1.
Бібліогр.: 7 назв.
Ключові
слова:
економічна
раціональність,
раціональні очікування, раціональний вибір, страховий
ринок, структура,середовище, система.

UDС 368
Vyhovska, V. V. Economic rationality as an insurance
market security criterion / V. V. Vyhovska // Scientific
Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 2. - P. 31-37.
Abstract. A theoretical study of the nature and structure of
economic rationality as a basic criterion for the insurance
market security is provided in the paper. Its role in the
justification of the choice of development trajectory of the
insurance market security under uncertainty is defined. The
article deals with the evolution of economic rationality as the
basis of economic behaviour. The author reveals the key
conceptual principles of the rational choice theory and defines
the theoretical and methodological peculiarity of the insurance
market security. Figs.: 1. Tabl.: 1. Refs: 7 titles.
Keywords: economic rationality, rational expectations,
rational choice, the insurance market, structure, environment,
system.

УДК 330.1:338.12
Гвоздецька, І. В. Науково-теоретичні основи
дефініції економічний розвиток / І. В. Гвоздецька //
Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 2. - С. 38-44.
Анотація. У статті розкрито зміст поняття економічний
розвиток, економічне зростання, циклічність економічного
зростання. Проаналізовано підходи до вивчення даних
економічних категорій зарубіжними та українськими
вченими, простежено еволюцію визначення дефініції
економічний розвиток. Узагальнено існуючі трактування
економічного
розвитку
на
основі
використання
загальноприйнятої інтерпретації. Розмежовано суть
категорій економічний розвиток та економічне зростання.
Бібліогр.: 21 назв.
Ключові слова: розвиток, економічний розвиток,
економічне
зростання,
циклічність,
циклічність
економічного зростання.

UDС 330.1:338.12
Gvozdetska I. V. Scientific and theoretical basis of the
economic development / I. V. Gvozdetska // Scientific
Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 2. - P.38-44.
Abstract. The article reveals the concept of "economic
development", "growth", "and cyclical economic growth." The
approaches to the study of these economic categories of
foreign and Ukrainian scientists and the evolution of defining
the notion of "economic development." are analysed. The
existing interpretation of economic development through the
use of conventional interpretation is summarised. The points of
the categories «economic development" and "growth" are
distinguished. Development is a key phase in the continuous
economic change and evolution. Refs: 21 titles.
Keywords:
development, economic development,
economic growth, cyclical, cyclical economic growth.

УДК 37.013
Пермінова, В. А. Професійна підготовка майбутніх
економістів як потенціал розвитку країни: проблеми та
шляхи їх вирішення / В. А. Пермінова, А. І. Сікалюк, С. В.
Литвин // Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 2. - С. 4550.
Анотація. Досліджено стан професійної підготовки
майбутніх економістів в контексті їх потенційної значущості
для розвитку країни. На основі аналізу досвіду
професійної підготовки зарубіжних країн і України
визначено основні проблеми та запропоновано можливі
варіанти їх вирішення. Проаналізовано Державний освітній
стандарт та відповідність норм державного замовлення
реальним потребам суспільства і економіки. Акцентується
увага на теорії людських ресурсів в якості особистого
інвестування майбутнього фахівця в освіту, як запорука
інвестування в особистий добробут і добробут країни в
цілому. Бібліогр.: 6 назв.
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні
економісти, Державний освітній стандарт, теорія людських
ресурсів.

UDС 37.013
Perminova, V. A. Vocational training of future
economists as the potential of the development of the
country: problems, solutions / V. A. Perminova, A. I.
Sikaliuk, S. V. Lytvyn // Scientific Bulletin Polissia. - 2016. Vol. 2. - P. 45-50.
Abstract. The state of vocational training of the future
economists in the context of their potential importance for the
development of the country has been investigated. On the
basis of the experience of training abroad and Ukraine there
has been identified the main problems and suggested its
possible solutions. The role of the State educational standard
in compliance with the rules of social procurement and the real
needs of society as well as economy has been analyzed. The
attention on Human Resource Theory as a personal
investment of the future specialist in education as an
investment in the guarantee of personal well-being and
prosperity of the country has been focused. Refs: 6 titles.
Keywords: vocational training, future economists, State
educational standard, Human Resource Theory.

УДК 378
Натрошвілі, Г. Р. Розвиток системи вищої освіти
України в умовах сучасних соціально-економічних
трансформацій / Г. Р. Натрошвілі // Науковий вісник

UDС 378
Natroshvili, H. R. The development of higher education
system
under
current
Ukrainian socio-economic
transformations / H. R. Natroshvili // Scientific Bulletin
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Полісся. - 2016. - Вип. 2. - С. 51-55.
Анотація. У науковій праці проаналізовано стан
розвитку системи вищої освіти України. Визначені
організаційно-економічні
та
фінансові
умови
функціонування системи вищої освіти. Обґрунтовано
пропозиції щодо подальшої оптимізації розвитку системи
вищої освіти. Бібліогр.: 6 назв.
Ключові слова: вища освіта, вищий навчальний
заклад, управління, освітня політика.

Polissia. - 2016. - Vol. 2. - P. 51-55.
Abstract. The development of the higher education
system of Ukraine is analysed in the paper. Its organizational,
economic and financial conditions for the functioning of the
higher education system are defined. The proposals for further
optimization of higher education development are justified.
Refs: 6 titles.
Keywords: higher education, higher educational
establishment, management, educational policy.

УДК 332.14: 330.322
Захарін, В. Б. Формування стратегічних орієнтирів
інвестиційного розвитку регіонів / В. Б. Захарін //
Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 2. - С. 56-60.
Анотація. У статті проаналізовано напрями і
механізми регіональної інвестиційної політики. Визначено
основні проблеми організації інвестиційної діяльності в
регіонах.
Запропоновано
напрями
формування
стратегічних орієнтирів інвестиційного розвитку регіонів.
Бібліогр.: 5 назв.
Ключові слова: інвестиційна активність, регіональна
інвестиційна політика, інвестиційний розвиток регіонів.

UDС 332.14: 330.322
Zakharin, S. V. On formation of strategic guidelines for
regions’ investment development / S. V. Zakharin //
Scientific Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 2. - P. 56-60.
Abstract. The directions and mechanisms of regional
investment policy are analysed in the paper and the main
problems of the organization of investment activity in the
regions are defined. The ways of forming strategic guidelines
for regional investment are proposed. Refs: 5 titles.
Keywords: investment activity, regional investment policy,
investment development of regions.

УДК 330.341.1:339.166.5
Бабіна, Н. О. Формування та використання
інтелектуального капіталу / Н. О. Бабіна // Науковий
вісник Полісся. - 2016. - Вип. 2. - С. 61-65.
Анотація. У науковій праці інтелект розглядається як
чинник економічного розвитку держави. Висвітлено
поняття інтелектуального капіталу. Наведено аналітичні
дані про тенденції інноваційної активності. Визначено
перспективні
напрями
інноваційної
та
науковотехнологічної діяльності. Бібліогр.: 8 назв.
Ключові
слова:
економічний
розвиток,
інтелектуальний капітал, інновації, інноваційна діяльність.
УДК 331.101
Дерій, Ж. В. Розширене відтворення людського
потенціалу в сучасних умовах / Ж. В. Дерій, Т. І.
Зосименко, С. А. Скиба // Науковий вісник Полісся. - 2016.
- Вип. 2. - С. 66-72.
Анотація. У статті розглянуто сутнісні характеристики
процесів
відтворення
людського
потенціалу
як
безперервного відновлення функціональних компонент
суб’єкта певного рівня в єдності, протиріччі та невпинному
розвитку вітальних, соціальних і духовних характеристик.
Досліджено зв’язки та відносини, сконцентровані у
категорії “людський потенціал”, виділено й досліджено
фази його відтворення: накопичення, капіталізація,
розвиток.
Запропонована
ергодинамічна
модель
відтворення людського потенціалу, що враховує його
вхідний та вихідний масштаби, а також формує уявлення
щодо усіх можливих векторів змін чинників інтенсивного та
екстенсивного відновлення Іл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.
Ключові слова: людський потенціал, розширене
відтворення, фази, типи відтворення, капіталізація,
ергодинамічна модель.
УДК 657.05
Бурова, Т. А. Інформаційні основи облікової
політики та шляхи їх удосконалення / Т. А. Бурова //
Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 2. - С. 73-78.
Анотація. Стабільне функціонування сучасного
підприємства в зовнішньому середовищі та його
економічний розвиток багато в чому залежить від концепції
організації обліку і внутрішньогосподарського контролю,
функції яких є обмеженою частиною цілісної системи

UDС 330.341.1:339.166.5
Babina, N. O. Formation and use of intellectual capital
/ N. O. Babina // Scientific Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 2. P. 61-65.
Abstract. The paper concerns the intelligence and
concept of intellectual capital a factor of state`s economic
development. The analytical data on innovation activity trends
are revealed in the article and the prospective areas of
innovation of scientific and technological activities are
identified. Refs: 8 titles.
Keywords: economy development, intellectual capital,
innovations, innovative activity.
UDС 331.101
Derii, Zh. V. Extended reproduction of human potential
in today's environment / Zh. V. Derii, T. I. Zosymenko, S. A.
Skyba // Scientific Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 2. - P. 66-72.
Abstract. The article considered essential characteristics
of the processes of reproduction of human potential as the
continuous recovery of functional components of subject of
certain level in unity, contradiction and steady development of
vital, social and spiritual characteristics. Communications and
relations, concentrated in the category "human capital" are
observed. Such phases of its reproduction, as accumulation,
capitalization and development are identified and analyzed.
The ergodynamic model of human potential reproduction is
proposed. It considers input and output scales of human
potential and includes a clear focus on all possible vectors of
changes of intensive and extensive recovery factors. Figs.: 1.
Refs: 7 titles.
Keywords: human potential, extended reproduction,
phases, types of reproduction, capitalization, ergodynamic
model.

UDС 657.05
Burova, T. A. Information basis of accounting policies
and ways of their improvement / T. A. Burova // Scientific
Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 2. - P. 73-78.
Abstract. Stable operation of a modern enterprise in the
environment and its economic development depends largely
on the concept of accounting and internal control, the function
of which is restricted part of an integrated management
system. When analyzing the development of modern
enterprise accounting policies with the perspective of
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управління. При аналізі розробки облікової політики
сучасного підприємства з точки зору інтересів системи
управління, вирішені наступні питання: поєднання
централізованого і децентралізованого підходів до
організації облікового апарату; взаємозв’язок між
фінансовим, управлінським і податковим видами обліку,
основуючись на принципах оперативності, наступності,
інформаційності, багаторазового використання типових
форм первинних і зведених документів для прийняття
управлінських рішень, складанні звітності; делегування
повноважень і відповідальності по організації обліку і
контролю керівників структурних підрозділів, головних
спеціалістів; взаємозв’язок функцій обліку з центрами
прийняття управлінських рішень, наприклад, планування,
контролю, аналізу, проведення моніторингу і діагностики
ефективності діяльності підприємства. Іл.: 1. Бібліогр.: 5
назв.
Ключові слова: облікова політика, удосконалення,
інформаційні основи, звітність, управління підприємством,
податки і податкова система.
УДК 658:331.101.3
Гончар, О. І. Мотиваційні аспекти адаптивного
управління потенціалом підприємства / О. І. Гончар //
Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 2. - С. 79-84.
Анотація.
Доведено
необхідність
застосування
адаптивного
підходу
до
управління
економічним
потенціалом промислових підприємств в сучасних умовах
інтенсифікації міжнародної співпраці та євроінтеграції на
засадах мотивації. Виокремлено основні елементи
ринкового потенціалу, як прояву його внутрішнього
потенціалу на вітчизняному та міжнародному ринках.
Розкрито аспекти рушійної взаємодії елементів потенціалу
підприємства та акцентовано увагу на місці і ролі
мотиваційної складової у взаємодії усіх інших елементів.
Сформовані основні підходи до обґрунтування
мотиваційних
елементів
механізму
адаптивного
управління потенціалом підприємства. Іл.: 4. Бібліогр.: 4
назв.
Ключові слова: мотивація, потенціал підприємства,
складові, система управління, оптимізація, розвиток.
УДК 005.952
Гришова, І. Ю. Оцінка конкурентоспроможності
бренду підприємства / І. Ю. Гришова, О. В. Митяй, С. С.
Стоянова-Коваль // Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип.
2. - С. 85-91.
Анотація.
Окреслено
узагальнену
оцінку
конкурентоспроможності
бренду
підприємств
досліджуваних кластерів. Проведено аналіз науковим
підходам до характеристики показників оцінки бренду.
Визначено відносну значущість показників сили бренду та
прихильності до бренду підприємства з урахуванням їх
взаємного впливу. Доведено, що показники оцінки сили
бренду
підприємства-роботодавця
можуть
опосередковано впливати на рівень прихильності до
бренду підприємства-роботодавця, і навпаки. Іл.: 2.
Бібліогр.: 8 назв.
Ключові
слова:
підприємство,
конкурентоспроможність бренду, бренд.
УДК 658.15
Бондаренко, О. С. Аутсорсинг та рециклінг як
елементи
механізму
управління
фінансами
промислового підприємства / О. С. Бондаренко //
Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 2. - С. 92-96.
Анотація. Визначено особливості використання

management, the following issues have been clarified:
combination of centralized and decentralized approaches to
the organization of the accounting unit; the relationship
between the financial, managerial and tax accounting types,
based on the principles of efficiency, continuity,
informativeness, repeated use of standard forms of primary
and summary documents for management decision-making,
preparation of reports; delegation of authority and
responsibility for the organization of accounting and control of
department heads, chief specialists; the relationship of
accounting functions with centers of managerial decisionmaking, such as planning, monitoring, analysis, monitoring and
diagnosis of the enterprise efficiency. Figs.: 1. Refs: 5 titles.
Keywords: accounting policies, improvement, knowledge
base, reporting, management, taxes and taxation system.

UDС 658:331.101.3
Gonchar, O. I. Motivational aspects of adaptive
management potential of enterprise/ O. I. Gonchar //
Scientific Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 2. - P. 79-84.
Abstract. The necessity of applying an adaptive approach
to managing economic potential of industrial enterprises under
current conditions of an intensification of international
cooperation and European integration on the basis of
motivation is justified in the paper. The basic elements of the
market potential, as a manifestation of its inner potential in the
national and international markets are outlined. The aspects of
key mutually interacting elements of company building, and the
place and role of the motivational component in the interaction
of all the elements are emphasized.
The main approaches to the justification of the motivational
elements of adaptive management of enterprise potential
mechanism are developed. Figs.: 4. Refs: 4 titles.
Keywords: motivation, potential businesses, components,
system management, optimization, development.

UDС 005.952
Gryshova, I. U. The estimation of the enterprise trade
name competitiveness / I. U. Gryshova, O. V. Mityay, S. S.
Stoyanova - Koval // Scientific Bulletin Polissia. - 2016. - Vol.
2. - P. 85-91.
Abstract. The general evaluation of the enterprises’ trade
name competitiveness of the investigated allocation units has
been outlined. The analysis of the scientific approaches to the
characteristics of the trade name’s evaluation has been
conducted. The relative significance of the rates of trade
name’s power and devotion to the enterprise’s trade name has
been determined, taking into account their mutual influence. It
has been proved, that the rates of the enterprise trade name
power evaluation may indirectly influence the level of devotion
to the enterprise trade name and vice versa. Figs.: 2. Refs: 8
titles.
Keywords: enterprise, trade name’s competitiveness,
trade name.
UDС 658.1
Bondarenko, O. S. Outsourcing and recycling as
elements of the mechanism of financial management of
industrial enterprises / O. S. Bondarenko // Scientific Bulletin
Polissia. - 2016. - Vol. 2. - P. 92-96.
Abstract. The peculiarities of the use of outsourcing and
of recycling operations at the industrial enterprises outlined in
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аутсорсингових та рециклінгових операцій на промислових
підприємствах, обґрунтовано їх роль у зростанні обсягів
чистих фінансових потоків та формуванні складових
системи зовнішньої підтримки управління фінансами
підприємств. Бібліогр.: 7 назв.
Ключові слова: аутсорсинг, рециклінг, фінанси
промислових підприємств, фінансові потоки.
УДК 658.8
Поліщук, І. І. Фактори розвитку маркетингового
потенціалу підприємства / І. І.Поліщук // Науковий вісник
Полісся. - 2016. - Вип. 2. - С. 97-102.
Анотація. Висвітлено основні підходи до трактування
сутності
маркетингового
потенціалу
підприємства,
категорії розвитку промислових підприємств і їх сукупного
потенціалу.
Акцентовано увагу на тому, що в сучасних умовах
неможливо забезпечити результативність діяльності на
засадах орієнтації лише на ефективне використання
наявних потужностей. Одним з ключових ресурсів
підвищення ефективності діяльності підприємств є
використання маркетингового підходу, формування та
розвитку маркетингового потенціалу.
Обгрунтовано алгоритм взаємодії стратегічного
управління маркетинговим потенціалом підприємства та
його розвитком.
Зроблено висновок про те, що результати дослідження
маркетингового потенціалу дозволяють підприємству
зрозуміти, який рівень використання його можливостей на
ринку, виявити слабкі місця, що не дозволяють в достатній
мірі реалізувати прийняті стратегічні і тактичні рішення
щодо розвитку діяльності. Іл.: 1. Табл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.
Ключові слова: маркетинговий потенціал, сукупний
потенціал, розвиток підприємства, стратегія, ефективність
діяльності.
УДК 657.6:334.012.64(477)
Царенко, О. В. Умови забезпечення керованого
впливу
міжнародних
стандартів
аудиту
на
ефективність діяльності малого бізнесу в регіонах
України / О. В. Царенко, Н. В. Кармазіна // Науковий вісник
Полісся. - 2016. - Вип. 2. - С. 103-107.
Анотація. У статті розглянуто порядок застосування
Міжнародних стандартів аудиту при здійсненні аудиту
малих підприємств; вказані атрибутивні ознаки аудиту
діяльності малого бізнесу в порівнянні зі звичайними
підприємствами. Обґрунтовано домінанти та функціонали
аудиту діяльності малого підприємства при синхронному
застосуванні системного підходу до ідентифікації
концептуальної основи фінансової звітності. Бібліогр.: 8
назв.
Ключові слова: міжнародні стандарти аудиту, малий
бізнес, аудит, малі підприємства, бухгалтерський облік,
діяльність, ефективність, аудиторський висновок.
УДК 658
Гончар, М. В. Обґрунтування структуризації
ресурсного потенціалу підприємства / М. В. Гончар //
Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 2. - С. 108-113.
Анотація. У статті узагальнено наукові підходи щодо
визначення сутності ресурсного потенціалу підприємства
та його структуризації. Звернуто увагу на те, всі його
елементи функціонують одночасно і в сукупності. Тобто,
визначено ресурсний потенціал як складну і динамічну
систему.
Акцентовано увагу на тому, що умови сучасної
ринкової конкуренції передбачають формування нового

the paper and their role in increasing of net cash flow and the
formation of the components of financial management of
external support system of enterprises are substantiated by
the author. Refs: 7 titles.
Keywords: outsourcing, recycling, finances of industrial
enterprises, financial flows.
UDС 658.8
Polishchuk, I. I. Factors of enterprise marketing
potential / I. I. Polishchuk // Scientific Bulletin Polissia. - 2016.
- Vol. 2. - P. 97-102.
Abstract. It is emphasised that under current conditions it
is impossible to ensure the effectiveness of the work by
focusingsolely on the effective utilization of the available
capacity. The author substantiates one of the key resources to
improve the business operations efficiency is employing the
marketing sub-course, formation and development of
marketing potential.
The algorithm of interaction of strategic management of
the enterprise marketing potential and its development is
justified in the paper.
It is concluded that the results of the study of the
marketing potential enables the company to see the level of
use of its opportunities on the market, identify weaknesses that
do not allow sufficiently realize the strategic and tactical
decisions on development activities. Figs.: 1. Tabl.: 1. Refs: 7
titles.
Keywords: marketing potential, the total potential
development of the company, strategy, efficiency.

UDС 657.6:334.012.64(477)
Tsarenko, O. V. Terms of providing the managed
influence of international standards on auditing on
efficiency of small business activity in regions of Ukraine /
O. V. Tsarenko, N. V. Karmazinа // Scientific Bulletin Polissia.
- 2016. - Vol. 2. - P. 103-107.
Abstract. The article describes the procedure for the use
of International Standards on Auditing in the implementation of
small enterprises audit. The attribute signs of small businesses
audit compared to common enterprises are specified and the
dominant and functional of small business audit in the
synchronous application of systematic approach to the
identification of a conceptual framework of financial reporting
are substantiated in the paper. Refs: 8 titles.
Keywords: International Standards on Auditing, small
business, audit, small enterprises, record-keeping, activity,
efficiency, audit report.

UDС 658
Gonchar, М. V. Background structuring enterprise
resource potential / М. V. Gonchar // Scientific Bulletin
Polissia. - 2016. - Vol. 2. - P. 108-113.
Abstract. The paper summarizes the scientific
approaches to defining the essence of the resource potential
of the enterprise and its structuring. Attention is drawn to the
fact that all its elements operate simultaneously and
collectively, that is, the resource potential defined as a
complex and dynamic system.
The emphasis is put on the fact that the conditions of the
modern market competition provide for the formation of a new
approach to the management of enterprise resource potential,
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підходу
до
управління
ресурсним
потенціалом
підприємства, який повинен бути спрямований на
досягнення господарських цілей підприємства. Доведено
що, ефективність управління ресурсним потенціалом буде
досягатись лише за умови, одержання ефективного
критерію результативності управління його окремими
ресурсними елементами. Іл.: 2. Табл.: 1. Бібліогр.: 8 назв.
Ключові слова: ресурси, потенціал, ресурсний
потенціал, структуризація, управління, ефективність.
УДК 330.33
Абакуменко, О. В. Концептуалізація теорії бізнесциклів в контексті Австрійської школи економіки / О. В.
Абакуменко, М. М. Забаштанський, А. В. Роговий //
Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 2. - С. 114-121.
Анотація. У статті визначено основні положення
Австрійської школи економіки, в частині економічної
циклічності. Здійснено аналіз причин і характеру
протікання типового бізнес-циклу відповідно до вчення
представників цієї школи. Розглянуто наслідки впливу
збільшення фідуціарної грошової маси в обігу на
економічну систему. Встановлено роль державного
регулювання у формуванні передумов виникнення нових
циклічних коливань. Іл.: 1. Бібліогр.: 4 назв.
Ключові слова: Австрійська школа економіки; бізнесцикли; державне регулювання; економічна циклічність;
виробнича структура.
УДК 336.76
Онишко, C. В. Фінансовий ринок в системі джерел
фінансового забезпечення інноваційно-орієнтованого
розвитку України / C. В. Онишко, С. В. Онишко //
Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 2. - С. 122-126.
Анотація. У статті узагальнено чинники, що формують
обмеження для розбудови інноваційно-орієнтованої
економіки України, окреслено шляхи їх подолання та
мінімізації на основі задіяння потенціалу вітчизняного
фінансового
ринку.
Охарактеризовано
рівень
інноваційного розвитку економіки України. Розглянуто
розвиток фінансового ринку як конкретного механізму
концентрації капіталу і його спрямування у національну
економіку. Бібліогр.: 5 назв.
Ключові слова: інноваційно-орієнтовний розвиток,
фінансовий ринок, банки, фінансові джерела, ризики.
УДК 330.322:658.14
Селіверстова, Л. С. Формування оптимального
портфелю фінансових інвестицій корпорації / Л. С.
Селіверстова // Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 2. С. 127-131.
Анотація. У статті обґрунтовано системний підхід до
формування
оптимального
портфелю
фінансових
інвестицій
корпорації,
що
дозволить
приймати
обґрунтовані інвестиційні рішення, надасть можливість
оцінювати
ефективність
інструментів
фінансового
інвестування корпорацій. Іл.: 1. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: фінансова політика, фінансові
інструменти, фінансові інвестиції, інвестиційний портфель,
прибутковість.
УДК 005.584:001.102
Шкарлет, С. М. Сутність контролінгової інформації
та основні вимоги до її формування / С. М. Шкарлет, М.
В. Дубина, М. В. Тунік // Науковий вісник Полісся. - 2016. Вип. 2. - С. 132-139.
Анотація.
У
статті
розглянуто
особливості

which should be aimed at achieving the economic objectives of
the enterprise. It is proved that the effectiveness of resource
potential management will be achieved only upon condition of
getting the effective criterion of management performance of
its individual elements. Figs.: 2. Tabl.: 1. Refs: 8 titles.
Keywords: resources, potential, resource potential,
structuring, management efficiency.

UDС 330.33
Abakumenko, O. V. The conceptualization of the
theory of business cycles in the context of the Austrian
School of Economics / O. V. Abakumenko, M. M.
Zabashtanskyi, A. V. Rohovyi // Scientific Bulletin Polissia. 2016. - Vol. 2. - P. 114-121.
Abstract. The main principles of the Austrian school of
economics concerning the economic recurrence are defined in
the article. The analysis of the causes and character of a
typical business cycle conduct in accordance with the theory of
the representatives of this school is carried out. The analysis
of the effect of the increase of fiduciary money supply in
circulation on the economic system is done. The role of state
regulations in the formation of prerequisites of new cyclical
fluctuations is determined. Figs.: 1. Refs: 4 titles.
Keywords: Austrian School of Economics; business
cycles; government regulation; economic recurrence;
production structure.
UDС 336.76
Onyshko, S. V. Theoretical aspect of insurance market
in the state`s financial system / S. V. Onyshko, S. V.
Onyshko // Scientific Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 2. - P. 122126.
Abstract. The paper summarizes the factors that shape
limits the development of innovation economy of Ukraine, the
ways of overcoming them and minimizing by using the
potential of the national financial market. The level of
innovation
development
of
Ukrainian
economy
is
characterized. The development of the financial market is
considered as a specific mechanism of concentration of capital
and its trend in the national economy. Refs: 5 titles.
Keywords: innovation development, financial market,
banks, financial sources, risks.

UDС 330.322:658.14
Seliverstova, L. S. Creating the optimal portfolio of
financial investments corporation / L. S. Seliverstova //
Scientific Bulletin Polissia. - 2016. - Vol. 2. - P.127-131.
Annotation In the article the author substantiates the
systematic approach to the formation of the optimal portfolio of
financial corporations, which will enable making informed
investment decisions and evaluating the effectiveness of the
financial tools of investment corporations. Figs.: 1. Refs: 10
titles.
Keywords: fiscal policy, financial instruments, financial
investments, the investment portfolio profitability.

UDС 005.584:001.102
Shkarlet, S. M. The essence of controlling information
and the main requirements for its formation /
S. M. Shkarlet, M. V. Dubyna, M. V. Tunyk, // Scientific Bulletin
Polissia. - 2016. - Vol. 2. - P. 132-139.
Abstract. The peculiarities of formation of management
system controlling information in the framework economic
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формування системи обігу контролінгової інформації у
межах діяльності суб’єктів господарювання різних сфер та
галузей національного господарства, зокрема, визначено
сутність контролінгової інформації. Також у статті
здійснено класифікацію різних типів контролінгової
інформації та виконаний їх опис. Застосування процесного
підходу до дослідження особливостей виникнення,
акумулювання та обробки контролінгової інформації
дозволило ідентифікувати та описати основні вимоги до
продукування, збору, передачі та обігу, обробки такої
інформації. Іл.: 2. Бібліогр.: 9 назв.
Ключові слова: контролінг, інформація, контролінгова
інформація,
процес,
класифікація,
горизонтальна
інформація, вертикальна інформація.
УДК 658.5:338.432
Красноруцький,
О.
О.
Методичні
основи
економічної оцінки виробничого потенціалу аграрних
підприємств / О. О. Красноруцький, С. В. Руденко //
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