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РЕФЕРАТИ

ABSTRACTS

УДК 378:65.012.8+33
Тарасенко, І. О. Напрями забезпечення ефективності діяльності закладів вищої освіти в контексті
управління економічною безпекою / І. О. Тарасенко,
Н. В. Цимбаленко, О. С.Тарасенко // Науковий Вісник
Полісся. – 2018. - № 4 (16). – С. 6-13.
Анотація. У статті розглянуто наукові підходи до визначення ефективності діяльності ЗВО, визначено основні загрози та небезпеки, які викликають кризові явища в
системі вищої освіти та потребують врахування в процесі
забезпечення її економічної безпеки. Встановлено, що
основоположною умовою досягнення високого рівня економічної ефективності та соціальної результативності
функціонування ЗВО є рівень економічного потенціалу.
Обґрунтовано систему заходів забезпечення економічної
ефективності діяльності ЗВО. Табл.: 1. Бібліогр.: 15 назв.
Ключові слова: ефективність діяльності закладів
вищої освіти; економічний потенціал; економічна безпека
ЗВО.

UDC 378:65.012.8+33
Tarasenko, I. O. Directions of ensuring efficiency of
higher education institutions activity in the context of
economic security management / I. O. Tarasenko,
N. V. Tsymbalenko, O. S. Tarasenko // Scientific bulletin
Polissia. – 2018. – Vol. 4 (16). – P. 6-13.
Abstract. The article deals with scientific approaches to
the definition of the effectiveness of the HEI, the main
threats and dangers that cause the crisis phenomena in the
system of higher education are identified and need to be
taken into account in the process of ensuring its economic
security. It is found that the level of economic potential is
the key to achieving a high level of economic efficiency and
social effectiveness of the HEI functioning. The system of
measures ensuring the economic efficiency of HEI activity is
substantiated. Tabl.: 1. Refs: 15 titles.
Keywords: efficiency of higher education institutions
activity; economic potential; HEI economic security.

УДК 303.7:338:304.9:343.973 (477)
Палант, О. Ю. Статистична оцінка соціальноекономічної детермінації злочинності в Україні /
О. Ю. Палант, Г. В. Ортіна, М. М. Кучер // Науковий
вісник Полісся. – 2018. – № 4 (16). – С. 14-20.
Анотація. Досліджено проблему аналізу соціальноекономічної детермінації злочинності на основі використання економетрічних моделей, побудовано адаптовані
кореляційно-регресійні моделі, розглянуто прикладні
аспекти побудованого регресійного рівняння щодо вирішення проблем аналізу детермінації рівня злочинності.
Табл.: 1. Бібліогр.: 12 назв.
Ключові слова: соціально-економічна детермінація;
рівень злочинності; кореляційно–регресійний аналіз;
модель.

UDC 303.7:338:304.9:343.973 (477)
Palant, O. Y, Statistical assestment of socioeconomic determination of crime in Ukraine /
O. Y Palant, G. V. Ortina, M. N. Kucher // Scientific bulletin
Polissia. – 2018. - Vol. 4 (16). – P. 14-20.
Abstract. The problem of analyzing the socio-economic
determination of crime based on the use of econometric
models has been studied, the correlation-regression models
have been adapted, the applied aspects of the constructed
regression equation to solve the problems of crime determination analysis have been considered. Tabl.: 1. Refs: 12
titles.
Keywords: socio-economic determination; crime rate;
correlation-regression analysis; model.

УДК 338.439.02
Коваль, В. В. Роль агропродовольчого комплексу
в контексті продовольчої безпеки / В. В. Коваль,
Ж. В. Дерій, І. О. Седікова // Науковий вісник Полісся. –
2018. – № 4 (16).– С. 21-27.
Анотація. Досліджено важливість продовольчої безпеки у країнах світу. Продовольча безпека країни характеризується стабільністю, ефективністю та стабільністю
агропромислового комплексу та її здатністю оперативно
реагувати на зміни у попиті та пропозиції на продовольчому ринку; рівень перехідних запасів зерна; платоспроможність населення, з метою забезпечення рівного доступу до їжі для всіх верств населення; зменшення імпортної залежності. Табл.: 2. Бібліогр.: 15 назв.
Ключові слова: продовольча безпека; агропромисловий комплекс; ресурси; антропогенне навантаження.

UDС 338.439.02
Koval, V. V. The role of the agricultural sphere in the
context of food security / V. V. Koval, Zh. V. Derii,
I. O. Sedikova // Scientific bulletin Polissia. – 2018. – Vol. 4
(16). – P. 21-27.
Abstract. The importance of food security in the world
countries is explored. The food security of the country is
characterized by the stability, efficiency and stability of the
agro-industrial complex and its ability to respond promptly to
changes in demand and supply in the food market; level of
transitional grain stocks; solvency of the population, in order
to ensure equal access to food for all segments of the population; reduction of import dependence. Tabl.: 2. Refs: 15
titles.
Keywords: food security; agro-industrial complex; resources; anthropogenic loading

УДК 37.014.543:378
Цимбаленко, Н. В. Принципи формування механізму фінансування ЗВО / Н. В. Цимбаленко,
О. С.Тарасенко // Науковий Вісник Полісся. – 2018. - № 4
(16). – С. 28-32.
Анотація. На основі аналізу наукових праць та світового досвіду запропоновано механізм фінансування

UDC 37.014.543:378
Tsymbalenko, N. V. Principles of formation of
HEI financing mechanism / N. V. Tsymbalenko,
O. S. Tarasenko // Scientific bulletin Polissia. – 2018. – Vol.
4 (16). – P. 28-32.
Abstract. Based on the analysis of scientific works and
world experience, a mechanism for financing HEIs adapted
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ЗВО, адаптований до складних соціально-економічних
умов в Україні. З метою диверсифікації джерел фінансування ЗВО визначено доцільність пріоритетного розвитку комерційного освітнього кредитування та партнерства
ЗВО з іншими економічними субʼєктами, в т.ч. державноприватного, при збереженні традиційних методів фінансування ЗВО та вищої освіти в цілому. Іл.: 2. Бібліогр.:
10 назв.
Ключові слова: ЗВО; вища освіта; механізм фінансування; державно-приватне партнерство; комерційне
освітнє кредитування.

to the complex socio-economic conditions in Ukraine is proposed. In order to diversify the sources of financing of the
law, the expediency of the priority development of commercial educational lending and the partnership of HEIs with
other economic entities, including public-private, with the
preservation of traditional methods of financing the HEIs
and higher education in general. Figs.: 2. Refs: 10 titles.
Keywords: HEI; higher education; financial mechanism;
public-private partnership; commercial educational lending.

УДК УДК 316. 472(477):339.923
Чалюк, Ю. О. Соціальне партнерство україни з ЄС
у рамках єврорегіонів і транскордонних кластерів /
Ю. О. Чалюк, Н. М. Довганик // Науковий вісник Полісся.
– 2018. – № 4 (16). – С. 33-38.
Анотація У статті проведено аналіз пріоритетних
напрямів співробітництва України з ЄС у рамках єврорегіонів і транскордонних кластерів. На основі даних
SWOT-аналізу ідентифіковано головні завдання єврорегіонів, ефективні механізми міжрегіональної співпраці.
Табл.: 2. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: сталий розвиток; євроінтеграція
України; соціальне партнерство; єврорегіони, транскордонні кластери; прикордонне співробітництво.

UDC УДК 316. 472(477):339.923
Chaliuk, Y. O. Social partnership of Ukraine with the
EU within the European regions and cross-border clusters / Y. O. Chaliuk, N. M. Dovhanyk // Scientific
bulletin Polissia. – 2018. – № 4 (16). – P. 33-38.
Abstract. T The article deals with priorities of cooperation between Ukraine and the EU within the European regions and cross-border clusters. Based on the data SWOTanalysis identified the main objectives of European regions,
effective mechanisms for inter-regional cooperation. Tabl.:
2. Refs: 10 titles.
Keywords: sustainable development; European integration of Ukraine; social partnership; Euroregions, transborder
clusters; cross-border cooperation.

УДК 351/354
Угоднікова, O. I. Державні механізми управління
безпекою туристів / О. І. Угоднікова, К. І. Вяткін,
Т. М. Колесник // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 4
(16). – С. 39-46.
Анотація. Досліджено проблему аналізу впливу фактора безпеки на розвиток туризму. Проаналізовано можливі шляхи забезпечення ефективної системи безпеки
туристської галузі через реалізацію глобальних механізмів державної політики розвитку туризму. Табл.: 2. Іл.: 2.
Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: механізми державного управління;
глобальний розвиток; туризм; безпека туристів.

UDC 351/354
Uhodnikova, O. I. Public administration’s mechanisms of the security management in tourism industry /
O. I. Uhodnikova, K. I. Viatkin, T. N. Kolesnyk // Scientific
bulletin Polissia. – 2018. – № 4 (16). – P. 39-46.
Abstract. The problem of analyzing the impact of the
safety factor on the development of tourism is researched.
Possible ways of providing an effective system of tourism
security of the tourism industry through the implementation
of global mechanisms of the state policy of tourism development are analyzed. Tabl.: 2. Figs.: 2. Refs: 10 titles.
Keywords: mechanisms of public administration; global
development, tourism; safety of tourists.

УДК 336,22:352:330.366(477)
Одінцова, Т. М. Економічне моделювання розвитку регіонів україни на основі оптимізації податкового
навантаження / Т. М. Одінцова // Науковий вісник
Полісся. – 2018. – № 4 (16). – С. 47-56.
Анотація. У статті розглянуто особливості податкового навантаження регіонів України. Запропоновано методичний підхід, який дає можливість оптимізувати податкове навантаження регіонів, підвищити ступінь економічної обґрунтованості прийняття рішення відносно пріоритетності розвитку регіонів. Табл.: 6. Іл.: 2. Бібліогр.: 13
назв.
Ключові слова: податкове навантаження; точки
Лаффера; валовий регіональний продукт; податки.

UDС 336,22:352:330.366(477)
Odintsova, T. M. Economic simulation analysis of
the regions of Ukraine development based on tax burden optimization / T. M. Odintsova // Scientific bulletin
Polissia. – 2018. – Vol. 4 (16). – P. 47-56.
Abstract. This paper presents specific features of the
tax burden in the regions of Ukraine. Methodological approach is proposed which provides means to optimize tax
burden of the regions, increase economic feasibility level
when making decisions concerning priority ranking of the
regions development. Tabl.: 6. Figs.: 2. Refs: 13 titles.
Keywords: tax burden; Laffer points; gross regional
product; taxes.

УДК 001.895:330.341.1
Лазаренко, Ю. О.
Ідентифікація внутрішніх
факторів впливу на здатність організації до
імплементації відкритих інновацій / Ю. О. Лазаренко,
О. І. Гарафонова, С. М. Соболь, А. І. Зайцева //

UDС 001.895:330.341.1
Lazarenko, Y. O. Identification of the internal factors
influencing an organization’s ability to implement open
innovation / Y. O. Lazarenko, O. I. Garafonova,
S. M. Sobol, A. I. Zaitseva // Scientific bulletin Polissia. –
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Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 4 (16). – С. 57-64.
Анотація.
На
основі
огляду
літератури
з
проблематики управління відкритими інноваціями
визначено ключові внутрішні чинники, які впливають на
здатність фірми впроваджувати відкриті інновації: місія
та система цінностей організації, стиль керівництва та
лідерство,
організаційна
структура,
корпоративна
культура, навички і компетенції працівників і відповідна
система стимулювання, а також технологічні можливості
компанії та здатності, пов’язані з управлінням знаннями.
Іл.: 1. Табл.: 1. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: нновації; інноваційна діяльність;
відкриті інновації; інноваційна співпраця.

2018. – Vol. 4 (16). – P. 57-64.
Abstract. Based on the literature review on open innovation management key internal factors have been identified
that have impact on a firm’s ability to implement open innovation: an organizational mission and value system, a top
management style and leadership, an organizational structure, a corporate culture, employees’ skills and competencies and an appropriate incentive system, as well as technological and knowledge management capabilities. Figs.: 1.
Tabl.: 1. Refs: 10 titles.
Keywords: innovation; innovation performance; open
innovation; innovation collaboration.

УДК 330.33.01:65
Кондратенко, Н. О. Адаптація антикризового фінансового управління промислових підприємств до
сучасних умов економічного розвитку / Н. О. Кондратенко, О. В. Козирєва, В. Ю. Степанов, // Науковий вісник
Полісся. – 2018. – № 4 (16). – С. 65-71.
Анотація. У статті досліджено проблеми адаптації
антикризового фінансового управління промислових
підприємств до сучасних умов економічного розвитку.
Запропоновано шляхи удосконалення антикризового
фінансового управління промислових підприємств на
основі діагностики фінансових можливостей об'єкта
антикризового
управління.
Розроблено
механізм
адаптації
антикризового
фінансового
управління
промислових підприємств. Іл.: 2. Бібліогр.: 13 назв.
Ключові слова: адаптація; антикризове фінансове
управління; промислові підприємства; діагностика.

UDС 330.33.01:65
Kondratenko, N. O. Adaptation of anti-crisis financial management of industrial enterprises to the modern
conditions of economic development / N. O. Kondratenko, O. V. Kozureva, V. Y. Stepanov // Scientific bulletin
Polissia. – 2018. – Vol. 4 (16). – P. 65-71.
Abstract. The article deals with the problems of adaptation of the crisis financial management of industrial enterprises to the modern conditions of economic development.
The ways of improvement of the anti-crisis financial management of industrial enterprises on the basis of diagnostics
of financial possibilities of the object of crisis management
are offered. The mechanism of adaptation of anti-crisis financial management of industrial enterprises is developed.
Figs.: 2. Refs: 13 titles.
Keywords: innovations in tourism; innovative tourism
policy; typology of innovations; information technologies in
tourism.

УДК 330.33.01:65
Лаврук, В. В. Управління ризиками в діяльності
малих та середніх підприємств / В. В. Лаврук,
С. І. Плотницька, Г. В. Запорожець // Науковий вісник
Полісся. – 2018. – № 4 (16). – С. 72-79.
Анотація. Було визначено ключовий ризик для МСП,
а саме фінансовий ризик. Наше дослідження ґрунтувалось на даних, отриманих за допомогою анкетування,
що було проведено в Харківській області України. Обґрунтовано теоретичні засади застосування методів та
інструментів управління фінансовими ризиками на підставі закону зменшення впливу. Розроблено підхід до
управління фінансовими ризиками МСП. Іл.: 1. Бібліогр.:
12 назв.
Ключові слова: ризик-менеджмент, управління
фінансовими ризиками; малі та середні підприємства;
рейтинговий підхід; ризикоутворюючі фактори.

UDС 330.33.01:65
Lavruk, V. V. Risks management in small and mediumsized enterprises / V. V. Lavruk, S. І. Plotnytska, H. V. Zaporozhets // Scientific bulletin Polissia. – 2018. – Vol. 4 (16).
– P. 72-79.
Abstract. We identified the crucial risks for SMEs,
namely financial risks. In our investigation we based on a
dataset obtained via questionnaire surveys in Kharkiv region
of Ukraine. The theoretical basis for the application of methods and tools for managing financial risks are substantiated
on the law of downward impact. A new approach to SMEs
financial risks managing are developed. Figs.: 1. Refs: 12
titles.
Keywords: risk management; financial risk management; small and medium enterprises; rating approach; risk
factors.

УДК 338.48:336.225.674](091) (100+477)(045)
Зайцева, М. Н. Внутренний аудит как инструмент
эффективного управления туристическим предприятием: история и современное состояние /
М. Н. Зайцева, С. И. Лиман, О. А. Дегтярь // Науковий
вісник Полісся. – 2018. – № 4 (16). – С. 80-85.
Анотація. В статье рассмотрены вопросы проведения внутреннего аудита на туристическом предприятии,
как способа повышения эффективности управления
предприятием, одной из функций которого является контроль. Описаны история и современное состояние финансового контроля. Раскрыто понятие внутреннего ау-

UDС 338.48:336.225.674](091) (100+477)(045)
Zaitseva, M. M. Internal audit as a tool of effective
management of tourist enterprise: history and current /
M. M. Zaitseva, S. I. Lyman, O. A. Diegtiar // Scientific bulletin Polissia. – 2018. – Vol. 4 (16). – P. 80-85.
Abstract. The article discusses the issues of internal
auditing at a tourism enterprise as a way to improve the
efficiency of enterprise management. One of its functions is
control. The history and current state of financial control are
described. The concept of internal audit and its form, the
role of financial control is revealed. Refs: 22 titles.
Keywords: internal audit; history of financial control;
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дита и его формы, роль финансового контроля. Бібліогр.: 22 назв.
Ключові слова: внутренний аудит; история финансового контроля; хозяйственный контроль; бухгалтерский контроль; туристическое предприятие; туристическая индустрия.

economic control; accounting control; tourism enterprise;
tourism industry.

УДК 658.7:658.8
Мних, О. Б. Вихід з інноваційної кризи україни та
ідентифікація нових економічних зон проблемних
маркетингових і логістичних ситуацій / О. Б. Мних,
Ю. М.Сафонов // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 4
(16). – С. 86-95.
Анотація. Дано ідентифікацію нових економічних зон
проблемних маркетингових і логістичних ситуацій для
цілей впровадження системного підходу до управління
інноваційною діяльністю. Показано схему взаємодії у
сфері маркетингу і логістики при зміні пріоритетів у діяльності інноваційно активного підприємства. Іл.: 5. Бібліогр.: 19 назв.
Ключові слова: інноваційна криза; інноваційна діяльність; економіка; потенціал; маркетинг; логістика; система.

UDС 658.7:658.8
Mnykh, O. B. Exit from innovation crisis of Ukraine
and identification of new economic zones of problem
marketing and logistic situations / O. B. Mnykh,
Yu. M. Safonov // Scientific bulletin Polissia. – 2018. – Vol.
4(16). – P. 86-95.
Abstract. Identification of new economic zones of problem marketing and logistics situations for the purpose of
implementation of the system approach to management of
innovation activity is given. The scheme of interaction of
marketing and logistics with the change of priorities in the
activity of the innovative active enterprise is shown. Figs.: 5.
Refs: 19 titles.
Keywords: innovation crisis; innovative activity; economy; potential; marketing; logistics; system.
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