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РЕФЕРАТИ

ABSTRACTS

УДК 330.131.7:331
Надрага, В. І. Теоретичні основи управління ризиками соціально-трудової сфери / О В. І. Надрага //
Науковий вісник Полісся. – 2017. - № 4 (12). ч. 2. – С. 815.
Анотація. У статті відзначається тісний взаємозв’язок ризиків соціально-трудової сфери та економічних ризиків. Проведено порівняльний аналіз розвитку соціально-трудової сфери України та окремих європейських країни за наведеними показниками. Процес
управління ризиками соціально-трудової сфери поділено на етапи: аналіз; вибір методів впливу на основі їх
оцінки; прийняття управлінського рішення; безпосередній вплив на ризики; контроль і корегування результатів. Табл.: 2. Іл.: 1. Бібліогр.: 15 назв.
Ключові слова: соціальні індикатори; ймовірність;
зайнятість; безробіття; страхові механізми.

UDC 330.131.7:331
Nadraga, V. I. Theoretical bases of risk management
of social-labor sphere / V. I. Nadraga // Scientific bulletin
Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. – P. 8-15.
Abstract. The article notes the close relationship between
the risks of social and labour sphere and economic risks. A
comparative analysis of the development of the social and
labour sphere of Ukraine and the certain European countries
by the given indicators was carried out. The process of risk
management in the social and labour sphere is divided into
stages: analysis; choice of methods of influence on the basis
of their assessment; man-agement decision making; direct
impact on risks; control and adjustment of results. Tabl.: 2.
Figs.: 1. Refs: 15 titles.
Keywords: social indicators; probability; employment; unemployment; insurance mechanisms.

УДК 658.018
Гончар, О. І. Інформаційні системи як інструмент розвитку потенціалу підприємства / О. І. Гончар, І. В. Філіпішин, О. С. Щербіна // Науковий вісник
Полісся. – 2017. - № 4 (12). ч. 2. – С. 16-21.
Анотація. Авторами доведено, що потреби підприємства, наявний технологічний рівень і кваліфіковані
користувачі – основні передумови упровадження інформаційних технологій на підприємствах. Вони сприяють формуванню інформаційної системи, інформаційного простору, ефективності управління та розвитку потенціалу.
На засадах дослідження еволюції інформаційних
систем виокремлено принципи їх формування. Табл.:
1. Іл.: 1. Бібліогр.: 8 назв.
Ключові слова: інформація; системи; інформаційні ресурси; технології; управління; рішення;
ефект; потенціал підприємства.

UDC 658.018
Gonchar, O. I. Information systems as an instrument
for the enterprise potential development / O. I. Gonchar,
I. V. Filipishyn, O. S. Shcherbina // Scientific bulletin Polissia. 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. – P. 16-21.
Abstract. The authors prove that the needs of the enterprise, the existing technological level and qualified users are
the main prerequisites for the introduction of information technology in enterprises. They contribute to the formation of an
information system, information space, management efficiency and capacity development. Tabl.: 1. Figs.: 1. Refs: 8 itles.
Keywords: Modern information systems contribute to the
implementation of a number of opportunities, the acquisition of
various types of effects and capacity development in general.

УДК 343
Гончаренко, О. Г. Концептуалізація поняття
«ефективність діяльності кримінально-виконавчої
системи» / О. Г. Гончаренко, Г. В. Кравчук, О. С. Балан // Науковий вісник Полісся. – 2017. - № 4 (12). ч. 2.
– С. 22-26.
Анотація. Кримінально-виконавча система, як соціально - економічна система, що володіє специфічними особливостями і ознаками економічної системи та
забезпечує виробництво суспільних благ.
Сьогодні досліджуючи поняття ефективності з позиції корисного кінцевого результату функціонування
соціальних систем до якої відносяться правоохоронні
органи, і в тому числі органи і установи кримінальновиконавчої системи.
На сучасному етапі розробка методики оцінки ефективності є першочерговим завданням щодо вдосконалення управління діяльністю кримінально-виконавчої
системи в цілому, та її органами та установами зокрема. Об’єктивна системна оцінка виступає основою
визначення пріоритетності факторів ефективності та
оцінки результативності діяльності органів та установ
виконання покарань і якості управління ними. Табл.: 1.
Бібліогр.: 15 назв.
Ключові слова: ефективність; оцінка; якість
управління; фактори виробництва; результативність.

UDС 343
Goncharenko, O. G. Сonceptualization meaning «Еffectiveness activity of criminal-executive system» / O. G.
Goncharenko, A. V. Kravchuk, O. S. Balan // Scientific bulletin
Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. - P. 22-26.
Abstract. The criminal-executive system, as a socioeconomic system, that pos-sesses specific features and features of the economic sys-tem and ensures the production of
public wealth.
Today, investigating the concept of efficiency from the
point of view of the useful final result of the social systems
functioning which includes law enforcement agencies, and
including bodies and institutions of criminal- executive system.
At the present stage, the development of a methodology
for evaluating efficiency is a priority task for improving the
management of the criminal-executive system as a whole, and
its organs and institutions in particular. An objective system
evaluation serves as the basis for determining the priority of
the factors of effectiveness and the evaluation of the performance of the organs and penitentiary institutions and the quality of their management. Tabl.: 1. Refs: 15 titles.
Keywords: efficiency; rating; management quality; factors of production; performance.
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УДК 332:65:637
Боковець, В. В. Оцінювання ефективності
складових управління підприємствами в сучасних
умовах / В. В. Боковець, Н. Л. Замкова, Н. М. Махначова // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12). ч. 2.
– С. 27-32.
Анотація. Для оцінки ефективності складових
управління підприємствами використовується поєднання нечітко-множинного та лінгвістичного підходу.
Для забезпечення високого рівня адекватності результатів діагностики ефективності управління підприємствами пропонується використовувати вагові коефіцієнти значущості окремих складових системи оцінки
ефективності управління доцільно розраховувати на
засадах використання багатокритеріального матричного підходу. Табл.: 3. Бібліогр.: 7 назв.
Ключові слова: управління; ефективність управління; інтегральна оцінка; нечітко-множинний підхід;
лінгвістичний підхід; бізнес-індикатори; складові ефективності управління.

UDC 332:65:637
Bokovets, V. V. Assessment of the effectiveness of
enterprise management components in modern conditions / V. V. Bokovets, N. L. Zamkova, N. M. Makhnachova// Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. P. 27-32.
Abstract. To evaluate the effectiveness of the components of enterprise management, a combination of fuzzyplural and linguistic approach is used.
In order to ensure a high level of adequacy of the results
of diagnostics of the efficiency of management, it is suggested
that companies use the weighting factors of the significance of
individual compositional systems for assessing the effectiveness of management, based on the use of a multi-criteria matrix approach. Tabl.: 3. Refs: 7 titles.
Keywords: management instruments; corporation; mechanism; organizational and economic mechanism; management; functions of management.

УДК 656.07:334.7
Карпенко, О. О. Механізм забезпечення економічного розвитку транспортно-логістичних підприємств на засадах кластеризації / О. О. Карпенко, О.
М. Паливода // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4
(12), ч. 2. - С. 33-39.
Анотація. У статті представлено розрахунки коефіцієнтів локалізації, фокусу та розміру кластерної
групи, на основі яких обґрунтовано доцільність створення транспортно-логістичного кластера у м. Києві та
Київській області. Представлено перелік потенційних
учасників кластера, а також розроблено механізм забезпечення економічного розвитку транспортнологістичних підприємств на засадах кластеризації.
Іл.:1. Табл.:2. Бібліогр.: 7 назв.
Ключові слова: кластеризація транспортнологістичних підприємств; транспортно-логістичний кластер; механізм забезпечення економічного розвитку;
мультимодальні перевезення.

UDC 656.07:334.7
Karpenko, О. О. Mechanism of providing economic
development of transport and logistics enterprises on the
basis of clustering / O. О. Karpenko, O. М. Palyvoda // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. - P. 33-39.
Abstract. The article provides calculations of a localization coefficient, a focus and a size of a cluster group, based
on which the practicability of creation of a transport and logistics cluster in the city of Kyiv and Kyiv region is substantiated.
The list of potential participants of a cluster is provided, and
the mechanism of providing economic development of
transport and logistics enterprises on the basis of clustering is
developed. Figs.: 1. Tabl.: 2. Refs: 7 titles.
Keywords: clustering of transport and logistics enterprises; transport and logistics cluster; mechanism of providing
economic development; multimodal transportation.

УДК 364-3:061.1:005.52
Свинчук, А. А. Економічна безпека вищої освіти: аналіз можливостей та загроз / А. А. Свинчук//
Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 2. - С.
40-44.
Анотація. В статті показано, що оцінювання результатів діяльності соціального підприємства має
виразні особливості, що вимагає відповідного розмежування соціальних та бізнес-результатів його функціонування.
Оцінювання економічних і соціальних результатів
діяльності соціальних підприємств запропоновано
здійснювати у логічній послідовності. При цьому вибір
конкретного інструментарію оцінювання соціальних
результатів обумовлюється складом об’єктів вимірювання, які є різними для виокремлених автором типів
соціальних підприємств, оскільки останні мають різні
групи ключових стейкхолдерів. Іл.:1. Бібліогр.: 8 назв.
Ключові слова: соціальне підприємство; соціальне підприємництво; оцінювання результату.

UDC 364-3:061.1:005.52
Svynchuk, A. A. Methodical instrumentation of evaluation the results of social enterprise activity / A. A. Svynchuk // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. P. 40-44.
Abstract. The article shows that the evaluation of the results of a social enterprise activity has distinct features, which
requires a proper separation of social and business results of
its functioning.
The evaluation of economic and social performance of social enterprises is proposed to be carried out in a logical sequence. In this case, the choice of specific tools for evaluating
social outcomes is determined by the composition of measurement objects, which are different for author-specific types
of social enterprises, since the latter have different groups of
key stakeholders. Figs.: 1. Refs: 8 titles.
Keywords: social enterprise; social entrepreneurship;
evaluation of the result.

УДК 336.76:338.46:366.626
Шкарлет, С. М. Обгрунтування сутності категорії «фінансова довіра» / С. М. Шкарлет, М. В. Дубина
// Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 2. - С.
42-52.

UDС 336.76:338.46:366.626
Shkarlet, S. M. Submission of mention of the category
"financial trust" / S. M. Shkarlet, M. V. Dubyna // Scientific
bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. - P. 42-52.
Abstract. Within the article, essence of the category "fi-
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Анотація. У статті досліджено сутність категорії
"фінансова довіра". Грунтуючись на розгляді довіри як
суспільного феномену, запропоновано розглядати її як
явище, що виникає у процесі формування економічних
відносин, які пов’язані із створенням, розподілом і використанням централізованих та децентралізованих
фондів коштів, у результаті чого виникають взаємовідносини, які можна охарактеризувати надійними, впевненими, добросовісними, порядними, що дає можливість прогнозувати подальші дії учасників таких взаємовідносин. Іл.:2. Бібліогр.: 11 назв.
Ключові слова: фінанси; довіра; фінансова довіра; категорія; фінансові відносини; ринок фінансових
послуг.

nancial trust" was researched. Based on considering trust as a
society phenomena, it was suggested to consider it as a phenomena that arises in the process of economic relations creation connected with creation, distribution and using decentralized money funds, as a result of which there arise interrelations which can be characterized as secure, trustful, confident,
good faith, decent, which enable us to predict further actions
of the participants of such relations. Figs.: 2. Refs: 11 titles.
Keywords: finances; trust; financial trust; category. Financial relations; financial services market.

УДК 336.7:620.9
Забаштанський,
М.
М.
Ретроспектива
використання
фінансових
інструментів
ПАТ
“Укргідроенерго” / М. М. Забаштанський, О. В.
Абакуменко, П. О. Лук’яшко // Науковий вісник Полісся.
- 2017. - № 4 (12), ч. 2. - С. 53-57.
Анотація.
Дані
фінансової
звітності
ПАТ
„Укргідроенерго” дозволяють вказати на наявність
деяких особливостей використання ним фінансових
інструментів. Ці особливості полягають у значному і
досить суперечливому впливі держави як власника на
процес
формування
фінансових
ресурсів
підприємства. Табл.: 1. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові
слова:
гідроенергетика;
електроенергетика; фінансові інструменти.

UDС 336.7:620.9
Zabashtanskyi, M. M. Retrospective review of financial
tools use by pjsc “Ukrhydroenergo”/ M. M. Zabashtanskyi,
O. V. Abakumenko, P. O. Lukiashko // Scientific bulletin
Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. - P. 53-57.
Abstract. Data of financial statements of PJSC “Ukrhidroenergo” allow to indicate on the availability of some peculiarities of financial tools use by it. These features lay in considerable and quite controversial influence of the state as an
owner on the process of financial tools creation of the enterprise. Tabl.: 1. Refs: 10 titles.
Keywords: hydropower industry; power generating industry; financial tools.

УДК 336.025
Карчева, Г. Т. Реформування державного регулювання та нагляду за фінансовими установами в
Україні / Г. Т. Карчева, С. Г. Хоружий // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 2. - С. 58-61.
Анотація.
За
результатами
дослідження
встановлено, що в умовах відкритого фінансового
ринку існуюча в Україні модель не забезпе-чує
ефективний нагляд за фінансовими установами.
Проведений критичний аналіз існуючих моделей державного регулювання та нагляду за фінансовими установами дозволив виявити переваги та недоліки кожної
з моделей та обґрунтувати доцільність реформування
державного регулювання та нагляду. Іл.: 1. Бібліогр.: 6
назв.
Ключові слова: ринок фінансових послуг;
фінансові установи; державне регулювання та нагляд;
компе-тентний орган; секторальна модель.

UDС 336.025
Karcheva, G. T. Reforming of state regulation and supervision of financial institutions in Ukraine / G. T.
Karcheva, S. G. Khoruzhyi // Scientific bulletin Polissia. 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. - P. 58-61.
Abstract. The results of investigation show that in terms
of open financial market existing in Ukraine model doesn’t
provide efficient supervision of financial institutions. Conducted critical analysis of existing models of state regulation and
supervision of financial institutions helped to determine advantages and disadvantages of each model and justify the
necessity of reforms in state regulation and supervision. Figs.:
1. Refs: 6 titles.
Keywords: financial services markets; financial institutions; state regulation and supervision; competent authority;
sectoral model.

УДК 336.71
Масленніков, Є. І. Забезпечення стабільності
банковської системи України в контексті інституціональної трансформації / Є. І. Масленніков, І. А. Ломачинська, Н. В. Бичкова // Науковий вісник Полісся. 2017. - № 4 (12), ч. 2. - С. 62-70.
Анотація. На основі вибірки даних проаналізовано
вплив структурних змін в банківській системі на її стабільність. В якості проксі змінної оцінки фінансової
стійкості банківської системи використано показник
регуляторного капіталу. Іл.: 3. Табл.: 2. Бібліогр.: 10
назв.
Ключові слова: банківські установи; експансія
іноземного капіталу; стабільність банківської системи
України.

UDС 336.71
Maslennikov, E. I. Ensuring stability of Ukrainian
banking system in context of institutional transformation /
E. I. Maslennikov, I. A. Lomachynska, N. V. Bychkova // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. - P. 62-70.
Abstract. Based on the sample of data the influence of
structural changes of the banking system on its sustainability
was analysed. The indicator of the regulatory capital was used
as a proxy for financial sustainability of the banking system.
Figs.: 3. Tabl.: 2. Refs: 10 titles.
Keywords: banking institutions; expansion of foreign
capital; stability of the banking system of Ukraine.
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УДК 657.471.1
Ніценко, В. С. Облік трансакційних витрат
суб’єктів господарювання / В. С. Ніценко, В. С. Муковіз, О. М. Шарапа // Науковий вісник Полісся. - 2017.
- № 4 (12), ч. 2. - С. 71-78.
Анотація. У статті розкрито методологічні особливості лише частини трансакційних витрат – тих, які
можна виявити й оцінити методом бухгалтерського
обліку, тобто фактично понесені витрати, що фіксуються в первинних документах і відображаються в бухгалтерському обліку та розкриваються у фінансовій
звітності, але при цьому не класифікуються як трансакційні витрати. Taбл.: 4. Бібліогр.: 14 назв.
Ключові слова: трансакційні витрати; бухгалтерський облік; управлінський облік; витрати діяльності.

UDС 657.471.1
Nitsenko, V. S. Accounting of transaction expenses of
economic entities / V. S. Nitsenko, V. S. Mukoviz, O. М.
Sharapa // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р.
2. - P. 71-78.
Abstract. This article only reveals methodological features of some transaction expenses, those are possible to
detect and estimate through accounting, the ones actually
incurred costs recorded in primary documents and disclosed
in the financial statements, but are not classified as transaction costs. Taбл.: 4. Refs: 14 titles.
Keywords: transaction expenses; accounting; management accounting; activity costs.

УДК 657
Перетятько, Ю. М. Бухгалтерський облік продажу основних засобів в різних умовах господарювання / Ю. М. Перетятько, Л. Б. Іванова // Науковий
вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 2. - С. 79-83.
Анотація. Якщо основний засіб не відповідає умовам визнання необоротного активу для продажу, то у
бухгалтерському обліку продаж такого майна ми рекомендуємо
відображати
як
пряму
реалізацію.
Іл.:1.Taбл.: 1. Бібліогр.: 5 назв.
Ключові слова: основний засіб; необоротні активи
утримувані для продажу; антикризове управління.

UDС 657
Peretiatko, Yu. M. Accounting sale of fixed assets in
different conditions of business / Yu. M. Peretiatko, L. B.
Ivanova // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4(12), Р. 2.
- P. 79-83.
Abstract. If the tangible asset does not meet the conditions of recognizing as the non-current asset for sale, we recommend that the sale of such property to be disclosed as a
direct sale in the accounting. Figs.: 1. Taбл.: 1. Refs: 5 titles.
Keywords: fixed asset; non-current assets held for sale;
anti-crisis management.

УДК 368.013
Клапків, Ю. М. Фінансовий механізм страхової
справи / Ю. М. Клапків, Л. Нieмчик, О. В. Вакун // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4(12), ч. 2. - С. 84-91.
Анотація. У статті обґрунтовується на основі різноманітних підходів поняття фінансового механізму,
трактування фінансового механізму страхової справи.
Під яким, оптимально розуміти систему управління
фінансовими відносинами на ринку страхових послуг
через фінансові важелі за допомогою фінансових методів. Визначаються власне фінансові важелі що мають місце у страховій справі. Авторами розглядається
використання фінансових методів у страховому секторі. Іл.: 1. Бібліогр.: 30 назв.
Ключові слова: страхова справа; фінансовий механізм; страхова компанія; фінансові важелі; фінансові
інструменти.

UDС 368.013
Klapkiv, Y. М. Financial mechanism of the insurance
business / Y. М. Klapkiv, L. Niemczyk, О. V. Vakun // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. - P. 84-91.
Abstract. The concept of financial mechanism, the interpretation of the financial mechanism of insurance business is
substantiated on the basis of various approaches of the concept of financial mechanism in this article. The financial
mechanism of insurance business is defined as a system of
financial relations management in the market of insurance
services through financial leverage with the help of financial
methods. The actual financial leverage that takes place in the
insurance business is determined. The authors consider the
use of financial methods in the insurance sector. Figs.: 1.
Refs: 30 titles.
Keywords: insurance business; financial mechanism; insurance company; financial levers; financial instruments.

УДК 510.644.4:519.816
Григорук, П. М. Підхід до побудови нечітких відношень переваги в прийнятті управлінських рішень / П. М. Григорук, Н. А. Хрущ, С. С. Григорук //
Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 2. - С.
92-99.
Анотація. Розглянуто процедуру прийняття рішень на основі побудови нечіткого відношення переваги з функцією належності, яка відображає ступінь впевненості в перевазі однієї альтернативи над іншою.
Вибір альтернативи здійснюється з підмножини строго
недомінованих альтернатив, побудованої на основі
нечітких відношень переваги. Taбл.: 7. Бібліогр.: 11
назв.
Ключові слова: Нечітка множина; нечітке відношення переваги; функція належності; прийняття рішень; недомінована альтернатива; багатокритеріальний вибір.

UDС 510.644.4:519.816
Hryhoruk, P. M. An approach to construct fuzzy preference relationships for managerial decision making /
P. M. Hryhoruk, N. A. Khrushch, S. S. Grygoruk // Scientific
bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. - P. 92-99.
Abstract. The procedure of de-cision making is considered based on the creation of fuzzy preference relationship
with membership function, which re-flects the degree of confidence in the superiority of one alter-native over another. The
choice of alternatives carried out from subset of strictly nondominated alternatives, based on fuzzy preference relationship. Tabl.: 7. Refs: 11 titles.
Keywords: Fuzzy set, fuzzy preference relationships;
membership function; decision making; non-dominated alternative; multi-criteria choice.
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УДК 338.2:37.06
Грищенко, І. М. Інформаційна культура як основа ефективного управління талантом / І. М. Грищенко, О. Ю. Чубукова // Науковий вісник Полісся. - 2017. № 4 (12), ч. 2. - С. 100-105.
Анотація. У статті досліджені поняття «талант»,
«управління талантом», «інформаційна культура».
Доведено їх безумовний взаємозв’язок і вплив на формування особистості, розвиток організації, командної
діяльності та їх ефективності. Висвітлено можливі
шляхи плекання таланту й особистості в умовах суспільства інноваційного розвитку, повсюдного впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій.
Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: талант суспільної взаємодії;
управління талантом; інформаційна культура; інформаційно-телекомунікаційні технології.

UDС 338.2:37.06
Gryshchenko, І. М. Informatsiyna kultura yak osnova
efektyvnoho upravlinnya talantom. [Information culture as
the basis of efficient talent management] / І. М.
Gryshchenko, O. Y. Chubukova // Scientific bulletin Polissia. 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. - P. 100-105.
Abstract. The concepts "talent", "talent management", "information culture" have been investigated in the article. Their
absolute interrelation and influence on personality formation,
organization development, team activity and their effectiveness are proved. The possible ways of talent and personality
cultivating in the conditions of innovative development society,
the widespread introduction of information and telecommunication technologies are highlighted. Refs: 10 titles.
Keywords: social interaction talent; talent management;
information culture; information and telecommunication technologies.

УДК 621.316
Косенко, О. П. Прогнозирование отраслевого
парка электротехнических изделий / О. П. Косенко,
Т. А. Кобелева, Н. П. Ткачева // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 2. - С. 106-111.
Анотація. Прогнозировать размеры отраслевого
парка электротехнических изделий предлагается путем решения двух взаимосвязанных задач: а) прогнозирование парка технологического оборудования, автоматизированную работу которого обеспечивают эти
изделия; b) определение индекса роста уровня механизации и автоматизации основных видов оборудования, т.е. изменение количества различных видов изделий (коэффициентов применяемости) в расчете на
единицу оборудования. На основе статистической обработки динамики изменения коэффициентов применяемости изделий за длительный период предложены
математические модели по отдельным видам изделий, позволяющие прогнозировать коэффициенты
применяемости.Табл.: 2. Бібліогр.: 12 назв.
Ключові слова: электротехнические изделия;
прогнозирование; отраслевой парк; технологическое
оборудование; машиностроение.

UDС 621.316
Кosenko, О. P. Forecasting industry park electrical
products / О. P. Кosenko, T. O. Kobielieva, N. P. Tkachova //
Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. - P. 106111.
Abstract. To predict the size of the industry Park electrical
products is proposed by addressing two interrelated challenges: a) prediction of old machinery, automated operation which
provide these products; b) determining the growth index of the
level of mechanization and automation of the basic types of
equipment, i.e. the change in the number of different types of
products (ratios of applicability) per piece of equipment. On
the basis of statistical processing of variation coefficients of
the applicability of the products over a long period of mathematical models for certain types of products, allowing to predict the coefficients of applicability. Tabl.: 2. Refs: 12 titles.
Keywords: electrical products; forecasting; industrial
Park; technological equipment; engineering.

УДК 378:658.8
Чирва, О. Г. Маркетинговий аналіз кон’юнктури
ринку вищої освіти України / О. Г. Чирва, М. В. Білошкурський, Н. О. Пачева // Науковий вісник Полісся. 2017. - № 4 (12), ч. 2. - С. 112-116.
Анотація.
Проведено
факторний
аналіз
кон’юнктури ринку вищої освіти України. Доведено, що
ключовими факторами, які найбільше впливають на
попит на вищу освіту, є демографічний, соціальний,
фактор ціни та добробут населення. Побудовано економіко-математичну модель та одержано коефіцієнти
еластичності попиту на послуги з вищої освіти за вказаними факторами. Табл.: 2. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: кон’юнктура; вища освіта; вищий
навчальний заклад; попит; ринок; фактор.

UDС 378:658.8
Chyrva, O. H. Marketing analysis of the market conditions of higher education in Ukraine / O. H. Chyrva, M. V.
Biloshkurskyi, N. O. Pacheva // Scientific bulletin Polissia. 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. - P. 112-116.
Abstract. Factor analysis of the market conditions of
higher education in Ukraine has been conducted. It is proved
that the key factors that influence the demand for higher education are demographic and social ones, as well as price factor and population welfare. The economic and mathematical
model was constructed and the coefficients of demand elasticity for higher education services were obtained by the indicated factors. Tabl.: 2. Refs: 10 titles.
Keywords: market conditions; higher education; higher
educational institution; demand; market; factor.

УДК 330.341.1
Шпак, Н. О. Інструментарій інтерпретації економічної інформації для управління розвитком промислового потенціалу / Н. О. Шпак, Н. С. Станасюк,
О. В. Глушко // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4
(12), ч. 2. - С. 117-124.
Анотація. В науковому дослідженні зроблено акцент на виокремленні дієвих інструментів управління
процесом розвитку промислового потенціалу. Прове-

UDС 330.341.1
Shpak, N. O. Tools for interpretation of economic information for a management of development industrial
potential / N. O. Shpak, N. S. Stanasiuk, O. V. Hlushko //
Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. - P. 117124.
Abstract. In the scientific research the emphasis was
placed on the identification of effective tools for managing the
process of development of industrial potential. An argumenta-
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дений аналіз існуючих інструментальних засобів, придатних для потреб інтерпретації економічної інформації. Запропоновано інноваційний підхід реалізації системного інструментарію в процесному управлінні розвитком промислового потенціалу. Іл.: 3. Бібліогр.: 10
назв.
Ключові слова: інструментарій; управління; економічна інформація; промисловий потенціал.

tive analysis of existing tools available for the interpretation of
economic information is carried out. An advanced approach to
the implementation of system tools in the process of managing the development of industrial potential is proposed. Figs.:
3. Refs: 10 titles.
Keywords: tools; management; economic information; industrial potential.

УДК 338.48:658.8
Басюк, Д. І. Взаємне позиціонування соціальних та економічних стратегій / Д. І. Басюк, І. Я. Антоненко, Є. О. Музичка // Науковий вісник Полісся. - 2017.
- № 4 (12), ч. 2. - С. 125-130.
Анотація. Стаття присвячена розробці теоретичних та методичних підходів, практичних рекомендацій
щодо управління дистрибуційною діяльністю туристичних підприємств. Визначено, що побудова дієвої системи дистрибуції туристичних послуг повинна
здійснюватись на основі їх збутового потенціалу, каналів просування туристичних продуктів (прямих, непрямих) та формування стратегій. Розглядається застосування електронної дистрибуції в туризмі. Іл.: 3.
Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: дистрибуція; збут туристичних
продуктів (послуг); туристичний продукт; туроператор;
турагент.

UDС 338.48:658.8
Basyuk, D. І. Distribution as a modern form of marketing structures in tourism / D. І. Basyuk, I. Y. Antonenko,
Y. O. Muzychka // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4
(12), Р. 2. - P. 125-130.
Abstract. The article focuses on the development of theoretical and methodological approaches, practical recommendations on management of distribution activities of tourism
enterprises. It is determined that the construction of an effective distribution system for tourism services should be carried
out on the basis of their sales potential, channels for the promotion of tourism products (direct, indirect) and the formation
of strategies. The usage of electronic distribution in tourism is
considered. Figs.: 3. Refs: 10 titles.
Keywords: distribution; marketing of tourism goods (services); tourism product; tour operator; travel agent.

УДК 330.1:338.4:65.011.3
Дука, А. П. Парадигма інтегрованого управління
ризиками / А. П. Дука // Науковий вісник Полісся. 2017. - № 4 (12), ч. 2. - С. 131-136.
Анотація. Автором висвітлено питання діалектичного взаємозв’язку між компонентами управління компанією та ризик-менеджменту. Наголошено на важливості переходу від сприйняття управління ризиків
окремим напрямом діяльності компанії до формування
культури ризик-менеджменту щодо забезпечення інтегрованості управління ризиками з бізнес-процесами
компанії. З метою розгорнутого представлення формування інтегрованого ризик-менеджменту наведено
піраміду інтегрування ризиків в систему менеджменту
компаній. Іл.: 1. Табл.1. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: ризик; менеджмент; ризикменеджмент; інтегрований ризик-менеджмент; бізнеспроцеси; ризик-апетит; толерантність до ризику.

UDС 330.1:338.4:65.011.3
Duka, A. P. Paradigm of integrated risk management /
A. P. Duka // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12),
Р. 2. - P. 131-136.
Abstract. The author has highlighted the question of the
dialectical relationship between components of company
management and risk management. The importance of the
transition from the perception of risk management by the separate direction of company's activity to the forming of a risk
management culture for providing the integration of risk management with business processes was emphasized. For the
purpose of detailed presentation of forming the integrated risk
management the risk integration pyramid within the management system of companies is provided. Figs.: 1. Tabl.: 1.
Refs: 10 titles.
Keywords: risk; management; risk management; integrated risk management; business processes; risk appetite;
risk tolerance.

УДК 657.358.01
Рожелюк, В. М. Дослідження факторів впливу
професійної компетентності на ефективність діяльності облікового персоналу / В. М. Рожелюк, О. М.
Кальченко // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4
(12), ч. 2. - С. 137-143.
Анотація. Ефективна діяльність облікового персоналу в системі управління підприємством ринкового
типу визначається рівнем професіоналізму бухгалтерів
не лише у знаннях нормативно-правовових актів та
процедурах ведення облікових записів, а й у вмінні
вирішувати конструктивні завдання, приймати дієві
рішення виробничого, фінансового та інвестиційного
характеру, впливати на стратегію розвитку підприємства у конкурентному середовищі та формувати інформаційні продукти для різних груп зацікавлених користувачів. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: компетентність; облік; обліковий
персонал; організація обліку; бухгалтерська професія;
етична поведінка.

UDС 657.358.01
Rozheliuk, V. M. Research of influence factors of professional competence on efficiency activity of accounting
personnel / V. M. Rozheliuk, О. М. Kalchenko // Scientific
bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. - P. 137-143.
Abstract. Effective activity of accountants in the system of
management of the enterprise-type market is determined by
the level of professionalism of accountants, not only in the
knowledge of legal acts and procedures of conducting accounts, but also in the ability to solve constructive tasks, to
take effective decisions of production, financial and investment character, influence the development strategy Enterprises in a competitive environment and form information products
for different groups of interested users. Refs: 10 titles.
Keywords: competence; accounting; accounting personnel; organization of accounting; accounting profession; ethical
behavior.
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УДК 330:005
Якимчук, А. Ю. Врахування якості водних ресурсів у тарифоутворенні як складової економічного
стимулювання екологічної політики промислових
підприємств / А. Ю. Якимчук, Ю. М. Семенова // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 2. - С. 144148.
Анотація. У статті характеризується складова якості водних ресурсів у загальній водній економічній системі України, її врахування у процесі тарифоутворення, а також система економічного стимулювання екологічної політики у галузі промисловості. Описана проблематика і запропоновані методи вирішення основних
проблем. Taбл.: 1. Бібліогр.: 8 назв.
Ключові слова: водні ресурси; промислові підприємства; тарифоутворення; тарифікація.

UDС 330:005
Yakymchuk, A. Y. Water resources quality considering
in the rating as a component of economic stimulating
ecologic policy of industrial enterprises / A. Y. Yakymchuk,
Y. M. Semenova // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4
(12), Р. 2. - P. 144-148.
Abstract. The article investigates a qualitative component
of water resources in general water economic system of
Ukraine, it’s considering in the rating process and also the
system of economic stimulating ecologic policy in the industrial sphere. The paper also describes the issues and explores
how to solve the identified major problems. Tabl.: 1. Refs: 8
titles.
Keywords: water resources; industrial enterprises; rating,
tariffing.

УДК 35: 354
Михайловська, О. В. Аналіз практичних аспектів процесу взаємодії громадянського суспільства
та органів публічного врядування / О. В. Михайловська, В. І. Гурковський, О. М. Руденко // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 2. - С. 149-157.
Анотація. Проаналізовані основні тенденції процесу взаємодії громадянського суспільства та органів
публічного врядування в Україні, які засвідчили неповне використання її потенціалу. Іл.:8. Бібліогр.: 23 назв.
Ключові слова: громадянське суспільство; публічне врядування; взаємодія.

UDC 35: 354
Mykhailovska, O. V. Analysis of practical aspects of
interaction between civil society and public governance /
O. V. Mykhailovska, V. I. Gurkovskyi, O. M. Rudenko // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. - P. 149-157.
Abstract. The main trends of the interaction between civil
society and public administration in Ukraine which showed
partial use of its potential. Figs.: 8. Refs: 23 titles.
Keywords: civil society; public governance; interaction.

УДК 351:857
Оліфіренко, Л. Д. Функціональне обстеження
щодо удосконалення менеджменту публічного адміністрування / Л. Д. Оліфіренко, Ю. Д. Юрченко //
Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 2. - С.
158-162.
Анотація Функціональний огляд діяльності органу
публічної влади автором розглядається як управлінський ресурс, що дає можливість дослідити діяльність
органу публічної влади та надати рекомендацій з удосконалення адміністрування. Бібліогр.: 7 назв.
Ключові слова: стратегія реформування; функціональне обстеження; менеджмент публічного адміністрування; функція; адміністрування.

UDС 351:857
Olifirenko, L. D. Functional review for improving management of the public administration / L. D. Olifirenko,
Y. D. Yurchenko // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4
(12), Р. 2. - P. 158-162.
Abstract. The author does the functional review of the
public power body administration as recourse that allows by
opportunity to explore the activities of the public power body
and provide recommendations for improving administration.
Refs: 7 titles.
Keywords: reform strategy; functional review; management of the public administration; function; administration.

УДК 35.08 (447)
Сурай, І. Г. Компетенції державного секретаря
міністерства в Україні / І. Г. Сурай // Науковий вісник
Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 2. - С. 163-169.
Анотація. Сьогодні в Україні держсекретар міністерства обіймає вищу посаду державної служби в
державному органі.
Доведено, що у Законі України “Про державну службу” акцент зроблено на компетенціях держсекретаря
міністерства, які відображають функції з управління
персоналом міністерства. У Законі України “Про
центральні органи виконавчої влади” акцент зміщено
на компетенції, які відображають організаційні функції
стосовно роботи апарату міністерства; а також функції
з управління персоналом міністерства та територіальних органів міністерства, підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери управління міністерства.
На нашу думку, компетенції держсекретаря міністерства слід обмежити функціями щодо управління
персоналом апарату міністерства та загальноорганізаційними. Табл.:1. Бібліогр.: 9 назв.

UDС 35.08 (447)
Suray, I. G. Competency State secretary of the Ministry in Ukraine / I. G. Suray // Scientific bulletin Polissia. 2017. - Vol. 4 (12), Р. 2. - P. 163-169.
Abstract. Today in Ukraine State Secretary of the Ministry
is the highest office of public service in a State body.
It is proved that the Law of Ukraine “On civil service” emphasizes the competences of the State Secretary of the Ministry, which reflect the functions of personnel management of
the Ministry. The Law of Ukraine “On Central Executive authorities” focuses on competencies that reflect organizational
roles in relation to the work of the Ministry; as well as the
management staff of the Ministry and territorial bodies of the
Ministry, enterprises, institutions and organizations belonging
to the sphere of management of the Ministry.
In our opinion, the competence of the State Secretary of
the Ministry should be restricted to functions concerning personnel management of the office of the Ministry and gen-eral
organizational duties. Tabl.: 1. Refs: 9 titles.
Keywords: competences; functions; powers; State Secretary of the Ministry; public servants; political neutrality.
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Ключові слова: компетенції; функції; повноваження; державний секретар міністерства; державні службовці; політична нейтральність.
УДК 35:004
Чаплай, І. В. Інформаційно-комунікативне забезпечення діяльності Верховної Ради у взаємодії
із громадськістю / І. В. Чаплай // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 2. - С. 170-174.
Анотація.
При
з’ясуванні
інформаційнокомунікативного забезпечення діяльності Верховної
Ради та Уряду України у взаємодії з громадськістю за
їхніми суб’єктно-об’єктними ознаками важливим є аналіз власне парламентського дискурсу - тема, що до
останнього часу залишалася малодослідженою. Бібліогр.: 12 назв.
Ключові слова: інформаційно-комунікативне забезпечення; Верховна Рада України; Уряд України;
громадськість.

UDС 35:004
Chaplay, I. V. Information and communication support
of the activities of the Verkhovna Rada in interaction with
the public / I. V. Chaplay // Scientific bulletin Polissia. - 2017.
- Vol. 4 (12), Р. 2. - P. 170-174.
Abstract. When analyzing the information and communication provision of the activities of the Verkhovna Rada and
the Government of Ukraine in their interaction with the public,
based on their subjective and objective features, it is important
to analyze the parliamentary discourse itself - a topic that has
remained until recently little investigated. Refs: 12 titles.
Keywords: information and communication support; the
Verkhovna Rada of Ukraine; the Government of Ukraine; and
the public.
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