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РЕФЕРАТИ

ABSTRACTS

УДК 338.49:339.92
Абакуменко, О. В. Реформування інфраструктурних галузей економіки у відповідності до вимог
євроінтеграції / О. В. Абакуменко, А. Г. Герасименко,
К. С. Пугачевська // Науковий вісник Полісся. – 2017. № 4 (12). ч. 1. – С. 8-15.
Анотація. Заданням статті є детермінація переваг
та недоліків існуючих підходів до реформування інфраструктурних галузей в контексті вимог ІІІ енергопакету
ЄС, окреслення оптимальної траєкторії такого реформування. Іл.: 3. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: інфраструктурна галузь; природна
монополія; конкуренція; євроінтеграція.

UDC 338.49:339.92
Abakumenko, О. V. Reforming of the infrastructure
branches of economics according to requirements needed
for European integration / О. V. Abakumenko, A. G. Gerasymenko, K. S. Pugachevska // Scientific bulletin Polissia. 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. – P. 8-15.
Abstract. This article determines the existing approaches
to infrastructure sectors reforming in the context of the 3d Energy package, as well as draws the optimal way of such a
reform. Figs.: 13. Refs: 10 titles.
Keywords: infrastructure sector; natural monopoly; competition; European integration.

УДК 336.1; 332.1
Бондарук, Т. Г. Державне регулювання фінансового забезпечення місцевого самоврядування в
умовах децентралізації / Т. Г. Бондарук, І. С. Бондарук // Науковий вісник Полісся. – 2017. - № 4 (12). ч. 1.
– С. 16-21.
Анотація. В статті поглиблено теоретикометодичні засади державного регулювання фінансового забезпечення місцевого самоврядування в умовах
децентралізації. Обґрунтовано, що внаслідок нерівномірності територіального розвитку, складної структури суспільства, соціальної нерівності виникає
відмінність інтересів соціальних груп, що потребує
вирішення завдання формування коаліції для модернізації. Іл.: 1. Бібліогр.: 12 назв.
Ключові слова: державне регулювання; місцеве
самоврядування; фінансове забезпечення; децентралізація; стратегія регіонального розвитку.

UDC 336.1; 332.1
Bondaruk, T. G. State regulation of financial support
of municipal authority under decentralisation conditions /
T. G. Bondaruk, I. S. Bondaruk // Scientific bulletin Polissia. 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. – P. 16-21.
Abstract. The article extended the theoretical and methodological basis of the state regulation of financial support of
municipal authority under decentralization conditions. It
proved that the difference in interests of social groups appears
as for the uneven territory development, the complex structure
of a society, as well as social inequality. All those aforementioned factors affect the solution of the task to form a coalition
for modernization. Figs.: 1. Refs: 12 titles.
Keywords: state regulation; municipal authority; financial
support; decentralization; strategy of regional development.

УДК 339.1:339.562:63-027.3
Вдовенко, Н. М. Методична складова дії механізму державної підтримки товаровиробників / Н. М.
Вдовенко, К. В. Наконечна, М. М. Павленко // Науковий
вісник Полісся. – 2017. - № 4 (12). ч. 1. – С. 22-27.
Анотація. Обґрунтована доцільність впровадження альтернативного варіанта механізму державної
підтримки, де передбачено здійснювати унормовані
стимулюючі компенсаційні виплати з розрахунку на
один відсотко - пункт фактичного приросту реалізованої продукції. Табл.: 1. Бібліогр.: 18 назв.
Ключові слова: державна підтримка; виробництво; сільгоспвиробник; механізм державної підтримки.
УДК 330.1:338.2
Москаленко, О. М. Неоліберальна логіка політики «жорсткої економії» в Україні: взаємозв’язок з
інноваційним зростанням / О. М. Москаленко // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12). ч. 1. – С. 28-35.
Анотація. Метою статті є теоретичний і політикоекономічний аналіз політики жорсткої економії в Україні
та надання практичних пропозицій щодо формування
інституціональних умов, які спрямовують таку політику
на інноваційне зростання. Іл.: 2. Табл.: 2. Бібліогр.: 17
назв.
Ключові слова: політика жорсткої економії;неоліберальна логіка; економіка виживання; витрати на дослідження і розробки; інноваційне економічне
зростання.

UDС 339.1:339.562:63-027.3
Vdovenko, N. M. Methodical component of the performance of state support producers mechanism / N. M.
Vdovenko, K. V. Nakonechna, M. M. Pavlenko // Scientific
bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 22-27.
Abstract. Substantiates the feasibility of implementation
of the alternative variant of mechanism of state support which
provides for procedurally to perform a single dose normalized
stimulating compensation payments, calculating per one percentage point of the actual growth in sales. Tabl.: 1. Refs: 18
titles.
Keywords: state support; production; agricultural producer; mechanism of state support of agricultural production.
UDC 330.1:338.2
Moskalenko, O. M. Neoliberal logics of the “austerity”
policies in Ukraine: the relationship with innovative
growth / O. M. Moskalenko // Scientific bulletin Polissia. 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 28-35.
Abstract. The objective of the article is a theoretical and
political-economic analysis of the austerity policies in Ukraine
and provision of practical proposals for the formation of institutional conditions that direct such policies to innovative growth.
Figs.: 2. Tabl.: 2. Refs: 15 titles.
Keywords: austerity policies; neoliberal logics; economics
of surviving; R&D expenditures; innovative economic growth.
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УДК 330.131.52:004
Танклевська, Н. С. Управління усвідомленими
адаптивними організаціями в умовах соціальноекономічних трансформацій та фінансової турбулентності / Н. С. Танклевська, Ю. Є. Кирилов, О. І.
Зайцева // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12),
ч. 1. - С. 36-39.
Анотація. Розкрито, яких умов необхідно дотримуватися і які управлінські дії здійснити, щоб модель організаційного розвитку запрацювала результативно. В
моделі усвідомленого розвитку важливо змінювати
форми і системи навчання, використовувати інформаційні та технологічні інновації; створювати і підтримувати корпоративне середовище довіри і гармонії; дотримуватися комфортної психогеографії в команді і
командних правил прийняття рішень. Бібліогр.: 6 назв.
Ключові слова: Усвідомлені адаптивні організації;
управління; адаптація.

UDC 330.131.52:004
Tanklevska, N. S. Management of conscious adaptive
organizations in the context of socioeconomic changes
and financial turbulence / N. S. Tanklevska, Yu. Ye.Kyrylov,
О. I. Zaitseva // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4
(12), Р. 1. - P. 36-39.
Abstract. The article suggests which conditions have to
be observed and which management activities should be performed for the model of organizational development to work
effectively. According to the model of conscious development,
it is important to vary training methods and systems; to use
technological innovations; to create and maintain a corporate
environment based on trust and harmony; to adhere to a comfortable psychogeography in a team and keep to the team
rules of decision-making. Refs: 6 titles.
Keywords: Conscious adaptive organizations; management; adaptation.

УДК [378.014.54:65.012.8](477)
Тарасенко, І. О. Економічна безпека вищої освіти: аналіз можливостей та загроз / І. О. Тарасенко,
Ю. А. Бондарчук, О. С. Тарасенко // Науковий вісник
Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 1. - С. 40-43.
Анотація. У статті визначено існуючі проблеми та
систематизовано чинники, які найбільш суттєво впливають на перспективи розвитку системи вищої освіти
України; запропоновано використання коефіцієнта
сприятливості (несприятливості) зовнішнього середовища для оцінки їх сукупного впливу. Іл.: 1. Бібліогр.: 7
назв.
Ключові слова: економічна безпека; система вищої освіти; чинники (можливості та загрози) економічної безпеки вищої освіти; коефіцієнт сприятливості
(несприятливості) зовнішнього середовища.

UDC [378.014.54:65.012.8](477)
Tarasenko, І. О. Economic security of higher education: opportunities and threats analysis / І. О. Tarasenko,
J. А. Bondarchuk, O. S. Tarasenko // Scientific bulletin
Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 40-43.
Abstract. The article has identified the existing problems
systematized the factors that most significantly affect the development prospects of higher education in Ukraine. There
has also been proposed the use of the coefficient of favorability (unfavorability) of the environment for estimating the cumulative effect. Figs.: 1. Refs: 7 titles.
Keywords: economic security; higher education system;
economic security factors (opportunities and threats) of higher
education; coefficient of favorability (unfavorability) of the environment.

УДК 330.101
Ткаленко, Н. В. Вектори трансформації сектору
вищої освіти в умовах формування інформаційної
економіки / Н. В. Ткаленко, Н. І. Холявко, К. В. Гнедіна
// Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 1. - С.
44-49.
Анотація. У статті ідентифіковано місце сектору
вищої освіти у процесах формування інформаційної
економіки. Авторами досліджено напрями взаємовпливу суб’єктів секторів вищої освіти та бізнесу в інформаційну епоху. Обґрунтовано перспективи трансформації діяльності ВНЗ України в контексті становлення
економіки інформаційного типу. Табл.: 2. Бібліогр.: 9
назв.
Ключові слова: інформаційна економіка; сектор
вищої освіти; інформаційно-комунікаційні технології;
ВНЗ.
УДК 334
Шилепницький,
П.
І.
Державно-приватне
партнерство у сфері інновацій як прояв соціальної
відповідальності / П. І. Шилепницький, О. В.
Зибарева, О. В. Попадюк // Науковий вісник Полісся. 2017. - № 4 (12), ч. 1. - С. 50-55.
Анотація.
Стаття присвячена використанню
співпраці держави та приватного бізнесу у формі
державно-приватного
партнерства
у
розвитку
інновацій. В роботі надана характеристика ДПП як
інноваційної
форми
розвитку
інфраструктури

UDС 330.101
Tkalenko, N. V. Vectors of higher education sector
transformation in conditions of the information economy
formation / N. V. Tkalenko, N. І. Kholiavko, K. V. Hnedina //
Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 4449.
Abstract. The article identifies the role of the higher education sector in the processes of information economy formation. The authors identify the directions of mutual influence
of the subjects of higher education sectors and business enterprise sector at the information age. The prospects of transformation of Ukrainian higher educational institutions activities
in the context of informational economy formation are substantiated. Tabl.: 2. Refs: 9 titles.
Keywords: information economy; higher education sector; information and communication technologies; higher educational institution.
UDС 334
Shylepnytskyi, P. I. Public-private partnership in the
field of innovations as an effect of social responsibility /
P. I. Shylepnytsky, O. V. Zybareva, O. V. Popadiuk // Scientific
bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 50-55.
Abstract. The article is focused on analysis of the usage
of state and private business cooperation in the form of stateprivate partnership in sphere of innovations development. The
PPP in the present research is defined as an innovative form
of development of public infrastructure and the allocation of

233

Науковий вісник Полісся № 4(12), ч.1, 2017

загального користування та надання пов’язаних
послуг. Також, визначено завдання, які держава
переслідує
використанням
державно-приватного
партнерства в інноваційній галузі. Окрім того,
проаналізована роль ДПП в інноваційній сфері
окремих країн. Іл.: 1. Бібліогр.: 14 назв.
Ключові слова: державно-приватне партнерство
(ДПП);
соціальна
відповідальність;
інновації;
інноваційні ДПП; «Зелене зростання»; «Стратегія
зеленого зростання».
УДК 658.14
Бондаренко, О. С. Формування архітектоніки
фінансового управління в корпоративних структурах / О. С. Бондаренко, Л. С. Селіверстова, І. П. Адаменко // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч.
1. - С. 56-61.
Анотація. Основними завданнями фінансової
політики стає пошук нових можливостей формування
та ефективного розподілу фінансових потоків,
організація регулювання й стимулювання економічних і
соціальних
процесів
фінансовими
методами,
формування архітектоніки фінансового управління та
його розвиток відповідно до змін мети і завдань
фінансової
стратегії
корпоративних
структур,
створення ефективної системи управління фінансами.
Іл.: 1. Бібліогр.: 6 назв.
Ключові слова: архітектоніка; корпоративні
структури; фінансове управління; розвиток; вартість;
цінність.
УДК 330.8
Голубка, С. М. Економічна концепція андрея
шептицького / С. М. Голубка, І. Ю. Штулер, М. М. Голубка // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч.
1. - С. 62-71.
Анотація. В статті розглянуто бачення митрополита щодо реалізації ідеї соціальної справедливості. Розкрито його концепцію перерозподілу доходів у суспільстві. Визначено його розуміння небезпеки переважання капіталу над працею, що веде до надмірного
його накопичення, а це є загрозою військових конфліктів, руйнування конкурентних відносин і монополізації
ринку. Іл.: 1. Табл.: 2. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: економічні погляди; економічна
діяльність; господарювання; духівництво; кооперативний рух; просвітництво; християнський патерналізм.
УДК 330.837:336.02 (477)
Ємельяненко, Л. М. Інституційні імперативи розширення фіскального простору україни в процесі
євроінтеграції / Л. М. Ємельяненко, В. Л. Осецький,
Д. В. Осецька // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4
(12), ч. 1. - С. 72-78.
Анотація. У статті обґрунтовується, що формування та розширення фіскального простору України варто
досліджувати крізь призму інституціональної економічної теорії. В центрі уваги даної теорії знаходяться інституції, що забезпечують еволюцію державних фінансів на основі норм, правил, законів і порядків та інститути, які формують точки розширення фіскального
простору, що довели свою ефективність в ЄС. Taбл.:
1. Бібліогр.: 13 назв.
Ключові слова: фіскальний простір; державні фінанси; державний борг; дефіцит бюджету; інституційні
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related services. The tasks that the state pursues via the usage of state- private partnership in the innovation sector are
identified. The attention is paid to the role of PPP in the innovation field of particular countries. Figs.: 1. Refs: 14 titles.
Keywords: state- private partnership (PPP); social responsibility; innovation; innovative PPP; "Green Growth";
"Green Growth Strategy".

UDС 658.14
Bondarenko, O. S. Formation of financial management
architectonics in corporate structures / O. S. Bondarenko,
L. S. Seliverstova, I. P. Adamenko // Scientific bulletin
Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 56-61.
Abstract. The main objectives of financial policy are the
search for new opportunities for the formation and efficient
distribution of financial flows, the organization of regulation
and stimulation of economic and social processes by financial
methods, the formation of the architecture of financial management and its development in accordance with changes
goals and objectives of the financial strategy of corporate
structures, creating an effective system of financial management. Figs.: 1. Refs: 6 titles.
Keywords: architectonics; corporate structures; financial
management; development; cost; value.

UDС 330.8
Holubka, S. M. Economic concept of andrei sheptytsky's / S. M. Holubka, I. Yu. Shtuler, M. M. Holubka // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 62-71.
Abstract. The article considers the Metropolit's vision for
implementing the idea of social justice. His understanding of
the danger of the predominance of capital over labor, which
leads to its excessive accumulation, is defined, which is a
threat to military conflicts, the destruction of competitive relations to the monopolization of the market. Figs.: 1. Tabl.: 2.
Refs: 10 titles.
Keywords: economic views; economic activity; clergy;
cooperative movement; educational activities; сhristian paternalism.

UDС 330.837:336.02 (477)
Yemelianenko, L. М. Institutional imperatives of the
expansion of the fiscal space of Ukraine in the process of
European in-tegration / L. М. Yemelianenko, V. L. Osetskyi,
D. V. Osetska // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4
(12), Р. 1. - P. 72-78.
Abstract. The article substantiates that the formation and
expansion of the fiscal space of Ukraine should be investigated through the prism of the institutional economic theory. The
focus of this theory is on the institutions that en-sure the evolution of public finances on the basis of norms, rules, laws and
procedures and institutions that form the points of expansion
of the fiscal space that have proven effective in the EU. Taбл.:
1. Refs: 13 titles.
Keywords: fiscal space; public finance; public debt; the
budget deficit; institutional imperatives.
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імперативи.
УДК 334.012.42:339.92(477+510)
Затонацька, Т. Г. Транскордонне співробітництво Китаю і України в сфері е-комерції: стан і перспективи розвитку / Т. Г. Затонацька, О. С. Мельничук
// Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 1. - С.
79-85.
Анотація. SWOT-аналіз показав, що ключовими
можливостями при виході на китайський ринок є ємність цього ринку та його динамічне зростання, а ключовою загрозою – культурні та ментальні відмінності.
Обгруновано, що продаж товарів через маркетплейси
дозволить частково нівелювати можливий вплив загроз, пов'язаних з відмінностями між Україною та Китаєм. Taбл.: 3. Бібліогр.: 22 назв.
Ключові слова: транскордонна електронна комерція; е-експорт; маркетплейс; транскордонне співробітництво; онлайн-торгівля.
УДК 338.23
Курмаєв, П. Ю. Проституція: вибір ефективної
моделі державного регулювання / П. Ю. Курмаєв //
Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 1. - С.
86-92.
Анотація. У статті досліджуються основні моделі
державного регулювання проституції у світі. На прикладі країн із різним рівнем розвитку розглядаються
правові, економічні та соціальні аспекти проституції.
На основі аналізу статистичних даних та вивчення експертних оцінок визначена ефективність заходів регулювання. Результати проведеного дослідження засвідчили в цілому низьку ефективність функціонування
моделей заборони (криміналізації) проституції та змішаної (шведської). Taбл.: 1. Іл.: 1. Бібліогр.: 31 назв.
Ключові слова: державне регулювання; тіньова
економіка; проституція; ефективність.
УДК 330.35:336.6:504.05
Тулай, О. І. Фінансово-організаційні засади еколого-орієнтованої діяльності суб’єктів господарювання / О. І. Тулай // Науковий вісник Полісся. - 2017. № 4 (12), ч. 1. - С. 93-97.
Анотація. У статті обґрунтовано необхідність екологізації економічних систем. Проаналізовано проблемні аспекти фінансування природоохоронної діяльності в Україні. Розкрито особливості екологічного оподаткування як ефективного фінансового інструмента реалізації екологічної політики держави. Taбл.: 3. Бібліогр.: 7 назв.
Ключові слова: фінансування природоохоронної
діяльності; екологічне оподаткування; екологічна політика; сталий людський розвиток.
УДК 351:339.543
Акімова, Л. М. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Л. М. Акімова, О. О. Акімов, О. O. Ляхович // Науковий вісник Полісся. - 2017. № 4 (12), ч. 1. - С. 98-103.
Анотація. Унікальність митниці полягає в тому, що
утримуючи рівновагу на міждержавних кордонах, вона
забезпечує захист від зовнішніх загроз національним
митним інтересам і безпеці шляхом реалізації виваженої державної митної політики відповідно стратегічних
пріоритетів вгалузі державної митної справи. Бібліогр.:

UDС 334.012.42:339.92(477+510)
Zatonatska, T. H. Cross-border cooperation of China
and Ukraine in e-commerce: the status and development
prospects / T. H. Zatonatska, O. S. Melnychuk // Scientific
bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4(12), Р. 1. - P. 79-85.
Abstract. SWOT-analysis of the market entry of China
showed that the key opportunities in entering the Chinese
market is the capacity of this market and its dynamic growth
and a key threat - cultural and mental differences. Sales of
goods through marketplaces will partially neutralize the possible impact of threats related to the differences between
Ukraine and China. Taбл.: 3. Refs: 22 titles.
Keywords: cross-border e-commerce; e-export; marketplaces; cross-border cooperation; online trading.

UDС 338.23
Kurmaiev, P. Yu. Prostitution: the choice of an effective model of state regulation / P. Yu. Kurmaiev // Scientific
bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 86-92.
Abstract. The article examines the main models of state
regulation of prostitution in the world. On the example of countries with different levels of development, legal, economic and
social aspects of prostitution are considered. Based on the
analysis of statistical data and the study of expert evaluations,
the efficiency of regulatory measures has been identified. The
results of the re-search carried out have shown a generally
low effectiveness of the prohibition (criminalization) model of
prostitution and mixed (Swedish) model. Taбл.: 1. Figs.: 1.
Refs: 31 titles.
Keywords: state regulation shadow economy; prostitution; efficiency.
UDС 330.35:336.6:504.05
Tulai, O. I. Financial and organizational foundations of
economic entities' ecologically oriented activities / O. I.
Tulai // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. P. 93-97.
Abstract. The article substantiates the necessity of making economic systems more eco-logically friendly. It analyses
the problem aspects of financing nature conservation activities
in Ukraine. The research also shows the specifics of ecological taxation as an effective financial instrument for the implementation of the state environmental policy. Tabl.: 3. Refs: 7
titles.
Keywords: environmental protection financing; ecological taxation; ecological policy; sustainable human development.
UDС 351:339.543
Akimova, L. М. State regulation of foreign economic
activity / L. М. Akimova, O. О. Akimov, О. O. Liakhovich //
Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 98103.
Abstract. The uniqueness of customs is that by keeping
balance on interstate borders, it provides protection from external threats to national customs interests and security by
implementing a balanced state customs policy in accordance
with strategic priorities in the field of state customs. Refs: 5
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5 назв.
Ключові слова: ризик; митний ризик; управління
митними ризиками; адміністрування митних ризиків;
державне управління; державне регулювання.
УДК 330.3:338.4
Бреус, С. В. Збалансована система показників:
формування з перспективою забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів / С. В.
Бреус, Є. Б. Хаустова, М. П. Денисенко // Науковий
вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 1. - С. 104-109.
Анотація. Розглянуто методичні підходи до використання ВSC на рівні ВНЗ. Проведений ABC (ABCD) –
аналіз витрат часу НПП на окремі види робіт та подальший регресійний аналіз з урахуванням перспективи
забезпечення економічної безпеки ВНЗ. Табл.4. Бібліогр.: 9 назв.
Ключові слова: ВНЗ; збалансована система показників; фінансова та клієнтська складові стратегії діяльності вишів; результативність внутрішніх процесів;
економічна безпека ВНЗ.
УДК 339.92(477):061.1ЄС
Кирилюк, Ю. В. Особливості імплементації економічної та торговельної частин угоди про асоціацію України з ЄС / Ю. В. Кирилюк, Л. М. Мекшун, С. О.
Полковниченко // Науковий вісник Полісся. - 2017. - №
4 (12), ч. 1. - С. 110-114.
Анотація. У статті визначено основні елементи
економічної та торговельної складових Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Проаналізовано загальний стан імплементації Угоди про
асоціацію України з ЄС за напрямками Розділу V “Економічне та галузеве співробітництво”. Систематизовано можливості, які відкриває перед Україною Угода про
асоціацію і вільна торгівля з ЄС. Визначено нові виклики та ризики, що можуть виникнути під час реалізації її положень. Обґрунтовано шляхи забезпечення
імплементації Угоди. Табл.:1. Бібліогр.: 6 назв.
Ключові слова: Угода про асоціацію; Європейський Союз; імплементація; зона вільної торгівлі.
УДК 330.354:330.341.1
Пінчук, А. О. Генеза трансформацій в економіці
/ А. О. Пінчук // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4
(12), ч. 1. - С. 115-124.
Анотація. У статті обґрунтовується доцільність переходу України від індустріальної економіки до економіки знань. В ході дослідження, було визначено, що
освіта, наука та інновації стають джерелом розвитку
економіки знань. В Україні інтелектуальний потенціал
займає високі позиції в міжнародних рейтингах світу,
що являється найважливішим чинником в розбудові
економіки знань та конкурентоспроможності держави.
Іл.: 1. Табл.:3. Бібліогр.: 14 назв.
Ключові слова: знання; інформація; інновації;
«нова економіка»; інформаційна економіка; економіка
знань; інноваційна економіка.
УДК 338.262
Тюхтенко, Н. А. Взаємне позиціонування соціальних та економічних стратегій / Н. А. Тюхтенко //
Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 1. - С.
125-129.
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titles.
Keywords: risk; customs risk; customs risk management;
customs risk management; public administration; state regulation.
UDС 330.3:338.4
Breus, S. V. Balanced scorecard: formation with perspective to ensure economic security of higher educational institutions / S. V. Breus, Y. В. Khaustova, M. Р. Denysenko // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1.
- P. 104-109.
Abstract. There have been considered methodical approaches to use BSC at the university level. There have been
conducted an ABC (ABCD) analysis – the time expenditures
of academic staff for certain work types and further regression
analysis taking into account the perspective to ensure the
economic security of higher educational institutions. Tabl.: 4.
Refs: 9 titles.
Keywords: higher educational institutions (HEIs); balanced scorecard; financial and customer components of the
strategy of higher education; the effectiveness of internal processes; economic security of higher educational institutions.
UDС 339.92(477):061.1ЄС
Kyryliuk, Yu. V. Peculiarities of implementation of
economic and trade parts of the Ukraine-European union
association agreement / Yu. V. Kyryliuk, L. M. Mekshun,
S. O. Polkovnychenko // Scientific bulletin Polissia. - 2017. Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 110-114.
Abstract. The article defines the main elements of the
economic and trade components of the Ukraine-European
union association agreement. The general status of the implementation of the Ukraine-European union association
agreement in the areas defined in Title V “Economic and Sector Cooperation” is analyzed. The opportunities opened for
Ukraine by the Association Agreement and free trade with the
EU are systematized. New challenges and risks that may
arise in implementing its provisions are identified. The ways of
ensuring the implementation of the Agreement are substantiated. Tabl.: 1. Refs: 6 titles.
Keywords: the Association Agreement; the European Union; implementation; free trade area.
UDС 330.354:330.341.1
Pinchuk, A. O. Genesis of transformations in economics / A. O. Pinchuk // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol.
4 (12), Р. 1. - P. 115-124.
Abstract. The article substantiates the expediency of
transition of Ukraine from the industrial economy to the
knowledge economy. In the course of the study, it was determined that education, science and innovation became the
source of knowledge economy development. In Ukraine intellectual potential holds high positions in the international rankings of the world, which is the most important factor in building
up the knowledge economy and the competitiveness of the
state. Figs.: 1. Tabl.: 3. Refs: 14 titles.
Keywords: knowledge; information; innovation; "New
economy"; information economy; knowledge economy; innovative economy.
UDС 338.262
Tyukhtenko, N. A. Mutual positioning of social and
economic strategies / N. A. Tyukhtenko // Scientific bulletin
Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 125-129.

236

Науковий вісник Полісся № 4(12), ч.1, 2017

Анотація. В статті розглянуто наукові підходи до
визначення соціально-економічних, економічних та
соціальних стратегій. Надано авторське бачення сутності поняття «соціальна стратегія». Обґрунтовано
принцип та критерії оцінювання соціальної стратегії.
Виділено види соціальних стратегій. Досліджено особливості соціальних стратегій активізації трудової
діяльності персоналу. Бібліогр.: 9 назв.
Ключові слова: соціальна стратегія; економічна
стратегія; активізація трудової діяльності; принцип та
критерії оцінювання стратегії.
УДК 338.24
Бахарев, В. В. Направления формирования антикризисной стратегии торговых центров в России
/ В. В. Бахарев // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4
(12), ч. 1. - С. 130-135.
Анотація. Анализ антикризисных мероприятий торговых центров показал, что они выстраиваются по
двум направлениям. В рамках первого направления
торговые центры обеспечивают ценовую доступность
своих услуг для арендаторов, в рамках второго – меняют модель взаимодействия с ними с целью перейти
к долгосрочному сотрудничеству. Бібліогр.: 14 назв.
Ключові слова: торгове центры; антикризисная
стратегия; долгосрочное партнерство.
УДК 351:502
Романенко, Є. О. Розбудови об’єктів природнозаповідного фонду: державно-управлінський аспект / Є. О. Романенко, І. П. Кринична, Т. С. Яровой //
Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 1. - С.
136-142.
Анотація. Екологічна безпека є складовим компонентом національної безпеки. За допомогою системи
управління національною безпекою державними та
недержавними інституціями забезпечується екологічна
рівновага і гарантується захист середовища проживання населення країни і біосфери в цілому, атмосфери, гідросфери, літосфери і космосфери, видового
складу тваринного і рослинного світу, природних ресурсів, збереження здоров'я і життєдіяльності людей.
Бібліогр.: 17 назв.
Ключові слова: екологічна безпека; екологічна загроза; національна безпека; національна екологічна
мережа; національна безпека; об’єкти природнозаповідного фонду; державне управління.
УДК 336.145.2:335.01
Чеберяко, О. В. Фінансові передумови та оцінка
фінансування оборони в умовах російськоукраїнської гібридної війни / О. В. Чеберяко, З. С.
Варналій // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12),
ч. 1. - С. 143-149.
Анотація. Обґрунтовується необхідність швидкого
нарощення оборонних видатків через гібридну війну
РФ проти України, щоб зберегти реальну незалежність
та не перетворитися на фактичного російського сателіта. Taбл.: 2. Бібліогр.: 9 назв.
Ключові слова: гібридна війна; трансформаційна
війна; змішана війна; багатовимірна війна; неконвенційна війна; нестандартна війна; мережево-центрична
війна, збройний конфлікт; фінансування оборони; воєнна доктрина;національна безпека.
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Abstract. The article deals with scientific approaches to
the definition of socio-economic, economic and social strategies. The author’s vision of the essence of the concept of “social strategy” is given. The principle and criteria of social strategy evaluation are substantiated. There are types of social
strategies. The peculiarities of social strategies of activation of
labor activity of personnel are researched. Refs: 9 titles.
Keywords: social strategy; economic strategy; activization of labor activity; the principle and criteria of strategy evaluation.

UDС 338.24
Bakharev, V. V. Directions of formation of formation of
anticrisis strategy of shopping malls in Russia / V. V.
Bakharev // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р.
1. - P. 130-135.
Abstract. The analysis of the anti-crisis actions of shopping malls demonstrated that they can be divided into two
groups. The first group is oriented towards ensuring price affordability of shopping malls services for retailers. The second
group transforms the model of cooperation between shopping
malls and retailers in order to organize long-term partnership.
Refs: 14 titles.
Keywords: shopping malls; anti-crisis strategy; long-term
partnership.
UDС 351:502
Romanenko, Y. A. Ukraine establishment of ecological
networks in the context of development of natural reserve
fund: public management analysis / Y. A Romanenko, I. P.
Krynychnay, T. S. Yarovoy // Scientific bulletin Polissia. 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 136-142.
Abstract. Ecological safety is a constituent of national security. Through the use of a national security management
system, state and non-state institutions ensure an ecological
balance and guarantee protection of the country’s population
life environment and the biosphere as a whole, atmosphere,
hydrosphere, lithosphere and cosmosphere, species composition of flora and fauna, natural resources, preservation of human health, life and activities. Refs: 17 titles.
Keywords: ecological safety; ecological threats; national
security; national ecological network; national security; the
objects of nature reserve fund governance.

UDС 336.145.2:335.01
Cheberyako, O. V. Financial prerequisites and
assessment of defense under the conditions of RussianUkrainian hybrid war / O. V. Cheberyako, Z. S. Varnalii //
Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 143149.
Abstract. The necessity of a rapid increase in defense
expenditures through the Russian hybrid war against Ukraine
in order to maintain real independence and not to become a
de facto Russian satellite. Tabl.: 2. Refs: 9 titles.
Keywords: hybrid wars; transformational wars; mixed
wars, multidimensional wars, unconventional wars; nonstandard wars; network-centric wars, armed conflict; defense
financing; military doctrines; national security.
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УДК 330.131.5 : 340.0
Доній, Н. Є. Економіко-правовий та філософський аспекти дефініції «ефективність» (на прикладі
процесу розподілу бюджетних коштів) / Н. Є. Доній,
Я. М. Крупко, С. О. Ніщимна // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 1. - С. 150-154.
Анотація. Ефективність в процесі розподілу коштів
між ланками бюджетної системи доцільно розглядати
як «принцип ефективності». Цей принцип передбачає,
що при розподілі коштів бюджету учасники цього процесу повинні діяти відповідно до запланованих конкретних цілей, залучати мінімальний обсяг бюджетних
коштів і досягати максимального результату, використовуючи визначений бюджетом обсяг коштів відповідно до мети та завдань. Отже, розподіл коштів повинен
здійснюватися на основі планів ефективності та результативності. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: ефективність, право, розподіл
бюджетних коштів, бюджетна система, бюджетні правопорушення.
УДК 330.1+346.1
Апаров, А. М. Аналіз та характеристика взаємозв’язку господарсько-правової та економічної
наук / А. М. Апаров // Науковий вісник Полісся. - 2017. № 4 (12), ч. 1. - С. 155-160.
Анотація У статті відображені сутність та перспективи розвитку взаємозв’язку господарсько-правової та
економічної наук. Бібліогр.: 9 назв.
Ключові слова: юридична наука; право; господарське право; господарсько-правова наука; економічна
теорія; економічна наука, економіка.
УДК 340 (477)
Задорожня, Г. В. Контроль у системі державного управління / Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожний,
О. М. Собовий // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4
(12), ч. 1. - С. 161-164.
Анотація. Встановлено особливості та основні
форми контрольної компетенції глави держави, визначено концептуальні підходи щодо практичного здійснення цієї компетенції. Бібліогр.: 3 назв.
Ключові слова: контроль; державне управління;
глава держави; вето.
УДК 379.85 : 303.725.33
Барна, M. Ю. Економетричне моделювання динаміки туристичних потоків / M. Ю. Барна, Ю. Б. Миронов // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч.
1. - С. 165-170.
Анотація. Проаналізовано динаміку показників туристичних потоків України за допомогою лінійних моделей
тренду.
Досліджено
вплив
фінансовоекономічних та соціально-економічних чинників на розвиток туристичних потоків на основі кореляційнорегресійного аналізу. Taбл.: 3. Іл.: 3. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: туризм; туристичні потоки; економетричне моделювання; кореляційно-регресійний
аналіз; модель тренду.
УДК 332.142:330.322.54 (477.83)
Благун, І. С. Когнітивний підхід до аналізу інвестиційної привабливості регіонів / І. С. Благун, Л. І.
Дмитришин, Г. В. Лещук // Науковий вісник Полісся. 2017. - № 4 (12), ч. 1. - С. 171-176.
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UDC 330.131.5 : 340.0
Doniy, N. Ye. Economic-legal and philosophical aspects of "efficiency" definition (on an example of the
budget funds allocation process) / N. Ye. Doniy, Ya. M.
Krupko, S. O. Nischymna // Scientific bulletin Polissia. - 2017.
- Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 150-154.
Abstract. Efficiency in the funds allocation process between the links of the budget system should be considered as
a "principle of efficiency". This principle implies that while
funds allocation process, participants in this process must act
in accordance with the specific goals set, involve a minimum
amount of budget funds and maximize the result, using the
amount determined in the budget in accordance with the goals
and objectives. Consequently, the funds allocation should be
based on efficiency and effectiveness plans. Refs: 10 titles.
Keywords: efficiency, law, budget funds allocation, budget system, budget violations.

UDС 330.1+346.1
Aparov, A. M. Analysis and characteristic of the relation between the economic law and economic sciences /
A. M. Aparov // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12),
Р. 1. - P. 155-160.
Abstract. The article representing the nature and development prospects of relations between economic law science
and economic theory. Refs: 9 titles.
Keywords: juridical science; law, economic law; economic law science; economic theory; economic science; economics.
UDС 340 (477)
Zadorozhnia, H. V. Control in the system of public
administration / H. V. Zadorozhnia, Y. A. Zadorozhnyi, О. M.
Sobovyi // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1.
- P. 161-164.
Abstract. Іn the article is set the features and the main
forms of control competence of the head of the state, defined
conceptual approaches to the practical implementation of this
competence. Refs: 3 titles.
Keywords: ontrol; state administration; a head of the
state; veto.
UDС 379.85 : 303.725.33
Barna, M. Y. Econometric modelling of tourist flows
dynamics / M. Y. Barna, Yu. B. Myronov // Scientific bulletin
Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 165-170.
Abstract. The dynamics of tourist flows indicators in
Ukraine is analysed. The influence of financial and economic
and also social and economic factors on the development of
tourist flows based on correlation and regression analysis is
investigated. Tabl.: 3. Figs.: 3. Refs: 10 titles.
Keywords: tourism; tourist flows; econometric model-ling;
regression analysis; trend model.

UDС 332.142:330.322.54 (477.83)
Blahun, І. S. Cognitive approach to analysis of investment attractiveness of the regions / І. S. Blahun, L. I.
Dmytryshyn, H. V. Leshuk // Scientific bulletin Polissia. - 2017.
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Анотація. У статті обґрунтовується ефективність
застосування когнітивного підходу, що аналізує інвестиційну привабливість регіонів з врахуванням чинників
різного рівня ієрархії їх соціального-економічного розвитку. Taбл.: 3. Іл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.
Ключові слова: когнітивне моделювання; когнітивні карти; інвестиційна привабливість; регіон.
УДК 330.342:339.(924+926)
Газуда, М. В. Алгоритм активізаційних процесів
конвергенції та інтеграції розвитку прикордонних
територій сільської місцевості / М. В. Газуда, Л. М.
Газуда,В. І. Варцаба // Науковий вісник Полісся. - 2017.
- № 4 (12), ч. 1. - С. 177-181.
Анотація. Обґрунтовується необхідність активізації процесів конвергенції та інтеграції для забезпечення зближення та вирівнювання рівнів розвитку територіальних економічних систем. Побудовано алгоритм
активізації конвергенційно-інтеграційних процесів на
основі врахування існуючих передумов, виявлення
придатності та готовності території. Іл.: 1. Бібліогр.: 13
назв.
Ключові слова: земля; конвергенція; інтеграційні
процеси; прикордонні території; сільська місцевість;
міжрегіональна інтеграція.
УДК 338.43
Залізко, В. Д. Оцінка сталого розвитку сільських територій України: регіональний аспект / В. Д.
Залізко, І. О. Луценко, В. І. Мартиненков // Науковий
вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 1. - С. 182-188.
Анотація. У статті наведено SWOT-аналіз основних методів оцінки рівня сталого розвитку, що дозволило виокремити нову систему оцінювання, в якій не
використовуються експерти. Використання факторного
та математичного аналізу, інтегральної методології
оцінювання дозволило підвищити об’єктивність отриманих регіональних оцінок рівня сталого розвитку сільських територій України та мінімізувати можливі помилки, пов’язані з людським чинником. Taбл.: 4. Бібліогр.:
14 назв.
Ключові слова: сталий розвиток; сільські території; методика оцінки; SWOT-аналіз; методологія інтегрального оцінювання; індексний метод.
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- Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 171-176.
Abstract. The effectiveness of cognitive approach implementation that analyzes the investment attractiveness of the
regions, taking into account the factors of different levels of
the hierarchy of their social and economic development is
substantiates in the article. Tabl.: 3. Figs.: 1. Refs: 7 titles.
Keywords: cognitive modeling; cognitive maps; investment attractiveness; region.
UDC 330.342:339.(924+926)
Hazuda, М. V. Algorithm of activation of convergence
and integration processes in economic development of
rural bordering territories / М. V. Hazuda, L. М. Hazuda //
Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 177181.
Abstract. The article grounds the necessity of activation
of convergence and integration processes to ensure the rapprochement and equalization development levels of territorial
economic systems. The authors developed the algorithm of
activation of convergence and integration processes, which is
based on current preconditions, the territory’s suitability and
readiness, goals and priorities of the processes. Figs.: 1. Refs:
13 titles.
Keywords: convergence and integration processes; territorial economic system; rural bordering territories; interregional integration.
UDC 338.43
Zalizko, V. D. Evaluation of sustainable rural development Ukraine: regional dimension / V. D. Zalizko, I. O.
Lutcenko, V. I. Martynenkov // Scientific bulletin Polissia. 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 182-188.
Abstract. The article pre-sents a SWOT-analysis of
methods for assessing the level of sustainable development,
which allowed distinguish the new assessment system, which
is not used by experts. Using factor and mathematical analysis, integrated as-sessment methodology, etc., possible to
increase the ob-jectivity of received regional assessments of
sustainable rural development Ukraine and minimize errors
associated with the human factor. Tabl.: 4. Refs: 14 titles.
Keywords: sustainable development; rural areas; methods of assessment; SWOT-analysis methodology for integrated assessment; index method.

УДК 342.25
Кизим, М. О. Еволюція регіональної політики в
Европейському Союзі / М. О. Кизим, В. Є. Хаустова,
О. В. Козирєва // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4
(12), ч. 1. - С. 189-200.
Анотація. У статті досліджено типи та види регіональної політики в ЄС. Розглянуто два основних етапи
в її розвитку, їх цілі та пріоритети, інструменти реалізації, особливості проведення та фінансування за цілями впроваджуваної політики та країнами-членами.
Проаналізовано особливості та цілі функціонування
структурних фондів ЄС. Taбл.: 3. Іл.: 1. Бібліогр.: 33
назв.
Ключові слова: регіональна політика; Європейський союз; еволюція; політика підтримки; структурні
фонди.

UDC 342.25
Kyzym, M. O. Evolution of regional policy in the European union / M. O. Kyzym, V. Y. Khaustova, O. V. Kozyreva
// Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P.
189-200.
Abstract. The article studied the types and kinds of regional policies in the EU, considering two major stages in its
development, their objectives and priorities, the tools for implementation, the characteristics of conducting, and the financing both by the objectives of the implemented policy and
by the EU Member States. The purposes and features of functioning of the EU structural funds have been analyzed. Tabl.:
3. Figs.: 1. Refs: 33 titles.
Keywords: regional policy; European Union; evolution;
support policy; structural funds.

УДК 336.02:625.7/8
Хоменко, І. О. Сучасний стан та особливості
фінансування дорожньої галузі / І. О. Хоменко, В. В.

UDC 336.02:625.7/8
Khomenko, I. O. Current state and features of financ-
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Концева, А. О. Безуглий // Науковий вісник Полісся. 2017. - № 4 (12), ч. 1. - С. 201-205.
Анотація. Процеси змін дорожньої мережі без
прийняття відповідних дієвих заходів вже через кілька
років можуть прийняти катастрофічний характер. Відновлення ж технічних характеристик дорожньої мережі
в результаті зростання дефіциту ремонтів потребує
більш значних коштів. Taбл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 8 назв.
Ключові слова: дорожня галузь; фінансування доріг; витрати на ремонт доріг; автомобільні дороги загального користування.

ing of the road sector / I. O. Khomenko, V. V. Kontseva,
А. O. Bezuglyi // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4
(12), Р. 1. - P. 201-205.
Abstract. The processes of degradation of the road network without taking appropriate measures in a few years may
become catastrophic. Due to growth deficit of repairs restoration of technical characteristics of the road network requires
more significant means. Tabl.: 1. Figs.: 2. Refs: 8 titles.
Keywords: road industry; road financing; road repairs;
roads for public use.

УДК 342.25(477):336.132.11
Тимчак, В. В. Адміністративно-фінансова децентралізація та формування концепції фінансового
забезпечення розвитку територіальних громад в
Україні / В. В. Тимчак, М. В. Тимчак // Науковий вісник
Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 1. - С. 206-211.
Анотація. У статті наведено основні підходи до визначення сутності адміністративно-фінансової децентралізації та особливості формування концепції фінансового забезпечення розвитку територіальних громад
в Україні. В процесі дослідження встановлено, що даний правовий інститут знайшов своє відображення в
усіх основних державних програмних документах.
Проведено аналіз областей України у яких проведено
об’єднання територіальних громад. Бібліогр.: 12 назв.
Ключові слова: децентралізація; територіальна
громада; фінансове забезпечення; фінансова система;
держаний бюджет; правове регулювання.

UDC 342.25(477):336.132.11
Tymchak, V. V. Administrative and financial decentralization concept and formation of financial support community development in Ukraine / V. V. Tymchak, M. V.
Tymchak // Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р.
1. - P. 206-211.
Abstract. The article presents the main approaches to defining the essence of administrative and financial decentralization concept and features of formation of financial security of
local communities in Ukraine. The study of this legal institution
is reflected in all major government policy documents. The
analysis of the regions of Ukraine have conducted Territorial
Communities. Refs: 12 titles.
Keywords: decentralization; local community; financial
support; the financial system of state budget regulation.

УДК 334.72:339.9
Супрун, Н. А. Розвиток інноваційних форм підприємництва в Україні в умовах глобалізаційних
викликів ХХІ ст. / Н. А. Супрун, Л. В. Єлісєєва // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 1. - С. 212215.
Анотація. У статті обґрунтовується, що експонентний розвиток Інтернет-технологій, мережевої економіки
спричинили становлення економіки спільного споживання та появу шерінгових компаній як підприємницьких структур нового типу. Охарактеризовано основні
організаційні форми підприємництва в сфері економіки
спільного користування такі як: райдшерінг, краудфандинг, коворкінг тощо. Авторами розглядаються особливості та наслідки розвитку вітчизняного шерінгового
підприємництва. Бібліогр.: 8 назв.
Ключові слова: інноваційне підприємництво; шерінгова економіка; краудфандинг; райдшерінг.

UDC 334.72:339.9
Suprun, N. A. The development of innovative forms of
enterprise in Ukraine in the context of globalization in 21
century / N. A. Suprun, L. V. Yelisieieva // Scientific bulletin
Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 212-215.
Abstract. It was proved that the exponential development
of Internet technologies, network economy caused the economic establishment of communal consumption and uprise of
sharing companies being new types of enterprise structures. It
was found that the main organizational enterprise forms in the
field of economics of common use are ridesharing, crowdfunding, coworking and others. The author has studied the
specificity and consequences of national sharing enterprise.
Refs: 8 titles.
Keywords: innovative enterprise; sharing economy;
crowdfunding; ridesharing.

УДК 37.014.5:378.14
Гоголь, Т. А. Розвиток інформаційно-освітніх
центрів для здійснення сучасного навчального
процесу / Т. А. Гоголь, Є. Ю. Сахно, Н. В. Мороз // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12), ч. 1. - С. 216218.
Анотація. В умовах інноваційно-інвестиційної економіки, обмеження фінансових ресурсів саме бібліотеки та інші інформаційні-освітні комплекси, які не потребують великих інвестицій, характеризуються доступністю та простотою в користуванні, здатні за певної підтримки стимулювати структурну перебудову економіки,
розвиток економічної науки, сприяти освітній діяльності, формуванню нормативної бази, забезпечувати широкий вибір наукової, економічної та технічної літера-

UDC 37.014.5:378.14
Gogol, Т. А. Development of informational and educational centers for the implementation of the modern educational process / Т. А. Gogol, E. Yu. Sakhno, N. V. Moroz //
Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 216218.
Abstract. In the conditions of the innovation-investment
economy, the limitation of financial resources is the libraries
and other informational and educational complexes that do not
require large investments, are characterized by accessibility
and ease of use, capable of stimulating structural restructuring
of the economy, developing economic science, promoting
educational activity, forming provide a wide range of scientific,
economic and technical literature, provide access to electronic
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тури, надавати доступ до електронних баз даних, як
вітчизняних так і закордонних джерел. Іл.: 1. Бібліогр.:
4 назв.
Ключові слова: інформаційно-освітні центри; регулювання діяльності інформаційно-освітніх центрів;
державне регулювання.
УДК 336:504
Погріщук, Г. Б. Фінансове забезпечення інноваційно-екологічного розвитку аграрного сектору / Г.
Б. Погріщук, В. І. Мельник // Науковий вісник Полісся. 2017. - № 4 (12), ч. 1. - С. 219-224.
Анотація. Дослідженнями підтверджена доцільність визначення потреб у фінансових ресурсах на
мікрорівні, з метою здійснення заощаджуваних заходів
та розширеного відтворення аграрного природноресурсного потенціалу, визначення критеріїв вибору
альтернативних джерел фінансування екологічних
програм і проектів. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: фінансове забезпечення; інноваційно-екологічний розвиток; аграрний сектор.
УДК 338.1: 338.23: 336.6
Стегней, М. І. Формування фінансового інструментарію сталого розвитку сільських громад:інноваційний підхід / М. І. Стегней, І. О. Іртищева, М. М. Король // Науковий вісник Полісся. - 2017. № 4 (12), ч. 1. - С. 225-231.
Анотація. У статті досліджено особливості формування фінансового інструментарію сталого розвитку
сільських громад. Обґрунтовано ключову роль фінансового сектору у забезпеченні сталого розвитку територіальних природно-економічних систем. Проаналізовано динаміку ресурсу місцевого бюджету Мукачівського району Закарпатської області за 2014-2016 роки.
Визначено напрями розширення інноваційних форм і
джерел фінансування процесів відтворення природноресурсного потенціалу та покращення природокористування за допомогою рентних відносин в процесі фінансового забезпечення сталого розвитку сільських
громад. Taбл.: 2. Бібліогр.: 11 назв.
Ключові слова: сільські громади; сталий розвиток; система фінансового забезпечення; рентні відносини.
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databases, both domestic and foreign fountains. Figs.: 1.
Refs: 4 titles.
Keywords: information and education centers; regulation
of activity of information and education centers; state regulation.

UDC 336:504
Pohrishchuk, G. B. Financial supply of innovation and
environmental development agrarian sector / G. B.
Pohrishchuk, V. I. Melnyk // Scientific bulletin Polissia. - 2017.
- Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 219-224.
Abstract. The research has confirmed the expediency of
identifying the financial resources' needs at the micro level, in
order to implement the savings measures and the expanded
reproduction of the agrarian natural resource potential, to
determine the criteria for choosing alternative sources of
funding of environmental programs and projects. Refs: 10
titles.
Keywords: financial support; innovation-environmental
development; agrarian sector.
UDC 338.1: 338.23: 336.6
Stehnei, M. I. Formation of financial instrumentation
for the sustainable agricultural development: innovative
approach / M. I.Stehnei, I. O. Irtysheva, M. M. Korol //
Scientific bulletin Polissia. - 2017. - Vol. 4 (12), Р. 1. - P. 225231.
Abstract. The article deals with the features of the
formation of financial instruments for sustainable rural
development. The key role of the financial sector in the
sustainable development of local natural and economic
systems has been proved. We have calculated the resource of
the local budget of Mukachevo district in 2014-2016. There
have been defined the directions of expansion forms and
sources of financing of the processes of reproduction of
natural resources and improving environmental management
through the rent relations in the process of financial providing
of sustainable development management of rural commuities.
Tabl.: 2. Refs: 11 titles.
Keywords: rural areas; sustainable development; system
of financial support; rent relations.
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