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ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ 
 

 
 

УДК 316.334.3 

 
Плахотнікова М.В., кандидат економічних наук, доцент 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ:  

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РОЗВИТКУ 
 

Проаналізовано соціально-економічну політику України. 
Визначені детермінанти та функції соціально-економічної політики в 
сучасних умовах інноваційного розвитку економіки. Запропоновано 
заходи щодо підвищення ефективності соціально-економічної 
політики в Україні 

Ключові слова: соціально-економічні відносини, стратегія 
державної політики, соціально-економічний розвиток, людський 
капітал, інноваційний розвиток економіки, трудова сфера, соціальний 
розвиток трудових колективів, заробітна плата, безробіття, 
трудовий потенціал, мотивація праці, мінімальна зарплата, 
самореалізація особистості, інформаційне суспільство. 

 

SUMMARY 
 

Essence of social and economic policy of Ukraine has been analysed. 
Determinants and functions of social and economic policy in modern 
innovation development of economy are determined. Steps to stipulate 
effecfiveness of social and economic policy are suggested. 
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Рибіна Л.О., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів 
Сумського національного аграрного університету 

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ У СФЕРІ АПК 

 

У статті визначена сутність інноваційної діяльності, її 
особливості в АПК, а також зазначено напрями активізації 
інноваційної діяльності у сфері АПК в сучасних умовах.  

Ключові слова: інноваційний процес, інноваційна діяльність, 
агропромисловий комплекс. 

 

SUMMARY 
 

The article determines essence of innovative activities, its 
particularities in agro- industrial sector of the economy, and directions of 
the activation innovative activities in the agro- industrial complex are 
noted.  
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Ус Г.О., кандидат технічних наук, доцент 
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР  
І ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

Проаналізовано інноваційні організаційні структури та 
інвестиційний потенціал регіонів і України в цілому, виявлено їх вплив 
на розвиток базових галузей економіки. Надані рекомендації щодо 
формування організаційних структур на основі потенціалу 
інноваційного розвитку Черкаського регіону.  

 

Ключові слова: інновації, інвестиції, організаційні структури, 
інноваційні структури, інноваційний порт, інноваційний потенціал, 
інноваційно-інвестиційний розвиток, інноваційна активність, 
іннотери. 

 
SUMMARY 
 

In the article the analysis of innovative organizational structures and 
investment potential of regions and Ukraine is executed on the whole, their 
influence is exposed on development of base industries of economy. Given 
recommendations in relation to forming of innovative organizational 
structures on the basis of potential of innovative development of the 
Cherkasy region. 
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ МЕДУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проведено економічну оцінку виробництва і реалізації меду  
сільськогосподарськими підприємствами Черкаської області. 
Визначені напрями підвищення ефективності виробництва і реалізації 
меду в регіоні. 

 

Ключові слова: бджільництво, мед, товарний мед, бджолині 
сім’ї, продуктивність бджолиної сім’ї, сільськогосподарські 
підприємства виробники меду, реалізація меду, економічна оцінка. 

 

SUMMARY 
 

The economic evaluation of production and realization of honey  is 
conducted by the agricultural enterprises of the Cherkassy region. Certain 
directions of increase of efficiency of production and realization of honey in 
a region. 
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ  

ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ РЕГІОНУ 
 

Проаналізовано збалансованість регіонального продовольчого 
ринку як важливої умови забезпечення продовольчої самодостатності 
регіону. Запропонована авторська методика оцінки збалансованості 
продовольчих ринків. Обґрунтовано можливість і доцільність 
практичного застосування запропонованої методики. 

 

Ключові слова: продовольчий ринок, регіон, оцінка, 
збалансованість, сільськогосподарське виробництво, роздрібний 
продаж, споживання. 

 

SUMMARY 
 

The role of regional food market balance is determined as an 
important condition of the regional food self-sufficiency providing. The 
author’s method of estimation of regional food markets balance is offered. 
Possibility and expedience of practical application of the offered method 
are explained. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ  

В АГРАРНІЙ СФЕРІ  
 

Досліджено особливості відтворення природних ресурсів в 
аграрній сфері. Розроблено рекомендації з економічного відтворення 
природного ресурсного потенціалу АПК.  

Ключові слова: природні ресурси, природно-ресурсний потенціал, 
АПК, відтворення, економічний механізм природокористування, 
екологічний комфорт. 

 

SUMMARY 
 

The features of recreation of natural resources are probed in an 
agrarian sphere, recommendations are developed from the economic 
recreation of natural resource potential of agroindustrial complex іn the 
article. 
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО В УМОВАХ 
IНТЕГРАЦIЙНИХ ПРОЦЕСIВ 

 

Проведено аналіз заходiв з реформи ЖКГ.. Виокремлені найбільш 
ефективні вектори злагоджених дiй на  регiональному i мiсцевому 
рiвнях. Рекомендована удосконалена система iнтеграцiї усiх функцiй  
реалiзацiї цiнової i  тарифної полiтики. Внесені основнi пропозиції   з 
реформування житлово-комунального господарства.  

Ключовi слова: теплові мережі, тарифи, iнвестицiйні проекти, 
реформування ЖКГ, єдина система управління ,інфляція ,бюджетний 
дефіцит, екологічна безпека, субсидії, дотації 

 
 

SUMMARY 
 

A thoroughly research was carried out and there were developed. 
Some suggestions on the system of integration of all functions according to 
the realization of price and tariff policy, which could balance population’s  
interests and objects of the state regulation. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ: СУТЬ І ЙОГО ПАРАДИГМА 
 

Проведено аналіз економічних літературних джерел стосовно 
суті фінансового механізму. Виокремлені основні складові елементи ( 
структура) фінансового механізму. Запропонована нова, більш 
удосконалена, парадигма фінансового механізму. 

 

Ключові слова: парадигма, господарський механізм, фінансові 
відносини, фінансові інструменти, фінансові важелі, фінансові 
стимули, фінансові індикатори, фонди грошових коштів, ВВП, 
економічні інтереси. 

     

SUMMARY 
 

It was analyzed the economical literary sources concerning the 
essence of the financial mechanism. It was singled out its principal 
constitutive elements (the structure). It was offered the new more improved 
paradigm of the financial mechanism.  
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ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО:  
СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ 
 

Досліджено різні підходи зарубіжних та вітчизняних науковців 
до визначення поняття „фінансові посередники”, вивчено нормативну 
базу здійснення такого посередництва в Україні, та на їх основі 
вдосконалено дане поняття. Досліджено та систематизовано функції 
фінансових посередників, які виконуються ними на фінансовому ринку.  

Ключові слова: фінансовий посередник, ринок, інвестиція, 
капітал, фінансові активи, диверсифікація, стимулювання, 
фінансування, моніторинг 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВХОДЖЕННЯ ІНОЗЕМНОГО БАНКІВСЬКОГО 
КАПІТАЛУ НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК   

 

Досліджено проблеми залучення іноземного капіталу в економіку 
України проаналізовано  динаміку  входження  іноземних  банків  на 
вітчизняний  фінансовий  ринок; виявлено  позитивні  та  негативні 
аспекти їх діяльності в економічному просторі України, встановлено 
фактори можливого  впливу та надано пропозиції щодо мінімізації 
ризиків, що супроводжують даний процес. 

Ключові слова: рух  капіталу; іноземний банківський капітал; 
рівень капіталізації; прибутковість капіталу; валютне регулювання; 
національна валюта; доларизація;структурні та кредитні ризики. 

 

SUMMARY  
 

In the article investigational the problems of bringing in of foreign 
capital in the economy of Ukraine are analysed dynamics of including of 
foreign banks to the domestic financial market; found out the positive and 
negative aspects of their activity in economic space of Ukraine, the factors 
of possible influence are set and suggestions are given in relation to 
minimization of risks which accompany this process. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. Гальчинський А.С.,Єщенко П.С. Економічна теорія. – К.: Вища школа, 2007. 
2. Василишин О.Такі бажані валютні кредити // Економічна правда. – 2007 – 

05.09.2007 // www.google.com 
3. Кириченко М.М.Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи 

України // Актуальні проблеми економіки – 2006 – № 6. //www.google.com. 
4. Закон України « Про банки і банківську діяльність»// Відомості ВР –  2001. – № 

5-6. 
5. Грошово-кредитна та банківська статистика // Бюлетень НБУ - 2007. – № 8 – С. 

180-184. 
6. Грошово-кредитна та банківська статистика // Бюлетень НБУ - 2008. –  

№ 2.– С. 178-179. 
7. Статистика : http : //www.bank.gov.ua. 

Надійшла до редакції 1 жовтня 2008 р.

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.bank.gov/


Вісник Східноєвропейського університету  

економіки і менеджменту 

 
 

 

 

 

ІНВЕСТИЦІЇ І РИНОК 
 

 

 
УДК 330.322.011:338.43 

 

Дмитрук Б.П., кандидат економічних наук, професор 
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

УМОВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ КРАЇН НОВИХ 

ЧЛЕНІВ ЄС В РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ  
В УКРАЇНІ 

 

Виявлені теоретико-методологічні та прикладні засади 
зацікавленості нових членів ЄС в реалізації інвестиційних проектів в 
Україні. Проаналізовано тенденції надходжень інвестицій в економіку 
країни та причини, що негативно впливають на цей процес. 
Обґрунтовано умови, що сприяють плідній співпраці між Україною та 
країнами-сусідами членами ЄС. 

 

Ключові слова: нові члени ЄС, реалізація інвестиційних проектів, 
економіка країни, країни-сусіди, розвиток торгівлі, експорт, 
диверсифікація структури експорту. 

 

SUMMARY 
 

Teoretiko-methodological and applied new members principles of 
interest of EU in realization of investment projects in Ukraine are shined. 
Tendencies of investments into economy are analyzed the reasons which 
negatively influence this process are strange also. Conditions which 
promote fruitful cooperation between Ukraine and the countries-neighbours 
members of EU are proved. 
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УЧАСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У СПІЛЬНОМУ ІНВЕСТУВАННІ  
ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ПРИМНОЖЕННЯ  

ЇХ КАПІТАЛУ   
 

Проаналізовано традиційні шляхи розміщення населенням вільних 
коштів з метою їх примноження. Розкрито основні причини 
необхідності популяризації послуг інститутів спільного інвестування 
на фінансовому ринку України. Обґрунтовано ефективність 
використання послуг ІСІ приватними інвесторами в якості 
альтернативного способу примноження власного капітал. 

Ключові слова: інститути спільного інвестування, компанія з 
управління активами, депозитарій, інвестор, корпоративні 
інвестиційні фонди, пайові інвестиційні фонди. 

 
SUMMARY 
 

In the article the features of functioning of mutual funds as mediators 
between private investors and financial market of Ukraine are examined. 
Also the analysis of dynamics of their development and efficiency of 
operation is given for the period of the last few years. The necessity of 
popularization of services of institutes of the joint investing among the 
population of Ukrainian people is grounded. 
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МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ: СУТЬ І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
 

Запропоновано більш удосконалені методологічні підходи до 
організації інноваційної діяльності сучасних виробничих систем в 
умовах продовження економічних трансформаційних перетворень в 
Україні. Визначено тенденції розвитку інноваційних процесів в умовах 
виробничих систем, які реалізовують інноваційну політику. 
Розроблено пропозиції з маркетингового забезпечення процесу 
створення та реалізації конкурентоспроможних інновацій. за умов 
раціонального використання ресурсів та врахування реального 
ринкового попиту. 

Ключові слова: маркетинг, управління, інноваційна діяльність, 
виробнича система, підприємство, новий товар, ресурси, методи 
моделювання попиту. 

 

SUMMARY 
 

Methodological approaches are offered to organization of innovative 
activity modern production systems in the conditions of continuation of 
economic transformations to Ukraine. The tendencies of development of 
methods are certain by innovative processes on state and unstate 
enterprises. Suggestions are developed from the marketing providing and 
realization of competitive terms of the rational use of existent resources.  
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ  

ЕКОЛОГО-ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ 
 

Визначено поняття фінансового механізму управління іннова-
ційним розвитком економіки. Проаналізовано особливості фінансового 
механізму управління еколого-інноваційним розвитком економіки. 

 

Ключові слова: фінансовий механізм, інноваційний розвиток, 
екологія, екологізація, екосистема. 

 

SUMMARY 
 

In this article defines precisely the financial mechanism concept. The 
financial mechanism of management of the ecologic and innovative 
development of economy is clarified. 
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ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ПОКАЗНИКА ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 

Виокремленні етапи оцінки зовнішньоекономічних відносин в 
аграрній сфері економіки України. Запропонована більш удосконалена 
методика економетричної моделі для оцінки експортного потенціалу 
та математична модель впливу різноманітних факторів на 
експортний потенціал. 

 

Ключові слова: глобалізація, експорт, імпорт, експортний 
потенціал, багатофакторна регресійна модель, динамічні ряди, 
математичне сподівання, лінійна регресія, інтервал довіри. 

 

SUMMARY 
 

This article tells us about conception of export potential and its index, 
also it shows up the principles how to build its econometric model and how 
to estimate factors and their influence in the model. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБМІННИХ КУРСІВ ГРИВНІ  
 

Проаналізовано динаміку обмінного курсу гривні відносно долара 
США, євро та російського рубля. Визначено загальну тенденцію 
розвитку. Внесено пропозиції щодо стабілізації обмінного курсу гривні. 

 

Ключові слова: валютний курс, динаміка, валютні резерви, 
графічний аналіз, девальвація, ревальвація, експорт, імпорт, 
глобалізація, валютний коридор, паритет, ВВП. 

 
 

SUMMARУ 
 

The dynamics of an exchange rate of hryvnia to US dollar, euro and 
Russian ruble is analyzed with the aim of determining common tendencies of 
the development. 
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