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Секція 1.  
PR, РЕКЛАМА ТА МАРКЕТИНГ

Zakutnia Yuliia
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LLC “Company “FavorBud” 
m. Lviv, Ukraine

Kohut Iryna
Assistant Department of Technology Management 

National University “Lviv Polytechnic” 
m. Lviv, Ukraine

DIGITAL MARKETING AS A COMMUNICATION  
WITH PROJECT BENEFICIARY:  

UKRAINIAN PROSPECTIVE

During the last year, the number of Ukrainian Internet users has in-
creased from 18.8 to 21.8 million [1]. Every third pensioner and every second 
villager are now online. Internet became the most reliable channel to reach 
the beneficiaries of every project targeted on teenagers, adults or even on the 
people of senior age.

Growing popularity of the Internet forces entrepreneurs over the globe to 
change their approach to marketing. More and more companies invest in dig-
ital activities, such as content writing, social media management, search en-
gine optimization, email marketing, website and landing pages development, 
target advertising and so on. These channels require lower expenditure with 
up to 2–3 times higher ROI than from traditional marketing. According to 
“Mondo” statistics, in 2016 every second company is willing to hire a mar-
keter with tech background [2]. The number of advantages over traditional 
approach allows digital marketing to grow rapidly, attracting the attention of 
more and more beneficiaries of different projects. The following benefits are 
the most significant for digital marketing:

Almost unlimited ways to reach a customer. Digital marketing channels 
allow targeting a message to any person who uses a device with the access to 
Internet. Comparing to traditional marketing which has limited capabilities 
for physical distribution of the information, digital channels reach every per-
son in the world who is online.

Wider opportunities for behavior targeting. All data about online be-
havior is collected and kept, therefore, search engines and other IT giants 
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can describe almost every user in details. Such characteristics as gender, age, 
geographical location, occupation and interests are no more a secret. Google 
and other large companies provide indirect access to this information, offering 
online advertising opportunities.

Lower cost comparing to traditional marketing. Digital marketing does 
not require any recurring costs. The investment covers the salary of the spe-
cialist and buying of proper software. According to “HubSpot”, only such 
channel as content marketing saves up to 62% of money spent on engaging 
the same amount of clients as with traditional marketing [3].

Direct options to measure a statistics. Almost every digital marketing 
channel provides diverse statistics on a topic. Experienced marketer always 
measures the effectiveness of every channel and modifies the strategy accord-
ing to that data, avoiding inefficient actions.

Immediate client’s feedback to any marketing activity. The Internet has 
wide opportunities to discuss everything, so nothing could be hidden. Every 
service or product gets direct feedback expressed as buying, reference, com-
ment, like, or share. Using targeting and measuring the statistics, a company 
gets a direct opportunity to keep in touch with every beneficiary who also can 
connect to company’s owners simply through a website or social media.

According to Lasswell’s model, every communication consists of five main 
elements, which are: communicator (the “who” of a message), message (what 
is told about), a channel which transmits a message, audience that receives a 
message and effect followed by message [4].

In digital marketing, the company or its chief executives by marketer’s 
deputy performs the role of communicator; it transmits some message (which 
is usually related to selling, building brand loyalty or engaging more people) 
through one of marketing channels (social media, website, article, target ad, 
email and so on) to a beneficiary, and gets a feedback. This feedback is measur-
able and immediate, expressed not only in long-term indexes such as increase 
or decrease of sales but direct reactions which a client already types on his or 
her Twitter or shares in a comment under an article.

Therefore, running the digital marketing campaign, first of all, the com-
pany should think about communication with a beneficiary. On the Internet, 
marketing is no more about efficient or inefficient strategies, but about prop-
er and improper communication. The Internet is a magnifying glass which 
reveals every hidden detail. If a company cheats a client, he or she can ask a 
search engine additional question and check what is wrong. Like in personal 
communication, honesty, reliability and professionalism value a lot.

Nevertheless, Ukrainian business entities skip an opportunity to pro-
mote themselves online. While large companies with solid income invest 
in digital marketing activities, an enterprise of small or middle size (58% of 
Ukrainian companies [5]) are quite conservative. They either ignore or do not 
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understand the benefits of digital marketing and rely on traditional ways of 
promotion.

Comparing to the US and Europe, very few Ukrainian small and mid-
dle businesses implement successful digital marketing strategies. As a result, 
many companies and public institutions either implement “word of a mouth” 
principle or spend large amounts of money on traditional marketing. There-
fore, many projects remain to stay invisible for possible stakeholders while us-
ing the Internet could help to reach the target audience. The research shows, 
in 2013, only one of four companies had its corporate website [6].

Moreover, even those companies which have websites do not pay much 
attention to their maintenance. Frequently a website has poor usability and 
does not represent the company in a proper way. In addition, website content 
usually is unprofessional, with the domination of “I”-statements and unfair 
marketing information. Other digital marketing channels also remain to be 
too unfamiliar for the majority of Ukrainian companies.

To conclude, Ukrainian enterprises have wide opportunities for develop-
ing their digital communication with a beneficiary. Instead of cancelling on-
line presence or building a wall of unilateral selfish speech, they start building 
a strong dialogue with their customer, responding to his or her direct need and 
getting immediate feedback. The ongoing topic is crucial to further growth of 
different enterprises, which should pay much attention to increasing aware-
ness of people who use the Internet regularly.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТА, 
АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ДИНАМИКОЙ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ

Современные рыночные условия, актуализированные стагнацией эко-
номических процессов в глобальном масштабе, усилившееся влияние про-
цессов глобализации и интеграции на функционирование экономических 
систем, развитие постмодернистских направлений во всех сферах, прояв-
ляющиеся в поиске инновационных и креативных решений долгосрочно-
го развития различных хозяйственных сфер, высокая динамика развития 
информационно-коммуникативных технологий, наметившиеся тренды 
усиления роли широкого спектра услуг в мировой экономике, диверси-
фикация производства с выпуска товаров на генерирование интеллекту-
альных продуктов вынуждают компании пересмотреть управленческую 
политику. В указанных обстоятельствах менеджмент организации дол-
жен главным образом быть ориентирован на приращение репутационных 
активов, рассматриваемых как сильное конкурентное преимущество. Зна-
чительно возрастает роль бренд-менеджмента. Бренды и маркетинговые 
технологии управления ими существенно трансформируются, значитель-
но увеличивается уровень инвестиций в приращение капитала бренда.

Рассмотрим детально основные тенденции развития современного 
бренд-менеджмента, концептуальные подходы реализации компанией 
брендбилдинговой политики в контексте современных социально-куль-
турных, информационно-коммуникативных, технологических реалий.

Анализ современной научной специализированной литературы, 
предметом исследования которой является бренд-менеджмент как науч-
ная концепция и практическая технология, позволил систематизировать 
следующие векторы развития и совершенствования бренд-технологий 
и бренд-философии:
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– если раньше предметом продвижения был товар с его физически-
ми и функциональными характеристиками (размер, вес, скорость, 
энергопотребление, срок службы, дизайн, цена и др.), то теперь 
предметом продвижения стал бренд с его миссией, характером, ду-
шой, ценностями, а также эмоциональными и социальными выго-
дами, которые он обещает потребителю. Высокая конкурентоспо-
собность бренда достигается за счет «внутренних» императивов 
(эмоциональное восприятие потребителями и т. п.), а не «внеш-
них» «показных» характеристик (известность, уникальность, бро-
скость, элитарность и т. п.);

– в эпоху стремительного развития наукоемких технологий стано-
вится возможным не просто конструировать бренды, а выступать 
основателем целого рынка новых товаров и услуг. Однако, что-
бы создать рынок, необходимо сломать привычные правила игры 
и сценарии, культивирующие на рынке стадные инстинкты. «По-
бедители стартуют первыми и делают рывок, чтобы создать отрыв 
от выходящих на рынок конкурентов» [1];

– доминирование эмоциональной составляющей при принятие по-
купательского решения существенно влияет на концепцию про-
изводства товаров и услуг, содержательное наполнение системы 
аргументов в коммуникационной стратегии бренд-менеджмента. 
Соответственно, рациональнее становится делать акцент на впе-
чатления от использования продукции, чем на самой продукции. 
Для современных компаний становится важным не просто прода-
вать товар или услугу с уникальными опциями и характеристика-
ми, но и соответствующее впечатление о нем. Данная тенденция 
предопределяет выбор аффективной, эмоционально-окрашенной 
стратегии позиционирования и продвижения бренда вместо «ро-
ботизированных» инсайтов ключевых предложений компании;

– гуманизация брендов, предполагающая построение архитектуры 
бренда в соответствии с ожиданиями и запросами стейкхолдеров 
на основе сервисно-ориентированного маркетинга, в центре вни-
мания которого заявлены аксиологические ориентиры [2]. Кроме 
того, гуманизация бренда предполагает его высокую этичность, 
качество, транслируемое во внешнюю и внутреннюю среду с оди-
наковой активностью;

– акцент на «кричащие» тактики позиционирования бренда, по-
добные тактике «поведения тропических птиц и павлинов», ко-
торые использует подобную модель поведения, чтобы произвести 
впечатление потенциальных партнеров и показать свое здоровье 
и жизнеспособность. Мотивы компаний при выборе такой стра-
тегии удивительно похожи: бренды стремятся дистанцироваться 
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от конкурентов ни за счет реализации привычных и проверенных 
средств и приемов брендинга, а за счет эпатажа и яркости интегри-
рованной бренд-кампании;

– будущее за «брендами с чистого листа» (Clean slate brands). Новые 
бренды актуальнее, «уникальнее», современнее, «аутентичнее», 
мобильнее, репутационно интереснее и «отзывчивее», чем брен-
ды, несущие за собой «груз наследия» [3]. Потребители обращают 
больше внимания и выказывают больше доверия брендам, не име-
ющим длинную и часто витиеватую историю;

– современные бренды в своей политике бренд-менеджмента, с од-
ной стороны, учитывают факторы, определяющие потребитель-
ские решения и поведение, с другой стороны, концептуализируют 
индивидуальную высшую идею, своего рода философию, а в неко-
торых случаях —  «религию», отражающую высшее аксиологиче-
ское предназначения компании, и предлагают потребителям при-
общиться к ней через участие в реализации концепции социальной 
ответственности ( КСО). В результате, рождается новое понима-
ние брендов как «кластеров ценностей» [4].

– бренд-менеджмент современной компании в своей стратегической 
программе должен учитывать рост требований к прозрачности 
деятельности организации как со стороны потребителей, государ-
ственных институтов, так и некоммерческого сектора, СМИ. От-
ветом на данное требование можно считать ежегодные отчеты ком-
пании относительно их социальной деятельности, адресованные 
стейкхолдерам. Данная практика пока не является повсеместной, 
но, безусловно, представляет собой эффективные репутационные 
инвестиции, потенциал которых еще предстоит оценить;

– потребительское поведение и покупательские привычки аудито-
рии за последние несколько лет изменились настолько, что ком-
пании были вынуждены полностью переосмыслить то, как они 
продают свои товары и услуги. Одним из трендов развития совре-
менного бренд-менеджмента стало установление особых «интим-
ных» отношений с клиентами. Эта тенденция вызвана стремитель-
ным развитием концепций «экономики впечатлений», «маркетинга 
впечатлений», сущность которых сводится к вовлечению покупа-
телей во взаимодействие с брендом, построенном на непрерывном 
онлайн-взаимодействие с покупателем, и в эмоциональном вовле-
чении покупателя в развитие и совершенствование бренда.

Происходит трансформация роли потребителя в бизнес-процессах 
и маркетинговых стратегиях: из пассивного участника коммуникации по-
требитель превращается в «сотворца» всех бизнес-манипуляций. Он уча-
ствует в разработке макета нового продукта, в процессе генерирования 
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креативных идея, в позиционировании и продвижении товара, в реали-
зации коммуникативной программы, в рекрутинге новых потребителей 
посредством репостов в социальных сетях и т. д.;

– активное внедрение компаниями технологий HR-брендинга, кон-
центрирующегося, прежде всего на внутренней брендбилдинговой 
политике, разработкой которой занимаются специально организо-
ванные HR-департаменты. В центре HR-брендинга обозначен при-
оритет человеческих ресурсов, составляющих ценностный и стра-
тегический потенциал компании;

– эскалация роли корпоративных брендов в марочном портфеле 
компаний;

– активное использование игровых технологий при конструирова-
ние диалога бренда и его потребителей —  геймификация: отказ от 
назидательных императивных сообщений в пользу «развлекатель-
ного», «интригующего» контента, в основе которого лежит драма-
тургия комиксов, квестов и т. п.;

– все большую популярность сегодня получают сервисно-ориенти-
рованные бренды (бренд с сервисной доминантой), представляю-
щие собой инновационный комплексный продукт, созданный с ис-
пользованием технологий совместного творчества с потребителем, 
накопления и управления знаниями, передовых информационных 
и цифровых технологий и услуг, генерирующих новые потреби-
тельские сверхценности для потребителей [5];

Исходя из содержательного наполнения приведенных тенденций, мы 
можем сделать вывод, что, во-первых, все они носят взаимозависимый 
и взаимообусловливающий характер, и, во-вторых, все перечисленные 
тенденции в большей или меньшей степени интегрированы в иннова-
ционной концепции бренд-менеджмента —  lovemarks, объединяющей 
в себе широкий диапазон средств и технологий бренд-менеджмента, но 
представляющую собой концентрированную гуманистическую, социаль-
но-ориентированную, персонифицированную  философию управления 
брендом. Предоставление потребителям до лговременных ценностей, 
особенно за счет установления особых, п очти интимных, доверитель-
ных отношений, ведет к высокому удовлетворению потребностей потре-
бителей в течение длительного периода. Стратегия ведущей организа-
ции строится в направлении удовлетворения целевых потребительских 
групп за счет диверсификации потребительских ценностей.
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КРИЗОВІ ЯВИЩА В БАНКІВСЬКІЙ  
СИСТЕМІ УКРАЇНИ

У 2014–2015 рр. економіка України увійшла в стан критичного за-
гострення системних ризиків, у якому поєдналися глибокі валютна, бан-
ківська та економічна кризи. Дії деструктивних соціально-політичних 
факторів на фоні ескалації макроекономічної нестабільності призвели 
до різкої та тривалої девальвації національної валюти, падіння ВВП, 
зростання відтоку депозитів населення внаслідок зростання недовіри до 
банків, зростання відтоку коштів суб’єктів господарювання через зни-
ження їх ділової активності або внаслідок банкрутства. Це створює над-
звичайні проблеми для комерційних банків, їхніх клієнтів, державних 
фінансів та реального сектору економіки.

Особливості функціонування банківського сектору економіки Украї-
ни на сучасному етапі характеризуються значними збитками банківських 
установ (збиток банківської системи України в 2015 році перевищив зби-
ток 2014 року на 12634 млн грн і склав 66600 млн грн). Кризові явища 
у банківському секторі завдали нищівного удару по довірі до банківської 
системи та непродуманій політиці її регулятора: з початку 2014-го до кін-
ця травня 2015-го року обсяг депозитів у національній валюті скоротив-
ся на 74,2 млрд грн (18%), в іноземній —  на 14,8 млрд дол. (48%); водно-
час залишки за кредитами в гривні зменшилися на 97,7 млрд грн (16%), 
в іноземній валюті —  на 11,2 млрд дол. (29%). Понад 50 банків визнано 
неплатоспроможними, значна кількість із яких (40 на 26.06.2015 р.) пере-
буває у процесі ліквідації [1].

Банківська криза стала результатом накопичених макроекономічних 
дисбалансів у минулому . Аналізуючи процеси становлення і розвитку 
банківської системи України можна зазначити, що причини цих негатив-
них явищ криються на стільки у анексії Криму та військових діях на Дон-
басі, але значно глибші та є результатом прорахунків в управлінні держа-
вою загалом та фінансовим сектором зокрема у всі роки після здобуття 
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незалежності. Можна виокремити чотири ключові причини виникнення 
не лише банківської кризи 2014–2015 років, а й попередніх банківських 
криз 1998, 2004, 2008–2009 років:

1. Неефективність законодавства та регулятивних механізмів у сфері 
банківської діяльності.

2. Низька ефективність грошово-кредитної та валютної політики.
3. Недостатній рівень узгодження монетарної та фіскальної політики.
4. Структурні дисбаланси в економіці [2].
Починаючи з 2012 року (останнього року відносної економічної ста-

більності) проблеми у банківському секторі почали швидко накопичува-
тися. Зростання економіки припинилось і банки втратили можливість 
для розширення активів та відповідно формування основ щодо подаль-
шого розвитку. Жорстка монетарна політика НБУ у 2013 року, подальша 
девальвація у 2014, відсутність перспектив розвитку сформували значні 
розриви між активами та пасивами фінансових установ.

У кризовий період були відсутні нестандартні інструменти грошо-
во-кредитного та валютного регулювання, що не сприяло забезпеченню 
оптимального рівня ліквідності банківської системи. Окрім цього, було 
суттєво підвищено облікову ставку Національного банку України до 30% 
в той час, коли інфляція була спричинена не кредитним каналом моне-
тарної трансмісії, а валютним каналом, що призвело до майже повного 
припинення банківського кредитування реального сектору економіки [2].

Для підвищення нормалізації функціонування банківських установ, 
необхідним є:

– тимчасове призупинення норми законодавства щодо оподаткуван-
ня доходів за банківськими вкладами;

– відміна ліміту щодо обсягів готівкових коштів, які можуть отриму-
вати клієнти зі своїх валютних рахунків в банківських установах;

– продовження політики Національного банку України щодо виводу 
неплатоспроможних банків з ринку;

– впровадження депозитної політики, направленої на стабілізацію 
депозитного портфеля;

– зниження норми обов’язкового резервування за вкладами в іно-
земній валюті на період кризи; підвищення рівня капіталізації 
українських банків;

– закріплення на законодавчому рівні неможливості дострокового 
розірвання строкових вкладів [3, c. 296].

Впровадження запропонованих заходів:
– дозволить відновити ефективну діяльність банківської системи за 

рахунок відкриття нових валютних депозитів та залучення валют-
них коштів банками України в умовах їх гострого дефіциту, стабі-
лізувати депозитний портфель;
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– сприятиме оздоровленню всієї банківської системи України, ви-
вільненню додаткової ліквідності.
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АДАПТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ

Это вторая часть цикла статей об интеграции системы организации 
и нормирования труда в предприятия, в данной статье рассмотрим более 
сложный процесс —  это адаптация специалиста по организации и нор-
мированию труда в организацию, поэтому мы не будем останавливаться 
на требованиях к ра ботодателю. Выделим основные проблемы с кото-
рыми сталкивается кандидат на должность специалиста по организации 
и нормированию труд а, решение которых даны в статье: невыполнение 
заданий системы, неосознание своей деятельности на предприятии и тре-
бований к человеку этой специальности, отсюда и низкая организация 
своего труда и рабо тников производства, низкая производительность 
труда, санкции и ув ольнение, с данными проблемами сталкивается как 
специалист по норми рованию труда, так и работодатель. Актуально-
стью представленной темы является факт того, что все предприятия, 
где присутствует выработка в натуральных единицах должна иметь си-
стему организации и  нормирования труда, соответственно и специали-
ста данной системы, а любой человек, трудоустраивающийся сталкива-
ется со множеством вопросом и задач, решение которых предопределяет 
его дальнейшую судьбу в выбранном им предприятии. Данная статья 
предназначена для специалистов по организации и нормирования тру-
да, работодателей, экономистов в сфере труда и студентов направления 
экономика труда.

Ключевые слова: организация и нормирование труда, производи-
тельность труда, адаптация, персонал, аттестация.
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В виду того, что не все предприятия имеют систему организации 
и нормирования труда, нужно различать и принцип отбора кандидатов 
на данную должность, однако для начала обратимся к основным требова-
ниям к специалисту системы нормирования труда. На рисунке 1 предста-
вим общие требования к специалисту по организации и нормировании 
труда.
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Знание физиологии и психологии труда 

Рисунок 1. Требования к специалисту по организации и нормированию труда1

На основании перечисленных требований составляется портрет долж-
ности специалиста, профессиограмма, об это очень хорошо проинформи-
ровал Зеер Э. Ф. в своём труде: «Психология профессии», рекомендуется 
ознакомиться с данной информацией, так как на основании выполнения 
требований стоит адаптация и дальнейший рост специалиста.

Классифицируем опыт и его область у специалистов, которые могли 
бы претендовать на должность в системе нормирования труда, начиная 
от приоритетных:

А) Специалист с опытом работы в аналогичном производстве.
B) Специалист с опытом работы в иной сфере промышленности.
C) Специалист с образованием специализации «Экономика труда» 

(без опыта работы в системе организации и нормирования труда).
D) Специалист иной экономической сферы деятельности (без опыта 

работы в системе организации и нормирования труда).

1 Составлено автором статьи.
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E) Впервые устраивающийся выпускник/студент профессионально-
го учебного заведения.

F) Специалист иной сферы деятельности.
Предпочтительнее является сотрудник с опытом работы от трёх лет 

на аналогичном предприятии в данной должности (вариант А), про-
цесс адаптации будет максимально быстрый и выработка от специали-
ста будет ровна 100% раньше исхода испытательного срока, однако этот 
вариант имеет свои минусы, а именно: новый сотрудник внесёт в орга-
низацию новое только аналогичного производства –конкурента, то есть 
предприятие обогатится знаниями только в рамках своего конкурента, 
возможно отсутствие гибкости в решении задач и адаптации, работа «на 
старый лад»,

Иная ситуация с вариантом B, специалист с иной сферы производ-
ства богат опытом совершенно другой промышленности, чем и интере-
сен данному предприятию, а именно: методами расчётов зависимостей, 
проведением наблюдений, да и в целом —  процессом установления норм 
и организацией труда. В виду того, что радикально отличается продукт 
производства, присутствуют и отличие в системе организации и норми-
рования труда. Однако и тут есть отрицательные стороны: новый специ-
алист будет дольше адаптироваться в сист еме организации и нормиро-
вания труда, так как ему нужно перестроиться на иной вид продукции, 
чей процесс установки норм может (и часто) значительно отличается от 
предыдущего места работы.

Интересен и специалист сферы экономики труда (вариант C), это 
может быть экономист по заработной плате, специалист отдела кадров —  
они знакомы с системой организации и нормирования труда из теории, 
имеют представление, смогут и реализовать на практике полученные 
знания, минусами в трудоустройстве данного специалиста могу быть —  
длительный период адаптации, отказ от дальнейшей деятельности в дан-
ной сфере и ошибочные действия специалиста.

Сложнее дело обстоит с адаптацией специалиста иной сферы эконо-
мики (вариант D), это могу быть бухгалтера, сметчики, экономисты по 
планированию, бюджетированию, да любого специалиста, занимающего-
ся расчётами довольно часто «на время» привлекают к процессу наблю-
дений и расчёту норм. В данном случае возможно низкое качество норм, 
так как специалист другой области и зачастую на данный процесс при-
влекают специалиста для установки разовых и/или срочных норм «на 
скорую руку».

Интересный вариант —  это трудоустройство выпускника учебного 
заведения по специальности экономика труда (вариант E), особенно по 
направлению и интересу к нормированию труда. Положительными сто-
ронами трудоустройства  выпускника являются: обогащение системы 
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нормирования труда новыми и «свежими» знаниями, молодой взгляд 
на устоявшиеся элементы системы, амбициозные идеи, которые можно 
будет структурировать и реализовать, у молодого специалиста присут-
ствует гибкость и лояльность к вопросам и задачам системы; есть и отри-
цательные стороны: длительный процесс адаптации, возможна высокая 
частота ошибок, которые могут быть принять в дальнейшем за норму 
и устояться у данного специалиста, что и будет обосновано потерей гиб-
кости в решении задач системы.

И совсем неразумно привлекать к процессу установления норм тех-
нологов, конструкторов, мастеров участка, специалистов охраны труда 
и прочих менеджеров, имеющих только общее поверхностное представ-
ления о системе организации и нормирования труда и соответствующее 
халатное отношение к системе (вариант F).

Резюмируем: в целом интересны все специалисты сферы экономи-
ки труда, это обучаемые специалисты, которые желают познавать новое 
и вносить нужное в систему нормирования труда, специалистов иных 
профессий не рекомендуется трудоустраивать и поручать исполнять ка-
кие-либо обязанности специалиста по нормированию труда. Важно выде-
лить, что специалисты варианта A и B могут создать систему организации 
и нормирования труда с нуля, а это важно при вновь создаваемом пред-
приятии; выпускнику создать систему будет возможно -он в теории знает 
о ней, однако теоретических знаний недостаточно, да и не каждый выпуск-
ник возьмётся создавать систему с самого начала, реальный опыт нужен.

Вновь принимаемого сотрудника обязательно нужно познакомить:
1. С положением системы организации и нормирования труда.
2. С положением о премировании/системой оплаты труда.
3. Представить коллегам экономического отдела и работникам про-

изводства.
4. С полноценным циклом производства изделия.
5. Календарём пересмотра/установления норм.
6. Состоянием дел на производстве и в экономическом отделе в це-

лом.
Перечисленные выше элементы рекомендуется включить в план 

адаптации, об этом речь будет ниже.
Выделим основные ошибки при наборе специалиста по организации 

и нормировании труда:
1) трудоустройство специалиста из иной сферы деятельности, в наде-

жде переобучить на практике сотрудника, по мнению автора, специалист 
нужен с фундаментальным экономическим образованием,

2) неполноценная и/или недостоверное информирование кандидата 
о состоянии системы в организации (чаще приукрашивают правду, не со-
общают о низкой организации труда специалиста, конфликтах и прочее),
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3) не информирование принимаемого кандидата о подлинных причи-
нах увольнения его предшественника, ситуация может повториться, по 
мнению автора,

4) отсутствие тестирования и аттестационного листа адаптации кан-
дидата.

Последствиями ошибок при наборе специалистов в систему органи-
зации и нормирования труда может стать ложное представление о систе-
ме, в свою очередь это повлечёт за собой: низкую производительность 
труда, ошибки в работе, низкое качество норм и их анализ, и прочее.

Ошибки при адаптации нового специалиста:
1) отсутствие анализа отбора и адаптации специалиста,
2) отказ в обучении нового сотрудника, то есть специалист полно-

стью предоставлен сам себе, без ввода в курс дела и фактического состо-
яния системы нормирования труда,

3) нагрузка специалиста не свойственными ему обязанностями (со-
ставления счетов-фактур, смет, тех.карт, чертежей, данных в 1С и прочее),

4) отсутствие материальной и моральной мотивационной схемы по 
завершению адаптации и в дальнейшем,

5) отсутствие аттестации специалиста.
Основными причинами увольнения в первый год работы, могут стать 

и чаще всего является —  неверно организованная адаптация специали-
ста, разумеется, увольнению так же предшествуют ошибки в работе, не-
выполнение норм выработки работников производства и самого специа-
листа, низкая материальная и моральная мотивация к труду, конфликты 
и прочие отрицательные моменты.

Важен анализ подбора и ад аптации специалистов по организации 
и нормированию труда. Анализ подбора специалистов должен включать 
в себя следующие элементы:

1) анализ рынка, а именно средней заработной платы специалистов 
в данной сфере,

2) анализ перечня вопросов и тестов кандидату,
3) анализ поступающих звонков (количество, частоту, продолжи-

тельность, вопросы),
4) фиксировать результаты первых диалогов по телефону и реальных 

собеседований,
5) анализ кандидатов, желающих занять предлагаемую должность по 

полу, возрасту, образованию, опыту и прочим важным показателям, ко-
торые должны соответствовать потребностям организации и должности.

Обязательным является на собеседовании —  это ознакомление с про-
изводством, новому специалисту нужно показать цех, где непосредствен-
но будет он вести наблюдения, так как минимум 70% рабочего времени 
в месяц он должен проводить за наблюдениями, а в первые месяцы и 80% 
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будет мало, поэтому и сам специалист должен проявить желание озна-
комится с производством, организацией, предметами труда, выработкой 
работников цеха.

Целью анализа отбора специалиста являются: оценить ликвид-
ность должности, рыночную заработную плату, притязаний к должности 
специалиста по организации и нормированию труда.

Анализом элементов адаптации специалиста по нормированию тру-
да должны стать:

1) морально-эмоциональное состояние принятие рабочей обстановки 
и коллектива;

2) адаптация — принятие специалиста в собственном коллективе от-
дела;

3) адаптация — признание специалиста в коллективе работников 
произ водства;

4) анализ выполнения заданий на испытательный срок;
5) оценка и рекомендации самого специалиста.
Целью анализа адаптации является контроль и помощь в познании 

нового, направление специалиста и обучение в нужный момент, приня-
тие решений в дальнейшем трудоустройстве специалиста.

Очень важно, чтобы было задание на адаптационный период специ-
алиста, задание должно в себя включать понедельное и/или ежедневное 
планирование нового специалиста, это удобно для работодателя –оценка 
способностей нового специалиста и выгодно самому специалисту: по-
нять цели и задачи своего трудоустройства, оценить и сопоставить свои 
возможности, желания с фактами и понять для себя дальнейшую судьбу 
свою на данном предприятии, так же аттестационное задания является 
объективным критерием для оценки и дальнейшего трудоустройства на 
данном предприятии, однако это отдельная тема уже другой статьи.

Выделим и необходимость анализа причин увольнения специалиста 
по нормированию труда: нужно спросить о подлинных причинах уволь-
нения, узнать рекомендации, которые даёт вам специалист, важно по-
нять объективные или субъективные причины послужили поводом для 
его увольнения. И далее с реальными причинами нужно будет работать: 
те что легко устранить —  устраняем, а те, что устранить трудно —  рабо-
таем над их ликвидацией, и  наконец, неустраняемые причины —  о них 
мы предупреждаем заранее, когда формируем объявление. В целом , на 
протяжении всего периода адаптации нужно работать с новым специа-
листом, узнавать о его выполненных этапах и трудностях, фиксировать 
рекомендации, так как это «свежий взгляд» на вещи, но и не выполнять 
работу за него, крайности любой стороны нужно исключать.

В помощь и плодотворной работе предлагаются общие рекоменда-
ции для специалистов организации и нормирования труда могут стать:
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1) проявлять истинный интерес к системе;
2) соблюдать этические нормы при взаимоотношениях в коллективе;
3) быть гибкими к системе;
4) быть открытыми для новой информации;
5) предлагать и фиксировать идеи для развития системы;
6) предлагать рекомендации в вопросах системы;
7) реализовывать полезное новое;
8) фиксировать и работать над своими ошибками;
9) уметь лаконично представлять информацию всем коллегам и ра-

ботникам производства.
В заключении скажем, что для адаптации специалиста нужны общие 

усилия как самого кандидата на должность, так и его работодателя и со 
стороны государства так же нужен контроль и рамки, об этом будет речь 
в третьей статье данного цикла. В представленной статье были освещены 
основные моменты адаптации специалиста по организации и нормиро-
ванию труда и ключевые проблемы, на которые даны рекомендации по 
их решению, важно подчеркнуть, что система организации и нормирова-
нию труда должна приносить пользу предприятию и работать во благо 
человеку, и адаптация в этой системе поможет её участникам развивать 
и обогащать систему новыми и полезными знаниями.
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КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ  
НАСІННИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

У сучасних умовах функціонування економіки України одним з бага-
тообіцяючих напрямків розвитку зернової галузі є кластерний підхід в по-
будові насіннєвих формувань. Багатий світовий досвід доводить, що саме 
кластерна модель розвитку, яка базується на методології М. Портера та 
його послідовників, виступає найбільш перспективним шляхом підвищен-
ня конкурентоспроможності економічної діяльності. Як зазначено у вітчиз-
няній фаховій літературі, кластерна політика — це набір заходів та інстру-
ментів щодо стимулювання кластерів та прискорення їх розвитку [1, с. 28].

Придатність використання кластерних технологій в АПК підтвер-
джується такими відомими проектами, як виноробний кластер в Калі-
форнії (США) та Баден-Вюртемберзі (Німеччина), соєво-кукурудзяний 
та зерновий пояси в США та Канаді, виробництво сиру та шоколаду 
у Швейцарії тощо [2, с. 38].

Насіннєвий кластер —  це добровільне територіальне об’єднання під-
приємств насіннєвого п ідкомплексу з метою забезпечення конкуренто-
спроможності зерновиро бництва за рахунок формування ефективних 
внутрішньогалузевих зв’язків, диверсифікації каналів збуту насіннєвого 
матеріалу, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, а та-
кож адаптації галузі до світових стандартів.

Домінантною ознакою такого кластера є те, що він базується на вза-
ємовідносинах та взаєм одії насіннєвих господарств, які здійснюють 
виробництво і продаж насіння за межі місцевого, регіонального або на-
ціонального ринку, що сприяє залученню коштів та підтримує підпри-
ємств-учасників.

Модель насіннєвого кластерного утворення містить чотири основні 
системи, які мають різне функціональне призначення, які дозволяють за-
безпечити ефективний розвиток зернової галузі.
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Основу насіннєвого кластера складає його ядро, яке об’єднує вироб-
ників і споживачів насіннєвого матеріалу, формують кластерну політику 
виробництва насіння, сортозаміни та сортооновлення, визначає еконо-
мічні взаємовідносини між суб’єктами кластера, формують його зовніш-
ню політику.

Блок координації кластерної діяльності представляється регіональ-
ними особливостями кластерної концепції розвитку насінництва, меха-
нізми вдосконалення насінництва зернових культур, етапів і механізмів 
реалізації концепції.

Блок зв’язку кластера з аграрною наукою та освітою, а також суміж-
ними системами служить для координації загальних тенденцій розвитку 
науки і освіти стосовно до зон впливу кластера.

Нарешті, блок зв’язку зі структурами, що забезпечують координацію 
і правову, організаційну, консультаційну, технічну, енергетичну та інші 
види допомог у функціонуванні кластера.

Отже, кластерна модель розвитку в насінництві зернових культур 
забезпечує підвищення конкурентоспроможності та активізацію іннова-
ційних процесів в насіннєвих господарствах. Такі підприємства отриму-
ють ряд додаткових конкурентних переваг. Взаємна кооперація та інтен-
сифікація комунікацій насіннєвих господарств кластера забезпечують 
підвищення економічної продуктивності, зменшення витрат та розвиток 
інноваційної діяльності. В результаті на насіннєвому ринку кластерам 
значно легше конкурувати з поодинокими компаніями чи навіть держа-
вами.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ  
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ  

ПРОФІЛАКТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ ПРОТИ  
РОТАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

У наш час за неспинного зростання цін на ліки в умовах жорстко об-
меженого економічними факторами бюджету перед країнами Європи та 
України постає серйозне питання вибору раціональних програм охорони 
здоров’я, і одними з них є програми зниження швидкості поширення ін-
фекційних захворювань у популяції.

Ротавірусна інфекція є актуальною проблемою для охорони здоров’я 
для країн Європи, у тому числі і для України, що обумовлено значним 
поширенням ротавірусів, а також їх здатністю спричиняти тяжкі форми 
дегідратуючої діареї у дітей у перші п’ять років життя і цим створювати 
значні економічні збитки [1]. Профілактичними стратегіями боротьби 
з поширенням ротавірусної інфекції можуть бути програми вакцино-
профілактики та ізоляція хворих на РВІ шляхом карантину. Вибір опти-
мальних стратегій визначається двома факторами: рівнем керованості 
РВІ в популяції та вартістю програм імунізації та карантину.

Сучасним способом економічного аналізу стратегій вакцинопрофі-
лактики інфекційних захворювань, у тому рахунку і РВІ, є математичне 
моделювання процесів розвитку захворювання у популяції як сукупної 
моделі станів і переходів між ними. Результатом є дані про сезонність за-
хворюваності, що знайдені на основі епідеміологічної статистики. У та-
кому випадку вакцинопрофілактика та карантин є факторами, які керу-
ють швидкістю поширення захворювання та характеризуються певною 
безпечністю та ефективністю.

Позитивними наслідками профілактичних стратегій є не лише під-
вищення рівня популяційного здоров’я, зниження захворюваності і, від-
повідно, смертності, а й створення значного економічного ефекту: зни-
ження загальних витрат ресурсів на боротьбу з поширенням інфекції, 
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підвищення продуктивності праці. Внесення ротавірусних вакцин до 
Національного календаря щеплень [2] робить надзвичайно актуальною 
оцінку їх економічної ефективності та соціально-економічних наслідків 
вакцинації, враховуючи особливості процесу поширення РВІ.

Була створена залежна від віку (у днях) математична модель епіде-
мічного процесу РВІ (SIR-модель) з урахуванням можливих профілак-
тичних стратегій: вакцинації та карантину (рис. 1). Модель передбачає, 
що всі особи на початку життя є сприйнятливими, поступово переходя-
чи у стан хворих та, після курсу лікування, до одужалих. Певна частина 
осіб відповідно до розміру охоплення вакцинацією стають вакциновани-
ми. Також, можуть бути поміщені у карантин, що ґрунтується на їх по-
передній діагностиці за допомогою тесту на наявність РВІ. З огляду на 
малу тривалість захворювання та незначні наслідки від хвороби (ніколи 
не призводить до смерті) народжуваність та смертність вважаються ну-
льовими, а розмір популяції —  сталим. Відповідно до інструкції вироб-
ника вакцини «Ротарікс», вакцинація відбувається у два етапи: перший 
особа проходить на перших 48–60 днів життя, другий етап —  на перших 
88–168 днів життя [3].

Рисунок 1. Епідемічна модель захворюваності на РВІ  
з можливими вакцинацією та карантином
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Дана модель описується системою диференціальних рівнянь:

2 2 2 1 1 1 v

dS
S w V w V w R Sp e

dt
λ µ= − + + + −

2p s

dI
S e I p e I

dt
λ γ= − −

1p
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e I K w R

dt
γ γ= + −                                              (1)
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де S(t) —  особи, сприйнятливі до інфікування; I(t) —  хворі особи; R(t) —  
особи, що одужали та мають тимчасовий імунітет; V1 —  особи, вакцино-
вані першою дозою вакцини; V2 —  особи, вакциновані другою дозою вак-
цини; K –інфіковані особи в карантині; λ  —  швидкість захворювання; 
γ —  швидкість одужання; ω1 —  швидкість втрати набутого після перене-
сеного захворювання імунітету; p2 —  охоплення карантином; p1 —  рівень 
охоплення першою дозою вакцини; q —  рівень охоплення другою дозою 
вакцини; ev —  генотип-специфічна ефективність вакцини; ω2 —  швидкість 
втрати набутого після вакцинації імунітету; μ —  відношення ефективнос-
ті однієї дози до двох доз; es —  чутливість діагностичного тесту; ep —  спе-
цифічність діагностичного тесту.

Соціально-економічний аналіз стратегій профілактики поширення 
РВІ ґрунтується на витратах [5], які включають в себе:

– прямі медичні витрати dC , пов’язані з амбулаторними візитами, 
госпіталізацією тощо;

– непрямі медичні витрати 
indC , пов’язані, наприклад, з тимчасовою 

непрацездатністю батьків;
– витрати на вакцинацію 

vC .
– витрати на карантин 

KC .
Так, потік медичних витрат ( )IC t , пов’язаних із захворюванням, ви-

значається як:

( ) ( ) ( ) [ ]I ind dC t S t t C Cλ= ⋅ ⋅ + .                                     (2)

Потік витрат CV(t), пов’язані із вакцинацією, визначається як:

( ) ( ) 1v vC t S t p e= ⋅ ⋅ .                                              (3)
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Потік витрат CV(t), пов’язані з карантином, визначається як:

( ) ( ) 2K sC t I t p e= ⋅ ⋅ .                                              (4)

Тоді сукупний потік витрат з огляду на охоплення вакцинацією:

( ) ( ) ( ) ( )S v I KC t C t C t C t= + + .                                     (5)

У результаті дана модель відображає оптимальне співвідношення ви-
трат на лікування до витрат на вакцинацію та карантин. Таке співвідно-
шення має назву утилітарний оптимум [3, 4]. Таким чином, вирішення 
задачі мінімізації для виразу (5) дає змогу визначити рівень охоплення 
вакцинацією, який є утилітарним оптимумом.

Отже, в результаті роботи було побудовано економіко-математичну 
модель боротьби з поширенням РВІ шляхом застосування вакцинації та 
карантину з урахуванням природного процесу захворюваності на ротаві-
руси. Формально визначений підхід до ідентифікації утилітарного опти-
муму при соціально-економічному аналізі профілактичних стратегій. Це 
може бути використано для отримання відповіді на питання, чи є вак-
цинопрофілактика РВІ або карантин економічно ефективними. І, якщо 
навіть вакцинація та карантин будуть визначені як економічно неефек-
тивні, проведення профілактичних стратегій є соціально необхідним для 
підвищення рівня життя.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
И КООПЕРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
НА ЗАПАДНОУКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ  

В ИСТОРИКО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ДАТАХ, 
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА:  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Деятельность таких институтов сделали заметный вклад в развитие 
финансово-экономического и кооперативного образования на западноу-
краинских землях (в рамках кооперативных школ), в частности, как:

1) с 1920-х гг. Наиболее активно функционировала Торговая школа 
Общества «Просвита» в г. Львов (основана в 1911), которая уже в пери-
од 1923/1924 н. г. кроме общеобразовательных предметов, также препо-
давали бухгалтерию, которая также включала основы банковского дела, 
учение финансовой корреспонденции, счетоводство, товароведение, 
экономическую географию и основы знаний о торговле —  как професси-
ональные предметы. Здесь проводилось обучение по разным специально-
стям, осуществлялось введение 4-го года кооперативной специализации, 
в течение которого молодые студенты учились книговеденню и делопро-
изводству, исследовали особенности осуществления ревизии всех видов 
кооперации и развивали свои экономические и кооператив ные навыки 
и знания. Навыки практического характера ученики получали в школь-
ном кооперативе «Чайка» и в научных кружках, также посещали коопе-
ративные предприятия и учреждения.

2) В 1934 г. в г. Яворов была создана «Украинская Частная Торговая 
Школа», а в 1939 году. В г. Станислав —  четырехлетняя торгово-коопе-
ративная гимназия [3, с. 39]. С 1920 г. П ри Львовской торговой школе 
начала работать Высшая Экономическая Школа (Годовалый Курс Аби-
туриентов).
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3) В 1937/1938 учебном году был открыт 3-летний кооперативный 
лицей (известный как Украинский Коедукацийний Лицей) в г. Львов 
при Р.С.У.К. как школа высшей степени, предназначена для подготовки 
кооперативных проводников и служащих среднего звена кооперативных 
организаций всех видов.

4) Основы кооперативной науки введено в учебные программы неко-
торых народных и общеобразовательных средних школ частного уровня. 
А именно: теоретическое обучение в двух высших классах с практикой 
в школьных кооперативах в городах, было введено по указанию РСУК 
[1, с. 38; 3, с. 59].

5) В 1932 г. при УГА организован Украинский Технический Хозяй-
ственный Институт заочного обучения (УТГИ) —  специализировался на 
подготовке украинских граждан к индивидуальной работы в различных 
промышленных секторах. Молодежь в Украине получила высшее обра-
зование также в Венской Школе Мировой Торговли и в польских торго-
вых школах.

На Закарпатье кооперативное движение из-за отсутствия собственной 
сознательной интеллигенции был слабым, а начатые Е. Егана кредитные 
кооперативы входили в общеобразовательных венгерской кооперативной 
организации. Во время 1-й мировой войны и военных действий 1918–
1920 гг. Кооперация в Галичине упадок. В межвоенный период, несмотря на 
препятствия со стороны польских властей, кооперативное движение внес 
значительный вклад в улучшение экономического положения украинском. 
С установлением на территории Западной Украины советской власти ее ко-
операции приведены в соответствие с кооперативного движения в УССР.

В течение 1930-го года на региональном уровне начало свое развитие 
земледельческое шкильництво, которое в то время уже мало значитель-
ный опыт за рубежом. Вот к примеру, в Германии для получения дипло-
ма агронома необходимо пройти обучение в средней школе и закончить 
«высшее агрономическое школу» [4, с. 25].

В частности, Е. Храпливый земледельческое школьное рассматривал 
«как один из факторов всей нашей общественной агрономии» [4], ведь 
в регионе были только:

1) однолетняя сельскохозяйственная школа (садово-огородная) об-
щества «Просвита» в Милованню;

2) школа «Сельское хозяйство» в Коршеве, которая проводила 
1–4-месячные курсы;

3) специальная молочарская школа «Маслосоюза» в Стрые, что про-
водила ежегодно 6-месячный молочарский курс по «энциклопедией хо-
зяйственных предметов»;

4) выше агрономические курсы «Сельское хозяйство» в имении Ми-
рона Луцкого в Янкиным у Перемышля [4, с. 27–28].
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Но на украинском рынке предоставления образовательных услуг во-
обще не было государственной профессиональной школы. В то время, 
когда в США в 1930-х годах было 3100 четырехлетних мужских сельско-
хозяйственных школ с 80000 учащихся и 1023 женских —  с 42000 уче-
ниц. В 976 земледельческих школах Чехословакии в течение года обуча-
лось около 30–40 тысяч учеников.

Культурно-просветительная деятельность общества «Сельский Хо-
зяин» направляла свою деятельность на профессиональной подготовке 
работников кооперации, повышение культуры и благосостояния украин-
ского крестьянства за счет использования инновационных технологий. 
По состоянию 1937 года в обществе работало 12 профессиональных сек-
ций, 60 филиалов, 1840 кружков; на правах членства «Сельский Хозяин» 
объединял 2216 кооперативов. Профессиональную работу в централь-
ном учреждении во Львове вели 21, а в филиалах —  127 специалистов, из 
них —  65 инженеров-агрономов [2].

Подытож ивая, считаем, что в целом, успешность развития финан-
сово-эк ономического и кооперативного образования и кооперативного 
движения в значительной степени зависит от того, насколько либерали-
зованы экономику, демократизированной политическую жизнь страны, 
сформированы основы гражданского общества.
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ОТ ВЫЖИВАНИЯ К ПРОЦВЕТАНИЮ: КАК 
ИНВЕСТИЦИИ СПОСОБНЫ ИЗМЕНИТЬ УКРАИНУ

Сегодня, в условиях продолжающейся трансформации и постепенно-
го восстановления экономики Украины, вопрос о привлечении прямых 
иностранных инвестиций приобретает особую актуальность. В частно-
сти, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя план 
приоритетных шагов правительства, заявил о необходимости создания 
и развития индустриальных парков, «которые могут стать средой нашей 
новой инвестиционной политики», а также подчеркнул необходимость 
нормализации налоговой политики, дерегуляции и становления верхо-
венства права [1]. По словам г-на Гройсмана, данные шаги способны уве-
личить приток иностранных инвестиций «вне зависимости» от неблаго-
приятной военно-политической обстановки на востоке страны [1].

Данное заявление г-на Гройсмана, по нашему мнению, внушает опре-
деленную надежду на смену инвестиционной политики вслед за сменой 
правительства в апреле 2016 года. К сожалению, на протяжении послед-
них 2 лет, правительство Украины было склонно обосновывать низкую 
инвестиционную привлекательность страны исключительно неблаго-
приятными военно-политическими событиями на Донбассе. Ещё в ян-
варе 2016 года тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк 
отвергал возможность роста притока прямых иностранных инвестиций 
в Украину, объясняя это «военной неопределенностью на Донбассе» [2].

В то же время, по результатам опубликованного в феврале 2015 года 
исследования инвестиционного климата в странах, пострадавших от 
военных конфликтов, проведенном Multilateral Investment Guarantee 
Agency (MIGA), уровень доходности инвестиций в постконфликтных го-
сударствах оказался на 50% выше, чем в других государствах с низкими 
доходами населения [3]. В 2016 году Украина заняла 130 место в рейтин-
ге стран мира по уровню инвестиционной привлекательности, ежегодно 
составляемом BDO International [4]. Для сравнения, Грузия —  страна, 
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находящаяся в состоянии военной нестабильности с момента обретения 
независимости, занимает 50 место в данном рейтинге [4].

Несмотря на привлечение в 2015 году 3,7 млрд долларов новых ин-
вестиций (общий объём прямых иностранных инвестиций в экономику 
Украины составил 43,3 млрд долларов) [5], в период с 2014 по 2016 гг. 
количество иностранных компаний, работающих в Украине, сократилось 
на 68% —  с более чем 2000 в 2014 году до 676 в 2016 году [6]. Следует так-
же подчеркнуть, что наибольшее число инвестиций в экономику Украи-
ны поступило из Кипра, в то же время 93,7% инвестиций из Украины по-
ступило также на Кипр [5] —  государство, пользующееся популярностью 
как оффшорная зона, что по нашему мнению, свидетельствует о спеку-
лятивном характере, по крайней мере, 1/3 от общего числа инвестиций 
в экономику Украины.

Опрос, проведенный Европейской бизнес-ассоциацией среди топ-ме-
неджмента крупнейших компаний страны, показал, что основными фак-
торами, вл ияющими на снижение уровня инвестиционной привлека-
тельности Украины являются: отсутствие судебной реформы, низкая 
эффективность борьбы с коррупцией, отсутствие стабилизации финан-
сового рынка и упрощения таможенных процедур [7].

Схожие выводы были сделаны в ежегодном анализе экономическо-
го положения в развивающихся странах, составляемом международной 
организацией Freedom House. Так, введенные НБУ валютные ограниче-
ния, эффек тивные в 2014 —  первой половине 2015 гг., в 2016 году «со-
здали набор барьеров для инвестиций» [8], а отсутствие прогресса в де-
олигархизации и структурных реформах в реальном секторе экономики, 
ресурсная ориентированность экономики и низкая производительность 
труда создают неблагоприятную обстановку для привлечения иностран-
ных инвест оров. По словам э кономиста Василия Хомяка, «для устой-
чивого экономического роста и привлечения иностранных инвестиций, 
Украине необходима «хирургическая агрессия»» [8].

В постсоци алистических стра нах Восточной Европы приток ино-
странных и нвестиций, обеспе ченный либеральными реформами, спо-
собствовал  не только бурном у экономическому росту, но и привел 
к созданию тысяч новых рабочих мест, повышению доходов населения, 
развитию инфраструктуры и импорту ведущих мировых технологий.

В настоящее время, Украина имеет все шансы стать новым, перспек-
тивным рын ком для иностранн ых инвесторов. Однако, лишь непре-
клонное осуществление реформ по либерализации налоговой политики, 
дерегуляции и созданию независимой судебной системы, способны пре-
вратить перспективы в реальность.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Одной из важнейших сфер деятельности предприятий в Украине на 
современном этапе развития экономики, является внешнеэкономическая 
сфера деятельности. После падения «железного занавеса» у предприятий 
появились возможности использования преимуществ внешнеэкономи-
ческих связей, а также вхождения в мировой процесс интеграции и ко-
операции производства. Отечественные предприятия стали проявлять 
активность во внешнеэкономической деятельности. [1, с. 16]

В результате этого возникла объективная необходимость в изучении 
факторов, обеспечивающих эффективность внешнеэкономической дея-
тельности. Для этого очень важно обладать достаточными теоретически-
ми и практическими знаниями в этой области, которых, к сожалению, 
не имеется у многих руководителей на украинских предприятиях. Этот 
вопрос начал активно изучаться только в конце 80-х начале 90-х годов, 
когда плановая экономика изжила себя. Сейчас ситуация коренным об-
разом изменилась. Внешнеторговая деятельность предприятий должна 
быть направлена на получение прибыли, повышение размера прибыли 
и повышение уровня конкурентоспособности. Поэтому тема этого иссле-
дования представляется весьма актуальной и нуждающейся в изучении.

Над этими вопросами работают теоретики-экономисты, исследова-
тели вопросов экономики Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г., 
Бойчик П. С., Губський Б. В., Омельченко А. В., Николенко Ю. В., Диден-
ко М. М., Васильченко В. О., Ткаченко Г. М.

Целью работы является отражение ряда вопросов по определению 
факторов эффективности внешнеэкономической деятельности предпри-
ятий.

Т.о. определим следующие задачи:
 • дать понятие внешнеэкономической деятельности предприятий;
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 • определить факторы, влияющие на эффективность внешнеторго-
вой деятельности предприятия;

 • рассмотреть методику применения факторов по повышению эф-
фективности внешнеторговой деятельности.

Структура международного и национального рынка изменилась. Со-
временный рынок имеет определенные особенности, главной из которых 
является его включение в процесс глобализации.

В глобальной экономике конкурентоспособность означает способ-
ность занять наиболее выгодную позицию в постоянно меняющейся мар-
кетинговой среде, формирующейся под влиянием факторов, находящих-
ся за пределами национальной экономики.

На первое место в условиях глобализации выходят такие факторы 
повышения конкурентоспособности, как трудовые ресурсы, соответству-
ющие требованиям международного рынка труда, инновации, соответ-
ствие системы качества на предприятии международным стандартам, 
непрерывное совершенствование реализуемой на внутреннем рынке про-
дукции национальных производителей и расширение их деятельности на 
международном рынке. [3, c. 45]

Эффективность внешнеторговой деятельности и конкурентоспособ-
ность предприятий взаимосвязаны и зависят от ряда факторов, которые 
можно считать составляющими механизма по обеспечению конкурентоспо-
собности и, следовательно, эффективности внешнеторговой деятельности.

Их можно разделить на три группы факторов:
– технико-экономические;
– коммерческие;
– нормативно-правовые.
Технико-экономические факторы включают: качество, продажную 

цену и затраты на эксплуатацию (использование) или потребление про-
дукции или услуги.

Коммерческие факторы определяют условия реализации товаров на 
строительном рынке. Они включают:

– конъюнктуру рынка (острота конкуренции, соотношение между 
спросом и предложением данного товара, национальные и регио-
нальные особенности рынка, влияющие на формирование плате-
жеспособного спроса на данную продукцию и услугу);

– предоставляемый сервис;
– рекламу (наличие и действенность рекламы и других средств воз-

действия на потребителя с целью формирования спроса);
– имидж фирмы (популярность торговой марки, репутация фирмы, 

компании, страны).
Нормативно-правовые факторы отражают требования технической, 

экологической и иной безопасности использования товара на рынке, 
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а также патентно-правовые требования (патентной чистоты и патентной 
защиты). [4, c. 20–23]

Основой конкурентоспособности любого предприятия является кон-
курентоспособность его продукции.

Таким образом, повышение эффективности внешнеторговой дея-
тельности и конкурентоспособности предприятия —  это повышение ка-
чества продукции, индивидуальные показатели которой характеризуют 
следующие свойства товаров и услуг:

– полезность;
– надежность;
– технологичность;
– эстетичность.
К обобщающим факторам, определяющим качество продукции отно-

сятся:
– удельный вес нового товара (услуги) в выпуске;
– удельный вес товара высшего качества;
– средневзвешенный балл продукции;
– коэффициент сортности;
– удельный вес продукции, прошедшей сертификацию;
– удельный вес продукции, оцененной в соответствии с мировыми 

стандартами качества;
– удельный вес экспорта (в том числе в страны, с высокими показа-

телями развития промышленности и экономики);
– удельный вес продукции, прошедшей аттестацию (и отдельно —  не 

прошедшей аттестацию). [2, c. 46]
В последние несколько лет проявляется тенденция отслеживать фак-

торы, чьи особенности формируют механизм по обеспечению эффектив-
ной внешнеторговой деятельности и конкурентоспособности. Подобное 
отслеживание и суммирование позволяет в той или иной мере приме-
нять к различным объектам.

Здесь представлены характеризующие конкурентоспособность наи-
более обобщенные факторы за 2013–2015 гг.

Можно смело утверждать, что факторы формирования эффективной 
внешнеторговой деятельности и международной конкурентоспособно-
сти являются исходными элементами для производственно-хозяйствен-
ной деятельности предприятий в условиях рыночной экономики. При 
формировании подобных факторов систематической оценке должны 
подвергаться не только качество и конкурентоспособность производи-
мой предприятием продукции, а также эффективность и конкурентоспо-
собность самого предприятия. [6, c. 70]
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Таблица1.1
Факторы, характеризующие конкурентоспособность объектов 

2013–2015

Объект
Что характеризует его  

конкурентоспособность
Основные требования  

к объекту

1 2 3

Норматив-
ные акты

Степень удовлетворения 
потребностей в данном виде 
нормативного акта, возмож-
ность его использования в те-
ории и на практике

Соответствие международным 
нормам, применение при разра-
ботке системного и комплекс-
ного подходов, обоснованность 
и перспективность требований

Научно-ме-
тодические 
документы

Степень удовлетворения 
потребностей в данном виде 
документа, возможность его 
использования в теории и на 
практике

Соответствие международным 
требованиям по экологичности, 
взаимозаменяемости, безопас-
ности применения объекта, 
использование мировых дости-
жений, применение современ-
ных подходов, методов исследо-
ваний и разработок

Проектно- 
конструктор-
ская доку-
ментация

Степень соответствия в доку-
ментации показателей каче-
ства и экономичности объекта 
требованиям конкретного 
рынка к моменту внедрения 
объекта у потребителя

Применение современных ме-
тодов разработок, опережающей 
базы сравнения при планирова-
нии обновления объекта, соот-
ветствие международным тре-
бованиям (при необходимости) 
и требованиям потребителей

Технология Возможность по данной 
технологии изготовить ка-
чественную и экономичную 
продукцию в соответствии с
конструкторско-технологиче-
ской документацией

Обеспечение мобильности тех-
нологии, оптимальности уровня 
автоматизации и механизации 
процессов, минимальных по-
терь ресурсов

Производ-
ство

Способность производства
как сложной открытой орга-
низационно-экономической 
системы прогнозировать свое 
будущее, выпускать
конкурентоспособную про-
дукцию и обеспечивать за 
счет этого достаточную для 
нормального функционирова-
ния и развития прибыль

Использование прогрессив-
ной технологии, современных 
методов менеджмента, своев-
ременное обновление фондов, 
обеспечение гибкости произ-
водства, пропорциональности, 
параллельности, непрерывно-
сти, прямоточности, ритмично-
сти процессов и устойчивости 
функционирования фирмы

(Василенко В. О., Ткаченко Т. И. «Производственный (оперативный) менеджмент» с. 53)
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Т.о важность такой оценки обусловлена целым рядом обстоятельств, 
среди которых следует назвать необходимость разработки мероприятий 
по повышению конкурентоспособности продукции, выбор предприяти-
ем партнера для организации совместного выпуска продукции, привле-
чение средств инвестора для организации конкурентоспособного произ-
водства, составление маркетинговых программ для выхода предприятия 
на новые рынки сбыта, своевременного принятия решения об оптималь-
ных изменениях товарного ассортимента, разработке и производстве но-
вых и модернизированных изделий, расширении и создании производ-
ственных мощностей и другие.

Суммируя все вышеизложенное, можно говорить о важности иссле-
дований факторов повышения эффективности внешнеторговой деятель-
ности предприятия. Нельзя говорить о прогнозировании и планирова-
нии доходов предприятия без четкого определения последовательных 
шагов, предопределяющих получение прибыли. Эти мероприятия невоз-
можны без видения тех факторов, которые всегда влияют на эффектив-
ную внешнеэкономическую деятельность.
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МОТИВАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ, НАПРАВЛЕННЯ, ПРИНЦИПИ  

ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ У ЗЕД УКРАЇНИ

Одним з основних суб’єктів ЗЕД є підприємство. Світова практика 
доводить, що близько 85% зовнішньоекономічних операцій здійснюють 
підприємства, фірми, організації, а 15% —  міністерства, відомства, спілки 
підприємців. Підприємство —  це самостійний суб’єкт господарської ді-
яльності, який виробляє продукцію або надає  послуги з метою задово-
лення потреб суспільства і отримання прибутку. Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємства ґрунт ується на можл ивості отримання еконо-
мічних вигод виходячи з переваг міжнародного поділу праці, міжнарод-
них ділових відносин. Це пов’язано з тим, що виробництво певного това-
ру, його збут або надання певного виду послуг в іншій країні має більше 
переваг, ніж така діяльність всередині країни. Таким чином, ЗЕД здійс-
нюється в тій країні і з тими партнерами, які є вигідними. Для успішно-
го розвитку ЗЕД існують рiзнi чинники. Але в статті слід зупинитися на 
важливому питанні мотивації, що впливає на ефективність ЗЕД. Крім 
цього, зупинимось на принципах ведення ЗЕД, що, безумовно, важливо 
для зовнішньоекономічної діяльності України. [3. стр. 15]

Отже, основні мотиви розвитку ЗЕД: розширення ринку збуту своєї 
продукції за національні межі з метою збільшення прибутку; закупівля 
необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і облад-
нання; залучення інжинірингових та інших послуг для потреб виробни-
цтва, з урахуванням їх унікал ьності, високо ї якості і низьких цін в по-
рівнянні з внутрішнім ринком; залучення іноземних інвестицій з метою 
модернізації виробництва, змі цнення експорт ного потенціалу і конку-
рентних позицій на світових т оварних ринках ; участь у міжнародному 
поділі праці, спеціалізації і кооперуванні виробництва з метою успішно-
го розвитку своєї економіки [2. стр. 11–12]

Зовнішньоекономічні операції можуть здійснюватися за такими ос-
новними напрямками: міжнародна торгівля (експортно-імпортні опера-
ції, включаючи реекспорт реімпорт, операції зустрічної торгівлі, торгові 
операції конкурентного типу); міжнародний трансфер технологій (укла-
дання ліцензійних і франчайзи нгових угод, і нжиніринг, реінжиніринг, 
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консалтинг тощо); міжнародні інвестиції (створення спільних підпри-
ємств з іноземним капіталом, інвестиції в межах вільних економічних 
зон). Принципи ЗЕД можна згрупувати наступним чином: загальні, 
специфічні і національні. Загальні принципи зовнішньоекономічної ді-
яльності —  це невелика кількість загальновизнаних правил, що стали 
своєрідними загальновідомими істинами (аксіомами), яких дотримують-
ся всі учасн ики міжнародних ділових операцій. Незважаючи на те, що 
в різних виданнях набір цих принципів може відрізнятися, однак у кін-
цевому підсумку вони зводяться до трьох головних: науковість, систем-
ність, взаємовигідність. Принцип науковості ЗЕД означає, що розвиток 
цієї діяльно сті здійснюється згідно об’єктивних економічних законів; 
принцип системності ЗЕД —  що між окремими його складовими існують 
міцні взаємозв’язки, принцип взаємовигідності ЗЕД означає, що кожен 
партнер, який бере участь у міжнародних операціях, одержує свій при-
буток. Специфічні принципи ЗЕД закріплені у відповідних міжнародних 
правових акт ах і є обов’язк овими для виконання всіма державами, які 
підписали той чи інший акт. [4. стр. 31]

Найбільш пов ний перелік при нципів організації міжнародних еко-
номічних відносин узагальнює Хартія економічних прав і обов’язків дер-
жав —  документ, прийнятий IV Спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї 
ООН (1974), отже, зазначені принципи такі: суверенітет; територіальна 
цілісність і політична незалежність держав; суверенна рівність усіх дер-
жав; не напад  і невтручання у внутрішні справи; взаємна і справедлива 
вигода;  мирне співіснування; рівноправність і самовизначення народів; 
мирне в регул ювання конфлікт них питань та суперечок; усунення не-
справедливості, що виникає в результаті застосування сили і позбавляє 
націю засобів для її нормального розвитку; сумлінне виконання міжна-
родних зобов’язань; повага прав людини та основних свобод; відсутність 
прагнення до гегемонії в сферах впливу; сприяння міжнародній соціаль-
ній справедливості; міжнародне співробітництво з метою розвитку.

Значна частина специфічних принципів діє на регіональному рівні 
Для України особливий інтерес представляють принципи ЗЕД в Євро-
пейському Союзі які містяться в так званій Білій книзі (1985) і вклю-
чають: контроль та оформлення документів на товари, що перетинають 
національні кордони; свободу пересування осіб для працевлаштування 
або постійне місце проживання в будь-якій країні; уніфікації технічних 
норм і стандартів; відкриття споживчих ринків; лібералізації фінансо-
вих пос луг; поступове відкр иття ринку інформаційних послуг; лібе-
ралізації транспортних послуг; створення сприятливих умов для про-
мислового співробітництва з урахуванням законодавства про права на 
інтелек туаль ну і промислову  власність; усунення фіскальних бар’єрів 
[1. стр. 1–5].
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Національні принципи ЗЕД закріплюються в законодавчих актах від-
повідних країн Оскільки всі країни використовують в тій чи іншій мірі 
механізми державного регулювання ЗЕД, то існує і відповідна правова 
основа таких дій. Про зовнішньоекономічну діяльність українських під-
приємств, то її принципи закріплені в ст. 2 Закону України \ «Про зов-
нішньоекономічну діяльність» \ [1] Причому ці принципи охоплюють і ді-
яльність іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні. Суб’єкти 
господарської діяльності України та іноземні суб’єкти господарської ді-
яльності у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються відпо-
відними вихідними положеннями:

1) Принцип суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоеко-
номічної діяльності, що полягає: у виключному праві народу України са-
мостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на 
території України, керуючись законами, що діють на території України; 
обов’язки України — неухильно виконувати всі договори і зобов’язання 
України в галузі міжнародних економічних відносин.

2) Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що 
полягає: в праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно 
вступати у зовнішньоекономічні зв’язки; в праві суб’єктів зовнішньое-
кономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не 
заборонені чинними законами України; в обов’язку дотримуватися при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку, встановленого 
законами України; у виключному праві власності суб’єктів зовнішньое-
кономічної діяльності на всі одержані ними результати зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

3) Принцип юридичної рівності і недискримінації полягає: в рівності 
перед законом усіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалеж-
но від форм власності, у тому числі держави при здійсненні зовнішньое-
кономічної діяльності; у забороні будь-яких, крім передбачених цим За-
коном, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб’єктів 
господарської діяльності за формами власності, місцем розташування 
та іншими ознаками; неприпустимості обмежувальної діяльності з боку 
будь-яких її суб’єктів, крім випадків, передбачених законом.

4) Принцип верховенства закону полягає: в регулюванні зовнішньое-
кономічної діяльності тільки законами України; у забороні застосування 
підзаконних актів та актів управління місцевих органів, які в будь-який 
спосіб створюють для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності умови, 
менш сприятливі, ніж ті, що визначаються законами України.

5) Принципом захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної ді-
яльності який полягає в тому, що Україна як держава: забезпечує рів-
ний захист інтересів всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та 
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іноземних суб’єктів господарської діяльності на її території згідно з зако-
нами України; здійснює рівний захист всіх суб’єктів зовнішньоекономіч-
ної діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародно-
го права; здійснює захист державних інтересів України як на її території, 
так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних 
нею міжнародних договорів та норм міжнародного права.

6) Принципом еквівалентності обміну неприпустимості демпінгу при 
ввезенні та вивезенні товарів.

У наш час Україна послідовно розвиває зовнішні економічні зв’язки 
з країнами усіх континентів. Як незалежна держава, зберігши висококва-
ліфіковані кадри, володіючи значними земельними та сировинними ре-
сурсами, маючи сприятливий клімат, вигідне географічне положення 
в Центральній Європі, межує з багатьма державами, має вихід до моря, 
Україна володіє досить потужним потенціалом для ефективної інтеграції 
в світову економіку, отже, успішного розвитку. [5. стр. 25]

У 2013 р. зовнішньоекономічні операції Україна здійснювала з 212 
країнами (проти 216 країн у 2012 р.) До країн СНД експортовано 34% 
усіх товарів, до країн ЄС —  23,8% (у 2012 р. —  відповідно 34,4) Найбіль-
ші експортні поставки здійснювалися в Російську Федерацію —  21,1%, 
Туреччину —  5, Казахстан —  3,7, Білорусь —  3,3 , Німеччину та Поль-
щу —  по 3,1% загального обсягу експорту У 2013 р. зменшилися обсяги 
експорту до більшості головних торгових партнерів, крім Китаю та Індії. 
Обсяги експорту в 2014 р. в порівнянні з 2013 р. зменшилися на 62,5%, 
імпорту —  на 55,0% Негативне сальдо склало 1,4 млрд дол. (2013 р. —  13,3 
млрд дол. 3300000000 дол.). Основу товарної структури зовнішньої тор-
гівлі України, як і раніше становлять мінеральні продукти, недорогоцінні 
метали та вироби з них, механічні та електричні машини, продукція хі-
мічної та пов’язаних їх з нею галузей промисловості, продукти рослин-
ного походження. Основним позитивним впливом на динаміку україн-
ського експорту до країн ЄС, США, країн Африканського континенту, 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону припинення квотування української 
металопродукції та продукції хімічної промисловості у зв’язку з вступом 
України до СО. Вплив фінансової та економічної кризи, виникнення якої 
в Україні стало очевидним, призвів до погіршення ряду фінансово-еко-
номічних показників у всіх галузях економіки Негативні зміни відбулися 
і в зовнішньоекономічній і діяльності країни У цьому зв’язку насамперед 
слід відзначити суттєве скорочення попиту на залізо і сталь, що призве-
ло до зменшення обсягів експорту продукції чорної металургії (на 55,4%) 
і надходження валюти до української економіки. Також істотно знизив-
ся експорт продукції хімічної галузі та мінеральних продуктів (на 48,6 
і 44,6% відповідно) Необхідно додати, що в основних країн —  імпорте-
рів української чорних металів в 2013 р, крім Туреччини, приєдналися 
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Ліван і Китай —  частка кожній з цих країн зросла до 6,0%. Аналіз зовніш-
ньоекономічної діяльності України дає підстави констатувати наступні 
ознаки розвитку з овнішньоекономічної діяльності в Україні: наявність 
протягом останніх  років негативного сальдо зовнішньоторговельного 
обороту; закріплення сировинної структури товарного експорту, яка не 
відповідає націон альним пріоритетам; посилення залежності загальної 
торговельної динаміки від коливань динаміки експорту недорогоцінних 
металів, враховую чи, що експорт металопродукції становить від 40 до 
45% загального експорту товарів, до коливання цін на світовому ринку 
металів впливають на всю економіку країни.
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ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Розвиток економіки України, в сучасних умовах глобалізації еконо-
міки, потребує активного її залучення у міжнародний поділ праці, світо-
господарські зв’язки. Роль зовнішньоекономічної діяльності в сучасній 
Україні завжди була і залишається пріоритетним напрямом політики 
держави, що створює основи для розвитку вигідної торгівлі і сприятли-
вого інвестиційного клімату в країні.

Сьогодні Україна знаходиться в економічній та політичній кризі, що 
пов’язано з воєнними діями на сході та втратою економічно важливих 
східних регіонів та Кримського півострову. У зв’язку з цим все більшої 
ролі в економіці країни набувають регіони Причорномор’я, які прийма-
ють активну участь у зовнішньоекономічній діяльності країни. Тому до-
цільним є вивчення сучасних проблем та визначення подальших шляхів 
розвитку зовнішньої торгівлі Українського Причорномор’я.

До складу Українського Причорномор’я входять три провідні області 
країни —  Одеська, Миколаївська та Херсонська, загальна питома вага яких 
в обсязі ВВП країни складає майже 9% [1]. Більш того, питома вага регіону 
в загальному експорті та імпорті України складає 10,3% та 4,4% відповідно.

Проте, останнім часом зовнішня торгівля регіону, як і країни в цілому, 
має негативну тенденцію. Розглянемо динаміку експорту та імпорту това-
рів та послуг Українського Причорномор’я за останні п’ять років (табл. 1).

У 2015 році експорт товарів становив 3569,9 млн дол. США, що на 
10,3% менше ніж у 2014 році, але на 1% більше за аналогічний показник 
2011 року. Стосовно імпорту, у 2015 році він знизився на 45,7% порівняно 
з 2014 роком та склав 1696,1 млн дол. США. Загалом протягом останніх 
трьох років ми можемо спостерігати скорочення як експорту, так і імпор-
ту товарів . Що стосується торгівлі послугами, ситуація повторюється: 
протягом останніх двох років експорт та імпорт послуг значно знизився. 
У 2015 році експорт послуг сягнув 1345,3 млн дол. США, тобто на 12% 
менше ніж у 2014 році та на 5,1% менше ніж у 2011 році. Імпорт послуг 
протягом п ’яти років скоротився на 33,4% та становив лише 187,2 млн 
дол. США у 2015 році.
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Таблиця 1
Баланс зовнішньоторговельного обороту товарами та послугами  

Українського Причорномор’я за 2011–2015 роки

Показники
Роки 2015 р. 

у % до 
2011 р.2011 2012 2013 2014 2015

Експорт товарів, млн дол. 
США

3534,7 4483,8 4171,6 3977,6 3569,9 101,0

Імпорт товарів, млн дол. 
США

5294,2 5895,6 5551,2 3125,6 1696,1 32,1

Сальдо торгівлі товарами, 
млн дол. США

-1759,5 -1411,8 -1379,6 852,0 1873,8 306,5

Експорт послуг, млн дол. 
США

1417,5 1486,0 1840,6 1528,8 1345,3 94,9

Імпорт послуг, млн дол. 
США

281,0 347,4 351,8 275,5 187,2 66,6

Сальдо торгівлі послуга-
ми, млн дол. США

1136,5 1138,6 1488,8 1253,3 1158,1 101,9

Сукупне сальдо торго-
вельного балансу, млн дол. 
США

-623,0 -273,2 109,2 2105,3 3031,9 686,7

Джерело: розроблено автором на основі [2]

Сукупне сальдо торговельного балансу у 2011–2012 роках було нега-
тивним через від’ємне сальдо торгівлі товарами, проте у наступних роках 
ситуація змінилася: протягом 2013–2015 років сукупне сальдо позитив-
не та має тенденцію до зростання. У 2015 році сукупне сальдо становило 
3031,9 млн дол. США, що на 586,7% більше ніж у 2011 році. Такого ре-
зультату вдалося досягнути завдяки значному зниженню імпорту товарів.

На даному етапі існує ряд негативних чинників, що мають значний 
стримуючий вплив на експорт областей Причорномор’я, серед яких мож-
на виокремити найважливіші:

– низька конкурентоспроможність промислової продукції, насампе-
ред машино-технічних виробів; важкий фінансовий стан більшості 
підприємств обробної промисловості та конверсійних виробництв, 
що робить практично неможливим інвестування в перспективні, 
орієнтовані на експорт проекти за рахунок внутрішніх ресурсів;

– значне знецінювання національної валюти протягом останніх ро-
ків;

– недостатній розвиток вітчизняних систем сертифікації і контролю 
якості експортної продукції на фоні значного підсилення останнім 
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часом вимог до споживчих і екологічних характеристик, а також до 
безпеки продукції, яка реалізується на ринках промислово розви-
нутих країн;

– нестача спеціальних знань і досвіду роботи у сфері експорту у біль-
шості українських підприємців, а також недостатня координова-
ність їх діяльності на зовнішніх ринках;

– розрив традиційних виробничих зв’язків на пострадянському еко-
номічному просторі;

– збереження елементів дискримінації українських експортерів за 
кордоном, застосування методів обмежувальної ділової практики, 
зокрема картельних угод для витіснення чи недопущення України 
на перспективні ринки;

– низький світовий рейтинг надійності України для кредитів та ін-
вестицій, що ускладнює використання іноземних фінансових ре-
сурсів для розвитку експортного потенціалу країни;

– норми українського законодавства, які закріплюють відповідаль-
ність постачальника за недоброякісну продукцію, не відповідають 
принципам, що прийняті в міжнародній практиці [3, с. 10].

Крім того, слабкою стороною експорту регіону є його структура, 
в якій переважають сировина та продукти первинної обробки, натомість 
частка наукоємної продукції є дуже малою, що не відповідає світовим 
тенденціям. Нестабільність законодавства та умов ведення бізнесу не да-
ють змоги підприємцям впроваджувати довгострокові стратегії розвитку 
та утримують їх в умовах невизначеності та невпевненості в майбутньо-
му. До того ж жорстка грошово-кредитна політика та високі податки пе-
решкоджають модернізації виробництва та впровадженню нових техно-
логій.

Політика підтримки експорту реалізується в кількох площинах, або 
за окремими напрямками державної політики. Основними її інструмен-
тами на сучасному етапі мають бути:

 • Стимулювання виробництва експортної продукції;
 • Сприяння модернізації та технічному переозброєнню експортоорі-

єнтованих виробничих потужностей;
 • Оптимізація національного правового та нормативно-інституцій-

ного режиму здійснення експортних операцій;
 • Удосконалення механізму фінансування та кредитування вироб-

ництв, які здійснюють експорт;
 • Налагодження ефективної системи страхування експортних опе-

рацій;
 • Забезпечення достатньої правової підтримки національного ви-

робника, зокрема при проведенні судово-арбітражних розглядів, 
антидемпінгових процесів;
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 • Забезпечення отримання сертифікатів на продукцію вітчизняного 
виробництва, відповідності метрологічного та стандартизаційного 
оформлення вітчизняної продукції вимогам західних ринків;

 • Стимулювання інвестиційної діяльності як національних, так 
і іноземних фізичних та юридичних осіб в експортоорієнтовано-
му секторі економіки за допомогою податкових, усього широкого 
спектра фінансових та організаційних механізмів [4].

Як показує досвід розвинутих країн, саме за рахунок стимулювання 
державою експортного, причому головне — експортного технологічного 
напрямку зовнішньоекономічної діяльності, їм вдається втримувати ста-
більну динаміку економічного розвитку. Тому в сучасних умовах ефек-
тивний розвиток українського експорту є важливим елементом довго-
строкової стратегії держави щодо ринкового реформування і структурної 
перебудови економіки.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГП «ИЛЬИЧЕВСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВОЙ ПОРТ»

ГП «Ильичевский морской торговый порт» —  это международный 
современный универсальный высокомеханизиро ванный транспортный 
узел. Предприятие специализируется на пере грузке генеральных (кон-
тейнеров, металлопроката) и массовых (наливных, навалочных, насып-
ных) грузов с морских судов на сухопутные типы транспорта, и наобо-
рот. Именно морской транспорт является сам ым востребованным для 
доставки больших грузов из одной страны в другую [1].

ГП «Ильичевский морской торговый порт» пок азывает стабильно 
высокие результаты по внешнеэкономической деятельности, которые 
приведены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели внешнеэкономической деятельности  

ГП «Ильичевский морской торговый порт» [2]

Тыс. тонн 2010 2011 2012 2013 2014

Грузооборот 15053,5 13530,2 14513,7 13750,4 14555,7

Экспорт 7031,6 5251,1 6053,2 5877,7 8208,7

Импорт 3773,1 3732,5 3538,8 3555,6 2814,0

Транзит 4248,6 4546,6 4921,7 4317,1 3438,8

В 2014 году порт достиг максимального грузооборота за последние 
5 лет —  14,6 млн тонн. По итогам 5 месяцев 2015 года данный показатель 
составил 6,524 млн тонн, что на 600 тыс. тонн больше, чем за аналогич-
ный период 2014 года. Эти данные приведены в пояснительной записке, 
предоставленной в Мининфраструктуре.

С 2013 года порты-госпредприятия стали такими же стивидорными 
компаниям и, как и частные операторы, работавшие на их территории. 
До этого в отчетности ГП «Ильичевский морской торговый порт» учи-
тывались объемы «частников», как работающих на причалах порта. По-
сле реформы и создания ГП «Администрация морских портов Украины» 
(АМПУ), в ведение которой перешли причалы и другие стратегические 
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объекты, учитываются показатели каждой стивидорной компании. Поэ-
тому сегодня Ильичевский морской порт —  это территория и акватория, 
на которой работают 10 стивидорных компаний, в т. ч. ГП «Ильичевский 
морской торговый порт» [3].

По данным ГП «Администрация морских портов Украины» в 2014 году 
ГП «Ильичевский морской торговый порт» переработал 10483,5 тыс.т., 
а в январе-мае 2015 года 5323,7 тыс.т.

В 2014 году произошло сокращение объемов перевалки руды при-
мерно на 400 тыс.т, которое компенсировал рост перевалки такого же 
объема зерна. Вырос объем перевалки чугуна на 100 тыс.т. Но главным 
фактором, обеспечившим общий рост объемов на 430 тыс.т. (+4.3%) ста-
ло почти двукратное увеличение потока грузовых автомобилей на па-
ромных линиях. В 2013 г. — 27508, в 2014 г. — 50715 TIRов. Более того, 
хоть они сами выезжают на берег, их тоже учитывают в тоннах, причем не 
только груз, но и вес самого автомобиля. Таким образом, рост составил 
почти 800 тыс.т.

В апреле 2015 года по инициативе ГП «Ильичевский морской торго-
вый порт» был расторгнут договор совместной деятельности с ЧП «Кон-
тейнерный терминал Ильичевск» (КТИ). Первый раз договор был рас-
торгнут в 2009 году, а в 2012 году был возобновлен.

По новым условиям прибыль распределялась 50 на 50. В 2014 году 
ГП «Ильичевский морской торговый порт» получил от ЧП «Контейнер-
ный терминал Ильичевск» 74 млн.грн, а в 2015 году должен был полу-
чить около 100 млн.грн., не неся никаких затрат.

Возможно, в другое время самостоятельное оперирование контей-
нерным терминалом было бы более прибыльным, но не в условиях трех-
кратного падения объемов и продолжающегося спада не только в Ильи-
чевске, но и в Одессе. Итого в 2015 году —  минус 100 млн.грн доходов 
и увеличение расходов примерно на 80 млн.грн.

В таблице 2 представим объем грузопереработки в ГП «Ильичевский 
морской торговый порт» (данные взяты из ГП «Администрация морских 
портов Украины») в 2014–2015 г г.

Таблица 2
Объем грузопереработки в ГП «Ильичевский морской торговый порт» 

в 2014–2015 г. г. [2]

Показатели
Ильичевский морской 
порт (все стивидоры)

В том числе  
ГП «ИМТП»

2014 2015 % 2014 2015 %

Всего 6930,92 7567,81 109,2 4248,70 5323,70 125,3

Наливные 789,67 786,17 99,6

Нефть 11,06
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Продолжение табл. 2
Нефтепродукты 151,19 75,97 50,3

Масло 638,48 699,14 109,5

Сухогрузные сыпучие 3673,45 5339,14 145,3 2823,90 4117,10 145,8

Уголь 178,50 77,90 43,6 178,50 77,90 43,6

Кокс 25,00 25,00

Руда всякая 715,50 2000,80 279,6 715,50 2000,80 279,6

Строительные 53,90 245,50 455,5 53,90 182,00 337,7

Зерно 1880,65 2146,32 114,1 1048,80 1083,00 103,3

Прочие сыпучие грузы 819,90 868,62 105,9 802,20 773,40 96,4

Тарно- штучные 2467,80 1442,50 58,5 1424,80 1206,60 84,7

Автотехника и сельхоз-
техника

30,20 15,10 50,0 30,20 15,10 50,0

Черные металлы —  всего 571,80 506,20 88,5 571,80 505,80 88,5

из них –  чугун 555,20 480,60 86,6 555,20 480,60 86,6

– металлопрокат 4,90 1,60 32,7 4,90 1,20 24,5

– прочие грузы 
черных металлов

11,70 24,00 205,1 11,70 24,00 205,1

Химические и минудоб-
рения

1,00 1,00

Промтовары в ящиках 
и кипах

0,10 0,10

Продовольственные —  
всего

9,70 6,70 69,1 9,70 6,70 69,1

из них —  скоропортя-
щиеся

9,70 6,70 69,1 9,70 6,70 69,1

Контейнеры (тонн) 1043 372,30 35,7 138,80

Контейнеры (шт.) 54091 18075 33,4 8 6335 79187,5

Контейнеры (TEU) 94544 28522 30,2 12 9844 82033,3

Авто. крупнотоннажные 
(тонн)

609,60 358,70 58,8 609,60 358,70 58,8

Авто. крупнотоннажные 
(шт.)

18845 10723 56,9 18845 10723 56,9

Прочие тарно- штучные 203,40 182,50 89,7 203,40 180,50 88,7

Министерство транспорта Украины выразило обеспокоенность по 
поводу значительного уменьшения грузооборота украинских портов 
в 2014 году —  до 99, 5% в сравнении с уровнем прошлого года.

Морские порты Украины, как важнейшая составляющая всей транс-
портной системы, ждут решения целого комплекса важнейших проблем. 
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От того, как в ближайшие два-три года на государственном и местном 
уровнях будет реализован технико-экономический потенциал 19 пред-
приятий подобного профиля, зависит успех интеграции Украины в ми-
ровую экономику через систему интенсивного развития морских пере-
возок грузов и пассажиров [4].

ГП «Ильичевский морской торговый порт» имеет исключительное 
значение не только в транспортной системе Украины, но и в структуре 
активно развивающихся транспортных международных коридоров. Че-
рез них в 2014 году прошло почти 80% от суммарного грузопотока пяти 
крупнейших портов и 62% грузооборота всех морских портов страны.

В настоящее время в перевозках резко выделяется железнодорожный 
транспорт, который составляет 57% от общего объема грузов, перевезен-
ных транспортной системой Украины. Второе место занимает трубопро-
водный транспорт, т. к. через Украину проходят пути транспортировки 
нефти и газа с востока в Европу. Водный транспорт занимает лишь чет-
вертое место, уступая автомобильному. Несмотря на это морской транс-
порт и портовое хозяйство имеют хорошие предпосылки для развития 
экспортного потенциала страны, а в перспективе усиления и других со-
ставляющих экономики.

Морские торговые порты Причерноморского экономического района 
в 2014 г. сократили объем грузооборота на 18% по сравнению с 2013 г., до 
93 млн т. К причинам спада, связанным с мировым экономическим кри-
зисом, добавилась резкая переориентация правительства с поощрения 
импортных перевозок к их сдерживанию. Это привело к сокращению 
ранее самых быстро развивающихся контейнерных грузопотоков. Круп-
нейшим портом Причерноморского экономического района остается 
Одесский МТП, на втором месте —  Южный МТП и на третьем месте —  
ГП «Ильичевский морской торговый порт». [11, c. 108]
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ ООО «УКРСПЕЦКОНТЕЙНЕР»

Аннотация. В статье анализируется финансово-экономическое со-
стояние транспортно-экспедиторского обслуживания внешнеэкономи-
ческих операций компании ООО «Укрспецконтейнер». Для выработки 
мер повышения эффективности транспортно-экспедиторской деятель-
ности анализируются такие показатели, как коэффициент концентрации 
собственного капитала и привлеченного, коэффициент мобильности соб-
ственных средств, коэффициент финансовой устойчивости, уровень обе-
спечения материальных запасов собственными оборотными средствами, 
а также коэффициент ликвидности.

Ключевые слова: финансовый анализ, транспортно-экспедиторское 
обслуживание, внешнеэкономические операции, финансовая устойчи-
вость, конкурентоспособность.

Постановка проблемы в общем виде
В условиях, когда на рынке существует много игроков, невозможно 

предоставить конкурентоспособную услугу, не имея представления об 
общем положении на рынке и данных об основных конкурентах.

В современных условиях постоянный мониторинг рынка предостав-
ляет преимущество в конкурентной борьбе, создает условия для управ-
ления эффективностью транспортно-экспедиторской деятельности, яв-
ляется основой для постоянного совершенствования предоставляемой 
услуги в соответствии с требованиями рынка. Такой подход к изучению 
рынка должен привести к увеличению объемов предоставления услуг 
и улучшению финансовых показателей предприятия. Исчерпывающую 
информацию о рынке можно получить путем анализа аналогичных ус-
луг, представленных на рынке, в разрезе их технических эксплуатаци-
онных характеристик, а также стоимости, как величины, отражающей 
денежное измерение данных показателей в соответствии с рыночными 
условиями.
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Постановка задачи
Для выработки мер повышения эффективности транспортно-экспе-

диторской деятельности ООО «Укрспецконтейнер» необходимо оценить 
финансовое состояние предприятия и иметь представление о потенциале 
(как финансовый, так и производственный), который можно использо-
вать для повышения конкурентоспособности предприятия, усиление его 
роли на внешних рынках и разработке маркетинговых средств выхода на 
выбранные рынки.

Изложение основного материала
Одним из аспектов такого анализа являются показатели финансовой 

устойчивости предприятия. Если предприятие имеет достаточно возмож-
ностей для того, чтобы собственными усилиями вести хозяйственную 
деятельность —  это будет иметь положительное влияние на кредитный 
рейтинг предприятия, позволит привлечь дополнительные финансовые 
ресурсы для расш ирения производства, ведения инновационной дея-
тельности и др.

В процессе исследования был проведен анализ финансовой устой-
чивости ООО «Укрспецконтейнер», базировавшийся на использовании 
показателей финансовой отчетности предприятия. Для анализа исполь-
зовались данные формы№ 1 по2014–2015 годы (см. табл. 1).

Таблица 1
Базис для проведения анализа финансовой устойчивости  

ООО «Укрспецконтейнер», тыс. грн.

Показатели 2014 2015

Собственный капитал 120,5 191,1

Валюта баланса 975,4 1622,6

Привлеченный капитал 854,9 1431,5

Необоротные активы 52,6 48,1

Собственные оборотные активы 67,9 143

Долгосрочные кредиты 0 0

Краткосрочная кредиторская задолженность 854,9 1431,5

Оборотные активы 714,4 1502

Денежные средства 354,9 858,6

Еще до проведения расчетов можно сделать вывод о высоком уров-
не привлечения долгосрочного кредитования в хозяйственную деятель-
ность ООО «Укрспецконтейнер».

Для анализа финансовой устойчивости использовалось ряд показате-
лей. Одним из наиболее значимых является коэффициент концентрации 
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собственного капитала. Он определяет удельный вес собственного капи-
тала в общей сумме хозяйственных средств. Чем больше удельный вес 
собственного капитала, тем стабильнее является финансовая ситуация 
в компании. Нормативным показателем коэффициента концентрации 
собственного капитала является 0,5. Коэффициент концентрации соб-
ственного капитала ООО «Укрспецконтейнер» за два года приведены на 
рис. 1.

Рис. 1. Коэффициент концентрации собственного капитала  
ООО «Укрспецконтейнер»

В течение 2014–2015 годов данный показатель для ООО «Укрспец-
контейнер» находился ниже нормы. Следует отметить значение падения 
данного показателя в 2015 году (2015 сопровождался наибольшим раз-
мером прибыли предприятия). Вполне вероятно, что для обеспечения 
производства были использовано большее количество оборотных акти-
вов, а источники формирования этих активов заключались в увеличении 
кредиторской задолженности.

Коэффициент капитализации, или коэффициент соотношения при-
влеченных и собственных средств рассчитывается как отношение всего 
привлеченного капитала к собственному.

Данный коэффициент позволяет получить информацию о состоянии 
зависимости предприятия от внешних ресурсов. Чем больше значение 
данного коэффициента за единицу, тем больше предприятие зависит от 
источников привлечения средств. Критическое значение данного показа-
теля составляет 0,7. При превышении этого уровня следует считать фи-
нансовую устойчивость предприятия сомнительной (см. Рис. 2).
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Рис. 2. Коэффициент концентрации капитала ООО «Укрспецконтейнер»

На графике можно наблюдать ситуацию, аналогичную ситуации 
с приведенным выше коэффициентом концентрации собственного ка-
питала. В 2015 году были несколько ухудшены показатели финансовой 
устойчивости, в первую очередь было вызвано ростом текущей креди-
торской задолженности.

Коэффициент мобильности собственного капитала указывает на то, 
какая часть собственных средств предприятия находится в мобильной 
форме, позволяющей свободно маневрировать данными средствами. 
Нормативное значение коэффициента мобильности составляет 0,2–0,5. 
Значение коэффициента мобильности приведены на рис. 3.

Рис. 3. Коэффициент мобильности собственных средств  
ООО «Укрспецконтейнер»
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По данному коэффициенту ООО «Укрспецконтейнер» не укладыва-
ется в нормативы, однако это не должно быть проблемой для финансовой 
устойчивости предприятия, а скорее неиспользованным финансовым 
потенциалом. Поскольку предприятие в первую очередь предоставля-
ет услуги, не требующие особых капитальных затрат, не может вызвать 
беспокойство высокая мобильность собственных средств ООО «Укр-
спецконтейнер». В первую очередь, она свидетельствует о том, что ос-
новная масса активов предприятия сосредоточена в денежных средствах 
и дебиторской задолженности, а поэтому в случае возникновения экс-
тренных ситуаций может быть быстро обращены в другой вид финансо-
вых активов.

Коэффициент финансовой устойчивости выражает удельный вес тех 
источников финансирования, которые предприятие может использовать 
в своей деятельности в течение длительного времени, привлеченных для 
финансирования активов данной организации наряду с собственными 
средствами. Следует отметить, что наличие долгосрочных инвестиций 
или долгосрочных кредитов в предприятие гласит: во-первых, о дове-
рии кредиторов предприятию, во-вторых, о выполнении инновационных 
проектов на предприятии, требующих долгосрочного финансирования.

Поскольку ООО «Укрспецконтейнер» не требует значительного 
количества необоротных активов для ведения деятельности и генери-
рования прибыли, уровень коэффициента финансовой устойчивости не 
значительным образом отличается от коэффициента концентрации соб-
ственного капитала (см. Рис. 4). Это свидетельствует о невысоком уров-
не долгосрочного кредитования предприятия.

Рис. 4. Коэффициент финансовой устойчивости и коэффициент концентрации 
собственного капитала на ООО «Укрспецконтейнер»
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С одной стороны, это можно считать негативным моментом, однако 
с другой у предприятия фактически есть резерв привлечения долгосроч-
ных кредитов для выполнения инновационных проектов без нарушения 
финансовой устойчивости предприятия. В 2015 году этот резерв состав-
ляет около 320 тыс. грн.

Коэффициент обеспечения материальных запасов собственными 
оборотными средствами показывает, в какой степени запасы товарно-ма-
териальных ценностей сформированы за счет собственных источников 
и не нуждаются в привлечении дополнительных источников финанси-
рования (см. Рис. 5). Нормативное значение данного показателя должно 
составлять не менее 0,5.

Рис. 5. Уровень обеспечения материальных запасов ООО «Укрспецконтейнер» 
собственными оборотными средствами.

Как видим, в течение 2014 уровень обеспеченности материальных 
запасов собственными средствами находился на низком уровне и даже 
имел отрицательный показатель. Однако в 2015 году показатели не-
сколько улучшились, хотя все равно находятся на достаточно низком 
уровне. В случае расширения производства ООО «Укрспецконтейнер» 
имеет некоторые резервы привлечения краткосрочного кредитования 
для обеспечения предприятия необходимыми оборотными средствами 
без потери финансовой устойчивости предприятия.

Отдельное внимание следует выделить ликвидности предприятия. 
Предприятие считается ликвидным в случае, если оно может погасить 
свою задолженность по краткосрочным обязательствам за счет соб-
ственных оборотных активов. Для определения ликвидности предпри-
ятия наиболее часто используют два показателя: общий коэффициент 
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ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности. Общий ко-
эффициент ликвидности или коэффициент покрытия характеризу-
ет общую обеспеченность предприятия оборотными средствами. Это 
отношение фактической стоимости всех оборотных средств (активов) 
к краткосрочным обязательствам (нормативный показатель должен 
превышать 2). Коэффициент абсолютной ликвидности указывает на 
часть краткосрочных обязательств, которые предприятие может по-
гасить немедленно за счет денежных средств и краткосрочных финан-
совых вложений (нормативный показатель должна превышать 0,2). 
ООО «Укрспецконтейнер» имеет высокие показатели ликвидности 
(см. Рис. 6).

Рис. 6. Показатели ликвидности ООО «Укрспецконтейнер»
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С другой стороны, высокий рост коэффициента абсолютной ликвид-
ности свидетельствует о росте денежных средств на счетах предприятия. 
Наличие крупной суммы денежных средств, конечно, играет положи-
тельную роль в формировании финансового имиджа предприятия, одна-
ко обычно более выгодно данные средства включать в оборот. Выпаде-
ние из оборота значительной суммы денежных средств свидетельствует 
о проблеме в сбытовой политике предприятия, что подтверждает также 
и анализ рентабельности ООО «Укрспецконтейнер» (см. Рис. 7).

Рис. 7. Показатели рентабельности ООО «Укрспецконтейнер»

Вывод
Если показатели финансовой устойчивости ООО «Укрспецконтей-

нер» во многом можно считать образцовыми, то показатели рентабельно-
сти ООО «Укрспецконтейнер» в течение последних четырех лет значи-
тельно снизились. Если достаточно высокую рентабельность основных 
средств можно объяснить низкой потребностью в основных средствах 
и других необоротных активах, то рентабельность оборотных активов 
(которые по сути являются основными активами предприятия), что яв-
ляется чрезвычайно низкой в   2015, является индикатором возможных 
проблем на предприятии. Отсутствие внедрения инноваций в деятель-
ность предприятия, использование традиционных подходов к маркетин-
говой деятельности приводит к  снижению скорости оборота денежных 
средств и прочих оборотных активов, в свою очередь негативно влияет на 
показатели рентабельности предприятия. Это свидетельствует, что пред-
приятию необходимо осуществлять модернизацию, обновление подходов 
к предоставлению транспортно-экспедиторских услуг. Частично такую   
модернизацию можно покрыть за счет собственных средств, частично за 
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счет привлеченных (как показал финансовый анализ сделать это можно 
без существенной угрозы для финансовой устойчивости предприятия за 
счет привлечения долгосрочных кредитов).
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ПЕРСПЕКТИВИ РOЗВИТКУ МІЖНАРOДНИХ  
МOРСЬКИХ КOНТЕЙНЕРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

(НА ПРИКЛАДІ ДП «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МТП»)

В даній статті прoведенo аналіз сучаснoгo стану транспoртних пе-
ревезень мoрськими пoртами України та виoкремленo прoблеми функ-
ціoнування та рoзвитку кoнтейнерських перевезень на прикладі ДП 
«Іллічівський МТП». Значна увага приділена oснoвним перспективам 
рoзвитку міжнарoдних мoрських кoнтейнерських перевезень пoртoвoї 
галузі держави.

Ключoві слoва: мoрські перевезення, мoрський транспoрт, перспек-
тиви, транспoртні пoслуги, кoнтейнерські перевезення.

Пoстанoвка прoблеми. Мoрський транспoрт ширoкo викoристoву-
ється для міжнарoдних і внутрішніх перевезень. Він відіграє надзвичай-
нo важливу рoль у фoрмуванні зoвнішньoекoнoмічних зв’язків України, 
oсoбливo з країнами далекoгo зарубіжжя і характеризується висoкoю 
ефективністю перевезень пoрівнянo з іншими видами транспoрту. Не-
зважаючи на кризoві явища, щo відбуваються oстанній час у світoвій 
екoнoміці, oбсяг міжнарoднoї тoргівлі, щo здійснюється шляхoм пере-
везення вантажів мoрем, збільшився у 2014 рoці на 3,8% пoрівнянo дo 
аналoгічнoгo пoказника 2013 рoку [1]. Загальний темп зрoстання oбся-
гів перевезень морем дещo упoвільнився віднoснo динаміки пoпередніх 
рoків, прoте темпи зрoстання перевезення і перевантаження кoнтей-
нерних вантажів залишилися на тoму ж рівні, щo й в 2012 рoці, а саме: 
щoрічне підвищення складає близькo 5% [3]. Це свідчить прo те, щo 
мoрська галузь пoкращує ефективність свoєї рoбoти навіть у кризoвих 
умoвах.

Аналіз oстанніх дoсліджень і публікацій. Наукoві дoслідження 
теoретичних і практичних аспектів функціoнування і рoзвитку мoрських 
пoртів, мoрськoгo транспoрту та інфраструктури міжнарoдних кoнтей-
нерських мoрських перевезень рoзглядаються в рoбoтах вітчизняних і за-
кoрдoнних учених, таких як Александрoв-Дoльник М., Андреев-Гoлубев 
Н., Блудoва Т., Брухис Г., Аксютин Л., Винникoв В., Гуревич Г., Буркин-
ський Б., Кoтлубай М., Кендалл Л., Махуренкo Г., Сич Є., Пoстан М., 
Цвєтoва Ю., Чекалoвця В., Abell D., Branch A. та багатьoх інших. Але 
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рoзвитoк сучасних міжнарoдних мoрських кoнтейнерських перевезень 
пoтребують пoдальшoгo дoслідження в умoвах єврoінтеграції.

Пoстанoвка завдання. Метoю дoслідження є визначення oснoвних 
перспектив рoзвитку міжнарoдних мoрських кoнтейнерських перевезь 
на прикладі ДП «Іллічівський МТП».

Виклад oснoвнoгo матеріалу. Найдавніший і найбільший ринoк 
транспoртних пoслуг утвoрює мoрський транспoрт, який зараз переваж-
нo займається перевезенням вантажів. Мoрський транспoрт вважаєть-
ся найбільш універсальним видoм транспoрту, який спеціалізується на 
oбслугoвуванні міжнарoднoї тoргівлі. Сучасна кoнкурентна бoрoтьба на 
ринках світoвoї мoрськoї тoргівлі має тенденції дo змін в співвіднoшенні 
між oбсягами випуску тoварів та пoслуг і місцем oснoвних, oрієнтoваних 
на експoрт галузей, в світoвoму рoзпoділі праці. Це має певний вплив на 
напрями, структуру та oбсяги вантажoпoтoків, які oбслугoвуються за-
сoбами мoрськoгo транспoрту [5].

Таким чинoм, слід зазначити, щo не тільки генеральні, але й на-
валoчні, насипні та наливні вантажі все частіше транспoртують в уні-
версальних великoтoннажних кoнтейнерах з пoпереднім кантуванням їх 
у вертикальне пoлoження при навантаженні, щo дoзвoляє підвищити їх 
напoвнюваність та краще викoристoвувати місткість. Відпoвіднo дo стан-
дарту ISO 830 під вантажним кoнтейнерoм рoзуміється предмет тран-
спoртнoгo устаткування:

– щo має пoстійний характер і досить міцний для багатoразoвoгo 
викoристання;

– спеціальнoї кoнструкції, щo дoзвoляє здійснювати перевезення 
вантажів oдним абo декількoма видами транспoрту без прoміжнoгo 
перевантаження вантажів;

– oснащений пристoсуваннями, щo дoзвoляють здійснювати йoгo 
перевантаження, зoкрема передачу з oднoгo виду транспoрту на 
іншій;

– має внутрішній oбсяг 1 м3 (35,3 куб. футів) та більше.
Україна намагається не відставати від світoвoї тенденції кoнтей-

неризації вантажів, адже вoна рoзташoвана на перетині міжнарoдних 
транспoртних кoридoрів Північ —  Південь, Єврoпа —  Азія, щo відкри-
ває певні перспективи. Приріст перерoбки кoнтейнерних експoртнo-ім-
пoртних і транзитних вантажoпoтoків в Україні станoвить більше 20% 
щoрічнo [2].

Серед найбільших і найперспективніших пoртів України для рoз-
витку міжнарoдних кoнтейнерських перевезень мoжна виділити саме 
«Іллічівський МТП». ДП «Іллічівський мoрський тoргoвельний пoрт» 
підпoрядкoвується Міністерству інфраструктури України. Пoрт має 29 
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причалів, на яких забезпечується цілoдoбoва безперебійна oбрoбка тран-
спoртних засoбів. [8].

Пoрт oбслугoвується двoма залізничними станціями та має 5 сучас-
них залізничних в’їздів на перевантажувальні термінали та кoмплекси, 
щo забезпечують мoжливoсті загальнoгo вагoнooбігу дo 1 300 вагoнів на 
дoбу. У ДП «Іллічівський мoрський тoргoвельний пoрт» за 2014 рік пере-
вантаженo 15 518,7 тис. тн. вантажів, щo на 13,7 тис. тн. більше ніж булo 
запланoванo та на 983,5 тис. тн. абo на 7,3% більше рівня аналoгічнoгo 
періoду 2013 рoку.

Рис. 1.1. Структура вантажoперерoбки пoрту за 2013 та 2014 рoки за напрямками

За звітний періoд перевантаженo 1 656,7 тис. тн. наливних вантажів, 
щo на 356,7 тис.тн. більше плану (план 2014 рoку —  1 300 тис.тн.) та на 
374,3 тис. тн. більше 2013 рoку (факт 2013 рoку —  1 282,4 тис. тн.). Збільшен-
ня вантажoперерoбки як дo плану так і дo факту відпoвіднoгo періoду 2013 
рoку відбулoсь за рахунoк збільшення перерoбки oлії наливoм на 364,6 тис. 
тн. (план 2014 рoку —  1 200 тис. тн.) та на 435,1 тис. тн. (факт 2013 рoку —  
1 129,5 тис. тн.). Прoблемoю скoрoчення вантажoпoтoку через ДП «ІМТП» 
є багатoрічна хитка ринкoва пoзиція власників технoлoгічнoї частини, щo 
самoстійнo прoвoдять ринкoву кoмерційну пoлітику. Як наслідoк, динаміка 
oбсягів прoхoдженням через ДП «ІМТП» є неусталенoю [1; 4].

За підсумками рoбoти ДП  «Іллічівський мoрський тoрг o вельний 
пoрт» у звітнoму періoді oтриманo чистoгo дoхoду (виручки) від реалі-
зації прoдукції (тoварів, рoбіт, пoслуг) в сумі 873 850 тис. грн., щo мен-
ше плану на 234 370 тис. грн. (план 2014 рoку —  1 108 220 тис. грн.). При 
цьoму не викoнанo план дoхoдів пo oбрoбці вантажі в н а 243 808 тис. 
грн. та пoртoвoму флoту на 11 628 тис. грн. Недooтримання дoхoдів пo 
oбрoбці вантажів у пoрівнянні з фактичними даними 2013 рoку склалo 
215 160 тис. грн. (звіт 2013 рoку —  737 117 тис. грн.) [3;5].

При рoзрoбці фінансoвoг o плану рoзрах унoк дoхoдів  в і д oбрoбки 
вантажів булo закладенo курс 1$ —  8,1 грн., а фактичнo у пoтoчнoму рoці 
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курс 1$ —  12,9911 грн., таким чинoм втрати дoхoдів за навантажуваль-
нo-рoзвантажувальні рoбoти за рахунoк зміни курсу валют пo фактичній 
вантажoперерoбці склалo близькo 9,1 млн грн.

Недooтримання дoхoдів від зберігання вантажів прoти плану на скла-
дах пoрту oбумoвленo, як булo зазначенo вище, зменшенням дoхoдів від 
зберігання кoнтейнерів в зв’язку з вихoдoм зі складу пoрту кoнтейнер-
нoгo терміналу та зменшенням у звітнoму періoді в зрівнянні з аналoгіч-
ним періoдoм 2013 рoку середньoгo терміну зберігання вантажів з 19,5 дo 
рівня 15,4 діб та середню дoхoдну ставку з 0,46 дo 0,16 грн. за 1 т/дoбу. 
Дo тoгo ж, фінплан ДП «ІМТП» на 2014 рік передбачав залучення кре-
дитних кoштів в сумі 171 276 тис. грн. на рoзвитoк вирoбництва. Тривала 
прoцедура з атвердження Фінплану та oтримання дoзвoлів на залучен-
ня кредитних кoштів, призвелo дo перенoсу стрoків реалізації прoектів 
(придбання пoртальнoгo крану та днoпoглиблення підхіднoгo каналу дo 
17,0 м) на 2015 рік, від реалізації інших (незначних за oбсягами фінансу-
вання) прoектів дoвелoся взагалі відмoвитися [9].

Рівень кoнт ейнеризації імпoрту в Україну у 2014 р. станoвив 9,9% 
(у кoнтейнерах на мoрських суднах відправлялoсь 9,3% загальнoгo oбся-
гу експoрту тoварів, у кoнтейнерах на залізничнoму транспoрті —  0,3%, 
вантажних автoмoбілях —  0,3%). Для ДП «Іллічівський МТП» ці пoказ-
ники є ще м еншими. Різниц я між пoказниками експoрту та імпoрту 
пoрту oбумoвлена диспрoпoрціями у зoвнішній тoргівлі тoварами, кoли 
імпoртується переважнo гoтoва прoдукція з висoким ступенем oбрoбки 
(яка підляг ає кoнтейнериз ації), а експoртуються сирoвинні низькoтех-
нoлoгічні види тoварів [7].

Для пoдальшoгo рoзвитку кoнтейнеризації ДП «Іллічівський МТП» 
неoбхіднo змінити тoварну нoменклатуру вантажів, щo перерoблюються 
у пoртах (п ричалах). У пo ртах здійснюється перерoбка переважнo на-
ливних (18, 9%) та сипких (55,5%) вантажів (в oснoвнoму, руди, зерна, 
вугілля, на фти, нафтoпрoд уктів), частка перерoблення вантажів у кoн-
тейнерах залишається на рівні 4,3%, на пoрoмах —  2,1%, у трейлерах і ін-
ших шасі —  0,2%. Кoнтейнерні перевезення мoрем з Oдеси є фінансoвo 
вигідними, o скільки варті сть транспoртування ванта жу мoрем суттєвo 
нижча за вартість перевезення іншими видами транспoрту. Перевезення 
мoрським транспoртoм дo Oдеси має лише oдин недoлік —  вoнo пoтре-
бує більше ч асу. Фрахтува ння цілих кoнтейнерів FCL  чере з Oдесу є 
ідеальним для oптимізації транспoртних oперацій з імпoрту та експoрту 
мoрським шляхoм. При цьoму власник вантажу має виключне правo на 
викoристання усієї ємнoсті кoнтейнеру [6].

В Європі, завдяки реалізації програми «Мoрські магістралі» (Motor-
ways of the sea), стався перерoзпoділ: 20% вантажoпoтoків були перена-
правлені на  екoлoгічні ви ди транспoрту (зoкрема вoдний). При цьому 
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найбільшoгo поширення набула технологія перевезень Рo-Рo (roll-on 
roll-off). В Україні перспективи рoзвитку мультимoдальних перевезень 
із залученням вoднoгo транспoрту експерти пoв’язують з реалізацією 
нoвoгo Єврoпейськoгo прoекту ЛOГМOС в рамках регіoнальнoї прoгра-
ми ТРАСЕКА «Лoгістичні прoцеси і мoрські магістралі ІІ», метoю якoгo є 
підтримка міжнарoднoї тoргівлі, спрoщення руху тoварів шляхoм удоско-
налення логістики, сумісності транспортних систем і рoзвитку мультимo-
дальних перевезень. В прoекті беруть участь: Азербайджан, Бoлгарія, 
Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Мoлдoва, Румунія, Туреччина, 
Узбекистан та Україна.

ДП «Іллічівський МТП» не рoзвиває мoрські кoнтейнерські переве-
зення через наступні причини: недoскoналу нoрмативнo-правoву базу, 
диспрoпoрції між рівнями рoзвитку пoтужнoстей пoртів з перерoблення 
вантажів та залізничнoї інфраструктури, щo дo них примикає, щo галь-
мує рoзвитoк кoнтейнерних і кoнтрейлерних перевезень, висoкі ризики 
мультимoдальних oператoрів при oрганізації кoнтейнерських перевезень 
на значні відстані за участю двoх і більше видів транспoрту, відсутність 
в Україні рoзвинутoї мережі транспoртнo-лoгістичних центрів, а такoж 
інституту лoгістичних oператoрів, недoстатність висoкoпрoфесійних 
і дoсвідчених спеціалістів з питань перевезень данoгo типу [3].

Виснoвки та перспективи пoдальших дoсліджень. Oтже, пoширення 
кoнтейнеризації на вoднoму транспoрті не тільки для ДП «Іллічівський 
МТП», а й для всієї держави сприятиме ефективній oрганізації вирoб-
ництва в системі вoднoгo транспoрту. Це дoзвoлить значнo збільшити 
oбсяги перевезень вантажів теритoрією України, сприятиме підвищенню 
кoнкурентoспрoмoжнoсті ДП «Іллічівський МТП» пoрту на світoвoму 
ринку транспoртних пoслуг, рoзвитку мережі існуючих транспoртних 
кoридoрів, інтеграції транспoртнoї інфраструктури України дo світoвoї 
транспoртнoї системи. Для рoзвитку міжнарoдних мoрських кoнтейнер-
ських перевезень в Україні, зoкрема у ДП «Іллічівський МТП», неoбхід-
нo реалізувати наступні захoди.

1. Ствoрити правoве підґрунтя для рoзвитку кoнтейнерських переве-
зень та їх інтеграції з єврoпейськoю мультимoдальнoю мережею (ТЕN-T).

2. Підвищувати кoнкурентoспрoмoжність пoрту ДП «Іллічівський 
МТП» з метoю залучення дoдаткoвих oбсягів вантажів.

3. Підгoтувати неoбхідну технічну, oрганізаційну, технoлoгічну та 
правoву базу для ширoкoгo впрoвадження принципу «єдинoгo вікна» 
при митнoму oфoрмленні вантажів, щo перетинають державний кoрдoн, 
впрoвадження системи електрoннoгo декларування тoварів із застoсу-
ванням електрoннoгo цифрoвoгo підпису.

4. Здійснювати підгoтoвку висoкoпрoфесійних фахівців в України 
у сфері oрганізації міжнарoдних мoрських кoнтейнерських перевезень 
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шляхoм підгoтoвки фахівців у вищих навчальних закладах. Рoзвитoк пе-
ревезень данoгo типу сприятиме інтеграції транспoртнoї системи Украї-
ни дo світoвoї системи перевезень, щo дoзвoлить в пoвній мірі викoриста-
ти свій транзитний пoтенціал.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА 
В СТРАНАХ ЗАПАДА

В настоящее время как западные, так и развивающиеся страны пе-
реживают крупнейший гуманитарный кризис со времен миграции 40-х 
годов ХХ века. По данным ООН сегодня в постоянном вынужденном 
передвижении находятся 60 млн чел. [1]. Прибывая в иностранное госу-
дарство, беженцы сталкиваются с большим количеством проблем во всех 
сферах жизни: быт, юриспруденция, образование, медицина, общение 
и т. д. Превалирование в этническом составе вынужденных мигрантов 
выходцев из арабских и африканских стран особенно обостряет пробле-
му языкового барьера.

Основная нагрузка и решение проблем, связанных с размещением 
и адаптацией переселенцев, приходится на правительства принимающих 
стран и налогоплательщиков. С целью облегчения налогово-бюджетного 
бремени, а также повышения эффективности помощи беженцам, органы 
государственной власти и добровольцы все чаще обращаются к инфор-
мационным технологиям, применение которых содержит значительный 
потенциал сокращения расходов на оказание информационно-консуль-
тационных услуг, преодоление языкового барьера и увеличение охвата 
целевой аудитории предоставления помощи [2]. Например, в рамках 
проекта неприбыльной организации Urban Refugees («Городские бежен-
цы») «#Techfugees», объединяющего специалистов в области информа-
ционных технологий для оказания помощи вынужденным переселенцам, 
живущим не в лагерях беженцев, а в городах, была разработана програм-
ма SMS’Up. Функциональные возможности данного сервиса аналогичны 
приложению для обмена сообщениями WhatsUp, но основаны на техно-
логии смс, и позволяют беженцам, у которых отсутствует смартфон или 
доступ к интернету, общаться путем создания приватных чатов, отправив 
смс-заявку на короткий номер и получив ответное смс с наименованием 
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новой группы. Другие пользователи могут присоединиться к беседе ана-
логичным образом путем отправки смс-запроса с указанием названия 
желаемой группы. Плата за общение значительно ниже, чем тарифы на 
стандартную переписку посредством смс-сообщений [3].

Еще одно мобильное приложение Soul Medicine будет запущено 
в июне 2016 года специалистами благотворительного проекта открытых 
ресурсов Chayn, созданного с целью использования технологий для рас-
ширения прав женщин и их защиты от насилия и угнетения. Мобильное 
приложение Soul Medicine разрабатывается специально для вынужден-
ных переселенцев и содержит образовательный курс о биологических 
основах жизнедеятельности человека и возможность подписки на по-
лучение ежедневных ободряющих и вдохновляющих сообщений через 
предпочтительный канал: смс или WhatsUp. Приложение будет доступ-
но на шести языках: дари (Dari), пашто (Pashto), немецком, француз-
ском, арабском и греческом [4]. Мобильное приложение HaBaby было 
создано британскими специалистами во время специализированного ха-
керского, или технологического, марафона (hackathon), организованного 
с целью решения проблем миграционного кризиса, для оказания кон-
сультативной медицинской помощи беременным женщинам-беженкам. 
Приложение содержит общие советы, сведения о симптомах недомога-
ний, методах их устранения, а также информацию о возможности досту-
па к бесплатной медицинской помощи в каждой стране [5].

Правительство Канады финансирует проект по разработке мобильно-
го сервиса, основанного на технологии смс, который позволит прибывшим 
беженцам получать электронные консультации на их родном языке по 
вопросам, связанным с медициной, образованием, приобретением пред-
метов первой необходимости, продовольствия и т. д. В будущем появит-
ся возможность личного общения беженцев с местными иностранными 
специалистами в определенной области посредством обмена голосовыми 
и текстовыми сообщениями между пользователями, зарегистрированны-
ми в приложении для смартфонов в режиме реального времени [6].

Возможность чтения информации и получения ответов на семи язы-
ках (немецком, английском, русском, французском, польском, арабском, 
турецком) по вопросам регистрации, здравоохранения, образования, 
семьи, насилия, экстренных ситуаций и быта, предоставляет Clarat —  
информационный сервис, которым пользуются не только беженцы, но 
и местное население Германии [7]. Лидер турецкой телекоммуникацион-
ной отрасли SoukTel спонсировал проект разработки информационного 
сервиса, благодаря которому беженцы могут задавать правовые вопросы 
и получать бесплатные консультации юристов в реальном времени [8]. 
Услуги юристов оплачиваются за счет государства, которое значитель-
но повышает эффективность расходов на оказание помощи беженцам за 
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счет уменьшения издержек на содержание персонала, сокращения време-
ни ожидания в очередях и исключения дублирования вопросов.

Таким образом, перспективными направлениями использования ин-
формационных технологий для помощи переселенцам и решения про-
блем современного миграционного кризиса в Европе и других государ-
ствах Запада, а также в развивающихся странах, являются:

– разработка справочных информационных сервисов, основанных 
на технологии смс-сообщений, а также приложений для смарт-
фонов, доступных на родных для переселенцев языках с целью 
предоставления консультативно-справочной информации во всех 
сферах жизни;

– создание приложений, которые позволяют зарегистрированным 
пользователям отправлять беженцам ободряющие сообщения, ви-
део или изображения со словами поддержки;

– распространение информации среди беженцев о возможностях 
получения помощи посредством использования информационных 
технологий.
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The article is written with the support of the Russian Humanitarian 
Foundation. Project № 14-37-01203 “Theory and Practice of banks’ transna-
tionalization: the role of TNB from developing countries and countries with 
economies in transition” (Статья написана при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда. Проект № 14-37-01203 “Теория и прак-
тика транснационализации банков: роль ТНБ из развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой”).

Transnational processes in today’s world are objective as the consequence 
of globalization and international labour division. That is why they are so in-
teresting to study and getting involved for business community, governments, 
international organizations, analytic and rating agencies.

Transnational companies (TNCs) (nowadays they are called by interna-
tional organizations, e. g. UNCTAD, multinational enterprises, MNEs) play a 
key role in today’s global economy. In just 25–30 years of active development 
of TNC of fourth and fifth generations in the international division of labor, 
the creation of the world’s GDP significantly increased both in absolute and 
in relative terms. For instance, if in the 1980s TNC provides 30% of the GDP 
of countries with market economies, in the 2010s the increased number of 
branches of multinationals provide more than a half of world production.

All those facts totally explain and illustrate why transnationalisation is so 
important to study both in theoretic and practical aspects. Some of the moti-
vations for people to use the services of TNBs instead of regional and national 
banks are expounded in the author’s previous works [1, 3]. New tendencies in 
capital movement between Eastern European countries and especially Russia 
and the EU are stated in other works [2]. While studying different questions 

1 The article is written with the support of the Russian Humanitarian Foundation. Project 
№ 14-37-01203 “Theory and Practice of banks’ transnationalization: the role of TNB from devel-
oping countries and countries with economies in transition” (Статья написана при поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда. Проект № 14-37-01203 «Теория и практика 
транснационализации банков: роль ТНБ из развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой»).
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about bank transnationalisation (especially in Eastern European countries 
[4]) the author made certain conclusions concerning the exact xharacteristics 
of the process in different European countries. These conclusions are present-
ed below.

Starting from the banks from major EU economies —  France and Germa-
ny —  let’s say that they do possess major world and regional TNBs that exe-
cute their activities in different regions from which one of the most promising 
still stays Eastern Europe including Russia and the newly created Customs 
Union of Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Armenia even taking 
into account the sanctions of 2014–2016 against Russian economy.

French transnational banks are as many as 3 major (BNP Paribas (24th 
place of the Forbes 2000 biggest MNEs all over the world ratings), Société 
Générale (115th place), Natixis (305th place) and 2 regional (Credit Agricole 
(110th place), CIC Group (499th place)). We studied the transnationalisa-
tion experience of 3 of them that allowed us to understand that in France 
traditionally banks became to be transnational long before Second and even 
First World War using governmental help and financing as the parts of fi-
nancia l-industrial groups. They executed investment s in special sectors of 
economy in the form of cofinancing of the projects.  For example railway in 
China (Paribas, 1897), oil extracting and steel-casting in Romania (Paribas, 
1930s) , short-term obligations of trade firms from the Russian Empire and 
Great Britain (Société Générale, 1870–90s), agriculture in Europe (Credit 
Agricole, from 1884). Even after the significant help of the French govern-
ment all these banks eventually became private with shares quoted on many 
stock exchanges in all continents.

German TNBs are represented by 1 major (Deutsche bank (448th place of 
Frobes 2000 rating)) and 3 regional (Commerzbank (333th place), Deutsche 
Pfandbriefbank (1614th place), DVB Bank (1968th place)) banks. We stud-
ied the activity of 2 of them that was the foundation for basic conclusions: 
German  banks also were created as transnational from the very beginning, 
they were created by private individuals and firms and usually to resist the 
influence of French and British banks already operating in Germany. Deut-
sche Bank AG, Germany’s largest TNB, in 19 th —  early 20 th century after its 
inception, has been focused on large-scale international investment projects 
such as North Atlantic Railway in the US, Anatolian railway connecting Is-
tanbul and Ankara, railways Iraq, China. At the same time the path of devel-
opment of the German multinational banks was significantly different from 
the previously considered French. Thus, the financial-industrial group creat-
ed the founders of the bank, but he did not become a part of FIG. Deutsche 
Bank bought the shares of domestic banks, expanding the sphere of influence 
in Europe, as well as shares of industrial companies engaged in foreign trade. 
In the course of military operations of World War II and the occupation of a 
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number of Eastern European countries, the bank has been the main financial 
agent of the German Government. Successfully ordering of such advantages, 
he retained a presence in these countries, gradually restoring its credibility 
and image of the company. Also, after the war, the emphasis was placed on the 
expansion of its presence in developed countries, where there were the world’s 
financial centers, Great Britain, USA and Japan. Commerzbank AG, estab-
lished almost together with Deutsche Bank, was initially created to support 
German exporters abroad, not only in Western Europe but also on other con-
tinents, especially in Latin America. It should be noted that this bank was cre-
ated in opposition to the British and French credit and financial institutions 
that have already made a serious expansion in the German financial sector.

So to summarise we must say that TNBs form Western Europe executed 
their expansion to other regions of the world usually by investing in the major 
spheres of heavy industry and infrastructure, also agriculture as one of the 
most subsidised sphere of economy in Europe. They merged with the national 
or depending on their national economy banks and acquired financial insti-
tutions in the countries of their region but with weaker economy, especially 
the banks from Eastern Europe as the promising market with much money 
and uncertain rules. They do not neglect the opportunity of governmental 
help and financing. They opened branches in major financial centers all over 
the world starting from European cities and step by step expanding to firstly 
Nothern and Latin Americas and then to Asia.

Continuing with the TNBs from Eastern Europe we must state, that the 
only examples of successful expansion story is referred to Hungarian OTP 
Group (1425th place) and Czech Home Credit bank. There are other examples 
of banks and banking groups in the CEE region with assets in banks abroad: 
J & T Group (Czech Republic) owns J & T Bank in Russia; Euroaxis bank 
(Serbia and Montenegro) with representation in Serbia and Russia; NOA 
Holdings (Albania) with offices in Russia (through Forus bank specializing 
in microfinance), Poland and Albania and a small number of others. The ma-
jority of such transnational structures are closely related to the economy of 
Russia and are often formed on the basis of Russian financial institutions as 
banks with foreign participation.

While studying the experience of Eastern European TNBs expansion we 
drew to a conclusion that they are much younger than the financial institu-
tions from “the Old Europe”. And this factor makes it even harder to expand 
further and not be acquired by financial giants from Austria, Germany, UK 
and France. But they managed to do it using the help from government and 
especially the carefully elaborated politics of IPOs. Another priority direction 
for their expansion was creating branches in the less developed countries of 
the region and especially in Russian regions, where big banks were afraid to 
perform concerning the uncertainty of legislation. Also if they performed in a 
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certain region they tried to form a FIG in it and were not very fast in acquir-
ing new banks in other regions.

So finally we must conclude that the lessons from both Western and 
Eastern European TNBs transnationalisation history should be considered by 
both business makers and financial institutions owners.
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АНАЛІЗ СТАНУ ТРАНСКОРДОННОГО  
СПІВРОБІТНИЦТВА У ЄВРОРЕГІОНІ  

«НИЖНІЙ ДУНАЙ»

Одним з найперспективніших для України є Єврорегіон «Нижній 
Дунай». Створення цього єврорегіону зробило тіснішим співробітництво 
у різних галузях між прикордонними регіонами Республіки Молдова, 
Румунії та України. Вказуючи на досягнуті результати діяльності євро-
регіону, слід наголосити, що у 2002 році єврорегіон був нагороджений 
спеціальним призом Асоціації —  «Вітрила Папенбургу» за «розвиток со-
ціокультурного співробітництва, незважаючи на складну ситуацію у при-
кордонних районах України, Румунії та Республіки Молдова».

Діяльність Єврорегіону дозволила залучити досить значні кошти між-
народної технічної допомоги. У 2000–2003 рр. реалізовано проект «При-
дунайські озера, Україна. Стале відновлення та збереження природного 
стану екосистем», який фінансувався програмою ТАСІS СВС, бюджет —  
2,5 млн.євро [1]. У 2004 році за кінчилась двохрічна програма TACIS 
«Бізнес-інфраструктура Одеської області, Єврорегіон «Нижній Дунай», 
метою якої було зміцнення сектор у малого підприємництва в контек-
сті транскордонного співробітниц тва. 2006–2007 роки були присвячені 
реалізації проекту «Запобігання надзвичайним ситуаціям і захист від 
повеней у Єврорегіоні «Нижній Ду най». 14 квітня 2016 року відбулось 
засідання Єврорегіону «Нижній Ду най», на якому було обрано нового 
президента Єврорегіону з української сторони, ним став голова Одеської 
обласної ради Анатолій Урбанський, серед пріоритетів якого проект по-
ромної переправи Орловка —  Ісакча [2]. Крім цього, у поточному році має 
завершиться проект, що стосується генерального плану розвитку туриз-
му в Єврорегіоні «Нижній Дунай» вартістю 2,5 мільйона євро.

За даними обласного управління статистики обсяг експорту товарів 
Одеської області до Румунії у 2015 році майже у сім разів перевищував 
експорт послуг. Загальний обсяг експорту зменшився у 2015 році у по-
рівнянні із 2014 роком на 691,5 тис. дол. США та становив 15649,6 тис. 
дол. США.
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Рис. 1. Експорт товарів і послуг Одеської області до Румунії

Що стосується імпорту Одеської області з Румунії, він має тенден-
цію до зниження та у 2015 році у порівнянні із 2014 роком зменшився на 
156586,1 тис дол. США та становив 25119,4 тис. дол. США.

Рис. 2. Імпорт товарів і послуг Одеської області до Румунії

Стосовно торгівлі із Республікою Молдова, тут також спостеріга-
ється негативна тенденція. Загальний обсяг експорту у 2015 році був 
на 3944,8 тис. дол. США менше, ніж у попередньому році та складав 
56645,2 тис. дол. США. У 2015 році обсяг експорту товарів більш ніж 
утричі перевищував експорт послуг.

Рис. 3. Експорт товарів і послуг Одеської області до Молдови

Стосовно імпорту товарів і послуг Одеської області з Республіки 
Молдова, загальний імпорт зменшився на 13984 тис. дол. США в 2015 
році у порівнянні із попереднім показником та склав 11432,5 тис. дол. 
США. Частка імпорту послуг також досить незначна та зменшилася за 
рік до 860 тис. дол. США.
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Рис. 4. Імпорт товарів і послуг Одеської області до Молдови

Як бачимо, останнім часом значно послабились торговельно-еконо-
мічні відносини між Одеською областю з Румунією та Республікою Мол-
дова, що негативно впливає на стан транскордонного співробітництва 
у єврорегіоні «Нижній Дунай».

Що стосується прикордонної інфраструктури, залізничне, автомо-
більне, морське, поромне, повітряне та інші види сполучення через дер-
жавний кордон здійснюється лише у пунктах перепуску: на кордоні з Ру-
мунією їх 10, з Республікою Молдова —  54.

Одеський регіон і Україна в цілому вбачають великий стратегічний 
інтерес у функціонуванні даного єврорег іону. До сильних сторін цього 
єврорегіону можна віднести: вигідне географічне положення української 
частини єврорегіону; наявність трьох портів (Рені, Ізмаїл, Усть-Дунай-
ський); будівництво поромної переправи «Орловка», яка буде пущена 
в експлуатацію в середині 2016 р.; набуття Румунією з 2007 р. членства 
у ЄС; сприятливі географічні умови для розвитку агропромислового 
комплексу; наявність науково-дослідних центрів, розвинута система ви-
щої освіти.

Існує у єврорегіоні і низка невикористаних можливостей, що можуть 
покращити ефективність співпраці. Наприклад, поява нової поромної 
переправи приведе до збільшення проходження вантажних потоків та 
автомобільних потоків. Доцільним є створення спеціалізованих агропро-
мислових, туристичних, транспортних, енергетичних кластерів; співро-
бітництво у сфері екології й охорони навколишнього природного середо-
вища, зокрема, проведення робіт з очищення русла р. Дунай; формування 
інтегрованих туристичних продуктів, створення єдиної туристичної ме-
режі; удосконалення інструментів фінансування проектів транскордон-
ного співробітництва.

Але існують і слабкі сторони, такі як: наявність візового режиму 
з Румунією; високий рівень безробіття, нелегальна міграція населення; 
екологічні проблеми; низький рівень конкурентоспроможності малого 
та середнього бізнесу; низький рівень ПІІ між регіонами, незначна роль 
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в економіці Одеської області торговельних та інвестиційних зв’язків із 
суміжними регіонами; низька технологічність українських портів і висо-
ка зношеність інфраструктури; відсутність офіційного сайту єврорегіону; 
недосконалість механізму спільного фінансування транскордонних про-
ектів; напруженість в дипломатичних українсько-румунських та україн-
сько-молдавських відносинах; розбіжності в законодавстві, різний рівень 
повноважень регіональних влад у країнах. Якщо вплив цих слабких сто-
рін не буде мінімізован, можуть з’явитися загрози ефективності функціо-
нування єврорегіону, такі як: деградація периферійних територій; розви-
ток корупційних схем та кримінальних ситуацій; незацікавленість сторін 
у здійсненні єврорегіонального співробітництва; недостатня координо-
ваність дій в рамках співробітництва, відсутність єдиних інтересів.

Як зазначають експерти, розвиток транскордонного співробітництва 
в майбутньому буде розвиватися по висхідній. Що стосується прямих 
і непрямих грошових вливань, то тільки на кооперацію в рамках тран-
скордонного співробітництва Румунія-Україна на період 2014–2020 рр. 
передбачено 60 млн євро [3].

Пріоритетом діяльності єврорегіону в цьому році стане створення 
українсько-румунських поромних переправ Орловка-Ісакча та Ізма-
їл-Тульча. У сфері залізничного транспорту обговорювалось питання 
відновлення ділянки Березино-Бессарабка, який з’єднає Одеську заліз-
ницю з портом Рені в обхід Придністров’я, і   перепрофілювання заліз-
ничного моста Кантемир-Феліче в комбінований для скорочення шляху 
з Кантеміра на Бухарест [4].

Отже, поступове нівелювання проблем у сфері ТКС створюватиме 
сприятливі умови для активної участі України у євроінтеграційних про-
цесах.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА  
В УМОВАХ КРИЗИ  

(НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ»)

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності промислового під-
приємства виступає одним з ключових моментів його успішного функ-
ціонування на ринку, тим самим підтверджується конкурентоспро-
можність його продукції. В умовах економічної кризи подібний підхід 
повинен бути пріоритетним: він дозволяє знайти нові ринки і сегменти 
збуту товарів, забезпечити приплив валюти, створює умови для закупівлі 
імпортної сировини і напівфабрикатів, збереження робочих місць, залу-
чення висококваліфікованих кадрів.

Питаннями теорії зовнішньоекономічної діяльності підприємства та 
особливостям її стратегічного планування займались такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені такі як І. Багрова, Л. Батченко, В. Гриньова, О. Кіреєв, 
А. Кредісов, Ю. Макогон, О. Мельник, А. Мокій, Л. Стровський, Т. Ци-
ганкова, О. Чугай тощо. Однак та практиці важливим є не лише вивчен-
ня, узагальнення і проведення дослідження теоретичних положень щодо 
цього питання, але й аналіз конкретного досвіду зовнішньоторговельної 
діяльності українських підприємств. Практичне використання напрацю-
вань сучасних економістів продемонструємо на прикладі одеського під-
приємства ПАТ «Одескабель».

Публічне акціонерне товариство «Одескабель» входить у групу про-
відних підприємств з виробництва кабельно-провідникової продукції 
в країнах СНД. Зовнішньоекономічна діяльність реалізується підприєм-
ством у формі експорту продукції що виробляється, імпорту матеріалів 
і обладнання, а також у формі надання маркетингових послуг і послуг 
виробничого характеру.
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Ефективність експорту товарів визначається економіко статистични-
ми методами. Найбільш прийнятним з них здаються методи зіставлення 
виручки-нетто до повних витрат підприємства на експорт, які включають 
витрати на виробництво і реалізацію продукції. На неї впливають такі 
фактори як експортна ціна, обсяги реалізованої продукції, рівень наклад-
них витрат, собівартість одиниці товару. Показник економічної ефектив-
ності експорту розраховується за формулою [2]:

Е = 
В
З

 = 
( )

( )
0

0

*

*

О Ц

О С Н+
,                                              (1)

де Е —  показник економічної ефективності експорту, %; В —  виручка від 
реалізації товарів, грн; О —  обсяг продажів кабелю за рік; Ц —  середня 
ціна кабелю, грн; C —  собівартість кабелю, грн; Н —  накладні витрати, грн.

Розрахуємо показник ефективності експорту за 2012–2014 рр. Скла-
дові ефективності експорту представимо у вигляді таблиці (табл. 1).

Таблиця 1
Розрахунок ефективності експорту  

підприємства за період 2012–2014 рр.

2012 2013 2014

Обсяг продажів кабелю за рік, км 17 788,29 11 945,96 13 584,83

Середня ціна кабелю, грн/км 254717,88 310374,04 300501,88

Собівартість кабелю, грн/км 222264,9 306561,7 289999,9

Виручка від реалізації товарів, грн 362 604 320,25 510 781 271,54 622 473 039,99

Накладні витрати, грн 350503075,7 498115846,3 619988273,5

Ефективності експорту, % 105,27 89,12 89,53

За даними таблиці 1 можна дійти висновку, що ефективність експор-
ту кабелю знизилась на 16% за трирічний період. Підвищення або зни-
ження ефективності експорту пов’язане з зміною виручки, собівартості 
і накладних витрат.

Розрахує мо вплив факторів на ефективність експорту. Вплив всіх 
складови х на показник ефективності визначається прийомом «ланцю-
гових пі дстановок». Для визначення ступеня залежності ефективності 
експорту від всіх факторів за рік необхідно здійснити послідовну підста-
новку всіх показників року в розрахунок ефективності експорту за попе-
редній рік.

Вплив ус іх факторів на показник ефективності експорту кабелю 
в 2013 р.:

1. Зміна обсягу продажів: 
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Е= 
( )

( )
( )

( )
0

0

* 11�945,96*254717,88

* 11�945,96*222264,9 350503075,7

О Ц

О С Н
=

+ +
= 1,0123.

Отже, при зниженні обсягу продажів у 2013 р до 11 945,96 км кабелю, 
показник ефективності знизився з 116,59% до 101,23% (на 4,03%).

2. Середній рівень цін: 

Е = 
( )

( )
( )

( )
0* 11�945,96*310374,04

* 11�945,96*222264,9 350503075,7

О Ц

О С Н
=

+ +
=1,2335.

Збільшення ціни кабелю дозволило підвищити ефективність експор-
ту на 18,09%.

3. Зміна собівартості: 

Е = 
( )

( )0

*

*

О Ц

О С Н+
=

( )
( )

11�945,96*310374,04

1� 1�945,96*306561,7 �350503075,7)+
=0,924.

Таким чином, збільшення витрат виробництва кабелю в середньому 
з 222264,9 грн. до 306561,7грн. призвело до зниження ефективності екс-
порту на 12,87%.

4. Зміна накладних витрат: 

Е = 
( )

( )
( )

( )0

�*� 11�945,96*310374,04

�*� � � 1� 1�945,96*306561,7 �498115846,3)

О Ц

О С Н
=

+ +
= 0,8912.

Отже, збільшення накладних витрат призвело до зменшення ефек-
тивності експорту на 16,15%.

Вплив усіх факторів на показник ефективності експорту кабелю 
в 2014 р.:

1. Зміна обсягу продажів: 

Е = 
( )

( )
( )

( )
0

0

* � 13�584,83*310374,04
�

* 1� 1�945,96*306561,7 �498115846,3)

О Ц

О С Н
=

+ +
= 0,9043.

Отже, при збільшенні обсягів продажу в 2014 р до 13 584,83 км кабе-
лів, показник ефективності збільшився на 1,31%.

2. Середній рівень цін: 

Е = 
( )

( )
( )

( )
0* 1� 3�584,83*300501,88

* 1� 1�945,96*306561,7 �498115846,3)

О Ц

О С Н
=

+ +
= 0,8755.

Зменшення ціни кабелю призвело до зменшення ефективності екс-
порту на 1,57%.

3. Зміна собівартості: 

Е = 
( )

( )
( )

( )0

*� 1� 3�584,83*300501,88

*� � 1� 1�945,96*289999,9 �498115846,3)

О Ц

О С Н
=

+ +
 = 0,9199.
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Таким чином, скорочення витрат виробництва кабелю дозволило 
підвищити ефективність експорту на 0,41%.

4. Зміна накладних витрат: 

Е = 
( )

( )
( )

( )0

�*� � 13�584,83*300501,88

*� � � 1� 1�945,96*289999,9 �619988273,5)

О Ц

О С Н
=

+ +
 = 1,047.

Отже, збільшення накладних витрат призвело до підвищення ефек-
тивності експорту 0,56%.

Результати аналізу ефективності представимо в таблиці (таблиця 2).

Таблиця 2
Вплив основних економічних факторів на ефективність  

експорту товарів в 2014 р в порівнянні з 2012р.

Рік Всього
В тому числі за рахунок

Обсяг продажів 
кабелю за рік

Середня 
ціна кабелю

Собівартість 
кабелю

Накладні 
витрати

2013 -16,15% -4,03% +18,09% -12,87% -16,15%

2014 +0,41% +1,31% -1,57% +0,41% -0,41%

За підсумками аналізу всіх складових показника ефективності екс-
порту підприємства в 2013–2014 рр. можна зробити висновок, що основ-
ною причиною низького зросту ефективності продажів кабелю є немож-
ливість в короткі терміни збільшити кількість вироблених і реалізованих 
кабелів, в даний час обсяги продажів занадто малі, проте, беручи до ува-
ги перспективність цього напрямку, в майбутньому слід очікувати його 
зростання. Негативним фактором є тенденція до збільшення накладних 
витрат, вплив цього фактора буде збільшуватися зі зменшенням обсягів 
продажів, тому потрібно налагоджувати стале та невпинне виробництво. 
Собівартість виробів на даний момент висока, тому підприємство має 
шукати шляхи її зниження, а ефективність експорту можна підвищити 
в разі залучення нових постачальників матеріалів за нижчими цінами. 
В цілому можна зробити висновок, що експорт кабелів є неефективним, 
але спостерігається тенденція виходу з кризового становища.

Щоб підвищити ефективність здійснення ЗЕД для ПАТ «Одеска-
бель» особливо в умовах сьогоденної кризи можна запропонувати на-
ступне:

 • вихід на зовнішній ринок завжди є вступом до конкурентної бо-
ротьби. В умовах кризи та високої насиченості і навіть перенаси-
ченості світових товарних ринків кожен товар (і товаровиробник, 
що за ним стоїть) змушений вести боротьбу за перевагу споживача. 
Зростаючий інтерес до якості, викликаний посиленням конкурент-
ної боротьби на світовому ринку, ставить цілком конкретне завдан-
ня перед виробником продукції. Питання стандартизації у даному 
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випадку розглядаються у якості базової основи, без якої немож-
ливо підвищення якості продукції у масштабах всієї держави в ці-
лому [5]. В цілому до якості товару ПАТ «Одескабель» нарікань 
немає, але часта продажів закордон залишається малою, в цього 
можна зробити висновок, що маркетингова політика проводиться 
а недостатньому рівні, тому саме на ці питання слід звернути увагу;

 • конкурентні позиції у міжнародній торгівлі проявляються також 
через механізм цін. Їх рівень на зовнішніх ринках продовжує за-
лишатись діючим важелем управління чи ослаблення позицій екс-
портера. Собівартість товарів ПАТ «Одескабель» залишається ви-
сокою, потрібно працювати на пониження витрат на виробництво. 
Це насамперед можливо здійснити за рахунок ефекту масштабу. 
Разом з тим, фірму має цікавити не безвідносне до витрат досяг-
нення найвищої можливої конкурентоспроможності, а забезпе-
чення такого її рівня, який дозволяє вийти на максимальний обсяг 
прибутку. Наприклад, західні компанії працюють не над підвищен-
ням рівня конкурентоспроможності взагалі, а над підтримкою її 
оптимального рівня, іншими словами, прагнуть керувати нею [1].

Для того, щоб вдосконалити систему збуту підприємству ПАТ «Одес-
кабель» пропонується використати такі рекомендації:

а) удосконалення контролю при плануванні продажів. За допомо-
гою використання економіко-математичних методів і моделей прогнозу-
вання й планування продажів, їх вдосконалювання й відновлення, у тому 
числі на базі використання ПК. Підприємству пропонується використо-
вувати такі принципи ефективності контролю при плануванні продажів: 
плануванням продажів в організації повинен займатися не тільки плано-
во-економічний відділ, його варто покласти на спеціалізований підрозділ 
відділу збуту або маркетингу, що відіграє координуючу роль у плануван-
ні діяльності організації. Крім того, повинна бути розроблена система 
оперативного контролю виконання планів збуту.

б) удосконалювання контролю виконання планів збуту. Детально 
пророблена й документально закріплена збутова політика стає ефектив-
ним інструментом поточного й наступного контролю за збутовою діяль-
ністю організації і її положенням на ринку.

Отже, головна можливість підвищення ефективності полягає в збіль-
шенні виробів в загальній структурі експорту, за рахунок цього можна 
вважати, що є можливість зменшення середнього рівня ціни кабелю без 
використання таких методів, як підвищення цін для клієнтів. Потрібно 
відмітити, що управління конкурентоспроможністю не суперечить орі-
єнтації підприємства на одержання прибутку. Керівникам ПАТ «Одеска-
бель» слід почати розглядати питання прибутковості з позицій якості, 
споживчих властивостей продукції, тобто реалій конкурентної боротьби.



Секція 8. Міжнародна економіка 

-86-

Література

1. Положение об Экспортно-импортном отделе ОАО «Одесскабель», утверж-
денное Генеральным директором ОАО «Одесскабель»: решение от 11 февраля 
2009 г. — 6 с.

2. Сельцовский В. Л. Экономико-статистические методы анали за внешней 
торговли / В. Л. Сельцовский. —  М.: Финансы и статистика, 2013. — 512 с.

3. Сумец А., Банюлис Р. Оперативн ая оценка эффективности маркетинго-
вого канала // Маркетинговые иссл едования в Украине —  № 4 (11), — 2005 —  
С. 23–31.

4. Сумец.А.М., Банюлис.Р. Использование метода анализа иерархий для вы-
бора канала распределения продукции // Маркетинговые исследования в Укра-
ине —  № 2 (15), — 2006 —  С. 43–48.

5. Семе нов Г. А., Станчески й В. К., Панкова М. О. Організація і планування 
на підп риємстві: Навчальний  посібник. —  К. Центр навч. літератури, 2006. — 
528 с.



-87-

Секція 9.  
ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

Крочак Марія Сергіївна
студентка кафедри фінанси та кредит

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
м. Київ, Украина

НАФТОВА РЕНТА В УКРАЇНІ

У даній роботі наведено аналіз справляння рентних платежів за на-
фту і газовий конденсат в Україні за останні десять років та наведені век-
торні напрямки для більш ефективного вилучення природної ренти. На 
даний час тема досить актуальна, оскільки економіка України перебуває 
в кризовому стані, та пошук нових методів, що сприятимуть економічно-
му зростанню просто необхідний.

В Україні питаннями удосконалення механізму справляння рентних 
платежів займалися О. Молдаван, В. Міщенко, В. Данилишин, О. Бара-
новський та інші. [6], [7], [8]. Водночас в Україні недостатньо дослідже-
но ефективність справляння рентних платежів на макроекономічному 
рівні.

Рента —  регулярно одержуваний дохід з капіталу, майна або землі, що 
не вимагає підприємницької діяльності.Частина доходів, що не пов’язана 
з рівнем технологій та ефективністю виробничого процессу називають 
природною рентою. З позицій предмета дослідження, нафтова рента —  це 
різновид природної ренти, тобто додатковий прибуток, що отримується 
нафтовидобувними компаніями при експлуатації кращих нафтових діля-
нок землі в існуючих умовах товарного виробництва. [5]

Аналізуючи тенденції розвитку сучасної економіки, можна виділити 
наступні закономірності. В економічно розвинених країнах переважають 
непрямі податкові методи вилучення нафтової ренти, в чітко вираженому 
грошовому вираженні. У бідних країнах, а також країнах з економікою, 
що розвивається і відносно закритою економікою широко застосовують-
ся непода ткові методи вилучення ренти. Наприклад, в США і Велико-
британії взагалі не застосовуються угоди про розподіл продукції. Бідні 
держави в  силу об’єктивних причин, наприклад в умовах прогресуючої 
інфляції,  для запобігання стагнації виробництва і краху національної 
економіки просто змушені використовувати різні елементи натурально-
го обміну.
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Оскільки нафта є міжнародним товаром і її ціна регулюється на сві-
тових нафтових біржах, виникло поняття «світового замикаючого ро-
довища» —  родовища з найбільш високими витратами виробництва, що 
вводиться в виробництво з метою задоволення попиту на нафту в зада-
ний момент часу, і відповідної ціни. З одного боку, замикаюча ціна відо-
бражає собівартість видобутку нафти на гірших родовищах в країнах, що 
є основними її споживачами —  сьогодні це держави Азіатсько-Тихооке-
анського регіону —  Китай, Корея, Індія та ін. З іншого боку, вона відобра-
жає динаміку попиту та пропозиції на світових ринках, що залежить від 
політичної кон’юнкту ри, локаль них військових дій, економічних санк-
цій, від договірної політики країн ОПЕК і багато чого іншого.

Виходить, що на зовнішні фактори формування нафтової ренти впли-
вати практично неможливо, тоді як на фактори всередині країни можна 
впливати економічно. Одним з таких внутрішніх факторів впливу є став-
ка рентих платежів. В Україні з 2006 року ця ставка суттєво змінилася. 
(табл. 1).

Таблиця 1
Ставки рентних платежів за видобуток нафти  

в Україні у 2006–2016 рр.

Назва груп корисних ко-
палин, що надана у корис-
тування надрами гірничо-

му підприємству

Ставка рентної плати
(грн/т)

Ставка, відсоток від 
вартості товарної про-

дукції гірничого підпри-
ємства (%)

2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Нафта, (конденсат):

– з покладів, які повністю 
або частково залягають 
на глибині до 5000 метрів

1529,9 2141,86 2141,86 39 39, 
(42)

45 45

– з покладів, які повністю 
залягають на глибині по-
над 5000 метрів

566,1 792,54 792,54 17 18 21 21

Джерело: власні розрахунки на основі джерел [2], [9]

До 2012 р. плата за надра з метою видобутку більшості корисних 
в Україні встановлювалась в абсолютних показниках за одиницю видо-
бутої сировини. У світовій практиці такий підхід використовується все 
рідше, оскільки встановлена специфічна ставка плати не корелює із об-
сягом природної ренти, що може змінюватися з часом. В Україні він ви-
користовувався зважаючи на відсутність ефективного механізму контро-
лю за доходами та витратами видобувних підприємств. Він забезпечував 
мінімальну але гарантовану суму стягнення частини рентних платежів.
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Із прийняттям Податкового кодексу, у 2011 р. ставки рентної пла-
ти за видобуток нафти та конденсату з глибини до 5000 м зросли із 
1529,9 грн/т до 2141,86 грн/т, а з глибин понад 5000 м —  з 566,1 грн/т 
до 792,35 грн/т. [3]

Згідно закону № 4834-VI «Про внесення змін до Податкового кодек-
су України щодо удосконалення деяких податкових норм» з 1 січня 2013 
р. скасовано рентну плату та збільшено плату за користування надрами, 
яка відтепер встановлювалась у відсотках від вартості видобутих вугле-
воднів, але не менше за ставку встановлену у абсолютних величинах. [1]

Така система нарахування рентних платежів потребує кращого ме-
ханізму контролю податкових органів за тим аби у звітності видобувних 
підприємств ціни реалізації сировинної продукції відповідали ринковим 
цінам. Але в умовах монополізованого ринку та слабкої інституційної 
складової це зробити дуже важко.

Нажаль, законопроект про підвищення ставки плати за надра до рівня 
55% та 30% доходу від реалізації нафти та конденсату, що видобувається 
з глибини відповідно до 5000 м та більше 5000 м поки що до розгляду не 
береться, але на мою думку це було б доцільно.

Варто зазначити, що уряди більшості країн не вилучають всієї суми 
природної ренти. У Норвегії держава крім податку на прибуток, що ста-
новить 28% у нафтовидобувних компаній вилучає додатково ще 50% від 
прибутку до оподаткування, тобто в цілому —  78%. Використання цього 
механізму оподаткування в Україні дало б змогу вилучати близько 92% 
від обсягу природної ренти, що в перерахунку на відсоток від отриманих 
доходів від реалізації нафти становить в середньому 64%.

Проте, найбільш ефективним методом нарахування рентних плате-
жів є оподаткування чистого прибутку видобувних підприємств за вищи-
ми ставками ніж для підприємств, що не пов’язані із видобутком корис-
них копалин. Він враховує не тільки зміну цін на сировинні товари, а й 
витрат на їх видобуток. Проте, для його реалізації необхідно налагодити 
контроль податкових органів за витратами підприємств, зростання репу-
тації та відповідальності видобувних підприємств перед суспільством. [9]

У законодавстві багатьох країн, наприклад Великобританії та Норве-
гії, є поняття додаткового доходу, який виникає за рахунок використання 
корисних копалин. Як і в Україні, вони є власністю держави. Додатковий 
дохід є юридичне вираження ренти природних ре сурсів. Частина його 
держава вилучає у вигляді податку на додатков ий дохід з більш висо-
кою ставкою, ніж податок на прибуток (в Норвегії, наприклад —  80%). 
Однак, такий підхід призводитиме до втрати стимулів видобувних ком-
паній у підвищенні рентабельності за рахунок інвестиційної скла дової, 
вилучення частини нормального прибутку в умов ах погіршення умов 
видобутку і т. д. Створення відповідного механізму нарахування рентних 
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платежів, який би враховував зазначені аспекти є теоретично можливим, 
однак занадто громіздким для впровадження в практику. [7]

Підсумувавши, можна сказати, що основні напрямки пошуку рішень 
зосереджені у визначення найбільш ефективного оподаткування надпри-
бутків. У довгостроковому періоді, після того як ціни реалізації продукції 
видобувних підприємств відповідатимуть ринковим, а витрати не будуть 
завищуватись, доцільно розглянути варіант щодо встановлення рентної 
плати у відсотках до чистого прибутку за прикладом Норвегії.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ БЮДЖЕТНИМ  
ДЕФІЦИТОМ ТА ІНФЛЯЦІЄЮ В УКРАЇНІ

У 2014 році економіка України увійшла в період глибокої та затяжної 
стагфляції, коли галопуюча інфляція супроводжується стрімким падін-
ням виробництва. В умовах макрофінансових шоків справжнім викликом 
для вітчизняної економіки стає збалансування бюджету. Важливе науко-
ве-практичне значення має дослідження взаємозв’язку між бюджетним 
дефіцитом та інфляцією, адже недостатнє теоретичне обґрунтування їх 
взаємозалежності та як наслідок неефективні дії щодо їх регулювання 
можуть стати руйнівними для національної економіки.

У світовій фінансовій науці існує дві протилежні наукові позиції 
щодо оцінки впливу бюджетного дефіциту на розгортання інфляційних 
процесів.

Так, Дж. Кейнс підтримував позитивний вплив дефіциту бюджету на 
економіку. Згідно з його теорією, основою економічного зростання є під-
тримка високого рівня споживчого попиту за рахунок державних витрат. 
Неминучим наслідком такої політики є дефіцит бюджету і зростання 
грошової маси в економіці країни. Монетаристи вважають, що наслідком 
зростання грошової маси є пропорційне зростання цін на продукцію. За 
Кейнсом такий зв’язок буде зберігатися лише в умовах повної зайнятості. 
Іншими словами, будь-яке збільшення грошової пропозиції буде розпо-
ділятися між підвищенням цін, збільшенням грошової заробітної плати 
і зростанням виробництва та зайнятості. І чим далі від стану повної зайня-
тості перебуває економіка, тим більшою мірою збільшення грошової маси 
буде позначатися на зростанні виробництва і зайнятості, а не на зростанні 
цін [1, ст. 67]. Новокейнсіанці стверджували про необхідність збалансова-
ного бюджету в часі, а дефіцит бюджету вважався антикризовим чинником.

Монетаристи, як уже зазначалося, вбачають однією з основних при-
чин інфляції саме бюджетний дефіцит, так як постійному зростанню цін 
обов’язково передує постійне зростання пропозиції грошей, а дефіцит бю-
джету є одним із джерел випуску в обіг незабезпечених грошей [2, ст. 88].
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У вітчизняній економічній науці переважно погоджуються з монета-
ристською теорією і схиляються до думки, що саме хронічний дефіцит 
бюджету України стимулює інфляційні процеси в економіці.

Вплив, який чинить бюджетний дефіцит на розвиток інфляції, знач-
ною мірою залежить від способів його покриття. Для фінансування де-
фіциту в Україні призначені внутрішні та зовнішні запозичення. Моне-
тизація дефіциту емісійними коштами Національного банку заборонена 
законом. Однак емісійним джерелом покриття, хоч і опосередкованим, є 
купівля НБУ облігацій внутрішньої державної позики. Сам по собі ви-
пуск ОВДП не має сприяти розвитку інфляції в країні, але тільки якщо 
кінцевим покупцем переважно виступають юридичні і фізичні особи, 
а не НБУ. Бо щоб купити ці облігації, центральний банк додатково емі-
тує гроші. Частка ОВДП, що знаходиться на балансі НБУ, від усіх випу-
щених облігацій станом на кінець 2015 р. склала рекордні 77% (Рис. 1). 
У 2014 році «друкарським станком» НБУ було профінансовано 40% до-
ходів зведеного державного бюджету, у 2015 році —  28% [3].

Рис. 1. Частка ОВДП, які знаходяться у власності НБУ, від усіх ОВДП,  
які знаходяться в обігу (побудовано на основі даних [3])

Варто зазначити, що за певних передумов емісія додаткових грошей 
(через бюджетний дефіцит) може і стимулювати економіку, пригнічую-
чи тим самим причини інфляції, але тільки якщо кошти інвестуватимуть-
ся через адекватні інструменти в рентабельні проекти. Тоді вони будуть 
працювати на економічний ріст, а не створювати «зайві гроші». Але, на 
жаль, в Україні такі умови не створюються і усі додаткові гроші надхо-
дять прямо на споживчий ринок, викликаючи інфляцію попиту. Отже, 
сутність проблеми полягає в тому, що продуктивна емісія (тобто емісія 
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грошей, що використовувалася б реальним сектором) є недостатньою, 
а непродуктивна емісія є надмірною.

Потреба в подібній грошової емісії зменшується за рахунок зовніш-
ніх запозичень, але з іншого боку —  збільшується їх погашенням та об-
слуговуванням. Сьогоднішні позики Укр аїни інфляційнонебезпечні 
в довгостроковому аспекті, особливо з  урахуванням темпів інфляції та 
зниження валютного курсу, так як знижується купівельна спроможність 
грошей і віддавати доведеться більше, ніж позичили [2, с. 118]. Крім цьо-
го, кошти позик спрямовуються на покриття бюджетного дефіциту і на 
невиробничі цілі, тобто не створюють джерел відшкодування, але збіль-
шують державний борг. На рис. 2 ми бачимо, що державний борг України 
постійно зростає, а згідно з прогнозом МВФ, до кінця 2016 року він зро-
сте до 92,3% від рівня ВВП, порівняно з 79% в кінці 2015 року.

Рис. 2. Динаміка державного боргу та ВВП України  
(побудовано на основі даних [3])

На жаль, інвестиційні видатки і державного, і місцевих бюджетів 
України мізерні, тож можна вважати, що весь бюджетний дефіцит Украї-
ни носить споживчий характер і певною мірою обумовлює інфляцію.

З усіх цих міркувань випливає, що бюджетний дефіцит впливає на 
монетарну ситуацію в Україні, а через неї на інфляцію, але не визна-
чальним чином, як це видно на рис. 3. В той же час величезні зовнішні 
запозичення не лише погіршують економічний стан України, а і став-
лять під загрозу фінансову безпеку країни. Внутрішні запозичення не 
залучають заощадження населення та суб’єктів господарювання, що по-
гіршує становище реальної економіки. Швидка ліквідація бюджетного 
дефіциту, не підкріплена реальними кроками в напрямку стабілізації 
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самої економіки, лише ускладнює і без того важку фінансову ситуацію 
в країні.

Отже, для виходу економіки з кризи необхідно, по-перше, значно під-
вищити питому вагу інвестицій в пріоритетні галузі економіки, стратегіч-
но важливі та рентабельні проекти, по-друге, виділити державні інвестиції 
в окремий бюджет —  бюджет розвитку, заснований на концепції підтрим-
ки та розвитку інвестиційних пріоритетів. Використання керованої емісії 
на фінансування інвестиційних проектів не несе в собі таких негативних 
наслідків, як її спрямування на фінансування поточних видатків бюдже-
ту (звичайне «проїдання» коштів). Адже внаслідок зростання інвестицій 
повніше завантажуються існуючі та створюються нові виробничі потуж-
ності, що зменшує інфляційний сплеск унаслідок емісії. Інвестиції також 
дають можливість отримати реальні доходи підприємствам та їх працівни-
кам, що в підсумку дасть змогу збільшити реальні доходи бюджету. Саме 
цей шлях, надаючи поштовх економічному зростанню, допоможе виріши-
ти інфляційну проблему на тривалу перспективу та подолати стагфляцію.

Рис. 3. Співвідношення динаміки дефіциту бюджету і темпу інфляції  
в Україні протягом 2008–2015 рр. (побудовано на основі даних [3])
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АРЕНДНОГО 
ЖИЛЬЯ НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНСКОЙ 

ИПОТЕЧНОЙ КОМПАНИИ (КИК)

Современный отечественный рынок жилой недвижимости характе-
ризуется низким уровнем предложения жилья; слабой инфраструктурой; 
неудовлетворенным спросом на жилье нового качества, а также высокими 
ценами на недвижимость. Значительное количество жилья в Казахстане 
относится к ветхому и аварийному, и при этом, у большинство граждан 
собственных сбережений на покупку жилья нет, доходы в национальной 
валюте сильно обесценились и сократились, а условия по ипотечному 
кредитованию ужесточились.

Рынок арендного жилья —  один из эффективных способов решения 
вопроса доступности жилья, это механизм, который до недавнего времени 
не был развит в нашей Казахстане. В настоящее время доступное жилье 
в аренду реализуют 3 оператора государственной жилищной программы:

– АО «Жилстройсбербанк Казахстана» — предлагает арендные квар-
тиры молодым семьям;

– АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» —  возводит жилые 
дома для граждан со стабильным доходом (п ри условии отсут-
ствия собственной жилой недвижимости);

– АО Казахстанская ипотечная компания (КИК)- в рамках госпро-
граммы развития регионов до 2020 года работает исключительно 
с теми, кто стоит в очереди на жилье от государства, т. е. квартиры 
от КИК рассчитаны на социально незащищенные категории насе-
ления (при этом, КИК реализует и другие программы) [1]. Особен-
ностью программы оператора КИК является то, что аренда явля-
ется фиксированной. Арендные платежи остаются неизменными, 
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пока договор аренды не будет исполнен. Арендаторы жилья по ли-
нии КИК застрахованы от валютных рисков.

В Программе развития регионов до 2020 года отсутствуют ставки 
вознаграждения, комиссии, гарантийный платеж и первоначальный 
взнос; Оплату арендных платежей можно производить через любой банк; 
Жилье переходит в собственность через 20 лет; Платежеспособность 
арендатора оценивается на основании его доходов, которые он может 
документально подтвердить. Участник направления должен предъявить 
справку с места работы о зарплате, справку о стаже работы, копию тру-
довой книжки. Также рассматривается кредитная история на основании 
отчета, который предоставляет кредитное бюро.

По данным на 1 января 2016 года на учете нуждающихся в жилище по 
республике состояло 368 730 человек, максимальное количество очередни-
ков отмечено в столице-Астане и самом густонаселенном регионе страны — 
Южно-Казахстанской области, наименьшее их количество приходится на 
Жамбылскую и Мангистаускую области. На четыре агломерации (Астана, 
Алматы, Шымкент, Актобе), определенные Программой развития регио-
нов, приходится более 30% от общего количества очередников (Таблица 1).

Из указанных в Таблице 1 претендентов на жилье из коммунального 
жилищного фонда более 156,5 тысяч человек —  это многодетные и не-
полные семьи, семьи, имеющие или воспитывающи е детей-инвалидов 
и т. д., 159 тысяч человек —  бюджетники и го сударственные служащие, 
50 тысяч — дети-сироты; 2, 2 тысячи человек, единственное жилище ко-
торых признано аварийным и 268 человек —  это инвалиды и участники 
ВОВ.По направлению Программы «Доступное жилье —  2020» «аренда 
с выкупом и аренда без выкупа» принимаются заявки от Бюджетников, 
госслужащих, военнослужащих, космонавтов, кандидатов в космонавты, 
лиц занимающих государственные выборные должности. В эту катего-
рию входят 159 002 граждан Казахстана.

В анализе рынка недвижимости для оценки доступности жилья ши-
роко используется коэффициент доступности, основанный на взаимос-
вязи между доходами населения и ценами на жилье и показывающий, 
за какой срок среднестатистическое домохозяйство может накопить на 
среднестатистическую квартиру [3].

Результаты расчетов коэффициен та доступности показали, что 
в 2015 году казахстанской семь е со среднестатистическим доходом для 
приобретения квартиры за счет собственных средств со средней площа-
дью по средней стоимости в городе потребуется 10 лет. Как видно из Та-
блицы 2, дольше всех придется копить жителям гг. Шымкента, Атырау, 
Кокшетау, Астаны и Актау (по убывающей). Быстрее приобрести квар-
тиру смогут жители г. Талдыкоргана — за 3 года 9 месяцев при условии, 
что семье придется жить на доходы в размере прожиточного минимума.



-97-

Секція 11. Проблеми мікроекономіки 

Таблица 1 
Информация о количестве, состоящих в очереди граждан  

на получение жилья из государственного жилищного фонда  
в разрезе регионов по состоянию на 1 января 2016 года

№ 
Наименова-

ние областей, 
городов

Всего со-
стоящих 
в очере-

ди, граж-
дан

в том числе:

Инва-
лиды и 

участни-
ки ВОВ

Дети-сиро-
ты и дети, 
оставши-
еся без 

попечения 
родителей

Соци-
ально- 
уязви-

мые слои 
населе-

ния

Бюджетники, 
госслужащие, 
военнослуж., 
космонавты, 

кандидаты 
в космо-

навты, лица 
заним. гос 

выборн. 
должности

Граж-
дане РК 

един-
ственное 
жилище 
которых 
призна-
но ава-
рийным

1 Акмолинская 18 188 26 4 297 6 457 7 211 197

2 Актюбинская 23 452 3 3 085 10 371 9 928 65

3 Алматинская 30 146 115 5 086 12 964 11 961 20

4 Атырауская 19 504 2 1 171 6 514 11 531 286

5 ВКО 19 904 44 4 814 7 211 7 632 203

6 Жамбылская 15 342 19 1 798 9 243 4 282 0

7 ЗКО 20 006 2 2 494 8 098 9 162 250

8 Карагандин-
ская

30 709 4 6 462 13 253 10 638 352

9 Костанайская 23 263 18 4 990 8 325 9 865 65

10 Кызылордин-
ская

20 606 2 1 533 10 049 8 702 320

11 Мангистау-
ская

15 541 2 869 6 172 8 428 70

12 Павлодар-
ская

24 277 0 3 389 10 890 9 901 97

13 СКО 15 755 5 3 175 5 449 6 981 145

14 ЮКО 34 032 20 3 256 16 479 14 174 103

15 г. Алматы 17 352 5 1 564 7 481 8 302 0

16 г. Астана 40 653 1 2 630 17 633 20 304 85

ИТОГО 368 730 268 50 613 156 589 159 002 2 258

Составлено авторами на основании источника [2]

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что количество 
и структура закупаемого жилья в целом по стране не позволяет обеспе-
чить жильем участников программы и лишь на 4,5% покрывает предпо-
лагаемую общую потребность в жилье для желающих получить арендное 
жилье по программе КИК [5].
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Таблица 2 
Показатели доступности жилья в разрезе 16 городов Казахстана  

(данные 2015 г.) [4]

№ 
пп

Наименова-
ние города

Бюджетники, госслужа-
щие, военнослужащие, 
космонавты, кандидаты 

в космонавты, лица 
заним. гос. выборн. 

должности

Стоимость 
1 кв.метра
тыс.тенге

Среднедуше-
вые денежные
доходы насе-
ления, тенге

Коэффи-
циент до-
ступности 

жилья

1. г. Алматы 5000 306.6 834 590 6,8

2. г. Астана 17526 335,5 669 872 9,3

3. Актобе 7458 167,1 509 371 6,2

4. Атырау 9307 353.5 419 192 16,0

5. Актау 617 309,5 609 432 9,5

6. Караганда 2700 186,7 577 094 6,0

7. Костанай 4916 189,5 484 601 7,4

8. Кокшетау 2430 229,9 441 095 9,9

9. Кызылорда 6369 119.6 334 382 6,9

10. Петропав-
ловск

5204 158,6 459 984 6,5

11. Семей 2542 164,4 503 747 6,1

12. Тараз 1582 116,0 366 630 6,0

13. Талдыкорган 3557 90,0 436 333 3,9

14. Уральск 6500 152,3 444 878 6,5

15. Усть Камено-
горск

7401 193,2 503 747 7,2

16. Шымкент 6458 364.4 333 984 21,0

Итого по РК 89567 257,6 493 264 9,8

Прожиточный минимум 2015 г. — 21 364 тенге или 96,4 доллара  
(21364: 221,73 по среднему курсу доллара за 2015 год —  221,73)

Площадь квартир принята за 54 кв.м.

Следовательно, для полноценной реализации государственной про-
граммы по направлению «аренда с выкупом» и «аренда без выкупа» не-
обходимо, на наш взгляд, активизировать строительство жилых объектов 
и дифференцировать по регионам страны стоимость 1 кв. метра аренд-
ных площадей; предусмотреть возможность предоставления льготных 
условий участникам Государственной Программы в случае рождения 
очередного ребенка; скорректировать план закупки жилья в регионах, 
с учетом платежеспособности населения и коэффициента обеспеченно-
сти жильем.
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ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:  

ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Анотація. В статті розкрито поняття та мету децентралізації. Роз-
глянуто джерела поповнення місцевого бюджету та основні напрями 
видатків. На прикладі Дніпропетровщини показані перші результати ре-
форми, а саме —  порівняно плановий та фактичний бюджети об’єднаних 
громад та визначено, який податок найбільше поповнив бюджет за перші 
чотири місяці 2016 року.

Ключові слова: децентралізація, місцевий бюджет, об’єднані грома-
ди, місцеве самоврядування.

Децентралізація —  це передача значних повноважень та бюджетів від 
державних органів органам місцевого самоврядування [1].

Реформа децентралізації передбачає створення громад, які є фінансо-
во незалежними та отримують можливість затверджувати бюджет, не че-
каючи прийняття бюджету країни, робити середньострокове планування 
і визначати видатки на розвиток власної території.

Метою децентраліз ац ії є надання якомога більше прав органам, які 
ближче до людей, а також створення такого механізму державного устрою, 
який дозволяв би вирішувати питання на місцях за активної участі жителів.

Прийнятий 15 люто го  2015 року Верховною Радою України закон 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» дав початок про-
цесу децентралізації [2].
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В Україні значна частина органів місцевого самоврядування ниніш-
ніх територіальних громад включає в себе 2–3 поселення, але існують 
сільради, які складаються, наприклад, з 10 поселень, що ускладнює якіс-
не виконання повноважень. Місця обласного значення більш-менш за-
безпечені нормальними вулицями, школами, медициною, але віддалені 
території в більшості випадків всього цього позбавлені.

Децентралізація включає, в першу чергу, створення повноцінного ба-
зового рівня місцевого самоврядування. Незалежно від того, чи це велике 
місто чи мале село —  людина може отримати все необхідне [2].

Одним із важливих наслідків реформи має стати посилення матері-
альної спроможності громади. Джерелами формування доходів місцевих 
бюджетів є:

– 60% ПДФО;
– 25% екологічного податку;
– 100% єдиного податку;
– 100% податку на прибуток підприємств та фінансових установ ко-

мунальної власності;
– 100% податку на майно (нерухомість, земля, транспорт);
– 5% акцизного податку з реалізації підакцизних товарів;
– державне мито;
– плата за надання адміністративних послуг, адміністративні штра-

фи та штрафні санкції;
– збори (туристичний, за паркування);
– плата за ліцензії та сертифікати;
– оренда та рентна плата за використання природних ресурсів;
– інші доходи (трансферти, власні надходження бюджетних установ, 

кошти пайової участі тощо) [3].
Із бюджетів, крім видатків на здійснення самоврядних повнова-

жень, фінансуються видатки, які делегуються державою на виконання, 
а саме: на утримання закладів бюджетної сфери —  освіти, культури, 
охорони здоров’я, спорту, соціального захисту та соціального забезпе-
чення [3].

Децентралізація вже продемонструвала позитивні результати для 
людей і має набирати обертів. Відтепер доля реформи залежить від пред-
ставників самоврядування та громадського середовища, яке здатне не-
абияк стимулювати процес децентралізації.

Дніпропетровщина однією з перших в країні долучилася до децен-
тралізації. Наразі в області створено 16 територіальних громад. Плану-
ється створити 92 об’єднання [1].

За результатами перших чотирьох місяців 2016 року, вони перевико-
нали бюджет на 21,5%. Вони заробили близько 194 млн гривень, а це на 
34,3 млн гривень більше, ніж планували [4].
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Заплановані та фактичні бюджети об’єднань за 4 місяці поточного 
року зображені на рис. 1.

Рис. 1. Виконання бюджету ОТГ Дніпропетровщини  
за перші 4 місяці 2016 року* [4]

За ці чотири місяці найбільше бюджет громад поповнив податок на 
доходи фізичних осіб: надійшло 123,3 млн гривень цього податку (рис. 2).

Рис. 2. Частка ПДФО в бюджетах громад Дніпропетровщини* [5]

* Мирівська громада створена останньою та оформлює необхідні документи.
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Громади зацікавлені у перевиконанні бюджетів. На що саме витрати-
ти отримані гроші —  кожне з об’єднань визначить самостійно. Їх можна 
використати на ремонт доріг, забудову території, розвиток інфраструкту-
ри та ін. Збільшення бюджету та ефективне використання грошей дозво-
лить прискорити розвиток громад, підвищити якість життя людей.

Висновок. Децентралізація —  це реальний шлях до підвищення яко-
сті повсякденного життя мешканців кожного міста, селища та села.

Місцеві бюджети зараз володіють ресурсною базою, яка була значно 
збільшена. Робиться все можливе, щоб нові можливості були максималь-
но ефективно реалізовані. Об’єднуючись, долаючи певні перешкоди на 
початку, громади, тим не менше, закладають важливі основи для свого 
економічного розвитку в перспективі.

Література

1. Сайт «Центр підтримки реформ» [Електронний ресурс]. —  Режим до-
ступу: http://centre-reform.org/reformi/decentralіzacіya-t a-reforma-mіscevogo-
samovryaduvannya-regіonalnij-rozvitok.html

2. Сайт «Трибуна» [Електронний ресурс]. —  Режим доступу: https://tribuna.
pl.ua/news/dosvid-detsentralizatsiyi-shho-otrimuyut-ob-yednani-gromadi/

3. Сайт «Інститут громадського суспільства» [Електронний ресурс]. —  Режим 
доступу: http://www.csi.org.ua/wp-content/u ploads/2016/05/BroshuraZbi rnik 
Question_02-PRN.pdf

4. Сайт «Реформа децентралізації влади в Україні» [Електронний ресурс]. —  
Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2327

5. Сайт «Share and Discover Knowledge on LinkedIn SlideShare» [Електро-
нний ресурс]. —  Режим доступу: http://www.slideshare.net/DnipropertrovskState
Administration/ss-61846138



Секція 12. Фінанси, гроші та кредит 

-104-

Льон Ігор Михайович
аспірант кафедри економіки та управління

ДВНЗ «Університет банківської справи»
м. Київ, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  
МОНЕТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Процес монетизації економіки є важливою складовою реалізації цен-
тральним банком грошово-кредитної політики, від характеру якого за-
лежить забезпечення національної економіки грошима, збалансованість 
грошово-кредитного ринку, розвиток інфляційних процесів і стабіль-
ність функціонування всієї фінансової системи [1, с. 52; 3, с. 268; 11, с. 7].

Головним показником, що характеризує рівень монетизації економі-
ки, є відношення «широких грошей» (агрегат М3) до номінального ВВП, 
виражене в процентах [3, с. 268–270]. Тому в науковій літературі монети-
зацію пропонують розглядати як функцію від обсягу пропозиції грошей 
та обсягу виробництва [11, с. 12]. Однак у теоретичному плані, на наш по-
гляд, монетизацію слід розглядати як функцію від монетарної політики, 
яку реалізує центральний банк, та від економічної політики уряду. Разом 
з тим для поглибленого аналізу, виявлення особливостей процесу моне-
тизації та визначення його тенденцій можуть використовуватися й інші 
показники, що характеризують співвідношення обсягів окремих грошо-
вих агрегатів (або їх складових) і ВВП [8, с. 22; 11, с. 24].

Проведений аналіз дозволив встановити, що починаючи з 1996 р., 
рівень монетизації економіки України з незначними коливаннями по-
стійно підвищується, що свідчить про високі темпи насичення економі-
ки грошима. Так, у 2015 р. порівняно з 2005 р. загальний показник рівня 
монетизації економіки підвищився з 44,0% до 60,5%. За цей же період рі-
вень монетизації, розрахований за показником грошової бази, збільшив-
ся з 18,8% до 20,9%, а за грошовим агрегатом М0 —  з 13,6% до 17,7%. Од-
нак слід мати на увазі, що цей процес відбувається в умовах економічного 
спаду та розбалансованого грошово-кредитного і валютного ринків, що 
свідчить про його низьку ефективність.

У процесі дослідження встановлено, що для процесу монетизації 
економіки України характерним є високий рівень розбалансованості 
між темпами зростання грошової маси і реального ВВП, що, на наш по-
гляд, повністю підтверджує основні положення теорії «нейтральності 
грошей», внаслідок чого процес монетизації не стимулює зростання еко-
номіки, а, навпаки, створює додатковий інфляційний тиск [12, c. 170]. 
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Головна причина дисбалансів у процесі монетизації економіки, на наш 
погляд, полягає у незбалансованому характері грошово-кредитної полі-
тики та у відсутності її координації з фіскальною політикою [5, c. 28; 10, 
с. 27–28].

Проведений кореляційно-регресійний аналіз дозволив визначити, що 
найбільш тісний зв’язок між показниками обсягу грошей у 2005–2015 рр. 
існував між грошовим агрегатом М3 та грошовою базою і кількісно вира-
жався такими параметрами:

y = 2,46 + 1,0492 x.  r = 0,885; R2 = 0,7800.

де   y —  темпи приросту грошового агрегату М3, %;
x —  темпи приросту грошової бази, %.
Аналіз наведеної залежності свідчить, що між зазначеними показни-

ками існує  тісний кореляційний зв’язок, а зростання грошової бази на 
1 п. п. сприяє приросту грошового агрегату М3 на 1,0492 п. п.

Не дивлячись на те, що в нинішніх умовах механізми емісії та мульти-
плікування грошей банківською системою є недосконалими [3, с. 90–92; 
4, с. 94–97], проведений аналіз дозволив виявити між рівнем монетизації 
економіки та грошовим мультиплікатором тісний зв’язок, який характе-
ризується такими параметрами:

y = –5,053 + 21,422 x.  r = 0,9487; R2 = 0,9002.

де   y —  рівень монетизації економіки, %;
x —  грошовий мультиплікатор.
Аналіз одержаної залежності дозволяє зробити висновок, що зростан-

ня грошового мультиплікатора призводить до суттєвого підвищення рів-
ня монетизації, а саме рівняння може бути використане для прогнозуван-
ня коефіцієнта монетизації економіки.

Разом з тим слід визнати, що упродовж 2005–2015 рр. підвищення 
рівня монетизації економіки не було підкріплено відповідним зростан-
ням ВВП. Результати кореляційного аналізу дозволили встановити, що 
між рівнем монетизації та темпами приросту ВВП існує обернена залеж-
ність, унаслідок чого підвищення монетизації призводить до уповільнен-
ня темпів приросту ВВП. Тому можна зробити висновок, що високі тем-
пи зростання грошової маси в 2005–2015 рр. не лише не були економічно 
обґрунтованими, а шляхом акумуляції надмірного зростання в попередні 
роки в 2014–2015 рр. спричинили значний інфляційний та девальвацій-
ний сплеск.

На на ш пог ляд, посилення кумуляційного ефекту високих темпів 
зростання грошової маси упродовж тривалого періоду відбулось через те, 
що роль валютного каналу в процесі емісії грошей фактично була ніве-
льована. Натомість, частка фондового каналу була надмірно високою, що 
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й призвело до домінування фіскальної політики над монетарною, а тому 
реалізація НБУ функції стимулювання економічного розвитку практич-
но була унеможливлена [7, с. 4–6].

Відповідно до теоретичних підходів підвищення ефективності моне-
тарної політики в нинішніх умовах має ґрунтуватися на реалізації сти-
мулюючої грошово-кредитної політики шляхом поступового зниження 
офіційної облікової ставки відповідно до прогнозів інфляції, а також на 
використанні в якості операційного орієнтиру монетарної політики офі-
ційної процентної ставки [2, с. 87]. Крім того, необхідною є зміна підходів 
до використання коридору процентних ставок центрального банку та не-
допущення встановлення високої ставки за депозитними сертифікатами 
НБУ, оскільки це стримує розвиток міжбанківського кредитного ринку 
та деформує механізми фінансового посередництва.

Управління процесом монетизації економіки здійснюють централь-
ний банк шляхом проведення відповідної емісійної та грошово-кредитної 
політики, уряд і окремі учасники ринку, які сприяють процесам збалан-
сованого та пропорційного переміщення фінансових ресурсів між окре-
мими секторами та суб’єктами ринку. На сьогоднішній день серед мето-
дів та інструментів управління монетизацією економіки переважають 
монетарні та фіскальні, що обумовлює необхідність посилення емісійної, 
грошово-кредитної та валютної політики центрального банку, а також 
бюджетної та боргової політики уряду [6, 28; 8, с. 29–30; 9, с. 43–44].

Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що з метою за-
побігання посиленню інфляційного та девальваційного тиску в середньо-
строковій перспективі рівень монетизації економіки України з незначними 
коливаннями повинен залишатися на досягнутому рівні. Вдосконалення 
управління процесом монетизації економіки має ґрунтуватися на забез-
печенні домінування монетарної політики над фіскальною, збалансуванні 
грошово-кредитного ринку та стримуванні інфляції шляхом відновлення 
механізмів функціонування фінансового посередництва, міжбанківського 
кредитного ринку та кредитування реального сектору економіки.
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ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ  
ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО  

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Сучасний стан системи охорони здоров’я України є незадовільним та 
не дозволяє забезпечити право громадян на медичну допомогу на рівні, 
передбаченому законодавством України. Проблема полягає, насамперед, 
у недостатньому фінансуванні, яке необхідне для ефективного функціо-
нування галузі охорони здоров’я.

Загальновідомим є той факт, що смертність в Україні у багато разів 
перевищує народжуваність, що призводить до значного зменшення чи-
сельності українського населення. Така ситуація погіршується і від впли-
ву політичних та економічних умов, в яких перебувають громадяни нашої 
держави. Тож сьогодні питання удосконалення медичного обслуговуван-
ня та якості медичних послуг, які надаються населенню, є пріоритетним, 
оскільки людина, її життя та здоров’я є найвищою соціальною цінністю.

Розглянувши співвідношення загальних витрат на охорону здоров’я 
до ВВП в Україні та в цілому у світі, можна побачити значну відмінність. 
Так, станом на 2013 рік цей показник в Україні склав 7,77%, загальносві-
товий показник —  10% ВВП (в окремих країнах досягає 18% ВВП) [5]. 
Це свідчить про необхідність проведення реформ системи охорони здо-
ров’я України.

Для того, що покращити таке становище, необхідно змінювати всю 
систему охорони здоров’я, фінансувати її у належних розмірах, правиль-
но перерозподіляти кошти та контролювати ефективність та цільове 
використання бюджетних коштів. Також велике значення у вирішенні 
даної проблеми надається запровадженню загальнообов’язкового медич-
ного страхування.

Сучасний стан функціонування системи медичного страхування в 
Україні забезпечується добровільним медичним страхуванням.

Розглянемо розвиток галузі медичного страхування в Україні за 
2011–2014 рр. (рис. 1).
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Рис. 1.  Динаміка чистих страхових премій з медичного страхування  
за 2011–2014 рр., млн грн. [2]

З наведених даних можна зробити висновок про тенденцію до зростан-
ня чистих страхових премій з медичного страхування протягом аналізо-
ваного періоду. Сума чистих страхових премій зі страхування життя до-
сягла максимального значення у 2013 році —  2476,5 млн грн., але у 2014 
році відбулося їх зменшення до 2159,7 млн грн.

Слід відз начити, що попит на послуги з добро вільного медичного 
страхування зростає за рахунок приватного страхування корпоративних 
клієнтів. Лише невелика частина українського населення здатна сьогодні 
придбати поліс даного виду страхування.

Обов’язкове медичне страхування, як складова частина системи со-
ціального  страхування, ґрунтується на обов’язковій участі громадян, 
підприємц ів у фінансуванні охорони здоров’я безпосередньо або через 
посередни цтво страхових медичних компаній та має певні відмінності 
у порівнянні з добровільним, а саме:

– законодавче регулювання;
– широке коло застрахованих осіб;
– встановлення тарифів державою;
– страховиками є страхові компанії, контрольовані державою або 

спеціалізовані державні страхові організації;
– правила страхування встановлюються державою [1, с. 31].
На сьогодні для України можливі наступні шляхи запровадження 

обов’язкового медичного страхування: за допомогою створення єдиного 
страхового фонду з обов’язкового медичного страхування або ж за участі 
страхових компаній, які надаватимуть відповідні послуги.

Перевагою запровадження системи обов’язкового державного ме-
дичного страхування зі створенням приватних страхових компаній є 
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наявність конкуренції на ринку, що більш ефективно, ніж існування єди-
ної монопольної установи на ринку, навіть державної [4]. Однак конку-
ренція може бути й недобросовісною, що призведе до банкрутства певних 
страхових компаній. Тому мають існувати жорсткі критерії відбору таких 
страховиків, необхідно чітко визначити, що передбачає медична послуга, 
визначити її структуру та методологію розрахунку її вартості тощо.

На шляху впровадження обов’язкового медичного страхування в 
Україні стоять певні проблеми:

– відсутність нормативно-правової бази, необхідної для функціону-
вання системи обов’язкового медичного страхування;

– можливість забезпечення ефективної тарифної політики;
– низький рівень доходів громадян України, високий рівень безро-

біття;
– виведення офіційної заробітної плати працівників із «тіні», адже 

вона є джерелом сплати страхових внесків;
– складне політичне та економічне становище України.
Враховуючи різний рівень заробітної плати в Україні, необхідним є 

застосування диференціального підходу до визначення розмірів внесків, 
надаючи пільги соціально незахищеним категоріям населення та малоза-
безпеченим громадянам [3, с. 2].

Ще однією проблемою, крім вищезазначених, є суперечність між 
Конституцією України, що декларує безоплатність медичної допомо-
ги, та запровадженням загальнообов’язкового медичного страхування 
з стягненням обов’язкових страхових платежів з громадян.

Певні проблеми виникають і з боку сфери охорони здоров’я, вирі-
шення яких має передувати запровадженню обов’язкового медичного 
страхування, зокрема:

– відсутність механізмів ефективного управління медичною галуззю;
– економічна невмотивованість медичних працівників щодо поліп-

шенні здоров’я пацієнтів;
– неефективність використання витрат в галузі охорони здоров’я, 

відсутність контролю.
Вирішення всіх цих проблем потребує часу, фінансових ресурсів, від-

повідних фахівців. Тому запровадженню обов’язкового медичного стра-
хування в Україні має передувати певний період підготовки, вирішення 
існуючих проблем шляхом реформування системи охорони здоров’я.

Вирішальна роль у розв’язанні наведених проблем відводиться дер-
жаві, зокрема розробка відповідного законодавства в сфері обов’язково-
го медичного страхування та єдиної стратегії щодо впровадження даної 
системи.

Отже, впровадження обов’язкового медичного страхування є важ-
ливим кроком у реформування системи охорони здоров’я України, адже 
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дана система забезпечить додаткові надходження фінансових ресурсів 
в галузь, що підвищить якість медичних послуг, а також зменшить соці-
альне напруження громадян, сприятиме досягненню їх соціальної рівно-
сті. Варто зазначити, що дана система страхування потребує чіткого ви-
значення правових, організаційних та фінансових засад її запровадження.
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ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ  
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ  

В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ

Анотація. У статті розкрито сучасний стан зовнішньої торгівлі то-
варами в Одеському регіоні визначено головні проблеми та фактори, 
які негативно впливають на розвиток зовнішньої торгівлі. Розглянуто 
шляхи активізації зовнішньої торгівлі області за рахунок підвищення 
експортного потенціалу, проаналізовано методи державної політики сти-
мулювання експорту й підвищення конкурентоспроможності товарів ві-
тчизняного виробництва.

Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, потенціал, кон-
курентоспроможність.

Постановка проблеми. В умовах активізації процесів глобалізації 
світового господарства посилюється роль зовнішньоторговельних від-
носин регіону. Саме міжнародна торгівля як форма міжнародних еко-
номічних відносин є складовою врівноваженого економічного розвитку 
суспільства, сприяє посиленню конкурентоспроможності регіональної 
економіки, підвищує рівень життя населення та забезпечує найповніше 
задоволення його потреб.

Аналіз досліджень. Питання розвитку й функціонування зовніш-
ньої торгівлі досліджували відомі західні вчені —  В. Леонтьєв, Б. Олін, 
Е. Хекшер, Г. Хеберлер та інші. У вітчизняній еконо мічній науці проб-
леми зовнішньої торгівлі представлені І. Бураковським, Л. Дмитричен-
ко, А. Кредісовим, Ю. Макогоном, Т. Циганковою, А. С. Гальчинським, 
О. С. Власюком, А. С. Філіпченіко, В. О. Сизоненко та іншими.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Значен-
ня зовнішньої торгівлі товарами дуже високе, через те, що це має пряму 
залежність до добробуту регіону та населення, а так ож добробут краї-
ни. Тому ми повинні виділити основні проблеми, які перешкоджають 
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здійсненню зовнішньої торгівлі товарами в Одеському регіоні у достат-
ньому об’ємі.

Постановка завдання. Метою даної статі є виявлення головних проб-
лем, які негативно впливають на зовнішню торгівлю та заходи, які будуть 
доцільні до застосування, щоб вирішити ці проблеми.

Виклад основного матеріалу. Значення зовнішньоторговельної ді-
яльності важко переоцінити. З одного боку, вона виступає результатом 
міждержавного та міжрегіонального географічного розподілу праці, 
а з іншого —  умовою підвищення ефективності регіональної економіки. 
Орієнтуючись на крупномасштабний міжнародний обмін, зовнішня тор-
гівля дозволяє  розширити набір та кількість різноманітних споживчих 
благ, що надаються населенню та використовуються в національній еко-
номіці. В умов ах скорочення внутрішнього споживання експортні по-
ставки є однією найважливіших умов виживання регіональної економі-
ки. За рахунок імпорту задовольняється потреба в товарах, збільшенні їх 
асортименту, в сировині та напівфабрикатах для забезпечення виробни-
чих процесів, а також в машинах та обладнанні. Отже, ефективна зовніш-
ньоторговельна  діяльність —  необхідна умова сталого функціонування 
господарчого комплексу регіону. [2]

Оцінку ефективності зовнішньої торгівлі регіону доцільно розпочати 
з визначення р езультату його зовнішньоторговельних операцій. Аналіз 
зовнішньоторго вельних показни ків Одеської області за 2010–2014 рр. 
у таблиці 1. [1]

Таблиця 1
Показники зовнішньої торгівлі товарами  

та послугами Одеської області

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
2014 р., у % 
до 2010 р.

Експорт товарів 
та послуг, тис.
дол. США

1541120,7 1541120,7 1784639,5 1628431,2 1780071,2 115,50

Імпорт товарів 
та послуг, тис.
дол. США

3145407,2 3145407,2 4304579,9 3438643,8 2078630,6 66,08

Сальдо товарів 
та послуг, тис.
дол. США

–1604286,5–1604286,5–2519940,4 1810212,6 –298559,4 18,61

Як видно з даних наведеної таблиці, у 2014 р. обсяги експорту това-
рів та послуг досягли 1780,1 млн дол. США, імпорту —  207869 млн дол. 
США. Проти 2010 року експорт у 2014 році зріс на 15,5%, а імпорт змен-
шився проти 2008 року у 2014 році на 33,92%. Сальдо зовнішньої торгівлі 



Секція 13. Регіональна економіка 

-114-

було негативним —  298,5 млн дол. США, але у порівнянні з 2010 роком 
зменшилося на 81,39%, такий показник викликаний тим, що Одеський 
регіон почав імпортувати набагато менше і трішки збільшив експорт.

На жаль, на розвиток зовнішньої торгівлі області вирішальний вплив 
справляє група негативних факторів, а саме:

1. Низька конкурентоспроможність вітчизняних товарів та послуг.
2. Нерозвинутість базових інститутів ринкової економіки.
3. Недосконалість механізмів державного регулювання.
4. Нерозвинутість ринкової інфраструктури підтримки експорту.
Формування конкурентних переваг економіки регіону в умовах тран-

сформаційних перетворень, що відбуваються в Україні потребує проведен-
ня моніторингу показників соціально-економічного стану регіону, аналізу 
тенденцій їх змін, визначення уразливих ділянок для конкурентів та розро-
блення заходів впливу для втримання лідируючих позицій. У зв’язку з цим 
в даній роботі визначено сильні та слабкі сторони Одеського регіону, пред-
ставлені в таблиці 2. На основі даних таблиці з’являється можливість вста-
новити конкурентні переваги і конкурентні відставання Одеського регіо-
ну, а також розробити заходи підвищення його конкурентоспроможності.

Таблиця 2
Сильні та слабкі сторони економічного  

потенціалу Одеського регіону

Сильні сторони Слабкі сторони

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ

Високий рівень розвитку морегосподар-
ського комплексу.

Недостатня забезпеченість природ-
но-ресурсним потенціалом.

Розвинене інтенсивне сільське госпо-
дарство з високою часткою зрошуваного 
землеробства й індустрією переробки 
с/г продукції.

Залежність електропостачання спо-
живачів південно-західної частини 
Одеської області від Республіки 
Молдова.

Наявність унікальних промислових під-
приємств загальнодержавного значення: 
Одеський припортовий завод, Півден-
ний державний науково-виробничий 
центр «Прогрес».

Суттєві внутрішньорегіональні дис-
пропорції за рівнем соціально-еконо-
мічного розвитку.

Висока кількість суб’єктів підприєм-
ницької діяльності.

Обмежене фінансування програм 
з Державного бюджету.

Розвинуте транспортне сполучення. Високі банківські відсотки.

Розвинені машинобудування, харчова, 
легка, хімічна галузі.

Значна кількість населення, яка має 
низький рівень доходів.

Наявність спеціальних економічних зон. Незадовільний стан інфраструктури.

Джерело: [3]
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Отже, можна зробити висновок, що для забезпечення конкуренто-
спроможності регіону, його стабільного розвитку важливою є диверси-
фікація різних видів економічної діяльності, зокрема наявність промис-
ловості. Орієнтація лише на сільське господарство, туризм та роздрібну 
торгівлю не дозволить економіці Одеської області отримати належне 
зростання доданої вартості продукції, що створюється на території та 
призначається на експорт. Крім того, у кожній громаді завжди існує ча-
стина трудових ресурсів, яка повинна мати зайнятість, але не бачить себе 
у сфері послуг чи сільськогосподарського виробництва. [4]
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