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застосовувалися до України як неблагополучної країни при здійсненні 

фінансових операцій тощо. Тому як один із варіантів в Україні необхідно 

розробити і прийняти на законодавчому рівні концепцію державного 

регулювання діяльності ТНК і підтримки вітчизняних суб’єктів 

господарювання. Таку концепцію слід прийняти у формі Закону України «Про 

державне регулювання діяльності ТНК». 

Реалізація запропонованих пропозицій на законодавчому рівні справить 

позитивний вплив на вітчизняну економіку шляхом формування її національної 

моделі, яка, перш за все, повинна передбачати надання пріоритетів у розвитку 

національного ринку вітчизняним суб’єктам господарювання, а також у 

формуванні привабливого інвестиційного іміджу України для залучення 

інвестицій потужних ТНК на взаємовигідній основі. Органи державного 

регулювання та нагляду повинні забезпечити консолідований нагляд за 

діяльністю ТНК, які здійснюють активні міжнародні операції. Ефективним тут 

має бути застосування моніторингу щодо всіх аспектів міжнародних операцій, 

що проводяться ТНК, в основному через їх філії, спільні та дочірні 

підприємства і представництва. 

 

Здорик А. Р. 

НТУ «ХПИ» 

ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

Уровень химизации – общепризнанный в мировой практике критерий 

научно-технического прогресса, который играет значительную роль в 

формировании важнейших макроэкономических показателей страны. 

Современный мировой рынок химических товаров характеризуется широким 

ассортиментом, ростом затрат на экологическую безопасность, усилением 

конкуренции за рынки сбыта, снижением ценовой конкурентоспособности 

химической продукции ведущих стран мира относительно товаров из стран с 

дешевыми трудовыми ресурсами. На страны СНГ приходится около 1/6 

мировой химической продукции, здесь особенно выделяются химические 

комплексы России и Украины. Европа лидер в производстве «тонкой» химии 

(фармацевтика, парфюмерия, фототовары и т.п.), химии бытового назначения и 

полимеров, а Северная Америка (США и Канада) – агрохимикатов. Глобальные 

изменения в структуре мирового производства и потребления химической 

продукции привели к реформам ведущих химических компаний.  

Основными тенденциями развития мировой химической промышленности 

являются: внедрение высокоэффективных экологически безопасных технологий, 

рост стоимости рабочей силы и энергоресурсов при стремлении к оптимизации 

производств; специализация компаний на продуктах с высокой добавленной 

стоимостью; упор на небольшие поточные линии; рост значимости 

нефтехимической промышленности; увеличение удельного веса газового сырья. 

Анализируя развитие мирового рынка, можно сказать, что 
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осуществляется значительное количество операций в сфере купли/продажи 

продукции химической промышленности. Химическая промышленность по 

своему экспортному значению – вторая, после чёрной металлургии, отрасль 

украинской индустрии (8-9 % экспорта страны).  

 

Ільницька С.П. 

ХІБС УБС НБУ 

ОСОБЛИВОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Економіка України знаходиться в перехідному стані, тому державне 

регулювання грошово-кредитної політики держави є необхідним. 

Проаналізувавши динаміку макроекономічних та монетарних показників у січні – 

липні 2013 року, Правління Національного банку України відзначило збереження 

цінової стабільності в державі та продовження позитивних тенденцій у розвитку 

грошово-кредитного ринку. Показник приросту індексу споживчих цін у річному 

вимірі в січні – липні 2013 року коливався в межах від "мінус" 0,8 % (у березні та 

квітні) до нульового значення (у липні).Така цінова динаміка сприяла поліпшенню 

ринкових очікувань і посиленню довіри до національної грошової одиниці 

України. Підтвердженням цього, зокрема, є стійке домінування гривні як засобу 

заощадження та поліпшення строкової структури депозитів банків. 

Так динаміка депозитів населення в національній валюті в поточному році 

характеризувалася щомісячним приростом, який за січень – липень становив 

25,4 %. Водночас вклади в іноземній валюті збільшилися лише на 1,0 %. Як 

результат показник доларизації депозитів за цей період знизився з 43,7 % до 

39,6 %.Питома вага довгострокових депозитів у їх загальному обсязі за січень – 

липень 2013 року збільшилася на 4,4 процентного пункту – до 39,1 %. 

З метою закріплення позитивних тенденцій у монетарній сфері, а також 

сприяння розвитку національної економіки Правління Національного банку 

України встановило з 13 серпня 2013 року облікову ставку в розмірі 6,5 % 

річних, що буде стимулювати активність національного бізнесу. 

 

Кабалина А.Н. 

БГТУ им. В.Г. Шухова 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РОССИИ 

Необходимость создания в России привлекательного инвестиционного 

климата уже давно ни у кого не вызывает сомнения. Основные его атрибуты: 

благоприятный налоговый режим, развитое законодательство, условия для 

справедливой конкуренции, эффективная судебная система, минимальные 

административные барьеры и качественная инфраструктура для развития бизнеса.  

Динамика и качество иностранных инвестиций в российскую экономику 

характеризуется рядом проблем. Во-первых, низка доля прямых иностранных 

инвестиций – всего 12% в 2010 г. Во-вторых, структура инвестиций 

недостаточно эффективна: в 2010 г. 17% инвестиций были ориентированы на 


