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І . Встуn . Застосування в nрактиці міжнародної торгівЛІ різних ТІІПІВ 
товарообмінних операЦІй вимагає встановлення nр~1чин та мотивІв , через 
які суб'єкти зовнішньоскономІ•Іної ДІЯльності в деяких виnадКах вщ.щюn. 
nеревагу саме їм, а не :рад1щійним формам зовнІшньої торгівлІ, тобто 
ексnортно-Імnорт ним оnераЦІям. Також nостає nроблема оцінки і ані!Лізу 
економічно• ефективІІОСtІ їх реал і зації. Необхідно зазначип1 що в 
зустрічних угодах завжди можна виокремитн контрагента-ініціа гора та 
контрагента, який через nевнІ обставини nогоджується на умови зустріч· 
ної 1 оргівлі. В найбільш розповсюдженому виnадку ексnортер певної 
продукці·• робить nроnозицІю потенційному зарубіжному nокупцевІ, • 
свою чергу останній звертається зі зворотною nроnозицією про nродаJІС 
власної nродукції на nевну суму коштів. Узагальнення досліджень ВІІЧИ3" 
нянІІХ і зарубіжних авторів дозволили встановити, що причинами з~ст
рrчної rоргівлі зарубіжних фірм можуть буrи (І- 4]: 

використання моноnольного становища певними крупнищ1 J<oW· 
панrями. які мають широке коло 1арубіжних nостачальників-конкурентІВ 
інтеІtсивна конкуренцІя змушує їх nогоджуватися на зустрІчну закуnrвJІІО 
товарІв, якІ з часом можна реаЛІзувати; 

викорисrання конкурентних nереваг одним з nотенційНІі\ кон'Іl'· 
агентів, використовуючи які можна схилити nартнера до уклад<~~111• 
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відсутність вільних коштів для фінансування імпортної 1'Іtмчасова 

8 
цьому в11 nадку Імnортер наnоля1 ас на п~ршоnочатковому 

ультаті якого буде отримано валютні кошти; р~ . ємна зацікавленість контрагентів у двосторонньому обмІНІ при вза . · б )(оштів на фінансування угоди: виходом є реалІзаЦІя арrерних 

~ІUUІвність фактору дискримінації в зовнішньоторговельних відно
один з nартнер1в змушений реалізовувати конкурентносnро

tовар на менш виrідних для нього умовах через наявність певних 
(,.к nравило суб'єктивного характеру); . 
дія фактору часу: сnонукає партнера погоджуватися на зустр1чн: 

_.І8ІР!і0 у зарубіжного контрагента nродукції, яку можна ~видше ~~аJІІ
.'J'І.Іі .. ІІІ:J-ІІЖ власну продукцію шляхом звичайної експортноІ операЦІ І ; 

намагання забезnечити довготривапі зв'язки ЗІ стра rеrічно випд
шляхом двостороннього взасмовигідноІ о товарообміну 

nричини . . 
.. ..,ш;,,...._ значної кількостІ тиПІВ міжнародних комnенсацІйних угод 

іми оцінками фахівЦІВ ЮНІСТРАЛ їх близько 60-70) [І] с 
ям ускладнення зовнішньоторговельних зв'язків , за1·острення 
на світовому ринку та наявності провідних ексnортерів, що 

· конкурентні переваги в nевній галузі світової економік~1 
сегментах ринку . Враховуючи, що таких суб'єктів зовнішньо
відносин менша юлькість, можна вважати, що ДІІЯ другої біль-

в товарообмІнНІ операції на валютній чи безвалютній 
ж таки мають примусовий характер. Тоді виникас потреба в 

•••u'"''"'"ОЇ доцільності таких зовнішньоторговельних відносин та 
ня ефективності залучення обмежених виробничих ресурсів 

продукції, що реапізусться в межах товарообмінних one~ 
в режимі ексnортно-імпортних операцій (особливо. яхщо таю 

,,. .. ~~·· ~n фірмою не епізодично, а з nевною с~1стематичністю). 
.. rІ'аІІІОІ!>ЮІ завдаmut. Метою розгляду теми товарообмінних оnеращй 

торrівлі с обrруІП)'вання методу оцінки ефективності 
оnерацій в складі зустрІЧНІІ Х угод J іноземним контрагентом. 
ий метод базується на врахуванні 1 а ких осІювних факторів: 
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І) сальдо ексnортно-імnортних операцій. Позитивне сальдо характе
ризує 11 адходження валютних коштів та, можливо, отримання nрибутку 
(якщо штуч11о не занижувалися ціни товарообмінної оnерації нижче рівня 
середи ьосв і то вих) ; 

2) вартість закуnівлі nроцукції виробничого призначення , аналогічної 
імnортній , у вітчизняних товаровиробників; 

3) додатковий економічний ефект від використання імnортованої 
продукції (в тому випадку, коли на внутрішньому риш<у відсутні замінникft 
або аналоги). 

Для визначення економічної ефективності товарообмінних операцій 
проnонується використати наступну методику: 

І . Ефект від товарообмінної угоди утворюється як сума тахих еле-
ментів: прибутки (збитки) від ексnорту в складі зустрічної угоди (вартість 
експортної nоставки за вирахуванням nовних витрат на ексnорт); збитків 
від ексnорту nродукції за цінами нижче середньосвітових (або кuнку· 
рентних) цін ІІЗ nродукцію з аналогічними якіснию1 характеристика~щ 
сальдо товарообмінної операції (вартість ексnорту за мінусом вартості 
імпорту); додаткового ефекту від імпорту: 

Ет.о = n. - з.+ Ст о • н. + Etmp• (І) 
де Пе - прибуток від ексnорту в складі товарообмінної оnерації, грн; 
Зе - збиток від експорту в складі товарообмінної оnерації при реалі· 

зації процукціі за nорівняно нижчими цінами, грн: 

ЗІ!= (Ц'"- Цт.о )•Q.,.Р' (2~ 
де Ц ... - середньосвітова ціна реалізацїі nродукції на даному cerмclffl 

світового ринку, грн; . . .. . бмінноt цто - фактична ЦІна експортноІ поставки в складІ товароо 
оnерації, грн; 

Q - обсяг ексnорту , од.; 
ар 

С . - сальдо товарообмінної операції, грн; ~ то 
р~,-н. - внутрішня норма віддачі оборотних коштів фірми . XapaJ(fC оІ-велнчину прибутку від реалізації nродукціі, що лрипадас на І rpoUI· 

оборотних коштів, залучених до процесу виробництва , грн/І·рІІ: 411~ . ~ еф . бе . ф. ми в ,-o/dY Е..,Р - еКОtІОМІЧНИИ ект ВІД О рИСНИХ захуЛІВСЛЬ Ір • 
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1818WN<>D2tний за рахунок nридбання nродукції виробничого призначення 
вняно низькими цінами чи з відносно вищим рівнем якості ; або 

(збиток) , який фірма nланус отримати від реалізації імпортної 
на вільному ринку в коротко- чи довгостроковому періоді. 

Ім.n~·т""' С,.о • Н, відображає умовний прибуток (чи збиток) від 
~r~Ьrе•rня (витрачання) валютних коштів фірми в результаті здійснення 

х оnерацій , тобто nрибуток, отр11маний 8 результаті nоnов
вих коштів у виробничо-господарській діяльності. 

" Ефективність товарообмінної оnерації: 

(3) 
Вт·о - сумарна величина nовних витрат на експорт та обернену 

в складі товарообмінної оnерації. 

Результати . В табл. І наведено вихідні дані зовнішньої торгівлі 
-·-J,...-ного nідприємства "NN" за період 1996-1999 рр ., на основі 

ено розрахунки та nроведено аналіз ефективності зустрічної 
~і.цnриємства в ди наміці. 

ефективності товарообмінних оnерацій nідnриємства лобудо
уванні валютних надходжень від товарообміну. скоригова
~ну ефекту імnортних закуnівель. Останній nолягає в економії 

з лридбамням імnортозаміщуючої nродукціі та в додат
який отримано завдяки залученню до виробництва ориrі

рСJПj:)ЗИ вноі) машинно-технічної nродукції виробничого призна-

дана величина є умовною, в бухгалтерській звітності вона 
проте її врахування є необхідним nри здійсненні еконо

доцільності таких оnерацій і , відnовідно, визмаченні сту
сті залучення виробничих ресурсів до процесу вироб

nродукції. 

безnосередньо характеризує, чи 

валютні кошти від цих операцій , чи валютні 

Взагалі nротягом аналізованого періоду відбулося 
коштів nідприємства на 181 І ,9 тис. дол. США. Така 

на користь здійснення експортних поставок у складі 
оnерацій. Важливу інформацію надає також зіставлення 
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Таблиця 1. Узаrальнююча оцінка економічної ефекntвності ексnорту 
ПJЮдукцїі з оберненою за~rуnівлею у іноземного контрагента 

ПОКЗJНІІJ< 
І . tксnорт а СІ<ЛІІда тов~

рообманноі оnсращЇ,111С 
дол. США 

2 Імnорт в складі това
рообмінної оnсращ·а. т11с 

ДОЛ США 
3 СаІLдотоварооб,Іін
ноі onepauїa. тис. дол. 
США 
4. Витрати на ексnорт. 
ТИС.ДОІІ США 
) . . ~КТ BUliMПOpTy: 
5.1. Ехоноr.шІ в ід імnорт· 
них закуnівель . тне. дол 
США 
5.2. Додатковий ефект 
BUl виробничого вихори
станнянезамінної амnор
rної nродукціі, 11ас. до.1 

США 

6 Ефект вщ то~рооб
манних оnерацІІІ, ТІІС 

доn. США 

7. Косфіщєнт ~фективно
сті товарообманних оnе
рацій 

1996 р. 1997 р 1991\р . 1999 р. 

10189,1 7957,0 6138.5 5887,7 

8436.7 9053,7 7029.5 3840,5 

1752.1 -1096 ,7 -891,0 2047.2 

9751.8 7389,9 5742,6 564 1,4 

275,4 117,9 498,0 

674.2 749.1 

\0\89 .1-9751.8+ 7957-7389,9· б\38,5·5742,6- 5887,7-56414+ 
+І752,4•о,2І+ -1096,7*0,19+ -89 І ,о•о.24+ +2047,2•0.2+ 
+275,4+674.2= + 117,9=476,6 +749,1= +498,0= J Ш.7 

=1754,9 =931, 16 
Ш4,9/(975 J .8+ [476,6/(7389,9+ 931, !~~~/42,6 І 153.7/(.5641 ,4+ 

+8436,7)::: 9053,7)= + 7029,5) = + 3840,5) = 
=0.0965 =0,0289 =0.0729 =0,1217 

обсяrу валової вартості експортних nоставок і витрат на виробн11цтво 

ексnортної продукції. Позитивне співвідношенttя вказаних параметрів 

-..ожна тлумач111 и таким чином: 

І) nродукщя ексnортується не за виробничою собівартістю, а за риІІ· 

ковими цінами: 

2) nро11укція с порівняно конкурентносnроможною на зовнішньомУ 

ринку: 

3) виробництво ексnортованО! nродукції є рентабельним. 

Повертаючись до аналізу оцінкових показників табл.\, підкреслнtоІ0 

основнІ фактори, за рахунок яких склалися значення ефектів від товар<>" 

обмінннх оnерацій. В 1996 рощ nозитивне сальдо угоди та отриманні\ 8 

складі контрах 1 ної ціни ексnортованої nродукції nідпри см ства прнбу1°~ 
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в розмірі 4.5°'о від nовних витра1 на експорт забезnечили ефект розміром 

1754,9 тис. дол. США. Відповідно, ефективність 1оварообмінних оnерацій 
склала 9,65°'о. Від'ємне сальдо 1 оварообмінних угод 1997 року поглинула 

~озитивний ефект від прибутковості ексnорту, через те одержано загальний 

· зький результат операцій . 476,6 тис. дол. США. В 1998 році від'ємне сальдо 
угод nерекрилося ефеЮ'Ом за рахунок додаткового прибутку від оберненої 

уnівлі високотехнолоrічноrо імnортного обладнання, використовуваного 

/!виробничому процесі, обсягом 749, 1 тис. дол. США, а також прибутковіС11о 

спортного виробництва (6,89%). Порівняно високим с ефект това

мінних оnерацій підnриємства, nроведених у 1999 році. Складові успіху 
тичні з факторами зовнішньоторговельних операцій 1998 року. 

lV. Висновки. Таким чином, наявність значної кількості раніше 
вказаних об'єктивних і суб'єктивних. умов зовнішньої торпвлі сnричиняє 

:ошук нетрадиційних шляхів реалізації на міжнародних ринках конку
е:нтних можливостей національних nідприємств, в тому числі, за рахунок 

міжнародних товарообмінних угод. Проnонована методика оцінки ефек

тивності зустрічних операцій базується на врахуванні в складі ефекту: 
'tt 

..-lhV'мrv (збитків) від ексnорту, збитків від ексnорту nродукції за цінами, 

середньосвітових (або конкурентних), сальдо товарообмінних оnе

що складає наукову новизну дослідження. Практичне значення ВІд 

м.о~м·~иня nредставленої методики полягає у можливості здійснювати 

АЧ.ІJ~'-'ІІ>Іt.rаn контроль за доцільністю залучення обмежених виробничих 

підприємства до зовнішньоторговельного обміну технологічно 
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