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видається, що така форма взаємозв’язків не є цілком прийнятною, оскільки, 
по-перше, не гарантує надання суб’єктом господарювання відповідних по-
слуг усім, хто їх потребує; по-друге, на відміну від оренди та управління, 
не надає стороні, яка використовує причал, права використовувати речово-
правові способи захисту у разі порушення їх прав, створенні перешкод у 
використанні цього майна, в тому числі, і від власника.

виходячи з зазначеного, можна зробити висновок про можливість 
застосування договірних конструкцій оренди та управління майном до 
відносин з використання морськими та річковими портами причалів, втім 
відповідні законодавчі положення мають бути вдосконалені та уточнені, 
аби уникнути можливі позови щодо визнання відповідних договорів 
недійсними з метою захисту інтересів держави.
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ПРОБлЕМи КОнКуРЕнціЇ нА 
МіЖнАРОДнОМу КРуЇзнОМу РинКу

круїзне судноплавство виступає специфічною формою туристич-
ного бізнесу, який в останнє десятиліття став пріоритетом розвитку 
більшості країн світу, в тому числі і україни. однак висока конкуренція 
на міжнародному круїзному ринку та пов’язані із цим значні бар’єри вхо-
ду нових компаній на ринок обмежують можливості участі вітчизняних 
круїзних компаній у високоприбуткових секторах міжнародного круїзного 
ринку. загальна вартість міжнародного круїзного ринку складає 33,5 млрд. 
доларів. крім того, відсутність фінансової та адміністративної підтримки 
з боку держави, нерозвинута інфраструктури заважають подальшому зба-
лансованому розвитку круїзного судноплавства в україні.

в сучасних умовах на міжнародному круїзному ринку домінують 
крупнотонажні судновласницькі корпорації, які формують внутрішні 
відносини одна із одною на основі олігопольних відносин та картельних 
згод. ринок розподілений між такими судновласницькими корпораціями, як 
«Carnival Cruise Lines» та «Royal Caribbean International» (Экономика мор-
ского транспорта: учебник / [жихарева в. в., котлубай а. м., кибик о. н. 
и др, 2012, с.221). іншими провідними акторами міжнародного круїзного 
ринку слід вважати: «Norwegian», «MSC Cruises»та ін. (рис.1). зазначені 
корпорації посідають значні частки ринку, володіють фінансовими ре-
сурсами, а також брендовими круїзними лайнерами. так, зростання при-
бутку корпорації «Royal Caribbean International» за 2011 р. склало 11 %, а 
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корпорації Carnival Corporation Ltd – 3,3 % при умові світового зниження 
показників ділової активності підприємств за аналогічний період.

тому вітчизняні компанії не спроможні конкурувати на міжнародному 
круїзному ринку і необхідно їх позиціонувати на локальних сегментах 

круїзного ринку. в Чорноморському 
сегменті однією з провідних стратегій 
конкурентної боротьби повинна бути 
стратегія маркетингового просуван-
ня локального круїзного продукту. 
така стратегія повинна базуватися на 
єдиному маркетинговому підході всіх 
торговельних портів Чорного моря, 
просування ними спільного круїзного 
продукту, а також на диференціації 
круїзного продукту.

до того ж найбільша протяж-
ність узбережжя Чорноморського 
регіону, диверсифікація морего-
сподарського комплексу, морський 
природно-ресурсний потенціал забез-

печують значні перспективи розвитку круїзного туризму в регіоні. од-
нак, не зважаючи на позитивну динаміку суднозаходів в окремі морські 
торговельні порти україни, в тому числі і омтп, їх кількість суттєво мен-
ша аналогічного показника портів туреччини (табл.1).

таблиця 1

Кількість заходів круїзних лайнерів в ОМТП
Рік Кількість заходів, шт.

1996 30
1997 22
1998 40
1999 32
2000 34
2001 29
2009 58
2010 72
2011 73

крім того, наявні міцності морських торговельних портів використо-
вуються лише на 3 – 4 %. більш того необхідно розробити маркетингові 
заходи просування круїзного продукту україни, маршрути шатл-басів 
між омтп та авіа вокзалом, модернізація авіа вокзалу і т.і.
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49%
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24%
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Рис. 1. Розподіл частки 
міжнародного круїзного ринку 

між основними учасниками
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таким чином, значна конкуренція на міжнародному круїзному рин-
ку обмежує можливість участі вітчизняних компаній-судновласників у 
розподілі прибутків і спонукає їх до розробки програм покриття локаль-
них сегментів. одними з таких програм мають стати маркетингові про-
грами покриття послугами судновласників локальних сегментів.
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щОДО ПОняТТя МОРЕгОСПОДАРСьКОгО 
КОМПлЕКСу (ПРАВОВий АСПЕКТ)

в українському законодавстві безпосереднє визначення морегоспо-
дарського комплексу (далі – мк) відсутнє, разом з тим деякі інші визна-
чення й положення можуть допомогти проникнути в сутність мк.

так, у морській доктрині україни на період до 2035 року, що за-
тверджена постановою кму україни від 7 жовтня 2009 р. № 1307, 
застосовується термін – морська господарська (морегосподарська) 
діяльність, яка визначається як «процес отримання вигоди від використан-
ня ресурсів азовського і Чорного морів, керченської протоки та інших 
районів світового океану для задоволення потреб людини і суспільства 
та розширеного відтворення природно-ресурсного потенціалу світового 
океану» (про затвердження морської доктрини україни на період до 
2035 року: постанова кабінету міністрів україни № 1307 від 7 жовтня 
2009 р. // офіційний вісник україни. – 2009. – № 46. – ст. 3216).

наказом міністерства транспорту україни від 17.03.2003 № 209 за-
тверджена програма «основні напрямки розвитку підприємств морегоспо-
дарчого комплексу дунайського регіону до 2005 р.». у зазначеній програмі 
відсутнє визначення морегосподарського комплексу, однак наявні поло-
ження, що позначують елементи морегосподарчого комплексу дунайсь-
кого регіону, до яких програма відносить: 1) флот (річковий, морський та 
«ріка-море») українського дунайського пароплавства; 2) морські порти 
ізмаїл, рені, усть-дунайськ; 3) суднобудівельно-судноремонтні заводи 
ізмаїлу та кілії; 4) державне підприємство «устьдунайськводшлях» (про 
затвердження програми розвитку підприємств морегосподарчого ком-
плексу дунайського регіону до 2005 р.: наказ міністерства транспорту 
україни № 209 від 17 березня 2003 р. // [електроний ресурс]. режим до-
ступу: http://www. rise. odessa. ua/texts/mt209_03. php3).

вбачається, що термін «господарський комплекс» фактично є 
синонімом терміну «економіка», «національний господарський ком-
плекс» – синонімом терміну «національна економіка», «галузь господарсь-
кого комплексу» – синонімом термінів «галузь національної економіки», 
«галузь народного господарства».




