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розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах ринкової 
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СУЧАСНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ 

ТА БЕЗПЕКИ 
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У статті розглядається ринок канцелярських товарів в Україні. 

Досліджується вплив виробників на розвиток канцелярських товарної продукції 

на зовнішньому та внутрішньому ринках 

Ключові слова: ринок канцтоварів, виробник, товари для офісу, товари для 

учнів. 

Рівень розвитку торгівлі канцтоварами в Україні ще досить невеликий та 

відносно молодий. Більш менш цивілізовані риси він став обирати лише в 2000 

році. Його прийнято називати ринком товарів для офісу та школи, оскільки десь 

40 % продавців мають в асортименті не тільки канцелярські товарні категорії. І 

це при тому, що зараз період комп‘ютеризації. 

Ділові аксесуари, щоденники, предмети, якими пишуть успішно 

реалізуються і на інших ринках. А канцелярський ринок складається з багатьох 

сегментів : письмові атрибути, паперова продукція, продукція для офісів та 

багато іншого. Тому специфіку діяльності компаній, які зайняті на цьому 

ринку, розрізняють, в основному, в залежності від характеру реалізації: через 

дистриб‘юторів, оптових посередників, роздрібну торгівлю, а також шляхом 

обслуговування корпоративних клієнтів. 

Мета дослідження – дослідження ринку канцелярських товарів в Україні та 

вплив виробників на розвиток канцелярських товарної продукції на 

зовнішньому та внутрішньому ринках. 
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Питанням щодо функціонування підприємств роздрібної торгівлі 

канцелярськими товарами займались Корженко К.А., Полякова Т.А., Чайкова 

О.І. та ін. 

Торгівлю канцелярськими товарами умовно поділяють на два основних 

комерційні напрями: для офісів та для учнів (школярів, студентів тощо). 

Перший напрям залежить від кількості діючих та підприємств, що з‘являються, 

їхнього рівня фінансування, моди, інших факторів, які можуть впливати на 

кількість використаного канцелярського товару. 

За потребами можна виокремити такі сегменти канцелярського ринку: 

1) дешеві канцтовари; 

2) канцтовари з довгим терміном служби, нестандартні потреби 

(наприклад, папір газетний формату А6); 

3) канцтовари зі строго нормованими технічними характеристиками; 

4) жорстко нормований асортимент канцтоварів; 

5) оперативне доправлення канцтоварів; 

6) раціонально дібраний асортимент канцтоварів, 

7) канцтовари для вищого керівництва; 

8) дитячі канцтовари, шкільні канцтовари; 

9) канцтовари-подарунки, канцтовари-іграшки; 

10) канцтовари для художників, канцтовари-інструменти (макетні ножі, 

скотч, металеві лінійки) [3]. 

При другому напряму попит залежить від наповнення учбових закладів, а 

воно – прямий наслідок демографічної ситуації в країні. Маючи знання в цій 

області, легко вичислити, чи буде попит в канцелярських товарах або навпаки. 

Відомо, що за останні 7-8 років народжуваність а Україні не падає, а 

залишається на тому ж рівні. 

На ринку канцтоварів українських виробників відносно мало. А нових 

давно вже не з‘являлось. Вхід на ринок ускладнений високою конкуренцією як 

серед виробників, так і серед імпортерів. 

В даний час, залишилось шість компаній, які продають зошити на 
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українському ринку. Причому потужність їх заводів в два рази перевищує 

потрібність населення. Канцелярський бізнес досить тяжкий і термін окупності 

вкладень в нього великий. 

Деякі західні виробники канцтоварів мають столітню історію. Особливо 

досягли успіху американські виробники ручок. Всесвітньо відома компанія 

ParkerPenCompany майже все минуле століття входила до четвірки найбільших 

виробників письмових інструментів на планеті. Ручки Parker без збільшення 

стали еталоном на ринку. Це видно і зараз, інші компанії використовують 

технічні та дизайнерські рішення Parker.  

До прикладу, ще в 1905 р. засновник компанії Джорш Паркер запатентував 

кнопкову систему заправки ручок, а до цього чорнила заливалися в ручку 

піпетками. Нині брендом Parker володіє американська компанія 

NewellRubbermaid, а вся продукція виробляється на підприємствах 

Великобританії та Франції. 

Ще одна відома марка ручок – італійська Tibaldi, славиться не тільки 

своєю надійністю, но і вартістю. В квітні минулого року була встановлена 

рекордно висока ціна за ручку з пера цієї компанії – більш EUR 6 млн. 

Ексклюзивна ручка FulgorNocturnus італійської марки була випущена в 

одиночному екземплярі та стала однією із кращих творінь виробників 

письмових інструментів. Корпус ручки вироблений із 18-каратного золота з 

платиновим нанесенням і інкрустований більше тисячі чорних діамантів. Ще 

945 діамантів розміщено на ковпачку ручки. В додаток до цього 123 рубіна 

прикрашають кільце, що опоясує ковпачок, ще 16 рубінів розташували на 

верхівці ковпачка. 

Ці дві фірми випускають ексклюзивну продукцію, та більше половини 

доходів дає продаж простих шарикових ручок (окрім сезону шкільних 

канцтоварів). Ті з них, які стоять 2-3 грн., складають біля 70 % ринку. Далі 

йдуть маркери та олівці. 

В цілому, споживачі ручок обирають середній сегмент, де позиції вже 

зайняті брендами Pilot, Cabinet, Pentel и Zebra (до 25 % ринку). Зараз нове життя 

отримали щоденники – як ділові, так і особисті. 
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Аналізуючи ринок на майбутнє лідируючи позиції будуть займати такі 

компанії: «Планета Сервис К» (м. Дніпропетровськ), «Локси» (м. Харків) 

«Папирус», «Бюрократ» та V&V (м. Київ). 

Відзначимо, й те що на даний час учасники ринку активізуються і 

удосконалюють співпрацю з іноземними партнерами, які не тільки стежать за 

якістю продукції, але і надають українським підприємствам право 

користуватися європейськими технологіями виготовлення [2] (табл. 1). 

Таблиця 1 – Компанії-виробники канцелярських товарів 
Компанія Вид канцтоварів Переваги 

«Economix» Офісні та шкільні канцтовари Доступна ціна, широкий 
асортимент продукції 

«Optima» Офісні та шкільні канцтовари Широкий асортимент товару. 
Відношенням ціна – якість 

«Kores» Засоби коректування, клей, 
клейкі блоки (стикери), 
клейкі стрічки, диспансери 

Має міжнародний сертифікат ISO 

9002. Екологічна чистота товару, 

економічність продукції та фірмовий 

дизайн продукції 
«Schneider» Письмові засоби Вся лінійка письмових засобів являє 

собою високу якість, довговічність та 

сучасний дизайн 
«Mondi 
Business 
Paper» 

Пакувальні матеріали 
та пакувальний папір 
 

Включає гофропакування, 
спеціальні пакувальні матеріали. 
Високоякісний без деревини не 

крейдованого паперу, яка має широку 

відомість в усьому світі 
«Brilliant 
System 
Australia Ltd» 

Електрона продукція 
(калькулятори, електроні 
записні книжки, органайзери, 
словники та ін.) 

Невисока вартість виробництва в 

співвідношенню з високою 
виробничою потужністю. 
Висока якість і надійність 

«Buromax» Офісні канцтовари Інноваційні розробки та 
дизайнерські рішення, також 
найкращі матеріали та якість 
виконання 

«2х3» Всі види досок (з керамічною 
по верхньою, проекційні 
екрани, меблі для проекційної 
техніки, рекламні носії) 

Широкий асортимент та незмінно 

висока якість 

«International 
Paper» 

Папір та пакувальний 
матеріал 

Невикористання деревини із лісу, які 

знаходяться під загрозою 
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За оцінкам експертів журналу «Експрес-обзор», в 2017 році об‘єм ринку 

канцелярських товарів збільшився на 5,2 %, при цьому інфляція по висновкам 

року склала 6,1 %, а приріст цін на непродовольчі товари – 6,7 %. Таким чином, 

в співвідношенні цін, фактичного росту ринку канцелярських товарів не було [1]. 

В першому кварталі 2017 р., на ринку канцтоварів є невеликий спад (-1,3 % 

в роздрібних цінах по зрівнянню з 1 кварталом 2016 року), то за висновками 2-

го кварталу 2017 року ринок канцтоварів збільшився на 11,6 % у зрівнянні з 

аналогічним періодом 2016 року [1]. 

Останніми роками бренди, під якими виробляються канцелярські товари, 

почали чіткіше позиціонування за категоріями якості. Тому позитивним 

явищем є те, що завдяки підвищенню якості товарів, багато українські 

підприємства змогли вийти на міжнародний ринок. У зв‘язку з цим зросла і 

здорова конкуренція серед підприємців, які все частіше пропонують якісні 

вироби за зниженими цінами. 

Така переорієнтація пов‘язана, передусім, зі зміною філософії споживача – 

переорієнтації з імпортних канцелярських товарів на українські, що збіглося з 

реконструкцією та створенням високотехнологічних підприємств. Причому 

споживачі висувають вимоги не тільки до якості продукції, а й до якості 

асортименту, що змушує підприємства при виготовленні канцелярських товарів 

орієнтуватися на культурні, художні, музичні та інші уподобання споживачів [4]. 

Отже, ринок канцтоварів в Україні, починаючи з 2014 року почав набирати 

швидкість та об‘єм. Ринок канцелярських товарів в Україні протягом 2017 року 

зріс на 10-20%, а при позитивних обставинах його зростання може скласти 30%. 

Тому для зміцнення становища на регіональному та національному ринку, 

вітчизняному підприємству необхідно йти по шляху поліпшення якості 

обслуговування клієнтів, пропозиції тільки високоякісних товарів і послуг. 

Список використаних джерел:  
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Балюк А.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПОРТИВНОГО 

ВЗУТТЯ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

В статті висвітлені питання присвячені впливу окремих чинників на 

формування споживних властивостей спортивного взуття та їх 

характеристикам.  

Ключові слова: спортивне взуття, споживні властивості, ергономічність, 

естетичні властивості, надійність, довговічність. 

Зміни, які сталися у останні роки у економіці країни, зачіпають і взуттєву 

промисловість, в тому числі і виробників спортивного взуття.  Глибоке й 

всебічне вивчення конкретної ситуації на ринку сучасних товарів та 

перспективи їх розвитку є однією з найважливіших передумов розвитку 

виробництва спортивного взуття та підвищення його ефективності. 
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Проблемою виробництва взуття займалися такі провідні вчені та науковці 

як Пилипчук В., Половников І.І., Черняк Л. та інші. 

Мета статті полягає в розробці пропозицій щодо вдосконалення 

асортименту, якості, споживчих властивостей спортивного взуття.  

Відомо, що тенденція, яка утвердилася  в світі  і в останні роки 

стверджується на Україні до здорового образу життя спричиняє ріст 

виробництва товарів для спорту, в тому числі і взуття. 

Основні чинники, які впливають на збільшення виробництва та реалізації 

спортивного взуття в нашій країні це: 

- велика кількість покупців; 

- реклама здорового спортивного способу життя; 

- збільшення кількості роздрібних торговельних підприємств, які 

реалізують спортивні товари та спортивну атрибутику; 

- стиль та мода на використання спортивних товарів в повсякденному та 

діловому одязі; 

- індустрія всесвітніх домів кутюр‘є, фабрик, відомих торговельних мереж, 

які  забезпечують споживачів спортивним взуттям [1]. 

Необхідно зазначити, що в офіційних статистичних даних відсутні 

відомості про виробництво спортивного взуття. 

На українському ринку взуття в основному присутні вироби імпортні. Як 

правило, це взуття Китаю, Гонконгу, Туреччини, індоазіатське [2]. 

Слід відзначити також, що на національному ринку присутнє взуття 

європейських та американських виробників. 

Відомо, що самим великим світовим виробником спортивного взуття є 

Китай, де кожний рік виготовляється майже 5 млрд пар взуття і майже біля 3 

млрд експортується у всі країни світу, в тому числі і в Україну   

Мережі магазинів відомих компаній, що реалізують спортивне взуття на 

Україні наведені на рис. 1. 

Зростання номенклатури видів спорту породило нові вимоги до 

конструкції відповідного взуття. За останні роки модельєри і конструктори 



19 

розробили нові види і різновиди спортивного взуття для аматорів і 

професіоналів. Дослідженнями встановлено, що при будь-яких переміщеннях 

тіло людини, а особливо її ноги, піддаються різним навантаженням, які при 

використанні невідповідного спортивного взуття можуть привести до 

виникнення хвороб і травм [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Мережі магазинів відомих компаній на ринку України 

У виробництві спортивного взуття знаходять широке застосування нові 

матеріали, нові методи складання, зростають вимоги спортсменів і аматорів до 

якості спортивного взуття. Це вимагає від фахівців-взуттьовиків знання 

функціональних та експлуатаційних вимог до спортивного взуття і вихідних 

матеріалів для його виробництва. Ці вимоги повинні базуватись на дослідженні 

умов експлуатації кожного виду взуття для конкретного виду спорту і 

вимагають відповідного уточнення і наукового обґрунтування методів 

конструювання взуття і дослідження його основних властивостей.  

Під час занять багатьма видами спорту зростає ризик травмування ноги, у 

т. ч. через неправильно підібране взуття. Це стало причиною розвитку нової 

науки біомеханіки спортивного взуття. Основні причини виникнення травм  

- ударні навантаження (під час ходьби, бігу, їзди на роликах тощо);  

- підвертання п‘ятки під час встановлення ноги на рухому чи нерухому 

опорі;  
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- скручування носкової частини стопи відносно п‘яткової під час 

перекочування з п‘ятки на носок.  

При цьому негативний ефект має кумулятивний характер.  

Тому якісним з позиції біомеханіки може вважатись лиш те спортивне 

взуття, яке мінімізує дію вище перерахованих факторів. Саме цим якісне взуття 

відрізняється від чисельних підробок, які дуже схожі на оригінал [3]. 

Створення якісного спортивного взуття можливе на основі застосування 

нових конструкційних і технологічних рішень, використання спеціальних 

конструкцій взуття, у т. ч. розроблених на основі біомеханічних даних з 

врахуванням особливостей стоп спортсменів/аматорів різних видів спорту, 

підбору матеріалів для верху і низу, які мають комплекс необхідних фізико-

механічних і експлуатаційних властивостей. Тому у сучасному спортивному 

взутті основними вважають дві функції: основну (забезпечує можливість 

досягнення високих спортивних результатів) і допоміжну (захист від 

несприятливих факторів зовнішнього середовища, травм, профілактику 

захворювань стопи). Завдяки моді у допоміжній функції все більшого значення 

набуває можливість використання аматорського спортивного для повсякденної  

експлуатації. Зокрема, виконання функцій взуття забезпечують збереження 

оптимальної внутрішньої форми, наявність бажаних властивостей матеріалів, 

співрозмірністю взуття і спортивного інвентарю [3]. 

Сучасний ринок спортивного взуття в Україні наповнюється широким 

різновидом взуття. Значним фактором в задоволені попиту населення в 

спортивному взутті є споживні характеристики останнього.      

Оцінювання конкретних споживних характеристик взуття повинно 

здійснюватись з урахуванням специфічних вимог до нього та визначатися 

умовами реальної експлуатації різних видів спортивного взуття [4]. 

Головним чинником, що впливає на призначення є відповідний підбір 

матеріалів верху і низу матеріалів, які використовуються  для внутрішніх 

деталей взуття. Ще однією важливою функцією спортивного взуття є 

відповідність соціальним потребам, до яких належать і  естетичні властивості. 

Споживні властивості спортивного взуття наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 - Споживні властивості спортивного взуття 
Споживні властивості 

спортивного взуття 
Характеристики властивостей 

Естетичні а) раціональність форми; 
б) виразність; 
в) цілісність конструкцій; 
г )відповідність моді; 
д) фасон копили, колір, модель, матеріал верху, підошва 

Ергономічні а) гігієнічні: 
- вологозахисні;  
- теплозахисні;  
- безпечність;  
- паропроникність; 
- нешкідливість для здоров‘я  

Надійність а) ремонтопридатність; 
б) збереженість; 
в) довговічність; 
г) міцність кріплення деталей верху; 
д) міцність кріпленні деталей низу; 
є) гарантійний термін носіння 

 

Як зазначено в табл. 1, естетичні властивості характеризуються: 

- фасоном, тобто носково-пучковою частиною та каблуком. Форма 

носкової частини і каблука повинні мати відповідності моді та сучасному 

стилю; 

- моделлю, яка визначається характером крою заготовки. При цьому має 

значення наявність декоративних елементів, їх креативність, новизна; 

- характером обробки лицьової поверхні матеріалів, як внутрішніх, так і 

зовнішніх. Велике значення має колір взуття; 

- видом матеріалу підошви, ступеню її гармонійності з конструкцією 

заготівки; 

- виразністю інформаційного забезпечення, тобто маркуванням. 

Не дивлячись на важливість естетичних властивостей для сучасного 

спортивного взуття, ми вважаємо, що найважливішими властивостями для 

нього є все ж ергономічні властивості [4]. 

Охарактеризуємо їх. Зручність спортивного взуття – це комплексний 

показник, який залежить:  
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а) від внутрішньої форми та розміру виробу. На зручність впливають 

також маса, жорсткість переду і задника, пружність підноска;  

б) здатності вологозахисної, теплозахисної, функції та здатності до 

вологовіддачі. Враховуючи те, що в основному спортивне взуття виготовляють 

із застосуванням полімерних матеріалів, воно не повинно бути шкідливе. 

Оскільки, спортивне взуття несе на собі велике навантаження, то маса і 

жорсткість взуття визначають загальні енерговитрати, а, отже, впливають на 

втому людини.  

Спортивне взуття повинне мати жорсткі задники та пружні підноски і при 

цьому мати максимальну гнучкість. 

Слід зазначити, що деякі види спортивного взуття виготовляють без 

жорстких задників.  

Гігієнічні вимоги. Спортивне взуття повинно бути зручним, легким, 

міцним, м‘яким і еластичним, після зволоження не втрачати гнучкості і не 

змінювати форму і розміри [4]. 

Матеріали для виготовлення взуття повинні бути міцними, мати низьку 

теплопровідність (для зимового взуття), добру повітропроникність, захищати 

від вогкості, охолодження, обмороження і механічних впливів.  

Конструкція і матеріал взуття при носінні повинні забезпечувати 

оптимальний мікроклімат навколо ніг людини: температура 21-33 ° С, вологість 

60-73% (у взутті з натуральної шкіри – 64,3 %), вміст вуглекислоти 0,8% та 

сприяти зняттю зарядів статичної електрики. 

Форма спортивного взуття повинна рівномірно облягати стопу, фіксувати 

її форму, не здавлювати м‘які тканини стопи; не завдавати болю як у стані 

спокою, так і при русі, не обмежувати рухи в суглобах, а також забезпечувати 

максимальну свободу рухів.  

Матеріали для виготовлення спортивного взуття повинні мати здатність 

приймати і зберігати форму стопи під впливом зовнішніх чинників без значних 

змін внутрішньої форми і зовнішнього вигляду [4]. 

http://ua-referat.com/Матеріали
http://ua-referat.com/Матеріали
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Маса спортивного взуття має бути мінімальна, а його підошва володіти 

амортизуючою здатністю.  

Нераціональна форма стельової поверхні підноскової частини зазвичай 

викликає хронічне стомлення м‘язів, що може призвести до плоскостопості. 

Довговічність спортивного взуття визначається граничним терміном 

експлуатації до фізичного або морального зношування.  

Фізичними чинниками, які впливають на довговічність спортивного взуття 

є конструкція спортивного взуття; деталі верху і низу взуття; характеристики 

матеріалів (наприклад, зносостійкість); міцність швів клеєного, ниткового або 

іншого методів з‘єднання; приховані дефекти.  

Для спортивного взуття зимових видів спорту важливим є теплозахисні 

властивості, які залежать: від конструкції; від застосування матеріалів 

високопористої структури, що мають повітряні прошарки.  

Споживні властивості взуття формуються в процесі розробки конструкції і 

моделі, залежать від точності виконання технологічних операцій, ретельності 

обробки взуття, у тому числі й маркування. Безумовно, на збереженість 

властивостей взуття впливають упакування, умови транспортування  і 

зберігання виробів. Проте зручність і довговічність взуття залежать насамперед 

від матеріалів, з яких вони виготовлені. Саме вони визначають і зовнішній 

вигляд взуття.  

Отже, при вдосконаленні споживних властивостей і асортименту 

спортивного взуття необхідно врахувати якість та сучасність матеріалів верху 

та низу, яке використовують при його виробництві та відповідність моді. Це 

дозволить більш повно задовольняти попит споживачів на спортивне взуття як 

для аматорів так і для професіоналів.  
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Вирішення проблеми безпеки харчових продуктів є однією з обов‘язкових 

умов гарантування економічної безпеки держави та визначається здатністю 

країни ефективно контролювати виробництво та ввезення продовольства, 

зокрема такого популярного продукту як фруктово-ягідне пюре. Фруктово-

ягідне пюре, яке переміщують через митний кордон України, у пунктах 

пропуску, крім митного контролю, підлягає ще декільком видам державного 

контролю, які здійснюються органами доходів і зборів у 393 формі 

попереднього документального контролю на підставі інформації, отриманої від 

державних органів з використанням засобів інформаційних технологій.  

Фрукти і ягоди, які призначаються для приготування напівфабрикатів 

мармеладо-пастильних виробництва, попередньо протирають, тобто 

перетворюють в пюре для того, щоб звільнити м'якоть фруктів і ягід від 

неїстівних частин (плодоніжок, насіння, насіннєвий коробки, задерев'янілість 

жилок, кісточок). Крім того , фруктово-ягідне пюре більш транспортабельні, 
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ніж цілі фрукти і ягоди. Пюре є напівфабрикатом, зручним для змішування з 

цукром і з іншими складовими частинами рецептури, воно є придатним для 

варіння, збивання і для приготування фруктового холодцю з цукром. 
Фруктово-ягідне пюре є кондитерським продуктом, що має стійкий попит 

у споживачів завдяки своїм споживним якостям та користі для здоров‘я. Цей 

низькокалорійний, дієтичний продукт, що можна споживати в сирому вигляді, 

також рекомендований для дитячого харчування як заміна цукерок. Але 

переважна більшість фруктово-ягідного пюре, представленої на ринку, має 

короткий строк зберігання – від 5 днів до 3 місяців, що перешкоджає її 

широкому застосуванню в зовнішньоекономічних операціях. Ще одним 

суттєвим недоліком традиційного фруктово-ягідного пюре є високий вміст 

цукру. Як відомо, упродовж останніх років в усьому світі зростає 

захворюваність на цукровий діабет. 
Наявні об‘єктивні причини, що зумовлюють необхідність підвищення 

контролю якості фруктово-ягідного пюре. Основними з них є застосування 

виробником менш якісної сировини з метою зниження собівартості продукції, а 

також можливість фальсифікації продукту недобросовісними виробниками 

шляхом використання неякісних піноутворювачів, стабілізаторів, 

підсолоджувачів і барвників. Отже, усе актуальнішим стає вдосконалення 

попереднього документального контролю та експертизи фруктово-ягідного 

пюре під час зовнішньоекономічних операцій.  
Метою даного дослідження є визначення особливостей і порядку 

проведення експертизи фруктово-ягідного пюре в ході зовнішньоекономічних 

операцій, зокрема імпорту.  
Слово «експертиза» вважається похідним від латинського досвідчений і 

практикується як «дослідження будь-якого об'єкта чи явища, вирішення якого 

потребує спеціальних знань, з наданням мотивованого висновку». 
Здійснюється експертиза спеціалістами-експертами з будь-яких питань за 

заявками зацікавлених сторін, рішення яких потребує спеціальних знань в 

різноманітних галузях науки, техніки, економіки, торгівлі. Діяльність експертів 

регулюється відповідним законодавством і положеннями про експертні заклади 

[1-3]. 
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Експертами можуть бути досвідчені спеціалісти, вчені, які досконало 

володіють професійними знаннями, необхідними для вирішення питань, які 

виникають. 
Експертиза як вид фахової діяльності широко застосовується в 

різноманітних сферах народного господарства. У залежності від особливості 

фахової діяльності розрізняють такі найважливіші види експертиз, які 

класифікують за спільністю об'єкта, задач та методик дослідження: 

товарознавча, технологічна, юридична, судова, екологічна, інженерно-технічна, 

економічна (бухгалтерська, фінансова), біологічна, патентознавча, 

мистецтвознавча, психофізіологічна, сільськогосподарська, медична, 

інженерно-транспортна. 
Товарознавча експертиза — дослідження експертами партії або окремої 

одиниці товару з наданням компетентного (мотивованого) висновку. 
Об'єктом експертизи є різноманітні товари, а також їх споживні 

властивості та показники якості, які визначають ефективність використання 

виробів за призначенням, їх соціальне значення, практичну корисність, 

нешкідливість при експлуатації та ін. 
При імпорті фруктово-ягідного пюре товарознавча експертиза 

здійснюється як незалежне дослідження експертом основних його 

характеристик, а також їх змін у процесі товаропросування для прийняття 

рішень, видачі незалежних і компетентних висновків, які є кінцевим 

результатом проведеної експертизи. Таким чином, предметом експертизи 

являються ті характеристики фруктово-ягідного пюре і факти, які отримані 

експертом в ході оперативного дослідження, і обставини, що їх спонукали. 
Мета товарознавчої експертизи фруктово-ягідного пюре полягає у 

експертних дослідженнях, а завдання її окреслюються конкретними напрямами 

досліджень — кількості фруктово-ягідного пюре, рівня якості, новизни, 

споживних властивостей, нормативної документації, походження товару та ін. 
Основною метою експертизи фруктово-ягідного пюре є задоволення 

потреб та очікування замовника шляхом надання йому достовірної інформації 

щодо дослідження об'єкта експертизи у відповідності до визначеного завдання 

на експертизу. 
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Основними завданнями товарознавчої експертизи фруктово-ягідного пюре є: 

- організація обстеження та дослідження фруктово-ягідного пюре; 

- встановлення відповідності об'єктів експертизи умовам договорів або 

законодавчим чи регламентуючим вимогам; 

- формування та оформлення об'єктивних і обґрунтованих висновків 

експерта в актах експертизи [4-7]. 

При проведені експертизи фруктово-ягідного пюре оцінці можуть 

піддаватися всі основні характеристики товару (асортиментна, якісна, кількісна, 

вартісна) або тільки їх частина. Для проведення експертної оцінки фруктово-

ягідного пюре за окремими напрямами дослідження здійснюється вибір 

окремих показників (характеристик) властивостей товару або їх комплексу; 

визначаються їх дійсні значення і порівнюються з установленими показниками 

стандартів (нормативних документів) або товарної інформації, яка міститься у 

маркуванні товарів, товарно-супровідних документах, довідковій літературі. 

Експертній оцінці піддаються окремі одиниці товару або партії товару. 

Найбільш часто здійснюється експертиза товарних партій фруктово-ягідного 

пюре. При проведенні товарознавчої експертизи фруктово-ягідного пюре 

експерти використовують різні критерії, які класифікуються на загальні і 

конкретні. 

Результати товарознавчої експертизи фруктово-ягідного пюре 

оформляються актами експертизи, експертним висновком або актом 

консультації. 

Для отримання фруктово-ягідного пюре високої якості необхідно, щоб 

вихідна сировина мала високу поживну цінність, хороші сенсорні та гігієнічні 

показники. Насамперед ці вимоги висуваються при вирощуванні плодів.  

Товарознавча експертиза проводиться послідовно і вміщує такі етапи: 

ознайомлення з документами щодо: 

- загальних та конкретних характеристик товару; вивчення умов 

перебування товару (у транспортному засобі, на сховищі тощо);  

- огляд транспортного, споживчого упакування;  

http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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- органолептичне дослідження партії товару;  

- фізико – хімічний аналіз товару;  

- узагальнення отриманих результатів з оформленням висновків.  

Ознайомлення з документами на товар повинні давати повне уявлення про 

партію: договір – контракт купівлі-продажу; транспортні накладні – залізничні, 

авіа, автомобільні; посвідчення якості – сертифікат відповідності, сертифікат 

походження, санітарно-екологічний, карантинний сертифікат; нормативна 

документація на товар; дані попередніх експертиз або дослідження якості 

товару. 

Експерт звертає увагу на правильність оформлення усіх документів. В разі 

приховування будь-яких обставин експерт має право відмовитись від 

проведення експертизи, та обов‘язково повідомити про це керівника підрозділу 

експертної установи. Вивчення умов перебування фруктово-ягідного пюре 

полягає в огляді транспортного засобу або приміщення. В першому випадку 

експерт пильно вивчає пломби (цілісність, відповідність відбитку договірним 

даним, можливість підробки тощо), стан і відповідність транспортного засобу 

умовам контракту (договору). В другому – експерт оглядає приміщення, щоб 

з‘ясувати правильність розміщення партії фруктово-ягідного пюре згідно з 

вимогами нормативної документації [8].  

Обов‘язковим для фруктово-ягідного пюре є визначення температури та 

відносної вологості повітря та температури продукції у місці розташування 

партії. Огляд транспортного і споживчого упакування має направленість на 

визначення: виду, характеру і матеріалу зовнішньої і внутрішньої поверхні; 

маркування; стану (наявність пошкоджень, дефектів), у тому числі – 

герметичності; забрудненості. 

Порядок проведення приймальної експертизи якості фруктово-ягідного 

пюре починається з ознайомлення з нормативною документацією (на товари, 

пакування, маркування, методи досліджень) та товаросупровідних документів.  

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83


29 

Далі обирають спосіб визначення якості фруктово-ягідного пюре: за ТУ, 

стандартом, зразком, описом і визначають ідентифікаційні ознаки партії товару. 

Експерт обирає показники якості (органолептичні, фізико-хімічні) і метод 

перевірки (об‘єктивний чи евристичний), досліджує умови перебування товару, 

оглядає транспортну та споживчу тари (звертає увагу на цілісність, достатність, 

надійність) і встановлює однорідність партії (однорідна, неоднорідна). 

Перевірка може бути як вибірковою - відбір проб обсягом не менше 

встановлених норм, так і суцільною – експертиза якості кожної одиниці товару 

в партії. Приймальна експертиза якості фруктово-ягідного пюре не проводиться 

при порушенні цілісності товарної партії, пред‘явленні знеособлених, 

розпакованих товарів, відсутності товаросупровідних документів (контракту, 

сертифікату відповідності, ВМД). Експерт оформлює акт експертизи: окремі 

акти на кожну партію товарів, що надійшла за одним транспортним 

документом; окремі акти на однорідний товар, що надійшов самостійними 

партіями; при експертизі різних партій товару, проведених за одним нарядом, 

складаються окремі акти за номером у вигляді дробу.  

Експертиза якості фруктово-ягідного пюре здійснюється експертом 

органолептичним методом або за результатами лабораторних та інших 

досліджень залежно від завдань експертизи, і відповідно до вимог нормативних 

документів. Експертиза якості фруктово-ягідного пюре включає в себе 

підготовчий, основний та заключний етапи, які мають різну мету та 

відрізняються засобами експертизи. Відбір проб для дослідження здійснюється 

згідно з вимогами нормативної документації. 

Органолептичні дослідження партії фруктово-ягідного пюре проводять, 

визначаючи такі показники, як зовнішній вигляд, колір, консистенцію, запах, 

смак. Колір визначають при денному освітленні і боковому світлі. При цьому 

раціональним є співставлення фактичного забарвлення з забарвленням за 

еталоном, або традиційним. У зв‘язку з цим визначають послаблення або 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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посилення кольору, сторонні відтінки, невластиве забарвлення. Колір 

фруктово-ягідного пюре повинен бути однорідним, властивий даному виду. 

Консистенцію, смак і запах визначають в звичайному стані. Вона повинна 

бути близька до консистенції свіжо-мелених плодів. При оцінці запаху 

визначається його характерність, інтенсивність, наявність сторонніх відтінків. 

Дослідження проводять при кімнатній температурі. Смак продукту 

встановлюється при температурі +15...20 °С. Продукт розміщують на корінь 

язика і після розжовування спльовують, а рот прополіскують теплою чистою 

водою. Також, як і при дослідженні запаху фруктово-ягідного пюре, 

визначають ступінь вираженості смаку, наявність невластивих продукту 

відтінків і присмаків. 

Якщо експерту при проведенні експертизи фруктово-ягідного пюре 

необхідно користуватися вимірювальними приладами, він повинен 

переконатися у їх справності та точності. При необхідності проведення фізико – 

хімічних досліджень, експерт відібрані зразки разом з актом відбору проб 

направляє у лабораторію для визначення фізико – хімічних показників якості.  

Мікробіологічні показники характеризують загальну кількість 

мікроорганізмів, кількість бактерій групи кишкової палички, дріжджів і 

пліснявих грибів [9-11].  

Результати аналізу фруктово-ягідного пюре експерт обов‘язково наводить 

у довідці експерта, або у акті експертизи, який складається окремо на кожну 

партію товару. Однією з головних частин акту є висновок експерту. Він 

повинен бути лаконічним, чітким, об‘єктивним, узгодженим з основною 

частиною акту експертизи, без помилок і виправлень, таким, щоб не вимагав 

додаткових пояснень, містив компетентний аналіз стану партії. 
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СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ ДЕКОРАТИВНОЇ КОСМЕТИКИ НА 
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У роботі досліджено ринок декоративної косметики на вітчизняному ринку, 

зокрема структуру попиту, класифікацію та можливості підвищення її 

ефективної реалізації. 

Ключові слова: декоративна косметика, ринок, класифікація, структура 

попиту 

В сучасних ринкових умовах особливого значення набуває необхідність 

створення цивілізованого товарного ринку. Внутрішній ринок України є 

насиченим різноманітними товарами вітчизняного та закордонного 

виробництва, що призводить до падіння напруги споживацького попиту. В 

таких умовах зростають вимоги до якості продукції, нешкідливості та безпеки 

продукції для споживачів і навколишнього середовища. 

Метою дослідження стало дослідження ринку декоративної косметики на 

вітчизняному ринку, зокрема структури попиту, класифікації та можливостей 

підвищення її ефективної реалізації. Методологічною основою дослідження 

послужили принципи системного підходу у вивченні ринку декоративної 

косметики, праці вітчизняних вчених у галузі товарознавства та маркетингу. 

Бурхливий розвиток сегменту декоративної косметики в Україні викликає 

необхідність більш ретельного дослідження споживачів засобів косметики [1-

11]. За останнє десятиріччя науковці не раз зверталися до цієї проблеми. Серед 

них: Гацан В., Городецька І., Живодерников Є., Крикавський Є., Ольховська А., 

Ковель М., Корнюшин В., Фелоненко Л., Болдырева Е., Ханик Н., Петерчук І. 

Ринок декоративної косметики України на теперішній час є одним з 

найбільших після традиційних лідерів за обсягами продажу - ринків алкоголю, 

тютюну, продуктів харчування.  
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За результатами проведеного нами аналізу ринку декоративної косметики 

в Україні було встановлено, що найбільшу частку на вітчизняному ринку, 

приблизно 90%, косметичної продукції займають товари європейських 

виробників і лише 10% - продукція українських виробників. Це пояснюється 

високою якістю імпортної косметичної продукції, гарним упакуванням, 

привабливим зовнішнім виглядом. Але в Україні існують виробники, які 

спроможні в найближчому майбутньому виготовляти якісну, привабливу та 

конкурентоспроможну продукцію, й розвивати конкурентоспроможну 

косметичну промисловість в Україні.  

З огляду на сучасні тенденції створення багатофункціональних 

косметичних засобів, складно визначити чітку межу між гігієнічною 

(профілактичної), лікувальною та декоративною косметикою. 

Сучасну класифікацію декоративної косметики представимо на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Класифікаційні ознаки декоративної косметики 

Проте варто зазначити, що жодна одиниця косметичної продукції, яка 

реалізується через мережу торговельних закладів та послуг не має сертифікату 

якості або відповідності, виданого будь-якою акредитованою лабораторією.  

Особливого успіху на вітчизняному ринку досягають закордонні фірми, які 

збільшили за рік обсяги продажу своєї продукції в середньому у 1,5 рази. Але 

КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕКОРАТИВНОЇ КОСМЕТИКИ 

За призначенням: 
1. По догляду за нігтями: 

лаки, емалі; 
2. По догляду за волоссям 

(естетичного призначення); 
3. По догляду за обличчям. 

За природою дисперсної 

системи: 
1. Гомогенні системи 

(істинні розчини);  
2. Гетерогенні системи; 
3. Комбіновані системи. 

За дією 
(стійкі; відтінюючі; 

освітлюючі; фарбуючі; 

тональні) 

За формою випуску: 
1. Безформні: 
2. Формовані. 
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останніми роками в Україні з'явилося чимало молодих фірм, виробничих 

підприємств з випуску декоративної косметики, зокрема АТ ВНДІ Хімпроект, 

СП «Супермаш», виробничо-торговельна фірма «Екмі», ЗАТ фабрика «Колбі», 

підприємство «Альта-Колор», виробнича фірма «Перлина», фірма «Вельта-Кос- 

метика», СП ТОВ «Пірана» (м. Харків ), ТОВ «Парфум-холдинг» (м. Київ), 

фірми «Злата», «Росо» та ін. Серед них розгорнулась конкурентна боротьба на 

українському споживчому ринку [12]. 

За даними Державної служби статистики в Україні зареєстровано понад 

300 підприємств з виробництва декоративної й парфумерно-косметичної 

продукції. За 2016 р. вироблено засобів косметичних з догляду за шкірою, у 

тому числі засобів сонцезахисних та для засмаги, 4,9 тис. тон, що складає у 

порівнянні з 2015 р. 102,8 %. Зростання обсягів виробництва за грудень 2016 р. 

порівняно з груднем 2015 р. склало 11,1 %. 

Наприклад, в Вінницькій області підприємств, що виробляють товари 

декоративної косметики, немає. Основні обсяги продукції вказаного 

асортименту завозяться з оптових підприємств міст Харкова та Києва, в яких 

розміщені офіційні представництва відомих європейських виробників вказаної 

продукції, такі як «Флореаль Україна», «Юнілевер Україна», ПП «Юнітоп», 

ТОВ «ДІА», ТОВ «Петрус». 

Необхідно відзначити, що останнім часом вітчизняні косметичні товари 

стають все більш конкурентоздатними. Це пояснюється наступним: 

а) значно нижчими цінами за рахунок спрощення, порівняно з імпортними 

виробами, упаковки косметичних засобів; 

б) високим вмістом натуральних компонентів; 

в) зарубіжна косметика не адаптована до українських умов, не враховані 

етнічні особливості нашої шкіри і волосся. Це може бути причиною того, що 

рекламовані ефекти декоративної косметики (пудра, помада) неефективні. 

У структурі попиту на косметичному ринку України найбільшу частку 

(31,8 %) займає категорія косметичних засобів особистої гігієни: піномийних 

засобів для ванни й душа, дезодорантів, депіляторів, засобів з догляду за 
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чоловічою та дитячою шкірою. Косметичні засоби з догляду за волоссям на 

вітчизняному ринку становлять19,6 %; з догляду за шкірою – 18,4 %. Ще 13,6 % 

займає декоративна косметика, а парфумерія – лише 11,6 % (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Структура попиту на косметичному ринку 

України у 2016 році, % 

На вітчизняному ринку імпортна косметична продукція становить 92 % від 

загального обсягу косметичних товарів і представлена майже всіма відомими 

світовими брендами: Avon, Beiersdorf, Chanel, Colgate-Palmolive, Estee Lauder, 

Henkel-Schwarzkopf, Johnson & Johnson, L‘Oreal, Mary Kay, Oriflame, Procter & 

Gamble, Unilever, Yves Rocher та іншими. Більш дешева косметика складає 

понад 60 % ринку, продукція середнього цінового сегменту – близько 30 %, 

проводити рекламні косметичні засоби преміум-класу – близько 10 %. 

Таким чином, вітчизняні виробники повинні підвищувати обсяги 

виробництва декоративної косметики та засобів по догляду за обличчям, 

оскільки дана продукція користується найбільшим попитом серед населення. 

Потрібно кампанії та заходи щодо стимулюванню збуту, роблячи торгівельні 

марки українських виробників більш відомими та популярними. Необхідно 

акцентувати увагу на високу якість товарів, яка забезпечується використанням 

як натуральних продуктів, так і інших інгредієнтів, що забезпечують 

досягнення декларованого корисного ефекту. З цією метою поширити 

сертифікацію косметичної продукції в акредитованих західними компаніями 

лабораторіях. Також треба підвищувати кваліфікацію спеціалістів, які б змогли 

створювати унікальну та оригінальну продукцію.  
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ГІДРОБІОНТІВ У 

ШТУЧНИХ ВОДОЙМАХ УКРАЇНИ 

В статті розглянуті чинники, що стримують розвиток аквакультури в 

Україні. Описані основні напрями розвитку аквакультури у штучних водоймах. 

Проаналізовані передумови виходу із кризи і збільшення обсягів виробництва 

гідробіонтів у штучних водоймах України. 

Ключові слова: аквакультура, гідробіонти, штучні водойми, водосховища, 

рибальство, риборозведення, селекційно-племінна робота. 

Забезпечення споживачів повноцінними та безпечними продуктами із 

штучних водоймах України є стратегічним завданням вітчизняної 

аквакультури, вирішення якого є важливою передумовою формування 

продовольчої безпеки нашої країни. 

Започатковані в останні роки реформи в галузі рибництва не створили 

достатніх умов для нарощування обсягів виробництва гідробіонтів. 

Проблемних питань, що накопичувались останніми десятиріччями в 

аквакультурі та потребують негайного вирішення, набагато більше, ніж 

позитивних зрушень. 
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Важливими чинниками, що стримують розвиток аквакультури в Україні є 

наступні [1]: 

- застаріла матеріально–технічна база рибництва через відсутність 

вітчизняного серійного виробництва технологічного обладнання і механізмів 

для ставового та індустріального рибництва, в той час як імпортна техніка, 

переважно, надто дорога та не завжди якісна; 

- недостатнє наукове та нормативно-технологічне забезпечення 

аквакультури. За останні роки не було профінансованих державою наукових 

програм, які б забезпечували прорив в рибогосподарській науці, мали 

практичне значення для підприємств аквакультури; 

- відсутність державної політики пропаганди серед населення здорового 

харчування, зокрема, підтримки або стимулювання рекламних кампаній щодо 

корисності вживання рибних і морепродуктів для здоров‘я людини. Адже 

специфіка продукції рибництва, як харчового товару в Україні, полягає в тому, 

що риба не належить до групи основних і обов‘язкових продуктів харчування 

для більшості нашого населення; 

- кадрові проблеми, адже сучасне рибництво вимагає сьогодні не лише 

грамотних технологів, але одночасно і товарознавців, менеджерів, 

маркетологів, економістів, спеціалістів, особливо для невеликих за розміром 

господарств, де мати у штаті окремих фахівців з економічною освітою і 

знанням ринкових законів - недоцільно. 

Даний стан справ потребує змін в механізмі державного регулювання 

розвитку аквакультури України. 

Метою даної наукової роботи є аналіз стану вітчизняного виробництва 

гідробіонтів у штучних водоймах України та розробка практичних 

рекомендацій щодо його покращення. 

Об‘єктом дослідження є чинники, що впливають на процес регулювання 

виробництва гідробіонтів в штучних водоймах України. Предметом 

дослідження є теоретико-практичні аспекти державного регулювання розвитку 

вітчизняної аквакультури штучних водойм як одного з елементів 

сільськогосподарського виробництва. 
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Для досягнення вищезазначеної мети були виконані наступні завдання: 

- узагальнення зарубіжного досвіду регулювання виробництва гідробіонтів 

та аналіз економіко-організаційних підходів до аквакультури у країнах з різним 

рівнем розвитку; ознайомлення із заходами щодо формування системи 

контролю якості та безпеки гідробіонтів; 

- формування пріоритетних напрямів створення та розвитку ефективного 

ринку гідробіонтів; 

- вивчення передумов щодо здійснення рибогосподарської діяльності для 

забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку аквакультури в Україні. 

Методологічну основу дослідження становлять експериментальні методи, 

а саме спостереження, моделювання, порівняння. 

В даній статті викладена сукупність наукових результатів, висновків і 

пропозицій щодо регулювання розвитку аквакультури у штучних водоймах та 

вирішенні загальнодержавної проблеми забезпечення харчової безпеки України 

в умовах світової продовольчої кризи. 

Механізм регулювання розвитку аквакультури може бути розглянутий як 

комплекс дій суб‘єкта регулювання, основою яких є забезпечення 

раціонального функціонування системи державного регулювання аквакультури 

з метою вирішення існуючих проблем і як наслідок досягнення поставлених 

цілей [1]. 

Основними напрямками розвитку аквакультури у штучних водоймах є: 

стимулювання зростання обсягів виробництва гідробіонтів та розширення збуту 

продукції; підвищення матеріально-технічного рівня рибництва; удосконалення 

механізмів регулювання аграрних ринків. 

Важливим аспектом державного регулювання виробництва гідробіонтів є 

ціноутворення. Виробник виходить на ринок із продукцією, ціна на яку на 

ринку вже встановлена. Реальний процес формування цін відбувається не на 

виробництві, а у сфері реалізації продукції, на ринку під дією попиту і 

пропозиції, товарно-грошових відносин [4]. 
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Пропозиція риби та морепродуктів на світовому ринку формується за 

рахунок трьох основних рибопромислових ресурсів: рибальство у світовому 

океані, внутрішнє рибальство (моря, ріки, озера, водосховища), а також 

аквакультура. Світовий обсяг виробництва гідробіонтів, вирощених за 

допомогою людини у втричі перевищує темпи росту світового виробництва 

м‘яса [2]. 

Підтримувати прискорений темп нарощування виробництва гідробіонтів з 

кожним роком усе важче у зв‘язку із виснаженням сировинної бази. Тому 

виходом із можливого спаду може стати інтенсивний розвиток власної 

аквакультури. 

В Україні водний фонд для вирощування об‘єктів аквакультури перевищує 

1 млн. га; з них водосховищ – близько 800 тис. га, ставків – 122,5 тис. га, озер – 

86,5 тис. га, водойм-охолоджувачів – 13,5 тис. га, інші категорії – 6 тис. га. За 

наявністю водного фонду Україна посідає друге (після Росії) місце в Європі [3]. 

На сьогодні виокремлюються три основні типи керівництва 

аквакультурою. Ієрархічне керівництво – жорстке регулювання та контроль 

розвитку галузі зверху до низу при можливих консультаціях із суб‘єктами 

господарювання. Ринковий підхід – державна аграрна політика залишає 

суб‘єктам господарювання керівництво розвитком аквакультури, а держава 

займається консультативними та рекомендаційними діями. У останній час 

набуває поширення більш ефективне партисипативне керівництво, воно 

передбачає спільне управління галуззю представниками сектору й державними 

регламентуючими органами. Такий тип керівництва дозволяє максимально 

ефективно вирішувати проблеми технологічного, екологічного, соціально-

економічного та іншого характеру [4]. 

Останнім часом бюджетна політика в Україні щодо рибогосподарської 

галузі не була послідовною, як у питаннях реалізації бюджетних програм, так і 

обсягах їх фінансування. Проте навіть мінімальне фінансування не сприяло 

підвищенню ефективності рибогосподарської діяльності. На сьогодні 

можливості бюджету не дають змоги забезпечити необхідні обсяги фінансової 
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підтримки аквакультурного виробництва, а тому кошти державного бюджету не 

можуть бути розглянуті як основне джерело для розвитку даного сектора 

економіки. У зв‘язку із цим слід шукати альтернативні механізмами 

забезпечення розвитку аквакультури. Це, насамперед, залучення коштів із 

інших джерел: кредити, приватні інвестиції, власний капітал, зменшення 

податкового тиску через запровадження спеціальних режимів та механізмів 

непрямого оподаткування [1]. 
Стратегічним завданням державного регулювання аквакультури є 

забезпечення заходів щодо підтримки проведення селекційно-племінної роботи 

і на цій основі повного задоволення внутрішнього попиту на гідробіонти, а 

промисловості – сировиною, експортних потреб, створення робочих місць і 

цивілізованих умов для проживання в сільській місцевості.  
Слід більшу увагу приділити методологічним засадам формування системи 

регулювання якості та екологічної безпеки продукції аквакультури, що 

базуються на введенні приватних стандартів – екомаркуванні, стандартів 

безпеки і якості продукції, сертифікації аквакультури, що сприятиме 

задоволенню попиту на екологічно чисту рибну продукцію й участі в системах 

екомаркування як важливого елементу міжнародної риботоргівлі та 

маркетингу. 
Експерти галузі на сьогодні констатують непродумане реформування 

галузі, штучне розукрупнення повносистемних господарств, пріоритет 

дрібнотоварного виробництва за відсутності матеріально-технічних засобів і 

фінансово-економічних інструментів впливу на його розвиток. Вищезазначені 

чинники призвели до скорочення обсягів аквакультурного виробництва. 

Однією із складових вирішення цієї проблеми є поліпшення експлуатаційних 

характеристик ставового фонду України, створення сировинної бази. Потребує 

подальшого вивчення та удосконалення питання приватизації 

рибогосподарських підприємств на засадах приватної власності на землю, 

зокрема під водою та гідроспорудами, надання пільгових кредитів для 

реконструкції та модернізації господарств, придбання кормів, палива, 

електроенергії з метою отримання максимального економічного ефекту і 

швидшого відновлення обсягів виробництва [4]. 
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Одночасно із вирішенням питання розвитку рибництва у кожному регіоні 

повинен активно формуватися свій місцевий ринок продукції аквакультури. 

Для цього бажано забезпечувати участь у оптових ринках 

сільськогосподарської продукції терміналу «Гідробіонти». Адже риба, а 

особливо нерибні водні об‘єкти є надзвичайно цінними і попит на них не може 

бути задоволений аналогічною продукцією інших галузей.  

У результаті аквакультурної діяльності виходить новий продукт, який за 

характерними властивостями та ознаками відрізняється від аналогічних товарів 

видобутих методами рибальства.  

Таким чином, стратегічний розвиток аквакультури у штучних водоймах 

України потрібно розглядати як сукупність прогресивних та системних змін 

умов та результатів діяльності рибогосподарських товаровиробників. До 

важливих передумов ефективної діяльності слід віднести наявність державного 

регулювання, стратегії і тактики розвитку галузі, сукупності організаційно-

правових форм господарювання, інвестиційної привабливості, інфраструктури 

аграрного ринку. При цьому регулювання розвитку сектору аквакультури 

необхідно сприймати як вплив державних органів на діяльність суб‘єктів, 

спрямований на забезпечення економічної та харчової безпеки, ефективне й 

екологобезпечне функціонування рибництва, виробництво імпортозамінних 

товарів, створення додаткових робочих місць на селі та підвищення суспільного 

добробуту. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ М'ЯКИХ ТА 

ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ В УКРАЇНІ 

Проведення моніторингу сучасного стану ринку м’яких та плавлених сирів в 

Україні і визначення основних тенденцій, які найближчим часом 

домінуватимуть на ньому. 

Ключові слова: м’які сири, плавлені сири, виробництво, імпорт, експорт. 

Визначено, що вітчизняні виробники молочної продукції мають потенціал 

у нарощуванні обсягів виробництва за рахунок удосконалення організації 

виробництва та застосування сучасних маркетингових інструментів.  
Одним із головних елементів продовольчого ринку країни є ринок молока 

та молокопродуктів, який не повинен залишатися непрогнозованим і 

непередбачуваним для всіх операторів ринку, в тому числі держави. Від його 

розвитку залежить не тільки здоров‘я всього населення, але й рівень соціальної 

напруги в країні, особливо в сільській місцевості.  
Значну увагу мoлoкoперерoбні підприємства приділяли розвитку 

виробництва кислoмoлoчнoї продукції, яка була найприбутковішою. При цьому 

ринок кислoмoлoчнoї продукції характеризувався високим рівнем конкуренції, 

яка посилювалася за рахунок імпорту, здебільшого з Російської Федерації. 

Ринок м‘яких та плавлених сирів  є одним із найдинамічніших споживчих 

сегментів із стійким приростом обсягів виробництва, споживання та охоплення 

міжнародних ринків, що і обумовлює актуальність цього дослідження [5].  



44 

Теоретичною та прикладною наукою опрацьовано організаційно-

економічні підходи щодо функціонування ринку м‘яких та плавлених сирів  в 

Україні. Зокрема дослідження питань розвитку цього ринку знайшли своє 

втілення у багатьох наукових працях.  

Та незважаючи на існуючі дослідження, слід відзначити недостатність 

вивчення сучасних тенденцій розвитку ринку сирів в Україні [8]. 

Плавлений сир як і твердий, являється частиною базового асортименту 

магазину. Він являється продуктом вторинної переробки і упакований у фольгу 

або герметичні баночки, плавлений сир має довший термін зберігання, і менш 

чутливий до перепадів температури, що збільшує як сезон його продажу, так і 

райони розповсюдження. На ринку плавлених та м‘яких сирів найбільш 

розповсюджені сири українського і імпортного виробництва, а не 

регіонального. Серед плавлених сирів є також елітні, дуже дорогі сорти, 

наприклад з грецькими горіхами, з лососем, але в цілому цей продукт більш 

демократичний і по ціні розрахований на середнього покупця. Плавлені сири 

українського виробництва мають відносно стійке положення на ринку, їх 

виробництво не залежить від сезону, що дозволяє задовольняти існуючий попит 

і постачають товар по досить низькій ціні [6]. 

Другим напрямком на ринку м‘яких та плавлених сирів є підвищення 

інтересу населення до художньо оформленої упаковки. Значних успіхів в 

задоволені попиту на дану продукцію досягли німецькі виробники, в тому числі 

фірми Hoch land, Kasseri, Champignon, яким вдається пропонувати плавлені 

сири в оригінальній упаковці, при цьому зберігаючи низький рівень цін. 

Основні учасники ринку – крупні дистриб‘юторські компанії, які 

займаються розповсюдженням м‘яких та плавлених сирів , роблять ставку на 

імпорт. Хоча український ринок є достатньо стабільним, але слабка матеріальна 

база не дозволяє вітчизняним виробникам підтримувати виробництво у 

відповідності із попитом. В зв‘язку з цим і виникає необхідність імпортних 

поставок [2]. 
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Серед проблем, з якими досі не можуть справитись українські сировари, 

називають недоліком невисоку якість сировини, застаріле обладнання і нестачу 

оборотних коштів.  

Імпорт сиру в Україну, згідно різним оцінкам західних виробників в 2016 

році склав від 40 до 75 тис. т. Темпи росту імпортного сегменту в 2017 році 

спостерігачі оцінюють як 15-25% – поставки з-за кордону заповняють те 

ринкове середовище, яке звільнилося в результаті кризи вітчизняних 

підприємств. Сезонність для імпортерів визначається збільшенням виробництва 

вітчизняних сирів, коли виростуть об‘єми надоїв молока і у вітчизняних 

виробників з‘явиться більше сировини. В холодний час надої знижуються і 

українські сировари значну частину ринкового середовища віддають 

імпортерам. Для останніх між літнім і зимовим піком продаж, в залежності від 

групи і цінової категорії м‘яких та плавлених сирів , можуть скласти від 20 до 

100% [8]. 

Свою продукцію на українському ринку представляють такі крупні 

компанії, як німецькі Kaserei Champignon / Hofmeister, Bayemland, Hochland, 

Zott, MZO / Oldenburger, Kraft Jacobs Suchard і деякі інші. Імпортний сир - 

частина бізнесу багатьох відомих дистриб‘юторських компаній: «Анстаді», 

EWK, «М - Рос», «Ексімер», «Річард», «Валдай», «Гек», «Арно», «Караван», 

«Сава», «Европродсервіз» і інші. Але все ж таки більший попит на плавлені 

сири вітчизняного виробництва. 

Окреслюючи розвиток молочної галузі України, слід зазначити, що вона є 

однією з провідних в агропромисловому комплексі, а виробництво м‘яких та 

плавлених сирів  є її вагомою складовою. В структурі молокопереробної галузі 

країни виробництво м‘яких та плавлених сирів  складає близько 10 %. 

Український ринок сирів сьогодні є одним із основних сегментів українського 

харчового ринку, який динамічно змінюється. У теперішній час виробництвом 

сирів в країні займаються більше ніж 150 підприємств, 2/3 із яких виробляють 

тверді сичужні сири, решта – м‘які та перероблені (плавлені). На українському 

ринку сирів спостерігається не тільки висока конкуренція, але й очевидна 
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тенденція до консолідації ринку – великі виробники витісняють середні і малі 

підприємства, оскільки у останніх недостатньо фінансових засобів для 

удосконалення і модернізації виробництва [7]. 

Так, більше 60 % продукції, представленої на українському ринку, 

випускається такими компаніями: «Бель Шостка Україна», «Гадячсир», 

«Дубномолоко», «Клуб м‘яких та плавлених сирів », «Мілкіленд-Україна», 

«Моліс», «Молочний Альянс», «Терра Фуд». Дані компанії утримують свої 

лідерські позиції завдяки значним капіталовкладенням, постійній модернізації 

виробництва, оновленню технічної бази та розширенню асортименту. Ринок 

плавлених сирів поділяється на плавлені сири та сирні плавлені продукти. 

Особливістю  сирних плавлених продуктів є часткова заміна молочного жиру 

пальмовою олією. Це дає змогу суттєво збільшити сировинний ринок. За 

даними 2016 року 56,9 % об‘єму виробництва сирів в країні складали сичужні, 

33,6 % – кисломолочні. Частка плавлених сирів в загальній структурі ринку 

сирів складала лише 9,5 % [5]. 

Всього на виробництво м‘яких та плавлених сирів  в Україні 

використовується близько 6,0 % молока від його загальної кількості. Поступово 

зростає попит населення на молочні продукти, так на 11 % піднявся рівень 

споживання кисломолочної продукції та на 7 % – рівень споживання м‘яких та 

плавлених сирів . Річна потреба у сирах в Україні складає 6.5 кг на 1 людину.  

Найближчу перспективу сирного вектору в країні складно спрогнозувати. 

Протягом 2017 р. обсяг виробництва м‘яких та плавлених сирів  в Україні 

зменшився на 21 %, експорт – на 26 %, але відзначено зростання обсягів 

імпорту – на 73 %, що почало суттєво впливати на загальний обсяг пропозиції 

м‘яких та плавлених сирів  на внутрішньому ринку України, який за 2015 р., у 

порівнянні з 2014 р., зріс на 6 % і досяг 124,3 тис. т. Але в 2016 році ринок сирів 

в Україні зменшився до 88 тисяч тонн або на 30 % у порівнянні з 2015 роком, а 

у 2017 році об‘єми виробництва м‘яких та плавлених сирів скоротилися ще на 

20-25 % [7]. 
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В першу чергу, зміна пріоритетів пов‘язана із закриттям російського 

ринку, який був головним регіоном збуту українських сирів. В результаті 

українські виробники почали переорієнтацію свого виробництва на інші 

високомаржинальні продукти (вершкове масло), однак при цьому 

продовжуючи налагоджувати торгово-економічні відносини з іншими країнами. 

Так у 2016 році Україною освоєні нові ринки сирів , а саме Єгипет – 69 т, Іран – 

135 т, Йорданія – 13 т, Маршалові острови – 1 тонна, Монголія – 6 т, 

Таджикістан – 6 т, Туреччина – 1 т. Треба відмітити, що, за даними AR-group, 

об‘єм експорту кисломолочних і плавлених сирів у першому півріччі 2017 року 

збільшився у порівнянні з 2016 роком на 23,1% і 11,5% відповідно. Основними 

країнами-імпортерами українських твердих сирів у 2017 році стали Казахстан, 

Молодова, Азербайджан і Узбекистан, оскільки сумарна частка цих чотирьох 

країн у загальному об‘ємі експорту складає 91,3%.  

Найбільші поставки були здійснені в Казахстан (59%) і Молдову (22%). 

Що стосується імпорту, то за даними дистриб‘юторів, його об‘єм у 2017 році 

зменшився в декілька разів, деякі компанії припинили завозити в Україну 

імпортні сири, а інші значно звузили асортимент [3]. 

Більше всього постраждали сири середньої цінової категорії (Польща, 

Прибалтика), оскільки сьогодні споживачі купують або дорогі сири, або дешеві. 

Крім того, сир в Україну завозять з Німеччини, Італії, Франції, Нідерландів. 

Ключовими проблемами сироробної галузі є: – різке зниження споживання 

м‘яких та плавлених сирів  в Україні; – високі ціни на якісну сировину і 

незначна її кількість; – посилення конкуренції; – підвищення цін на енергоносії; 

– ефективність реалізації продукції, системи збуту (в тому числі і сучасні умови 

торгівельних мереж); – обмеження можливостей виходу на зовнішні ринки.  

Найбільшою проблемою молочної галузі є незадовільний стан сировини. 

Це пов‘язано, перш за все, з невикористанням генетичного потенціалу молочної 

худоби, поганим забезпеченням повноцінними кормами, недостатнім рівнем 

технічного обладнання і технологічного виробництва. Сири виробляються та 

споживаються практично у всіх країнах світу, однак основними виробниками 
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м‘яких та плавлених сирів , які визначають тенденції сироробного виробництва, 

є США та країни Західної Європи. Європейський Союз (ЄС) – найбільший 

світовий виробник м‘яких та плавлених сирів  (47% всього світового 

виробництва) [1]. 

Виробництво м‘яких та плавлених сирів  в ЄС стабільно росте – це 

пояснюється, головним чином, підвищенням внутрішнього попиту і розвитком 

експорту. Найбільшу кількість даного продукту виробляють в Німеччині (26% 

всього об‘єму виробництва м‘яких та плавлених сирів  в ЄС). В п‘ятірку лідерів 

входять Франція (21%), Італія (11%), Нідерланди (9%) та Польща (8%). Частка 

цих п‘яти країн складає 75% від загального виробництва м‘яких та плавлених 

сирів в ЄС. В країнах розвинутого сироробства домінуючим напрямом 

залишається концентрація виробництва м‘яких та плавлених сирів , який 

передбачає створення великих високомеханізованих і автоматизованих 

підприємств.  

В ЄС найбільші підприємства знаходяться у Франції, Данії, Нідерландах, 

Швеції та Німеччині. За межами Європейського Союзу до найбільших 

виробників сирів належать США, які виготовляють більше чверті світового 

об‘єму сирів. На їх виробництво припадає близько чверті молока, яке поступає 

на молокопереробні підприємства. Доступність молока протягом всього року 

дає можливість безперебійної роботи молочних заводів. Найбільшими 

імпортерами м‘яких та плавлених сирів  з ЄС є Росія, США, Швейцарія, Японія, 

Саудівська Аравія [2]. 

Експортні ринки для сирів ЄС, як правило, поділяються на декілька 

категорій в залежності від того, як імпортований сир використовується. 

Саудівська Аравія, Японія, Алжир, Єгипет, в основному, імпортують сир для 

подальшого перероблення, в той час як Росія і Мексика перепаковують 

імпортовані сири для роздрібної торгівлі і мереж громадського харчування. 

США і Канада, зазвичай, імпортують фірмові сири, які одразу поступають в 

торгівельну мережу. Об‘єми імпорту м‘яких та плавлених сирів  в 

Європейський союз в 10 разів менші від об‘ємів його експорту. Основними 
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експортерами м‘яких та плавлених сирів  в ЄС є Швейцарія (68 % від 

загального об‘єму імпорту сирів в ЄС), Нова Зеландія, США, Норвегія та 

Австралія.  

Споживання м‘яких та плавлених сирів  в Європі має давні традиції та 

культуру. Лідерами в споживанні даного продукту є Греція (6,2 кг на людину в 

рік), Франція (4,1 кг), Італія 3,8 кг), Австрія (1,8 кг) і Німеччина (1,5 кг). 

Найнижчі показники споживання м‘яких та плавлених сирів  на Кіпрі (0,8 кг), в 

Румунії (1,2 кг), Словакії (0,7 кг), Болгарії (0,9 кг). В Україні в середньому 

споживання м‘яких та плавлених сирів  на людину складає 2,5 кг в рік, по ЄС 

споживання м‘яких та плавлених сирів  складає 7,2 кг на людину в рік [6]. 

Мода на швидке харчування сприяє підвищенню споживання м‘яких та 

плавлених сирів, але місця збуту продуктів швидкого харчування не всюди 

розвиваються динамічно. Основне збільшення відбувається за рахунок масових 

товарних сирів, а не спеціальних сортів, які реалізуються на ринках, де 

споживання м‘яких та плавлених сирів  є традиційним.  

Однією з головних причин підвищення споживання м‘яких та плавлених 

сирів  може стати удосконалений метод його зберігання за допомогою нових 

пакувальних технологій, який більш зручний для підприємств роздрібної 

торгівлі [3]. 

Враховуючи високий рівень насиченості внутрішнього ринку ЄС, основні 

зусилля виробників м‘яких та плавлених сирів , інвестиції будуть направлені на 

розвиток експортних ринків. Основним фактором росту виробництва м‘яких та 

плавлених сирів  в ЄС, як очікується, буде розвиток нових експортних ринків в 

Азії, Південній Америці та Північній Африці. Експорт м‘яких та плавлених 

сирів  із ЄС, за прогнозами, до 2023 року підвищиться до 1 млн. т, а показник 

імпорту залишиться дуже низьким, на рівні 75 тис. т. Отже, ринок сирів 

України традиційно представлений твердими сирами («Російський», 

«Голландський», «Сметанковий» та інші) і тільки невеликою кількістю м‘яких 

сирів, тоді як європейські країни (Німеччина, Франція, Італія й інші) 
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традиційно славляться вишуканістю асортименту м‘яких сирів. Крім 

розширення асортименту м‘яких сирів приділяють значну увагу підвищенню їх 

харчової цінності, насамперед отриманню м‘яких та плавлених сирів  з 

максимальною концентрацією всіх складових частин молока [7]. 

Таким чином, для підприємств на ринку м‘яких та плавлених сирів  

необхідно дотримуватися наступних аспектів у своїй діяльності: необхідне 

вирішення проблеми експорту продукції, особливо доки попит на вітчизняному 

ринку не збільшиться; потрібен пошук якісної сировини для можливості 

конкурування з західними країнами; розглянути можливості зменшення ціни 

через вдосконалення виробництва, «економію масштабів виробництва», 

скорочення витрат на доставку; необхідне донесення торгової марки через ЗМІ; 

створення сирів преміум-класу, щоб витіснити іноземних виробників з 

вітчизняного ринку; освоювати нові ринки сировини; створення своєї ніші на 

ринку.  
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РОСЛИННІ ОЛІЇ, ЇХ РОЛЬ, ВИДИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

У статті розглянуто види, склад та застосування рослинних олій, їх вплив на 

організм людини, зберігання олії у домашніх умовах для збереження її корисних 

цінностей, стан ринку рослинних олій в Україні. 

Ключові слова: Рослинні жири, олія, нерафінована олія, рафінована олія. 

Серед культурних рослин, які вирощує людина заради корисних плодів та 

насіння, важливе місце посідають олійні культури . До олійних належать 

культури, що містять понад 15% жиру і використовуються для одержання олій. 

У насінні олійних культур всі вуглеводи перетворюються у високомолекуряні 

сполуки – жири, які після переробки використовуються у харчуванні , а також 

для технічних та медичних потреб [4]. 

Олія – продукт повсякденного харчування. Вона використовується для 

приготування кулінарних страв, вироблення консервів, безпосередньо в їжу. В 

технологічній сфері з олій виробляють мила, оліфи, гліцерин, лаки. Вона займає 

основну частку вітчизняного ринку олійно-жирової продукції. Останнім часом 

асортиментна лінійка олійного сегмента помітно розширилася.  

Виробники досконало освоїли випуск олії з різних сортів плодів, горіхів і 

злаків. Ще два десятиліття тому більшість з нас використовували лише 2-3 види 

олій. Звичайно, найдоступнішою і відповідно, найбільш вживаною була 

соняшникова олія. Проте зараз часи змінилися і нам стали доступні різні види 

рослинних олій. Також почалась масова популяризація здорового способу 

життя, на тлі якої люди стали відповідальніше ставитись до свого денного 

раціону. 
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Мабуть, найкорисніше в рослинній олії – це її не насиченість  жирними 

кислотами. Вони регулюють обмінні процеси в організмі та перешкоджають 

відкладенню на стінках судин атеросклерозних бляшок. Ці кислоти незамінні, 

отримати ми їх можемо лише через їжу і основним джерелом є саме рослинні 

олії. 

Рослинні жири – це жири, які видобуваються з різних частин рослинної 

сировини, рослинні жири необхідна складова частина збалансованого раціону 

харчування людини. На їх частку припадає значна частина енергетичної 

цінності їжі. Разом з цим наш організм отримує ряд фізіологічно важливих 

речовин: фосфатиди, незмінні поліненасичені жирні кислоти, вітаміни, стерини. 

Споживання рослинних жирів вкрай важливо для людського організму. 

Якщо постійно вживати лише якийсь один вид олії (наприклад, 

соняшникову чи кукурудзяну, багатих кислотою омега-6) та ігнорувати інші 

(льняну, рапсову, олію волоського горіха, де багато кислот омега-3), можна 

спричинити певні проблеми зі здоров‘ям. Відповідно, медики рекомендують 

збагачувати свій раціон одночасно кількома видами олій [2, 4]. 

Усі рослинні олії поділяються на два види – нерафіновані (натуральні) та 

рафіновані (дезодоровані). 

Нерафінова олія багата на вітаміни А, D, Е і К, які підвищують опірність 

організму, оздоровлюють серце та судини, зміцнюють м‘язи і кістки. Збагачені 

натуральні олії й поліненасиченими жирними кислотами (омега-3, омега-6 та 

омега-9), які позитивно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту і 

володіють протисклеротичними властивостями (перешкоджають відкладенню 

«поганого» холестерину на стінках судин). Нерафінована олія насичена густим 

пряним запахом та смаком, тому її застосовують для заправки різноманітних 

салатів. 

Рафінована олія містить мінімальну кількість корисних речовин. В процесі 

виробництва її піддають глибокому і ретельному очищенню. Рафіновану олію 

використовують у стравах, в яких не повинно бути сторонніх ароматів та смаку. 

Також вона застосовується при обжарюванні продуктів, адже вона витримує 
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вищі температури і не димиться. Рафіновану олію, з корисними для організму 

речовинами, необхідно використовувати для заправки салатів. В свою чергу 

рафінована олія – ідеальний варіант для обжарювання. 

Порівнювати між собою рафіновану та нерафіновану олію не варто, адже у 

них є свої переваги та недоліки 

Найкориснішою вважається та олія, що містить максимум біологічно 

активних речовин, тобто отримана методом холодного пресування. Цей метод 

полягає у 100% пресуванні насіння соняшника при низьких температурах. 

Метод з допомогою преса є самим натуральним. Насіння соняшника кладуть 

під прес, який завдяки інтенсивному тиску розжарюється природним шляхом. 

При цьому нагрів олії відбувається не більше ніж до 40-42 градусів. Така 

невисока температура дає можливість зберегти в продукті всі поживні 

речовини. 

У наш час асортимент рослинної олії досить широкий, кожен вид 

унікальний за своєї складом та впливом на організм людини. 

Найбільшу вітамінну цінність має соняшникова олія, яка є 

найпоширенішою та найпопулярнішою в Україні. 

Соняшникова олія – джерело поліненасичених жирних кислот омега-6, які 

беруть участь у синтезі гормонів та підтримують імунітет. А ще вона містить 

жиророзчинні вітаміни А, Е та Р. Широкому розповсюдженню соняшникової 

олії сприяло її визнання церквою пісним продуктом. До речі, сучасні дієтологи 

цілком солідарні з церквою. Адже рослинні олії є найважливішими джерелами 

поліненасичених жирних кислот (лінолевої та ліноленової), що не синтезуються 

в організмі, а надходять тільки з їжею; вони регулюють важливі процеси 

життєдіяльності організму, і саме вони – кращі союзники в боротьбі з 

атеросклерозом, найчастішою причиною виникнення серцево-судинних 

захворювань і порушень мозкового кровообігу. Так що не лише для 

дієтотерапії, але й для нормального повсякденного харчування більше підійде 

соняшникова олія. Соняшникова олія – одна з найважливіших рослинних олій, 

що дістала велике народногосподарське значення. Вона використовується, як 
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безпосередньо в їжу, а також і для виробництва маргарину, кулінарних жирів, у 

миловарінні і лакофарбовій промисловості. 

Соняшникова олія входить до складу різних медичних препаратів. 

Соняшникова олія дуже «боїться» світла і високих температур [1, 2]. 

  Оливкова олія – рослинна олія, що виготовляється з плодів європейської 

маслини має високий вміст олеїнової кислоти (омега-9) і дуже добре впливає на 

травну систему. Рекомендується її вживати хворим на діабет, ожиріння та 

серцево-судинні захворювання. Слід зазначити, що колір оливкової олії 

різниться залежно від стиглості плодів, з яких її вичавили. Смакові властивості 

цієї олії швидко погіршуються, найкращою для вживання вважається та, що 

виготовлена в поточному році. 

Кукурудзяна олія – жирна рослинна олія, що отримується з зародівк 

кукурудзи, містить багато вітаміну Е та лінолеву кислоту. Корисна для 

зниження рівня цукру в крові, виводить з організму токсини. У продаж вона 

надходить тільки у рафінованому вигляді. У ній небагато вітамінів, має 

нейтральний смак – ідеальна якість для приготування кондитерських виробів та 

майонезу. 

Лляну олію отримують з насіння льону холодним пресуванням. 

Вважається однією з найкорисніших і найцінніших. У ній найбільший вміст 

Омега-3 кислот з усіх олій, і навіть більше ніж у риб‘ячому жирі. Але лляна 

олія має здатність швидко псуватися, гіркне та не переносить теплової обробки. 

ЇЇ варто зберігати лише в холодильнику в пляшечці з темного скла. 

Гарбузова олія має зеленувато-бурий відтінок і цілком приємний смак. 

Виробляється методом холодного пресування з насіння гарбуза. Містить 

вітаміни А, Е, Р, РР, групу В; 53 мікроелементи – серед них залізо, мідь, магній, 

цинк, селен; фосфоліпіди. Завдяки високому вмісту вітаміну А – покращує зір. 

Дуже корисна для травного тракту, сприяє виведенню з організму шлаків та 

паразитів. Знижує рівень холестерину у крові, очищає судини серця та мозку 

від атеросклеротичних бляшок. Проте вживати її слід помірковано, адже вона 

володіє ще й проносними властивостями. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Рослинна_олія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Маслина_європейська
https://uk.wikipedia.org/wiki/Маслина_європейська
https://uk.wikipedia.org/wiki/Жир
https://uk.wikipedia.org/wiki/Рослинна_олія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кукурудза
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Рапсова олія виготовляється з насіння ріпаку. В їжу вживається лише 

рафінована рапсова олія. Має, у порівнянні з іншими оліями, збалансований 

вміст поліненасичених жирних кислот (Омега-6/Омега-3) і низький вміст 

насичених. Вона довго не гіркне і зберігає прозорість. 

Олія грецького горіха містить у собі багато вітамінів, мікроелементів, 

фолієву кислоту, антиоксиданти та на 77% складається з незамінних 

поліненасичених жирних кислот (Омега-6 і Омега-3). Корисна для 

профілактики серцево-судинних захворювань, зниження рівня холестерину та 

підвищує опірність радіаційному випромінюванню. На відміну від сирих 

грецьких горіхів, олія майже не має протипоказань. Регулярне вживання олії 

грецького горіха помітно знижує ризик розвитку онкологічних захворювань – 

раку. 

Соєва олія – виготовляється при пресуванні насіння сої. Оскільки свіжа 

соєва олія швидко псується через дуже велику кількість Омега-3, в їжу 

вживають лише рафіновану олію. Вона має гарний бурштиновий колір та довго 

зберігає корисні властивості. Цінним компонентом соєвої олії є лецитин. Багата 

на вітамін Е та солі кальцію, натрію, магнію, калію, фосфору. Соєва олія майже 

повністю засвоюється організмом, підвищує імунітет і дуже корисна для роботи 

нервової системи. 

Гірчична олія – виготовляється з насіння олійних сортів гірчиці. Має 

антисептичні та бактерицидні властивості, недарма лікарі називають її 

«природним антибіотиком». Олія містить вітаміни E, A, D, B3, B6, B4, K, P; 

поліненасичені жирні кислоти, фітостероли, хлорофіл, фітонциди, глікозиди та 

ін. Ще одна важлива якість гірчичної олії — стимулює процес травлення та 

жовчовиділення. 

Арахісова олія – має хороші смакові характеристики. За харчовою 

цінністю арахісова олія може конкурувати з м‘ясом, сиром та яйцями. Багата 

вітамінами В1, В2, РР, В9, А, Д, Е, а також містить залізо, кобальт, цинк, калій, 

кальцій, магній, йод та фосфор. Олія корисна для зниження рівня холестерину в 

крові, позитивно впливає на нервову і травну системи та має здатність 

пригнічувати апетит. 
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Пальмову олію – одержують з плодів олійної пальми. У м'якоті плоду 

міститься до 70% олії, багатої каротиноїдами та пальмітиновою кислотою. Вона 

жовтогарячого кольору і твердішає за температури нижче 30°С. Її застосовують 

для виробництва маргарину, мила та свічок. 

Бавовняна олія – олія, яку одержують з насіння бавовнику. Нерафінована 

бавовняна олія – це рідина червоно-бурого кольору зі своєрідним запахом і 

гірким смаком; рафінована – солом'яно-жовта. У їжу застосовують тільки 

рафіновану олію, тому що нерафінована бавовняна олія містить отруйну 

речовину – госсіпол. Хімічний склад і властивості бавовняної олії залежать від 

сорту бавовнику, а також від району та умов його оброблення. Бавовняна олія 

використовується, в основному, для виробництва оліфи, а рафінованою – у їжу, 

для виробництва консервів, маргарину та кулінарних жирів. 

Арганова олія – це олія, яка виробляється із плодів арганового дерева,  

відрізняється рекордним вмістом органічних жирів. Для вживання в їжу 

зазвичай використовується олія, отримана в результаті віджимання 

обсмаженого насіння. Такий продукт характеризується темним, насиченим 

кольором, смаком з пікантним присмаком, і своєрідним ароматом. 

Використання арганової олії в приготуванні різних салатів і гарячих страв 

надає благотворний вплив на процес травлення та енергообмін, прискорює 

процес засвоєння їжі, допомагає робочим процесам печінки. Цей продукт 

сприяє жовчовиділенню та знижує рівень цукру у крові, є корисний для хворих 

на цукровий діабет. 

Виноградна олія виготовляється з кісточок винограду та має високу 

біологічну активність, містить активний антиоксидант. 

Завдяки цьому використовується переважно в косметичній продукції, 

зв‘язує в клітинах вільні радикали, тим самим уповільнює процеси старіння 

клітини. 

Абрикосова олія містить тригліцериди, природний віск, стеарин, 

олієрозчинні вітаміни. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Рослинні_жири_й_олії
https://uk.wikipedia.org/wiki/Арганія
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Заповнює втрату шкірного жиру при умиванні, несприятливих 

атмосферних впливах. Має антиоксидантну активність. 

Обліпихова олія містить унікальний комплекс вітамінів, мікроелементів, 

органічних кислот та інших біологічно активних речовин. Має вітамінізуючу, 

протизапальну, антиоксидантну, антисептичну та живильну дію. 

Використовується в якості протирадіаційного, протиопікового, 

ранозаживлюючого засобу та засобу, що регенерує тканини. 

Кунжутну (сезамову) олію одержують з насіння кунжуту. Олія майже без 

запаху і з приємним смаком. Кунжутна олія – харчовий продукт, рівноцінний 

іншим рослинним оліям, однак в ній немає вітаміну А і мало вітаміну Е. 

Кунжутна олія використовується в кондитерській, консервній та інших 

промисловостях, а також із технічною метою. 

Зберігати будь-яку олію слід у скляній тарі темного кольору, адже світло 

руйнує вітамін Е. Комфортна температура для зберігання рослинних жирів – 

+5-20°С, тому влітку олії краще зберігати в холодильнику. Нерафінована 

зберігається до 4 місяців у темному прохолодному місці. Рафінована 

соняшникова олія залишається придатним до вживання без втрати смакових 

якостей до півроку в темному прохолодному місці. Оптимальна доза олії для 

однієї людини на добу – 20 г (велика столова ложка). Більше вживати не 

рекомендується, оскільки рослинні олії володіють жовчогінним ефектом. 

Наша країна є світовим лідером з виробництва соняшникової олії. На 

українських полях вирощуються також інші види олійних культур, такі як соя 

та ріпак, але, на відміну від соняшнику, їх вітчизняна переробка розвинена поки 

слабко. Виробництво соняшникової олії є потужним агропромисловим 

комплексом, який об'єднує виробників насіння і жироолійної продукції. 

Україна є одним із світових лідерів виробництва соняшникової олії. І займає 

перше місце у світі за її експортом. За даними асоціації «Укроліяпром», на 

рослинну олію припадає 22% всього українського експорту. Цьому сприяє не 

тільки зростаючий попит, але і відсутність обмежень на експорт продуктів 

переробки соняшника на зовнішньому ринку. Експорт соняшникової олії з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Агропромисловий_комплекс
https://uk.wikipedia.org/wiki/Агропромисловий_комплекс
https://uk.wikipedia.org/wiki/Експорт
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України в 2016/17 МР виріс в порівнянні з попереднім сезоном на 30% та 

сягнув рекордних 5,84 млн т. Індія (35% загального експорту олії), Китай (10%) 

та Іспанія (9%), які сукупно придбали більше, ніж половину експортованої з 

України олії. Разом зі збільшенням зборів насіння олійних, в Україні з кожним 

роком збільшуються потужності олійно-жирової промисловості. Це 

пояснюється більш високою рентабельністю продажу олії та супутніх товарів, 

ніж насіння. 90% наявних потужностей призначені для виготовлення 

соняшникової олії. На його тлі обсяги випуску соєвої і рапсової олії здаються 

незначними, але вони їх виробництво також має тенденцію до зростання.  В 

даний час виробництво соняшникової олії є одним з найбільш високодохідних 

видів бізнесу в Україні. Рентабельність інвестицій в переробний завод 

складає 179%, тобто кожен вкладений євро принесе інвестору 1,79 євро чистого 

прибутку.  

Головним конкурентом України на ринку соняшникової олії є Росія, яка 

протягом вересня-липня 2016/17 МР збільшила відносно аналогічного періоду 

попереднього сезону експорт соняшникової олії на 41% до рекордних 2,05 млн. 

т. Ціни на соняшник зростають через девальвацію гривні та активізацію 

закупівель з боку трейдерів та переробників, які намагаються придбати перші 

партії сировини за невисокою ціною. 

На сьогоднішній день Україна має потенціал до зростання виробництва 

насіння соняшника (за рахунок врожайності). Саме висока врожайність та 

якість насіння соняшнику є основними факторами, що сприяють підвищенню 

ефективності олійно-жирового комплексу України. Підвищення врожайності 

соняшника можливо за рахунок дотримання агротехнічних норм процесу 

виробництва насіння соняшника, застосування високопродуктивних сортів і 

гібридів, внесення добрив та застосування хімічних засобів для боротьби з 

бур`янами, хворобами та шкідниками, оптимального співвідношенні культур у 

сівозмінні. Необхідно переглянути канали реалізації насіння соняшника та 

створити більш сприятливі умови для сільськогосподарських виробників, що 

дало б змогу збільшити обсяги доставки сировини та обсяги її переробки на 

відповідних підприємствах. 
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Дука А.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ СОЇ 

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку вітчизняного ринку сої та 

продуктів її переробки, зокрема приділено увагу ціновій політиці на олійні 

продукти, фізичному обсягу експорту продуктів переробки сої, експортній 

ціні, вартісному обсягу експорту та експорту сої та продуктів її переробки в 

цілому. Запропоновано заходи розвитку ринку соєвої олії. 

Ключові слова: соєві продукти, експорт, олія, підприємство. 

Соя і соєві продукти є основним джерелом продовольчого і кормового 

білка, олії та важливим фактором росту економіки багатьох країн світу. 

Постійний попит на сою і соєві продукти як на внутрішньому, так і 

зовнішньому ринках України зумовив розширення площі посівів під цією 

рослиною і вона стала одною з найприбутковіших культур, які вирощуються у 

сільськогосподарських підприємствах. В останні роки соя стала однією з 

основних експортних культур після пшениці та кукурудзи і Україна увійшла в 

десятку найбільших світових виробників та експортерів сої. 
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Різним аспектам виробництва та функціонування ринку сої в Україні 

присвячені праці вітчизняних вчених А.О. Бабича, А.О. Бабич-Побережної, В.Г. 

Михайлова, В.Ф. Петриченка, В.Г. Позднякова, В.А. Назарова та інших. Поряд 

із цим назріла потреба подальших досліджень проблем щодо підвищення 

економічної ефективності виробництва сої відповідно до сучасних змін 

внутрішнього та світового ринку.  

Мета дослідження – проаналізувати сучасний стан ринку соєвої олії та 

формування пропозиції на ринку сої за 2016-2017рр. 

Щорічне зростання обсягів переробки сої вітчизняними виробниками 

підтверджує значний експортний потенціал України по даному напрямку. 

Поточний маркетинговий рік не став виключенням: зокрема, у квітні 2017 року 

було експортовано 14,98 тис. т олії соєвої проти 14,94 тис. т у квітні роком 

раніше; щодо шроту і макухи ситуація схожа – 33,07 тис. т проти 32,91 тис. т 

відповідно. Така тенденція свідчить, з одного боку, про стійкі партнерські 

відносини українських виробників з іноземними партнерами, а з іншого – про 

стабільний експорт товарів з вищим рівнем доданої вартості незважаючи на 

високу конкуренцію з боку зернових трейдерів. 

Станом на кінець квітня 2017 р. обсяг експорту олії соєвої (наростаючим 

підсумком з початку вересня) склав більше 114 тис. т, що у вартісному 

вираженні відповідає 85,64 млн. дол. США. Шрот і макуха, відповідно, 

перетнули кордон накопиченою вагою більше 221 тис. т, або 79,45 млн. дол. 

США. Таким чином, протягом останніх восьми місяців вартість експортованої 

олії перевищила вартість інших продуктів переробки сої на 8%, хоча кількість 

останніх перевищувала тоннаж олії майже вдвічі. 

На експортному ринку соняшникового шроту зберігалося зростання цін, 

зважаючи на високий попит на продукт, а також за рахунок аналогічної 

тенденції на світовому ринку шротів [4]. На базисі поставки FOB ціни попиту 

на кінець тижня досягли діапазону 175-185 дол./т (поставка в лютому-березні 

2018р.) і до 190 дол./т (поставка в квітні-червні) [2]. 

 

http://oil.biotec.ua/products/soyoil/
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На внутрішньому сировинному ринку ціни продовжували підвищуватися, 

внаслідок високого попиту на олійні. На звітну дату за насіння соняшника 

переробники готові були платити 11400-12100 грн/т СРТ-підприємство. 

Аналітики відзначають, що багато переробників зазнавали труднощів із 

закупівлями олійної на фоні обмеженої кількості пропозицій. В сегменті соєвих 

бобів, як і раніше, відзначався високий попит на олійну. Трейдери і 

переробники конкурували за великотоннажні партії сировини високої якості. 

Таким чином, ціни на соєві боби за підсумками тижня зросли в середньому на 

500 грн/т – до 12300-12500 грн/т на базисі поставки СРТ-підприємство (табл. 1). 

Таблиця 1 – Цінова політика на олійні продукти станом на січень  

2018 р. [2] 

Товар Ціна Відхилення (+/-) 
Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 362,1 +3,0 
Соняшникова олія 800,0 +15,0 

Експортні ціни FOB, Україна, дол./т (пропозиція) 
Соняшникова олія 755-765 +5 
Ріпак 415-420 0 
Соя 385-395 +5 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 
Соняшникова олія 24000-25 000 +700 
Ріпак 12700-13300 0 
Соя 12200-12800 +350 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 
Насіння соняшника 11000-12100 +200 
Соя 11700-12600 +500 
Ріпак 12500-13000 0 

 

Проаналізувавши співвідношення обсягів експортних поставок між олією 

та шротом-макухою варто відзначити, що від 0,91 у вересні (олія кількісно 

перевищувала шрот-макуху на 1,29 тис. т) до максимального значення 3,15 у 

лютому (шрот і макуха кількісно перевищували олію на 16,05 тис. т). Всі 

наступні місяці включно із квітнем обсяги відправок шроту/макухи істотно 

перевищували обсяги експорту олії: у квітні вказане співвідношення склало 

2,21 (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Фізичний обсяг експорту продуктів переробки сої з України 

протягом 2016-2017 року, тис. т [1, 2] 

Як бачимо, істотна частина шроту і макухи споживається на внутрішньому 

ринку, зважаючи на усталені пропорції виходу продукції з однієї тони соєвого 

бобу – 0,12-0,15% олія та 0,84-0,87% шрот-макуха. 

Аналіз тренду кількості відвантажених на експорт продуктів переробки сої 

у 2016-2017рр. свідчить про його динамічність (особливо для олії) з 

наступними екстремумами: 

1. для олії – у листопаді (19,92 тис. т) та березні (23,49 тис. т); 

2. для шроту і макухи – у лютому (35,60 тис. т) та березні (37,60 тис. т). 

Як бачимо, максимальний обсяг експортних поставок сукупно для всіх 

продуктів переробки сої (61,08 тис. т) був здійснений у березні поточного року. 

Ключовим фактором активізації виробників була сприятлива цінова 

кон`юнктура на світових ринках: у березні середня ціна тони української олії у 

зовнішньоекономічних контрактах складала 745,3 дол., тоді як у квітні вона 

істотно знизилась до рівня 718,4 дол. (майже на 27 дол.) [3]. Втім, найбільше 

середнє значення договірних цін на олію було зафіксоване у лютому, а саме 

757,8 дол. за метричну тонну, що на 10,9 дол. більше за попередній місяць та на 

12,5 дол. – за наступний (рис. 2). Таким чином, часовий лаг між максимізацією 

ціни продукту і максимізацією обсягів поставок склав один календарний 

місяць. 
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Рисунок 2 – Експортна ціна продуктів переробки сої з України протягом 

2016-2017 року, дол. США за одну метричну тонну [1, 2] 

Схожа логіка поведінки експортерів спостерігається і для шроту/макухи: 

зростання світових цін сприяє активізації експорту. Так, у лютому 2017 року 

середня контрактна ціна була більшою на 10,2 дол. порівняно з попереднім 

місяцем, у березні – на 4,3 дол. порівняно з лютим, у квітні – на 17,3 дол. 

порівняно з березнем. Отже, останній місяць демонструє найбільш сприятливу 

ціну шроту/макухи для трейдерів, що є свідченням інтенсифікації потреб 

багатьох зарубіжних кормових виробництв. При цьому слід відмітити 

відсутність умовного часового лагу: зростання лютневих цін відбувається 

паралельно зі зростанням обсягів продажу на експорт. 
Вартісне значення зовнішньоекономічних операцій з олією набувало 

максимальних значень у 2017 році, зокрема в листопаді (14,58 млн. дол. США), 

березні (18,11 млн. дол. США) та квітні (11,08 млн. дол. США). Вересневі 

обсяги відправок також мали значні обсяги, перевищуючи вартість експорту 

шроту і макухи більш ніж на 97%, проте вже у жовтні експорт олії знизився 

більш ніж удвічі, незважаючи на відносне подорожчання продукції (з 707,8 дол. 

до 710,0 дол.). Відносно низькими обсяги продажу олії були у грудні, січні та 

лютому, хоча в грудні навіть незначним чином перевищували вартість 

експортної реалізації шроту/макухи – 8,25 млн. дол. США проти 8,09 млн. дол. 

США (рис. 3). 



64 

 
Рисунок 3 – Вартісний обсяг експорту продуктів переробки сої з України 

протягом 2016-2017 року, млн. дол. США [1, 2] 

Навпаки, стрімке зростання продажу олії відбулося у листопаді (плюс 

173,7% порівняно з попереднім місяцем) та березні (плюс 105,9% порівняно з 

попереднім місяцем). Втім, шрот і макуха за вказаними місяцями у вартісному 

вимірі зростали значно повільніше: темп приросту склав 7,1% та 2,5% 

відповідно. Максимальне зростання розміру зовнішньоекономічних операцій за 

шротом і макухою зафіксоване нами у жовтні (на 58,4%) та січні (на 58,2%), 

причому відповідне зростання ціни товару, як індикатора зростання світового 

попиту, відбулося лише у січні. 

З рис. 3 видно, що експорт олії перевищував за вартістю експорт 

шроту/макухи протягом чотирьох місяців: вересень, листопад, січень та 

березень. Це свідчить про активізацію попиту на українську олію саме 

протягом вказаних місяців з огляду на низхідну динаміку пропозиції з боку 

ключових світових постачальників олії – компаній-експортерів з Аргентини, 

Бразилії та США. 

Слід особливо підкреслити, що обсяги сукупного експорту продуктів 

переробки сої у грошовому еквіваленті протягом чотирьох місяців 2017 року 

перевищили відповідні обсяги протягом чотирьох місяців 2016 року на 18,39 

млн. дол. США, або на 25,07%. Таким чином, експорт має чітко виражену 

http://oil.biotec.ua/products/soyoil/
http://oil.biotec.ua/products/soyoil/
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тенденцію до зростання у розрізі аналізу за календарними роками, проте є 

різноспрямованим за окремими місяцями. Причиною такої ситуації є, серед 

іншого, бажання виробників використати залишки сої на власних складах з 

метою виготовлення кінцевої продукції, з подальшою реалізацією за 

сприятливими цінами (різниця між ціною закупівлі сої від фермерських 

господарств у вересні та квітні є колосальною, що з успіхом використовують 

великі гравці ринку переробки даної культури). 

Дослідження цінових флуктуацій за календарними періодами (рис. 2) 

також підтверджує два різноспрямовані тренди: 

1. розширення «цінового каналу» до січня 2017 року включно – 

співвідношення ціни олії соєвої та шроту/макухи збільшується з 2,01 у вересні 

2016 року до 2,23 у січні 2017 року; 

2. звуження «цінового каналу» з лютого 2017 року – співвідношення ціни 

олії соєвої та шроту/макухи зменшується з 2,20 у лютому до 1,96 (мінімального 

значення протягом всього маркетингового року) у квітні. 

Незважаючи на максимізацію ціни шроту/макухи у квітні, контрактна 

вартість необробленого продукту – соєвого бобу, – істотно перевищує її (майже 

421 дол. за одну тонну) [3]. Така ситуація значно розширює можливості 

експортних поставок сої порівняно з продуктами її переробки і робить олійні 

заводи менш конкурентними у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Станом 

на квітень частка сої не для сівби у структурі агрегованого експорту «соєвої 

агропродукції» складає 75,5%, тоді як шроту і макухи соєвих – 12,5%, олії 

соєвої – лише 12,0% (рис. 4). 

Таким чином, незважаючи на істотне скорочення експорту соєвої олії на 

міжнародні ринки у квітні 2017 року (майже на 39% порівняно з березнем 

2017р.), вітчизняні оператори ринку завжди мають можливість заміщати 

поставки за рахунок інших продуктів переробки сої, а також власне сої як 

провідного експортного товару досліджуваного нами сегменту аграрного 

ринку. 

http://oil.biotec.ua/products/soyoil/
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Рисунок 4 – Експорт сої та продуктів її переробки у 2017 р., (%) [1, 2] 

Така гнучкість дозволить утримувати експортну виручку на відносно 

стабільному рівні протягом певного періоду та здійснювати своєчасні 

інвестиції у розвиток соєвого бізнесу України. 

У контексті перспектив розвитку ринку соєвої олії актуальними є, на наш 

погляд, такі заходи: 

 - створити систему сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх 

інвестицій та розробки спільних інвестиційних проектів;  

- посилити конкурентний механізм через зниження рівня адміністративних 

бар‘єрів на шляху входження на ринки нових підприємств;  

- впроваджувати систему управління якістю, яка б відповідала 

міжнародним європейським стандартам;  

- надати товаровиробникам державної економічної, технічної і освітньої 

підтримки з метою раціонального використання природних ресурсів, 

виготовлення конкурентоспроможної якісної сировини та 

експортноорієнтованої готової продукції;  

- зменшення обсягів експорту і направлення товару для реалізації на 

внутрішній ринок, що збільшить пропозицію на ринку та знизить ціни на олію у 

роздрібній мережі;  

- вдосконалення системи регулювання нижньої і верхньої межі 

закупівельних цін у виробників сої переробними підприємствами. 
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У статті розглянуті тенденції на сучасному кондитерському ринку України, 

визначено проблеми і перспективи його розвитку. 

Ключові слова: кондитерська галузь, перспективи, розвиток, сучасний стан, 

борошняні кондитерські вироби, асортимент. 

Кондитерські вироби є групою харчових продуктів широкого асортименту, 

які споживаються майже усім населенням [2]. Ця галузь має потужний 

потенціал і є однією з найрозвинутіших в харчовій промисловості України, 

тому є актуальною темою для досліджень. Аналізу кондитерського ринку 

присвячено багато робіт науковців: Волкова В.П., Базилінської О.Я., 

Крамаренко Г.О., Кузьменко Л.В., Ткаченко О.М., Шелудько В.М.,  

Закревської Л.М., Лагоди Т.В. та інших. Ткаченко О.М проводила аналіз 

http://biotec.ua/news_132/
http://milkua.info/uk/post/oglad-rinku-olijnih-2201-280118
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перспектив після вступу до СОТ [7]. В більшості досліджень мова іде про 

галузь і проблеми її розвитку до 2013 року, але останнім часом ситуація на 

кондитерському ринку продовжує зазнавати змін. 

Мета статті – проаналізувати особливості розвитку борошняної 

кондитерської промисловості в Україні за останні роки, визначити основні 

проблеми і можливості для подальшого розвитку. 

Український ринок борошняних кондитерських виробів є одним з 

найрозвиненіших у вітчизняній харчовій промисловості. Він характеризується 

широким номенклатурним рядом товарів: солодке печиво, вафлі, пряники, 

рулети, кекси та ін. 

Сьогодні кондитерська промисловість України – це 29 великих 

спеціалізованих підприємств, а також маса малих цехів. Сукупна потужність 

цих фабрик складає приблизно 625 тис. тонн за рік. Крім цього солодке печиво 

виробляють і хлібзаводи, заводи продовольчих товарів [3]. 

На сьогодні виробництво кондитерської продукції є однією з 

найрозвинутіших галузей харчової промисловості України. Кондитерський 

ринок є висококонкурентним та насиченим. Більшу частину продукції 

виробляють та реалізують 5-10 кондитерських компаній. Основними гравцями 

на українському кондитерському ринку є Кондитерська Корпорація 

«ROSHEN», Компанія «КОНТІ», Компанія «АВК», Корпорація «Бісквіт-

Шоколад», Житомирська кондитерська фабрика «ЖЛ», Компанія «Nestlé», 

Компанія «CraftFoods», ПАТ «Полтавакондитер», кондитерська фабрика 

«Лагода» та ЗАТ «Одесакондитер» [6].  

В кондитерській галузі на виробництві задіяно близько 170 тис. 

працюючих. Виробничі потужності галузі завантажені орієнтовно на 70%. 

Загальний обсяг виробництва становить понад 1 млн. т продукції на рік, що дає 

змогу не лише повністю забезпечити потреби внутрішнього ринку, а й 

експортувати її у значних обсягах за кордон (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Обсяги виробництва кондитерських виробів (2013-2016) [5] 

Роки 2013 2014 2015 2016 

Пряники та вироби аналогічні, т 57752 48501 35527 34514 
Печиво солодке, вафлі та вафельні облатки, 

частково чи повністю покриті шоколадом або 

іншими сумішами, що містять какао, т 

76919 60207 34528 36264 

Печиво солодке (уключаючи сендвіч печиво; крім 

частково чи повністю покритого шоколадом), т 
236538 184301 166954 162979 

Вафлі та вафельні облатки (уключаючи солоні; крім 

частково чи повністю покритих шоколадом або 

іншими сумішами, що містять какао), т 

74583 54295 47915 49525 

Печиво, крім частково чи повністю покритого 

шоколадом або іншими сумішами, що містять какао, 

печива солодкого, вафель та пластин вафельних, т 

39496 
 

47635 
 

46512 
 

45010 
 

 

З табл. 1 чітко видно, що з кожним роком обсяги виробництва борошняних 

кондитерських виробів значно падають, але спостерігається невелике зростання 

по деяких позиціях в 2016 році. 

Борошняні кондитерські вироби являють собою велику групу 

різноманітних споживних виробів з високим вмістом цукру, жиру, білкових 

речовин. Вони характеризуються високими споживчими властивостями, 

енергетичною цінністю і споживаються не лише, як солодощі, але і деякі з них 

замість хліба. 

Ринок борошняних кондитерських виробів характеризується великою 

різноманітністю видів. 

Печиво. Найбільш поширений вид кондитерських борошняних виробів. 

Його виготовляють з борошна пшеничного вищого, І і ІІ сорту, а також з 

борошна вівсяного з додаванням цукру, жиру, масла, маргарину, молочних 

продуктів, ароматизуючи речовин, хімічних розпушувачів (сода і вуглекислий 

амоній), яєць, какао-порошку та інших продуктів. Печиво поділяють на 

цукрове, затяжне і здобне. 

Цукрове печиво одержують з пластичного тіста з слабкою й середньою 

клейковиною. Воно розсипчасте, хрустке, легко набухає у воді, містить 20-30% 

цукру, тому має солодкий смак, а також не менше 9,5% жиру. Асортимент 

печива формується в залежності від сорту борошна. З борошна вищого сорту 
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виготовляють цукрову печиво: Лимонне, До чаю, Дієтичне (на вершковому 

маслі, молоці з добавками глюкози), Ювілейне, Фантазія (глазуроване 

шоколадом), Ранок та інші. 

З борошна І сорту виготовляють цукрове печиво: Наша марка, Шахове, 

Дружба, Садко (з какао-порошком), Сонячне та інші. З борошна ІІ сорту 

виготовляють цукрове печиво: Новина, Комбайнер. 

Затяжне печиво виготовляють з еластично-пружного затяжного тіста, яке 

містить менше цукру (20%) і до 8% жиру. Тому воно має шаровану структуру і 

меншу хрупкість, менше набухає у воді ніж цукрове. Поверхня печива в 

основному гладка, але іноді має нескладний малюнок і легкі проколи, 

найчастіше світлий колір. 

Здобне печиво на відміну від цукрового і затяжного виготовляють лише з 

борошна вищого сорту. Містить більше цукру, жиру, яєчних і молочних 

продуктів. В якості жиру використовують вершкове масло. Це печиво 

невеликих розмірів, різноманітної форми. Переважно його прикрашають 

цукатами, шоколадом, помадкою. В залежності від технології приготування 

поділяють здобне печиво на: пісочне, збивне, горіхове, сухарі, типу тістечок. 

Пісочне печиво (виїмне і відсадне), подібне на цукрове, але відрізняється 

від нього невеликим вмістом жиру і цукру, фігурною формою і оздобленням 

поверхні. 

Пісочно - виїмне печиво випікають із пластичного тіста з вологістю 20%, 

формують методом виїмки. Асортимент: З родзинками, З корицею, Ванільне, 

Українське (має форму квітки), Золота осінь, Дитяча забава (посипане цукром 

піском) та інші. Пісочно відсадне печиво формують методом відсадки, 

виготовляють його із тіста сметаноподібної консистенції з вологістю 24%. 

Асортимент: Ромашка (має горіхово-шоколадну начинку), Зірочка, Марія (з 

начинкою і глазуроване шоколадом). 
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Збивне печиво (бісквітне-збивне і білкове-збивне), виготовляють з рідкого 

збитого тіста, вироби стають пишними, мало пористими і крихкими. 

Бісквітне-збивне печиво виготовляють з тіста, що містить збиті з цукром і 

борошном яйця. Асортимент: Квіткове, Жовтневе. 

Білкове збивне печиво одержують збиванням з цукром яєчних білків з 

додаванням горіхів, без борошна. Випускають печиво Горіхове і Цукрове. 

Мигдально-горіхове печиво містить ядра мигдалю або інших горіхів, які 

після розтирання з цукром і яєчним білком змішують з борошном і іншими 

компонентами. Асортимент: Мигдальне, Слов‘янське, Лакомка та інші. Печиво 

«Сухарі» виготовляють з попередньо збитого здобного тіста, яке містить велику 

кількість жиру і яєць з додавання родзинок або цукатів. Формують їх у вигляді 

батонів, які після випічки розрізають і висушують. Асортимент. Київські хлібці, 

Мигдальні хлібці, Кексики та інші. 

Печиво типу тістечок виготовляється із заварного напівфабрикату в формі 

трубочки, заповненою начинкою і глазурованої шоколадом. 

Крекер– це сухе печиво - виготовляють з пшеничного борошна вищого і І 

сорту зі слабкою і середньою клейковиною. По зовнішньому вигляді і слоїстій 

структурі подібне до затяжного печива, але відрізняється несолодким смаком 

(не містить цукру). Тісто виготовляють на дріжджовій опарі, або на опарі з 

додаванням хімічних розпушувачів. Крекер можна використовувати замість 

хліба. Деякі сорти крекеру перед випіканням посипають анісом, кмином, сиром 

(випікають в газових тунельних печах, при перемінному температурному 

режимі 150-270-205°С). Формують крекер штампами легкого типу роблячи 

одночасно і проколи. В залежності від способу приготування крекери 

поділяють на три групи: І – на дріжджах і хімічних розпушувачах з жиром або 

жировим прошарком. Асортимент: Здоров‘я, Молодість, Яєчний. ІІ – на 

дріжджах з жировим прошарком і смаковими добавками (тмин, аніс, багато солі 

і інші). Асортимент: Крекер з сиром, Цибулевий, Крекер з тмином, Солений, 

Ніжний. ІІІ – на дріжджах або дріжджах і хімічних розпушувачах без жиру і 

цукру. Асортимент: Любительське, Заказане. 
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Пряники. Це вироби пряно-солодкого смаку, м‘якої консистенції і 

різноманітної форми. Від печива вони відрізняються великим вмістом цукру і 

води і меншим вмістом жиру. Також пряники відрізняються вмістом прянощів і 

ваніліну: додають гвоздику, корицю, мускатний горіх, мед, меланж, коріандр та 

інші. 

Пряникові вироби в залежності від форми і наявності начинки поділяються 

на: пряники різної форми без начинки; з начинкою. Асортимент сирцевих і 

заварних пряників формується залежно від сорту борошна і рецептури. Сирцеві 

пряники мають найчастіше білий колір. Їх виготовляють з борошна вищого, І і 

ІІ сортів. З борошна вищого сорту виготовляють сирцеві пряники – Дитячі (з 

написами імен), Ванільні (з добавками ваніліну), Лимонні, Тульські (з 

фруктовою начинкою). З борошна І сорту виготовляють Глазуровані, Осінні (з 

соєвим борошном), Банан, м‘ятні фігури. З борошна ІІ сорту – Дніпровські [1]. 

Головною перевагою українських виробників на зовнішньому ринку 

найчастіше є ціна на вироби. Крім того, перевагами українських виробників є 

також якість продукції, увага до оновлення асортименту, вивчення попиту на 

зовнішніх ринках та вдосконалення дизайну. 

У структурі споживання (і відповідно виробництва) кондитерської 

продукції стабільно переважає борошняна продукція, зокрема, печиво та вафлі. 

Для споживання кондитерських виробів характерна сезонність – більше 

споживають восени і взимку, менше – влітку. Також попит на кондитерську 

продукцію зростає під час новорічних свят і 8 березня. 

Необхідно відмітити, що загальний обсяг споживання кондитерських 

виробів щорічно зростає. Експерти пояснюють це підвищення зміною культури 

споживання солодощів. Рівень споживання кондитерських виробів в Україні 

складає 15 кг на душу населення/рік, при цьому за цим показником Україна є на 

8-му місці в світі за споживанням кондвиробів на душу населення. 

Кондитерська галузь є матеріаломісткою. Вона є одним із провідних 

споживачів української сільськогосподарської сировини – цукру, борошна, 

крохмалопатоки, молока тощо – на яку забезпечує значний попит. Якщо через 
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зростання цін на основну сировину у наступних роках вартість готової 

продукції кондитерської галузі буде зростати більшими темпами, ніж 

підвищення доходів населення, то можливе зниження внутрішнього 

споживання деяких видів кондитерської продукції. 

Важливою проблемою розвитку кондитерської промисловості в Україні є 

відсутність власних коштів у невеликих підприємств для реконструкції 

виробництва. Великі компанії не відчувають значної нестачі коштів: вони 

постійно запроваджують ексклюзивні продуктові лінії, будують нові фабрики, 

закуповують найсучасніше закордонне обладнання. Насамперед, цьому сприяє 

конкуренція у кондитерській галузі, яка останнім часом стає все більш 

жорсткою. 

Стосовно джерел отриманих інвестицій для покращення матеріально-

технічної бази провідні підприємства кондитерської галузі можна поділити на 

три групи: 

- ті, що скористалися іноземними інвестиціями: ПАТ «Крафт Фудз 

Україна» (м. Тростянець Сумської обл.) та Львівська кондитерська фабрика 

«Світоч» (м. Львів); 

- за рахунок українських інвесторів: кондитерська компанія «АВК», 

корпорація «Roshen»; 

 - за рахунок власних коштів: ПрАТ «Одесакондитер», ПрАТ 

«Дніпропетровська кондитерська фабрика», ПрАТ «Харківська бісквітна 

фабрика» та інші [4].  

Таким чином, аналізуючи стан ринку кондитерських виробів в Україні, 

слід зазначити, що в цілому кондитерська галузь України має передумови для 

успішного розвитку і високої конкурентоспроможності на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. На провідних кондитерських фабриках вже проведено 

модернізацію, встановлено найсучасніші виробничі лінії, значно підвищено 

технологічність і наукомісткість підприємств. Якість продукції поряд з 

помірним державним регулюванням дозволяє виграти конкуренцію на 
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внутрішньому ринку та фактично повністю витіснити конкурентів із інших 

країн. Важливою перевагою українських виробників є ціна на продукцію. 

Країна забезпечена основною сировиною. 

Поруч із загальною перспективністю кондитерської галузі слід зазначити, 

що досить обмеженими є умови розвитку невеликих та нових підприємств. 

Більшість невеликих кондитерських підприємств потребують заміни 

застарілого обладнання та впровадження нових технологій при нестачі власних 

коштів. Тому виробництво й надалі концентруватиметься в найбільших 

холдингах. Для невеликих фірм потрібно вирішити фінансові проблеми за 

рахунок залучення інвестицій. 
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Питна вода є базовим внутрішнім і зовнішнім середовищем людини. Тому 

забезпечення населення якісною питною водою виступає життєвоважливим 

національним інтересом будь-якої держави, у тому числі і України, що і 

обумовлює актуальність та важливість проблеми, що досліджується. 

Метою даної роботи є проаналізувати перспективи ринку мінеральної 

води, розглянути питання процесу підвищення конкурентоспроможності 

промислових підприємств на внутрішньому ринку, оцінити перспективи 

розвитку ринку мінеральної води. 

В Україні ринок питної води є сформованим. Його можна 

охарактеризувати наявністю декількох яскраво виражених лідерів, а також 

великої кількості середніх і дрібних операторів. Питна вода є продуктом першої 

необхідності, тому попит на неї є нееластичним, і практично не схильний до 

впливу економічної ситуації в країні. Однак через економічну кризу 

спостерігається зміни в структурі споживання товарів на ринку: здійснюється 

перехід від дорогих до більш дешевих продуктів. На розвиток ринку також 

вплинуло наявність тенденції здорового харчування, яке використовується 

виробниками для просування свого продукції [1]. 

Вода є одним з головних хімічних сполук на нашій планеті, без якого було 

б неможливе життя в тому вигляді, в якому вона існує в даний час. Особливо 
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цінна вода, в якій в розчиненому вигляді містяться мінерали, необхідні для 

нормальної роботи організму людини. Галузь видобутку мінеральної води в 

нашій країні має відмінну базу для розвитку завдяки її значним запасам, 

різноманітності мінерального складу і властивостей різних видів продукту. За 

кількістю розвіданих джерел мінеральної води (1000) Україна всього 

ненабагато відстала від світового лідера в цій сфері – Франції з її 1200 

джерелами. 

Ринок питної мінеральної води в нашій країні ще має значний потенціал 

для розвитку. На сьогоднішній день споживання цієї продукції в Україні в три 

рази менше в порівнянні з іншими європейськими країнами (40-46 л проти 120-

170 л). Варто очікувати, що споживання мінералки українцями буде 

збільшуватися під впливом світового тренду на здоровий спосіб життя. 

Додатковим стимулом для підвищення попиту на питну мінеральну воду є 

погіршення загальної екологічної обстановки і зниження якості питної води з 

джерел масового користування. 

Негативно вплинуло на український ринок і зниження купівельної 

спроможності населення. Разом з тим, підвищення цього показника в 

майбутньому дасть додатковий поштовх для зростання продажів, а значить, і 

доходів виробників. Розуміючи це, компанії, що займаються видобутком 

мінеральної води, намагаються завоювати якомога більшу частку ринку за 

допомогою посилення реклами своїх торгових марок. Так, за даними 

Всеукраїнської рекламної коаліції, витрати на всі види реклами в 2016 році 

збільшилися на 30% у порівнянні з роком раніше [5]. 

Поточними особливостями ринку питних мінеральних вод є:  

1. Сезонні коливання попиту. 

Найбільше споживання мінеральної води в нашій країні відбувається у 

весняно-літній період - з квітня по серпень. Крім бажання споживача втамувати 

спрагу в жарку погоду, важливим є і фактор частого загострення у весняний 

період шлунково-кишкових захворювань, для лікування яких також 

використовується мінеральна вода. Взимку рівень споживання мінералки в 

Україні мінімальний. 
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2. Незначна частка імпортної продукції. 

Виробництво мінеральної води в Україні покриває внутрішній попит більш 

ніж на 96% (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Структура ринку мінеральної води залежно від 

походження продукції у 2016 р., натуральне вираження, % [3] 

3. Консолідація ринку. 

В даний час український ринок характеризується високим рівнем 

конкуренції. Великі виробники намагаються утримати позиції і, по можливості, 

розширити свою частку на ринку. Регіонами-лідерами з видобутку води є 

Львівська, Закарпатська, Полтавська і Дніпропетровська області. Такий стан 

ринку може створити додаткові труднощі для входження нових виробників, але 

розвивається культура споживання продукту і зростаючий попит все-таки 

надають хороші можливості для цього. 

До 2016 року найбільше було вироблено газованих мінеральних вод, хоча 

протягом останніх років обсяг їх виробництва поступово знижується [4]. 

Лідерство на ринку пояснюється більш високим попитом серед споживачів 

саме на газовані води. Це, в свою чергу, пояснюється рядом сформованих 

думок про більшу користь газованої води та краще втамування спраги. На ділі 

відмінність газованої води від негазованої (якщо вона не мінеральна) полягає в 

кращій стійкості до бактерій і, як наслідок, - в більш тривалому терміні 

зберігання. Крім цього, в сегменті газованих вод виділяють лікувальну, 

лікувально-профілактичну і столову питну. 
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Що стосується негазованої питної води, то на сьогодні її покупка 

переважно компенсується водою з бюветів, колонок, артезіанських свердловин 

і простих водопровідних кранів в залежності від наявності подібних джерел у 

споживачів. Проте, на ринку з'являються оператори, що реалізують очищену 

воду для установки в офісах і житлових приміщеннях (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структура вживання питної води в Україні в 2016р. 

За 9 місяців 2017 року в роздрібних мережах було продано питної води на 

3 млрд. гривень. Найбільше - в регіонах з найбільшою чисельністю і щільністю 

населення: м. Києві, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. 

Тільки на ці регіони припадає понад 46% продажів. Відповідно, найменше 

питної води купується в регіонах з меншою чисельністю населення і більш 

низькими доходами [4]. 

Вагомим фактором, що впливає на перспективи розвитку ринку 

мінеральних вод в Україні, є погіршення екологічної ситуації. Ця тенденція 

зумовлює зростання рівня вживання питної мінеральної води, а отже і 

підвищення прибутку підприємств. 

На ринкову ситуацію прямий вплив спричиняє політична ситуація в країні 

та правове регулювання харчової промисловості. Ринок мінеральних вод, на 

відміну від інших галузей економіки країни, має позитивну динаміку в 

перспективі, оскільки Україна характеризується доволі високим рівнем 
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споживачів питної води. На даний час ринок переживає не найкращі моменти, 

оскільки спостерігається скорочення підприємств, яке спричинене рядом 

факторів: економічна криза, політична та соціальна нестабільність. 

Попри наявність вагомих чинників розвитку даного ринку, експерти 

виділяють ряд проблем для існуючих товаровиробників та для виходу на ринок 

нових. Так, однією з головних проблем виділяють сформованість вподобань 

споживачів. Проведені дослідження показали, що найбільша частка покупців 

надає перевагу торговій марці «Миргородська» [2]. При тому, що 

асортиментний ряд мінеральної води на полицях магазинів представлений і 

штучно мінералізованою водою низької якості з меншою ціною, більша 

прихильність віддається все ж таки відомим маркам. Це свідчить про сумнівні 

перспективи для виробників товарів-замінників. 

Не менш проблемним аспектом є спроба підробити продукцію відомих 

брендів. Тому виробники постійно удосконалюють захист своєї продукції від 

підробок, процес оновлення дизайну упаковки не стоїть на місці. Безупинний 

контроль за якістю своєї продукції з боку підприємств-лідерів стає суттєвою 

перешкодою для виходу на ринок недобросовісних виробників. 

Вихід на ринок мінеральної води для молодих компаній ускладняється й 

наявністю ряду бар‘єрів. Найбільш суттєвим бар‘єром виходу на ринок є 

економія діючих підприємств завдяки ефекту масштабу. До того ж, могутні 

виробники вже контролюють сировинні джерела, якими не володіють нові 

підприємства. Підприємства, які опанували більшу частку ринку мають менші 

питомі витрати і в змозі «задавити» новачків економічними важелями, 

зміцнюючи конкурентні позиції. 

Ще одним бар‘єром виходу на даний ринок для нових підприємств є 

низька ймовірність заволодіти могутніми каналами просування продукції. За 

результатами соціальних опитувань, покупець першочергову увагу направляє 

на торгову марку, на склад мінералів у воді (основна маса покупців зупиняють 

свій вибір на лікувальних властивостях води). 
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Нарешті, вагомою проблемою для нових гравців є законодавчо-правова 

база, яка висуває конкретні вимоги до якості нової продукції з урахуванням 

існуючих стандартів. Ці стандарти прописані в Законах України «Про 

безпечність та якість харчових продуктів» та «Про питну воду та питне 

водопостачання» [3]. 
Отже, аналіз перспектив для вітчизняного ринку мінеральної питної води 

та проблем виходу на нього показав, що поява великої кількості нових гравців є 

малоймовірною, оскільки на сьогодні ринок практично сформувався, покупці 

висувають конкретні вимоги до якості продукції. Але для діючих підприємств 

існують можливості подальшого розвитку. 
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Ринок телевізорів ніколи не відрізнявся статичністю і в різні часи різні 

технології та виробники займали позицію лідера. Безумовними лідерами серед 

технологій як у світі, так і в Україні, на сьогоднішній день є рідкокристалічні 

(LCD) та плазмові (PDP) телевізори. Плоскопанельні приймачі телевізійного 

сигналу почали користуватися стрімким попитом у нашій країні нещодавно, 

відстаючи при цьому від провідних країн Азії, Америки та Европи на 2-3 роки. 

Мета – дослідити тенденції розвитку українського ринку телевізорів, 

враховуючи сучасні інноваційні технології.  

Попит споживачів на телевізори, виготовлені за новітніми технологіями, 

є зрозумілим та обґрунтованим – технологія ЕПТ визнана застарілою через 

неможливість створення діагоналей розміром більше ніж 37 дюймів та 

відтворення чіткості зображення на рівні плоскопанельних телевізорів, до того 

ж з розвитком мультимедійних технологій зростає кількість користувачів 

HDTV. 

Зростання обсягів продажу плоскопанельних телевізорів стримується 

високими цінами. Динаміка розвитку українського ринку телевізорів 

відображена у таблиці 1. Українські споживачі надають перевагу техніці за 

доступною ціною. Конкуренція виробників LCD-моделей, а також зниження 

купівельної спроможності призвели до зростання продажу телевізорів дешевше 

$500 з 24% у 2016 році до 33% у 2017. Телевізори вартістю від $750 

користуються низьким попитом – їх доля знизилася на 3-12% у залежності від 

сегменту. Середня вартість телевізора за підсумками січня-вересня 2017 року – 

$626. Це на 25% нижче, ніж у 2016, коли даний показник дорівнював $835. Дані 

про український ринок телевізорів у 2013-2017 рр. наведені в табл. 1. 

За даними Державного комітету статистики України, виробництво 

телевізорів в Україні у 2017 році зменшилось у порівнянні з 2015-2016 рр. 

Стрімкий спад виробництва телевізорів в Україні пов'язаний зі світовою 

економічною кризою, а також наданням споживачами переваги телевізорам 

закордонного виробництва. 
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Таблиця 1 – Дані про український ринок телевізорів у 2013-2017 рр. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 
Рідкокристалічні телевізори 

Обсяг сегмента, тис шт. 110 340 690 515 475 
Обсяг сегмента, $ млн 100 284,5 534,75 417,7 330 
Середня ціна пристрою, $ 909 837 775 811 695 

Плазмові телевізори 

Обсяг сегмента, тис шт. 30 60 90 75 50 
Обсяг сегмента, $ млн 60,36 84,18 87,9 91,125 47,5 
Середня ціна пристрою, $ 2012 1403 1200 1215 960 

Кінескопні телевізори 

Обсяг сегмента, тис шт. 1900 1850 1600 1350 900 
Обсяг сегмента, $ млн 342 323,75 272 226,8 144 
Середня ціна пристрою, $ 180 175 170 168 160 
РАЗОМ РИНОК, тис. шт. 2040 2250 2380 1940 1425 

 

В 2017 питома вага телевізорів українського виробництва склала 3,5% у 

натуральному вираженні і 3% у грошовому. Але ще в 2014 році питома вага 

українських телевізорів складала 6,7%. 

Вітчизняні телевізори нового покоління під власними торговими марками 

збирають лише на декількох підприємствах, серед яких «Електрон» (Львів), 

«Rainford Electronics» (Дніпропетровськ). При цьому телевізори компанії 

«Електрон» обирають «по-інерції», оскільки ця марка вітчизняного телевізора, 

загальновідома своєю традиційно високою якістю та надійністю ще з 1957 року 

увійшла в історію телевізійного виробництва як одна з найбільш масових та 

популярних. 

Сучасні телевізори «Електрон» створені з використанням елементної бази 

від кращих світових виробників і вирізняються своїми високими технічними 

характеристиками та розширеним набором сервісних функцій. У телевізорах 

«Електрон» використовуються відеопроцесори Philips, Toshiba, високоякісні і 

надійні кінескопи Samsung, Panasonic, LG, Philips, Iriсo, а в рідкокристалічних 

(LCD) телевізорах – панелі від Sharp, LG, Philips. Виробництво телевізійного 

заводу «Електрон» сертифіковане за ДСТУ ISO-9001-2001»Система управління 

якістю» (ғ UA.2.022.03147-08). Асортимент складається з кінескопних (16 

моделей) та рідкокристалічних (10 моделей) телевізорів. 
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«Rainford Electronics» – українська корпорація, що займається 

виробництвом широкого спектру товарів, у тому числі телевізорів. Модельний 

ряд нараховує десятки моделей, серед яких: TVP (плазмові) – 4 шт., TFT (LCD) 

– 20 шт. і CRT – 16 шт. Вітчизняна промисловість здатна повернути втрачені 

позиції виробника ПРЕА тільки за підтримки держави. 

Дані про світові відвантаження телевізорів за технологіями наведені в 

табл. 2. 

Таблиця 2 – Світові відвантаження телевізорів за технологіями 
Технологія Відвантажен

ня у 2013 р., 

млн. шт. 

Відвантажен-
ня у 2014 р., 

млн. шт. 

Відвантажен-
ня у 2015 р., 

млн. шт. 

Відвантаження у 

2016 р., 
млн. шт. 

Відвантаження 

у 2017 р., 
млн. шт. 

ЕПТ 148,2 134 120,6 104,6 45,8 
Плазмові 5,5 10,1 12,5 15,8 12,3 
Рідкокристалічні 21,6 38,5 70,2 96,4 120 
Проекційні 8,1 5,9 5,5 5,4 4,7 
Всього 183,4 188,5 208,8 222,2 182,8 

 

Згідно з даними табл. 2, очевидно, що попит на ЕПТ-телевізори щорічно 

зменшується, а на рідкокристалічні стрімко зростає (така тенденція характерна і 

для українського ринку телевізорів). 

На світовому ринку телевізорів є свої лідери та аутсайдери (табл. 3).  

Таблиця 3 – Рейтинг брендів світового ринку телевізорів відповідно до 

прибутку 

Бренд Частка в IV кв. 2017, % Частка в І кв. 2018, % 
Samsung 21,5 23,0 
LG 13,4 13,7 
Sony 13,1 11,8 
Panasonic 6,1 8,6 
Sharp 7,1 6,4 
Інші 38,8 36,6 
Всього 100,0 100,0 

 

В останню групу не обов‘язково потрапляють виробники неякісних 

телевізорів, часто низькі продажі обумовлюються фінансовим становищем 

виробника, який заощаджує кошти на рекламі своїх апаратів. Прикладом такого 

виробника є компанія Pioneer, що залишає ринок телевізорів, не витримавши 
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фінансових труднощів, і переходить на позицію аудіо бренда, хоча виробляла, 

на думку багатьох експертів та споживачів, найкращі телевізори. 

LCD-телевізорів з 2015 по 2017 рік збільшилась у 6 разів, можна 

стверджувати, що LCD-технологія є загально визнаною, постійні модифікації 

роблять її все кращою та в неї є майбутнє. Конкурентом LCD-телевізорам є 

плазмові панелі, але вони мають жорстке технологічне обмеження за розмірами 

екрану та більш високу ціну, й через це не можуть досягти рівня масового 

продажу. 

В Україні у 2017 році лідерами продажів LCD- телевізорів серед існуючих 

діагоналей були у компанії Samsung – 31,3%. На другому місці компанія Philips 

– 18,5%, Toshiba, Sony, LG, Sharp. 

У сегменті плазмових телевізорів на світовому ринку перше місце за 

кількістю реалізованих при- ладів зайняла компанія Panasonic – 5,18 млн. 

апаратів, що складає 36,0% ринку. Samsung Electronics зайняла друге місце з 

часткою ринку 22,5% при обсязі продажу у 3,24 млн. штук. Третьою стала 

компанія LG Electronics (2,4 млн. штук, 16,7% ринку) (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Співвідношення продажів плазмових телевізорів за  

фірмами-виробниками в світі (2017 рік) 

На українському ринку в сегменті плазмових телевізорів, на відміну від 

світового, перше місце займає компанія Samsung. У кількісному вираженні 

частка компанії склала в 2017 році 39,4%, в грошовому – 40,9%. За кількістю 

проданих плазмових телевізорів друге місце займає компанія LG Electronics з 

часткою 23,6%, а за вирученими коштами – компанія Panasonic з часткою 

21,9%. 
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LED-телевізори є інновацією 2013 року, яка викликала найбільший інтерес 

та захоплення в українських споживачів, стали LCD-телевізори з LED- 

підсвіткою (Light Emitting Diode – випромінюючий світлодіод). Нові моделі 

апаратів запропонували на ринок декілька провідних компаній одночасно. 

Компанія Samsung запропонувала відразу три серії LED-телевізорів 

високого вирішення (моделі серій 6000, 7000 і 8000). LED-телевізори Samsung є 

на сьогоднішній день найкращими серед рідкокристалічних моделей за такими 

показниками, як якість зображення, енергозбереження та можливість втілення 

тонкого дизайну корпусу. Телевізори всіх трьох серій відрізняються дуже 

високим рівнем контрасту, якого вдалось досягти завдяки інноваційним 

світлодіодам. У порівнянні з традиційними лампами підсвітки (CCFL – Cold 

Cathode Fluore- scent Lamps – флуоресцентні лампи з холодним катодом), LED-

технологія забезпечує відображення природного та глибокого чорного кольору. 

Білий колір також відображається максимально натурально, а інші кольори 

спектру – соковиті та живі. Річ у тім, що сучасні світлодіоди, на відміну від 

стандартних люмінесцентних ламп, дозволяють отримати ідеально білу, без 

найменшого домішку у сторонніх відтінків, підсвітку рідких кристалів. У 

результаті відтінки кольорів на LED-екрані дуже натуральні: небо – без 

неприродного синього відтінку, листя – без ухилу до хімічної зелені. 

Важлива особливість світлодіодних технологій – зменшене 

енергоспоживання. Телевізор з LED-підсвіткою потребує майже вдвічі менше 

енергії, ніж аналогічна за діагоналлю екрану модель з люмінесцентними 

лампами. Можливо, не кожен власник відчує енергетичне заощадження на 

власних коштах, але в масштабах планети економія зросла. Особливо якщо 

врахувати, що енергозбереження – один з найважливіших міжнародних 

напрямів. LED-телевізори мають позначку Energy Star 3.0, яка надається 

технічним приладам за особливі успіхи в збереженні енергії. 

Компанія Philips представила лінію LED-телевізорів 9704 LED Pro, в яку 

увійшли дві моделі – 40PFL9704 и 46PFL9704 з діагоналлю екрану 40 і 46 

дюймів відповідно. Характеристики приладів наступні: частота оновлення 
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екрану 200 Гц, контрастність 5 000 000:1, час відгуку пікселя 1 мс. Чорний 

колір – справді чорний, білий – без домішок. Моделі оснащені технологією 

Ambilight Spectra 3, що підсвічує простір за телевізором відповідно до 

зображення на екрані. В даних телевізорах встановлені процесори обробки 

даних Perfect Pixel HD, два вбудовані динаміка потужністю 15 Вт, п‘ять портів 

HDMI та модуль бездротового зв‘язку Wi-Fi з підтримкою технології DLNA 

(бездротове підключення до інших приладів для передачі мультимедійного 

контенту). 

Компанія Sony почала випуск OLED-телевізорів на органічних світлодіодах 

(OLED). Першою моделлю, що з‘явилася у продажу, став телевізор Sony XEL-

1. Товщина телевізору, завдяки відсутності необхідності підсвітки, складає 

3мм. OLED-екрани мають багато переваг: низьке енергоспоживання, висока 

яскравість та контраст, майже ідеальна передача кольору. 

3D-телевізори є однією з новинкою сучасного ринку складно-технічних 

виробів є 3D-телевізори. У липні 2017 року компанія Samsung Electronics 

запропонувала на українському ринку перший у світі плазмовий 3D-телевізор - 

модель серії 470 з діагоналлю екрана 50 дюймів, яка здатна відображати 

тривимірні зображення у 3D-відеоіграх і фільмах. Власники такого телевізора 

зможуть переглядати динамічні 3D-зображення, раніше доступні тільки в 

спеціальних кінотеатрах або парках розваг. 

Виробники вже працюють над створенням телевізора з тривимірним 

зображенням, який надасть можливість перегляду 3D-зображення без окулярів. 

Телевізор створюватиме настільки сильний ефект тривимірного простору, що 

глядачеві буде здаватися, начебто він знаходиться всередині зображення. Такий 

ефект досягатиметься завдяки ребристій лінзі на передній частині екрану, яка 

посилає різні зображення, створюючи при цьому ефект глибини. Для посилення 

3D-ефекту монітор одночасно «відсилає» дев'ять зображень в одному кадрі, але 

глядач побачить тільки два з них (на кожне око).  

На першому етапі розвитку основною проблемою 3D-телебачення є 

відсутність у ньому єдиного стандарту (табл. 4). Іншою можливою проблемою 
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для 3D-телебачення буде відсутність 3D-контенту. Він може виявитися надто 

дорогим для ліцензування. Перешкодою для розвитку 3D-формату в 

домашньому секторі стане ціна необхідного обладнання. Дослідницька 

компанії Envisioneering Group правдиво прогнозувала, що до 2017 року 3D-

технології з‘являться лише в одній із 30 сімей. 

Можна зробити висновок, що в найближчому майбутньому 3D технології 

можуть витіснити нині існуючі. Це можна пояснити, по-перше, прагненням 

великої кількості людей придбати модну новинку, а по-друге, рядом їх переваг. 

В 2008 на території США був запропанований у продаж перший лазерний 

телевізор високої чіткості Mitsubishi LaserVue L65-A90, створений з 

використанням технології кольорових лазерів. В цьому лазерному телевізорі 

використовується принцип зворотної проекції. Лазери виступають в якості 

джерел світла, а зображення формує мікродзеркальний DLP-чіп. 

Зазначений лазерний телевізор має діагональ 65 дюймів. Переваги: 

зменшене майже в 4 рази енергоспоживання та можливість створення 

тривимірних ефектів. На відміну від плазмових та LCD- телевізорів, які здатні 

передати лише 35% кольорів, що розрізняє людське око, лазерний екран 

відображає більш широкий спектр палітри кольору – майже 90%. Ресурс роботи 

– 20000 годин. 

Нова технологія змінить вітчизняний ринок телевізорів. На думку 

експертів, цифрове телебачення – це шанс для розвитку невеликих тематичних 

телеканалів. Таким чином, у глядачів з'явиться можливість вибору. Наприклад, 

цифрова технологія дає змогу транслювати програми на декількох мовах 

одночасно, і у глядача буде можливість вибрати зручну для нього мову. 

Недоліки й переваги 3D-зображення наведені в табл. 4. 

Враховуючи вище наведене, слід відзначити, що кон'юнктура ринку 

сучасних телевізорів змінюється кожного року під впливом науково-технічного 

прогресу. 
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Таблиця 4 – Недоліки й переваги 3D-зображення [1] 
Недоліки Переваги 

1) Обмежена кількість і висока ціна 3D-
контенту для домашнього перегляду 

1) 3D – природний розвиток телебачення та кіно- 
індустрії. За прогнозами DisplaySearch, к 2010 ро- 
ку в усьому світі буде продано 2 млн. 
спеціальних телевізорів 

2) Зрештою, нинішні технології – модифіко-
ваний варіант давно існуючої стереоскопіч-
ної передачі зображення. 3D-дисплеї ство-
рюють у глядача ілюзію реального об‘єму 
демонстрованих картинок. Стереоскопія 
найлегша в реалізації, але недостатня для 
повноцінного об‘ємного сприйняття 

2) Вартість 3D-телевізорів ненабагато 
відрізняється від пристроїв Full HD з такою 
самою діагоналлю. Для порівняння, роздрібна 
ціна РК-телевізора Samsung, який підтримує 3D, 
становить $1600 

3) Відсутність єдиних стандартів серед 
виробників обладнання й контенту 
призводить до конфлікту програм, 
відеоплеєрів, телевізорів, кодеків 

3) Ілюзія реальності побаченого додає глядачеві 
емоцій та відчуттів, підвищує інтерес 

4) Вартість деяких моделей стереоокулярів 
сягає $150. Для великих сімей витрати на 
придбання окулярів можуть виявитися дуже 
значними 

4) Розвиток 3D на руку виробникам контенту, 
оскільки 3D-фільм або передачу складніше 
копіювати цифровим піратам 

5) Людям зі слабким зором доводиться на-
дягати стереоокуляри поверх звичайних ко-
рекційних, що створює додаткові незручності 

5) Виробники обладнання працюють на 
популяризацію 3D, пропонуючи користувачам 
знижки на техніку й контент 

6) Дотепер не вивчений вплив 3D на психіку 
і зір людини. У Великій Британії понад три 
мільйони глядачів звернулися до лікарів зі 
скаргами на запаморочення та сильну 
мігрень підчас перегляду 3D-версії фільму 
«Аватар» 

 

 
Кінескопні телевізори, які користувалися популярністю кілька десятиліть 

поспіль, за період ще з 2004 витіснились з ринку рідкокристалічними та 

плазмовими телевізорами, які, в свою чергу, теж здають свої позиції на користь 

новітнім технологіям – LED, OLED та лазерним телевізорам.  
Отже, ситуація на ринку складна, проте не є критичною. Мережі 

намагаються інтенсифікувати продажі, підвищити ефективність роботи 

кожного торговельного об‘єкта. Кон‘юнктура ринку наразі така, що 

конкуренція в основному тільки в ціні. Тому мережі стежать за тим, щоб 

пропонувати товар за низькими цінами. Криза позначилася насамперед на 

продажах у кредит. Сьогодні споживачі, які планували купівлю техніки в 

кредит, або відмовляються від таких покупок, або купують за готівкові кошти 

техніку середнього та бюджетного класу. Через це спостерігається падіння 

попиту на техніку преміум-класу та зменшення суми середнього чека. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТАН РИНКУ СУШЕНИХ ОВОЧІВ В УКРАЇНІ 

В статті проілюстровано динаміку виробництва сушеної овочевої продукції. 

Розглянуто наявний асортимент сушених овочів, обґрунтовано доцільність 

його розширення. Наведено структуру імпорту, охарактеризовано основні 

тенденції споживання сушених овочів. 

Ключові слова: Плодово-овочева галузь, імпорт, сушена овочева продукція, 

виробництво, споживання. 

Визначальна характеристика сучасного стану ринку овочевої продукції і 

динамічних процесів, притаманних йому, пов‘язана, перш за все з показниками 

рівня споживання. Овочі – справжні скарбниці поживних речовин, мають 

високі смакові якості та містять понад 50 хімічних елементів – вітамінів, 

ферментів, органічних кислот, мінеральних солей, які вкрай необхідні для 

підтримки повноцінного здоров‘я людини та її фізичного розвитку. 

Систематичне вживання овочів відіграє профілактично-лікувальну роль, 

зокрема: цибулі, часнику, хріну, редьки вбиває шкідливі мікроорганізми; 

капусти, зеленних, бобових запобігає розвитку онкологічних хвороб, лікує 

недокрів‘я, атеросклероз, ожиріння; буряку, моркви, пастернаку, петрушки, 

http://www.itk.ua/ua/page/tv-panel/
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селери та ін. коренеплодів регулює кров‘яний тиск. Ось чому так важливо 

забезпечити населення овочами в різноманітному асортименті в повному обсязі 

у всі пори року [1]. 

Метою даної роботи є вивчення вітчизняного асортименту сушених плодів 

і овочів, їх обсягів виробництва, структури споживання за видами та структури 

імпорту сушеної продукції, а також окреслення перспектив розвитку вказаного 

ринку. 

Незважаючи на те, що плодовоовочева галузь України є однією з 

провідних галузей сільського господарства [2], а валовий збір овочів та ягід в 

останні роки стабільно зростає [3], річний фонд споживання овочевої продукції 

є недостатнім для забезпечення потреб населення (табл.1). 

Таблиця 1 – Баланс овочів і баштанних продовольчих культур 

(включаючи консервовану та сушену продукцію в перерахунку на свіжу) 

(за календарний рік; тис. т) [4] 

 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 
Виробництво 6195 7606 8873 10562 10815 10668 10323 9792 
Зміна запасів на 

кінець року 201 196 -22 514 458 -13 183 -213 

Імпорт 29 100 311 285 213 237 225 95 
Усього ресурсів 6023 7510 9206 10333 10570 10918 10365 10100 

Експорт 30 150 335 303 346 379 294 212 
Витрачено на корм 728 1214 1337 1473 1568 1747 1620 1564 
Витрачено на посадку 86 90 118 126 127 130 117 110 
Втрати 177 393 835 991 1077 1231 1223 1203 
Фонд споживання 5002 5663 6581 7440 7452 7431 7019 6890 

у розрахунку на 

1 особу, кг 
101,7 120,2 143,5 162,8 163,4 163,3 163,2 160,8 

 

На даний час Україні вдається балансувати на межі забезпечення 

населення продуктами харчування, не зважаючи на неефективне 

сільськогосподарське виробництво, відсутність фактичної державної його 

підтримки. 

На відміну від багатьох інших галузей овочівництво стабільно забезпечує 

споживання овочевої продукції відповідно до встановлених медичних норм 

(161 кг). Аналіз балансу попиту і пропозиції показав, що частка фонду 
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споживання у валовому виробництві постійно знижується і на сьогодні складає 

160, 8 кг, у розрахунку на одну особу. 

Недостатній фонд споживання плодів та овочів пояснюється сезонністю та 

переважно низькою лежкоздатністю свіжої плодоовочевої продукції, 

недосконалими технологіями збирання, післязбиральної обробки, зберігання та 

логістики [5] і, як наслідок, втратами овочів, які за даними статистичних 

джерел в 2016 році склали 12% [4]. У цьому контексті однією з ключових 

проблем розвитку вітчизняної плодоовочевої галузі є проблема зберігання і 

перероблення вирощеної продукції [5]. 

Збільшується і частка імпорту. Останнім часом його обсяги коливаються в 

межах від 95 (2017 р.) до 225 тис. т (2016 р.), що, відповідно, у 3,3-7,8 рази 

перевищує рівень 2000 року. Значними є і втрати, їх частка у фонді 

виробництва складає 12,3% проти 2,9% аналогічного показника у 2000 році. За 

період 2000-2017 рр. фонд виробництва в розрахунку на одну особу, 

враховуючи кількість населення по кожному року, збільшився у 1,6 разу, а 

фонд споживання в розрахунку на одну особу – в 1,4 разу. Тобто, не зважаючи 

на ріст абсолютних показників виробництва і споживання, темп росту 

споживання нижчий ніж темп росту виробництва. 

Загальний валовий збір овочевої і баштанної продукції в Україні у 2016 

році склав 9,88 млн. т. Площі, на яких вирощували овочеві і баштанні культури, 

у всіх категоріях 20 господарств становили 517,6 тис. га, у т. ч. овочі відкритого 

ґрунту – 441,5 тис. га, овочі захищеного ґрунту – 5,9 тис. га та баштанні 

продовольчі культури – 70,2 тис. га (табл. 2).  

Однією з ключових проблем розвитку овочевого ринку, на наш погляд, є 

стримування впровадження інновацій через елементарну відсутність достатньої 

кількості крупнотоварних сільськогосподарських підприємств, адже на 

сьогодні тільки 13,9% овочів відкритого і захищеного ґрунту вироблено у 

крупнотоварних сільськогосподарських підприємствах. 
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Таблиця 2 – Динаміка валових зборів, посівних площ та рівня 

врожайності овочевих і баштанних культур в Україні 

Показники 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Овочі відкритого ґрунту 

Валові збори, 

млн. т 
5,58 7,02 7,75 9,44 9,59 9,87 8,62 8,7 

Посівна 

площа, тис. га 
516 461,8 464,9 500,9 499,5 493,8 440,9 441,2 

Урожайність, 

т/га 
10,8 15,2 16,7 18,8 19,2 19,9 19,6 20,1 

Овочі захищеного ґрунту 
Валові збори, 

млн. т 
0,237 0,277 0,376 0,398 0,425 0,436 0,590 0,60 

Посівна 

площа, тис. га 
2,53 2,67 2,87 3,17 3,32 3,39 6,2 5,9 

Урожайність, 

т/га 
9,4 10,4 13,1 12,6 12,8 12,9 9,6 9,5 

Баштанні продовольчі культури 
Валові збори, 

млн. т 
0,373 0,311 0,751 0,729 0,79 0,795 0,578 0,583 

Посівна 

площа, тис. га 
83,95 69,74 81,88 81,77 80,7 82,1 73,6 70,2 

Урожайність, 

т/га 
4,4 4,5 9,2 8,9 9,9 9,7 7,9 8,3 

Овочеві і баштанні разом 
Валові збори, 

млн. т 
6,2 7,6 8,9 10,6 10,8 11,1 9,79 9,88 

Посівна 

площа, тис. га 
602,5 534,2 549,7 585,9 583,5 579,3 520,7 517,6 

Урожайність, 

т/га 
10,3 14,3 16,1 17,9 18,5 19,2 18,8 19,1 

 

Забезпеченість України овочесховищами не перевищує 10% від потреб [5], 

тому все більшу роль у забезпеченні збалансованого раціону харчування 

населення протягом року відіграє плодоовочева переробна промисловість [1, ст. 

50]. У 2016 році переробним підприємствам було реалізовано 400,0 тис. т 

овочів та 64,2 тис. т плодів та ягід [5].  

Одним з найдавніших методів перероблення фруктів і овочів є сушіння. 

Воно характеризується технологічністю, економічністю та екологічністю 

виробництва. Сушена продукція має високу харчову цінність та володіє 

багатьма перевагами. Зокрема, при сушінні значно зменшуються маса і об‘єм 

продуктів, що знижує потреби в тарі та складських приміщеннях, здешевлює та 
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спрощує транспортування. Сушена продукція не потребує енерговитрат під час 

зберігання, дозволяє уникнути сезонності споживання плодів та овочів, може 

використовуватися для задоволення потреб різних верств населення. 

Використання сушеної продукції в технологічному потоці кулінарних виробів 

дозволяє спростити операції з механічної кулінарної обробки сировини, 

скоротити тривалість технологічного процесу приготування страв та 

кулінарних виробів і розширити їх асортимент [1]. 

В Україні за часів Радянського Союзу виготовлялось 35-40 тис. т сушеної 

продукції в рік, а враховуючи об‘єми виробництва в домашніх умовах, даний 

показник сягав 100-150 тис. т. На той момент в країні функціонувало більше 

180 сушильних заводів та цехів [2]. Після розпаду СРСР та лібералізації 

зовнішньої торгівлі в Україну збільшилося постачання закордонної продукції, 

яка вирізнялася значно ширшим асортиментом [2]. На сьогоднішній день в 

Україні ринок сушеної плодоовочевої продукції практично на 95% 

представлений продукцією іноземного походження. 

Причиною незначної наявності на ринку української продукції є той факт, 

що собівартість процесу сушіння знаходиться практично на одному рівні з 

закупівельними цінами імпортерів. Тому автоматично українська сушена 

продукція не може конкурувати з імпортними аналогами. Крім того, необхідно 

мати значний оборотний капітал, головним чином, для закупівлі сировини. 

Досить часто 60-70% виробленої продукції складується, внаслідок чого 

збільшується час обороту вкладених коштів, що не мотивує інвесторів вкладати 

гроші в розвиток такого бізнесу [2]. 

Що стосується українського ринку сушених овочів, то він є 

консолідованим. Виробничі потужності зосереджені на менш, ніж 10 

підприємствах. Даний ринок насичений переважно ваговим товаром, що 

продається оптом. Основними споживачами такої продукції є галузі харчової 

промисловості та заклади ресторанного господарства і громадського 

харчування. 
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В меншій кількості представлена продукція в фасованому вигляді у 

роздрібній торговельній мережі. До неї можна віднести сушену картоплю 

(чіпси), що є представником ринку снеків, а також сушені цибулю, часник і 

пряно-ароматичні овочі, що позиціонуються як прянощі. 

Таким чином, сучасний ринок плодово-овочевої продукції України має 

значний потенціал, що обумовлено підвищенням інтересу населення до 

продуктів здорового харчування, а також розвитком культури споживання 

сухих фруктів та овочів як окремих продуктів харчування, а не використання в 

якості добавок в процесі приготування їжі. 

На нашу думку, в найближчій перспективі слід очікувати перерозподілу 

збуту сушених плодів та овочів в сторону роздрібної торгівлі. Але для цього 

необхідним є проведення активної маркетингової політики основних операторів 

ринку сухофруктів, направленої на формування в свідомості потенційних 

споживачів образу сухофруктів як окремого продукту харчування, а також 

проведення активної наукової товарознавчої діяльності щодо розширення 

асортименту сушеної плодоовочевої продукції. Зокрема, необхідно зосередити 

зусилля науковців на розробці сушених овочів, які можуть використовуватися 

не тільки як напівфабрикат, а й як готові до споживання продукти (чіпси) з 

новими харчосмаковими властивостями та підвищеною біологічною цінністю. 
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Сьогодні клеї застосовують практично в усіх галузях народного 

господарства. Сучасні синтетичні клеї склеюють різноманітні матеріали, 

клейові з‘єднання яких довговічні, здатні працювати в широкому інтервалі 

температур і в будь-яких кліматичних умовах. Масштаби використання 

клейових композицій на основі синтетичних смол значно збільшились останнім 

часом.  

З огляду на це розширення асортименту та регулювання властивостей 

клеючих засобів із заданими властивостями є актуальним і представляє 

науковий інтерес. 

Сьогодні на ринку представлені різноманітні клеї вітчизняного та 

закордонного виробництва. Виробники пропонують широкий вибір клеючих 

засобів, які відрізняються за сировиною, призначенням, якісними та ціновими 

характеристиками тощо. 
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Питаннями дослідження клеючих композицій займались багато вчених, 

такі, як Д.А. Кардашов, В.М. Хрульов, А.П. Петрова, І.З. Чернин, Ф.М. Смєхов, 

Ю.В. Жердев, Д.П. Лойко, Ю.С. Кочергін та ін. Аналіз наукових джерел 

показує, що більшість авторів звертають увагу на модифікацію матриць різних 

смол з використанням традиційних отверджувачів, розріджувачів і 

наповнювачів. Практично жоден автор не досліджує класифікацію, споживні 

властивості та асортимент клеїв побутового призначення. Отже, оскільки досвід 

розробки клеючих засобів з поліпшеними екологічними та санітарно-

гігієнічними властивостями недостатній і, зазвичай, використовуються одні й ті 

самі властивості, які не адаптовані до роботи в побуті, то виникла необхідність 

у проведенні досліджень у цьому напряму. 

Метою статті є дослідження класифікації та сучасного асортименту 

клеючих засобів. 

Різноманітність сфер застосування клею визначає певні вимоги до їх 

властивостей і технології склеювання. Для цього необхідно створити широкий 

асортимент клею і засобів їх застосування. Кожна галузь промисловості 

України має свій асортимент клею. 

Необхідність застосування клею в промисловості, головним чином, 

полягає в тому, що склеювання – це єдиний метод міцно з'єднувати різнорідні 

матеріали: пластичні маси з металом, склом, деревиною тощо. За допомогою 

клею можна з'єднати складні за конфігурацією деталі. Зокрема, у певних 

випадках склеювання є більш дешевим, ніж зварювання та інші методи 

кріплення деталей. 

Клей – це розчин або розплав високомолекулярних речовин, що здатен 

склеювати різноманітні тіла [4]. Їх застосовують в народному господарстві для 

склеювання взуття, одягу, металів, пластичних мас, дерев'яних елементів, 

біологічних тканин тощо. 

Основою клею є клейова речовина. На цей час головним чином 

використовують полімерні клеючі матеріали. Для надання клею необхідних 

властивостей до нього вводять розчинники, наповнювачі, пластифікатори, 

затверджувачі, стабілізатори, антисептики та інші добавки. 
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Доцільно зазначити, що у зв'язку з розпадом СРСР виробництво певних 

компонентів для клеючих засобів опинилося за кордоном. Це викликало 

необхідність заміни деяких компонентів, які широко використовуються у 

виробництві клею. 

Сьогодні в побуті та промисловості використовують клей різноманітного 

складу, походження та призначення. 

Вітчизняний ринок клеючих засобів в останні роки зазнав істотних змін. 

На ньому представлено різноманітний асортимент товарів закордонного і 

вітчизняного виробництва. 

Щорічно сегмент українського ринку клеючих засобів зростає на 18-20% [2]. 

Ринок клею в Україні вже пройшов етап становлення і зараз перебуває на 

стадії зміцнення в умовах твердої конкуренції за ціновими і якісними 

характеристиками, широтою асортименту і наявністю товарних запасів. 

Реклама в прайс-листах, спеціалізованих і ділових виданнях є основним 

видом стимулювання продажу клею. 

У засобах масової інформації перелічені майже всі постачальники клею в 

Україні. Крім цього виробники намагаються брати участь у спеціалізованих 

каталогах і виставках. Деякі оптові компанії намагаються представляти свою 

продукцію і в роздрібних мережах. 

За сучасного насичення ринку і високого рівня конкуренції не виключено, 

що ціни на продукцію вітчизняних виробників знизяться. Ціни на імпортний 

товар за умов стабільності курсу долару і мита істотно змінюватися не повинні. 

Для забезпечення розвитку ринку клею доцільними є впровадження таких 

управлінських рішень: 

- довгострокове (10-15 років) маркетингове прогнозування розвитку 

виробництва і реалізації клеючих засобів; 

- максимальне впровадження на український ринок клею вітчизняного 

виробництва; 

- розширення та оновлення асортименту клею на основі синтетичних смол; 

- модифікація клейових композицій новими сировинними матеріалами; 
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- зосередження розробки клею з урахуванням екологічної безпеки 

композицій; 

- розроблення клеючих засобів з підвищеним комплексом властивостей; 

- розширення галузі застосування клею в побуті, будівництві, 

електротехніці тощо; 

- зниження цінової конкурентоспроможності продукції провідних країн 

світу. 

Незважаючи на кризові умови, в яких сьогодні перебувають вітчизняні 

підприємства, ринок клею значно впливає на формування макроекономічних 

показників країни. Це обумовлено тим, що українські споживачі майже 

повністю будуть орієнтуватись на вітчизняного виробника, а, по-друге, на 

ринку буде представлено тільки високоякісні товари. 

Клеї підрозділяють за походженням адгезивів, його природою, характером 

затвердіння, призначенням, родом і видом [3]. 

За походженням адгезивів (за хімічним складом) клеї ділять на дві групи: 

синтетичні і штучні (природні). Останні є продуктами хімічної модифікації 

природних речовин: крохмалю, білків, целюлози і силікатів.  

За природою адгезивів до групи синтетичних клеїв входять підгрупи клеїв 

на основі полімерів та на основі каучуків, до групи штучних (природних) – 

чотири підгрупи: рослинні, тваринні, ефіроцелюлозні і силікатні.  

Залежно від властивостей адгезивів клеї ділять на види. Наприклад, у 

підгрупі синтетичних полімерних клеїв виділяють сімейства клеїв на основі 

термопластів і на основі реактопластів.  

Характер затвердіння (температура, тиск, тривалість) суттєво впливає на 

властивості клейового з‘єднання. Підвищення температури прискорює процес 

затвердіння, сприяє повному виведенню розчинника, збільшенню молекулярної 

маси адгезії, скорішому зшиванню макромолекул і утворенню клейових швів, 

міцності, тепло- і водостійкості.  

За характером затвердіння розрізняють клеї холодного і гарячого 

затвердіння.  
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За призначенням виділяють два роди клеїв: одноцільові (для паперу, 

шкіри, деревини тощо) і багатоцільові, або універсальні.  

Рід клеїв відповідає роду адгезивів і об‘єднує декілька видів, наприклад, 

роди поліамідних, поліефірних та інших клеїв.  

Вид клею визначає найменування адгезивів і досить часто доповнюється 

вказівкою на призначення, наприклад, клей конторський казеїновий [1].  

Внутрішньовидовий поділ здійснюють за консистенцією клеїв (рідкі і 

тверді, плиткові, порошкові, гранульовані, плівкові), ґатунками, марками.  

Клеї тваринного походження: міздровий, кістковий, альбуміновий, 

риб‘ячий.   

Міздровий одержують шляхом тривалого уварювання підшкірножирової 

клітковини, обрізків шкур й інших відходів від забитої худоби. Випускають 

його у вигляді плиток, гранул, луски. Колір − від жовтого до коричневого.   

Кістковий клей одержують унаслідок уварювання знежирених кісток 

тварин.  

Альбуміновий отримують із крові тварин. Форма випуску і застосування 

аналогічні до міздрового. Колір – темно-коричневий, майже чорний.    

Риб‘ячий клей – це рідина світло-сірого кольору, яку одержують унаслідок 

уварювання плавників і луски риби.   

Клеї рослинного походження поділяються на крохмальний, декстриновий, 

смоляний.  

Крохмальний клей засновано на здатності крохмальних зерен утворювати 

клейкі розчини внаслідок змішування з гарячою водою.  

Декстриновий клей отримують з крохмального шляхом полімерізації. Це 

порошки чи пластівці з додаванням антисептиків і речовин, що перешкоджають 

їх грудкуванню [4].   

Смоляні отримують із рослинних смол, вони застосовуються в паперовому 

виробництві.   

Застосовують клеї природного походження для склеювання деревини, у 

паперовому, меблевому, текстильному виробництвах, для приклеювання 
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шпалер. У них достатня адгезивна (склеювальна) здатність, вони екологічно 

чисті, гіпоалергенні, але недоліками є низька водостійкість і вузька сфера 

застосування.  

Клеї природного мінерального походження (силікатні або канцелярські), 

характеризуються низькою клеючою здатністю, з часом клейовий шов жовтіє та 

починає розтріскуватись, тому використовують переважно для склеювання 

паперу.  

Клеї на основі синтетичних полімерів (КС – клеї синтетичні) найбільш 

різноманітні та розповсюджені. Вони мають універсальне застосування, 

відрізняються високою стійкістю до дії різних середовищ, можливістю 

оптимізації властивостей за рахунок модифікації адгезивів і різного поєднання 

компонентів. Багато видів КС швидко твердіють, мають високу життєздатність 

клейового складу, дозволяють отримувати клейові шви різного ступеня 

міцності та жорсткості (еластичності) [3].  

Недоліком деяких видів КС є шкідливий фізіологічний вплив на організм у 

зв‘язку з токсичністю мономерів, пластифікаторів й органічних розчинників. 

Останні зумовлюють також вогненебезпечність. Процес затвердіння КС часто 

супроводжується усадковими явищами, появою крихкого клейового шва.  

Більшість синтетичних клеїв є композиційними, крім адгезивів, до їхнього 

складу входять пластифікатори, наповнювачі та інші домішки.  

Група синтетичних клеїв поділяється на два сімейства: клеї на основі 

термопластичних і клеї на основі термореактивних полімерів.  

Клеї на основі термопластичних полімерів випускають у вигляді готових 

до використання рідких сполук, клеючих стрічок або плівок. Рідкі клеї за своїм 

складом – це розчини термопластів в органічних розчинах або в мономерах, 

в‘язкі олігомерні полімери, які легко затвердівають.  

Залежно від роду адгезії розрізняють клеї перхлорвінілові, 

полівінілацетатні, поліізобутиленові, поліакрилові, поліамідні і карбонільні. 

Більшість термопластичних клеїв (КТП) затвердівають за кімнатної 

температури за рахунок леткості розчинника або полімеризації мономера. 
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Двокомпонентний карбінільний клей затвердіває внаслідок додавання перекису 

бензолу, поліамідний – за нагрівання понад 150 °С [2]. 

Клеї термопластичні мають досить хорошу адгезію, утворюють міцні й 

еластичні з‘єднання, водостійкі, але недостатньо теплостійкі (50−60 °С). Вони 

придатні для склеювання неметалічних, іноді металічних поверхонь, які 

експлуатуються без великих навантажень. У  торгову мережу надходять 

здебільшого однокомпонентні, готові до використання, на основі перхлорвінілу 

і полівініладетату.  

Клеї перхлорвінілові призначені для склеювання за невеликого 

навантаження шкіри, паперу, тканин і пластмас на основі полівінілхлориду, 

поліакрилату і полістиролу. Клеї полівінілацетатні типу ПВА придатні для 

склеювання паперу, шкіри тканин, лінолеуму, паркету, виробів зі скла, 

фенопластів, порцеляни. Водостійкість цих клеїв невисока, використовувати їх 

можна для виробів, які експлуатуються там, де немає контакту з водою.  

Липкі плівкові клеї (стрічки і плівки) складаються із паперової, тканинної 

або пластмасової підкладки, яка покрита клейкою композицією на основі 

поліізобутилену, перхлорвінілу, етилцелюлози та інших полімерів. 

Використовують для окантовування креслень, електроізоляції, маркування, 

пакування. Липкі стрічки випускають у рулонах шириною 10-40 мм на 

паперовій, тканинній чи полімерній основі (прозорі – на  целофані, поліетилені; 

непрозорі – на лавсані та ін.) для ремонту книг, упорядкувальних робіт, 

склеювання магнітних стрічок, зашпаровування вікон, електротехнічних робіт. 

Унаслідок нанесенні на пластик вони можуть використовуватися для 

заклеювання стиків у ванній кімнаті, на кухні [4].  

Клеї на основі термореактивних полімерів мають високу адгезію до 

металів і неметалів, високу теплостійкість (75-250 °С) і морозостійкість, а 

також стійкість до води, масел, бензину та інших розчинників. Випускають ці 

клеї як однокомпонентними, так і двокомпонентними. Однокомпонентні клеї 

склеюють за умови гарячого затвердіння, але можуть твердіти і за кімнатної 

температури, при цьому потрібен більший час і клеєвий шов менш міцний. 
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Випускають однокомпонентні клеї на основі резольної фенолформальдегідної 

смоли, яку модифіковано полівінілбутиралем марок БФ-2, БФ-4 (для 

склеювання жорстких матеріалів-металів, деревини, кераміки, скла); БФ-6 (для 

склеювання текстильних матеріалів). Двокомпонентні клеї бувають на основі 

епоксидних, фенол- і аміноальдегідних, ненасичених поліефірних, 

поліуретанових і кремнійорганічних смол. Одним із компонентів цих клеїв є 

розчин рідкої смоли, другим – затверджувачі. Змішують компоненти на місці 

використання. Для широкого застосування випускають двокомпонентні 

епоксидні, кремнійорганічні і сечовиноальдегідні клеї [3].  

Клеї гумові – це розчини каучуків і гумових сумішей в органічних 

розчинниках. Розрізняють клеї вулканізовані та невулканізовані.   

Невулканізовані клеї (торгова назва «гумові») одержують унаслідок 

розчинення натурального каучуку в бензині. Вони мають гарну адгезію до гуми 

і паперу, які склеюють за кімнатної температури, достатні водостійкість і 

термостійкість (можуть експлуатуватись за температур від -10 до +80 °С), але 

клейовий шар недостатньо міцний. Фотографії, приклеєні гумовим клеєм, не 

коробляться і, за необхідності, легко відокремлюються від підкладки.  

Вулканізовані клеї. До їхнього складу входять синтетичні каучуки, іноді в 

суміші з натуральними, сірка та інші вулканізатори, прискорювачі вулканізації, 

наповнювачі, пластифікатори. Залежно від умов твердіння вулканізовані клеї 

ділять на клеї гарячого і холодного твердіння.   

Клеї гарячого твердіння за температури близько 100 °С створюють 

вологостійкі, міцні, термо- і морозостійкі клеючіі плівки. Використовують їх 

для склеювання гуми, гумотканинних матеріалів і приклеювання їх до металів.  

Клеї холодного твердіння створюють плівки за кімнатної температури 

(вони мають прискорювачі вулканізації).  

Залежно від складу випускають готові до використання однокомпонентні і 

двокомпонентні клеї. Однокомпонентні призначені для склеювання гуми, 

тканин, лінолеуму, облицювальних плиток, а також металу, скла, деревини.  
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Двокомпонентні клеї використовують для зашпаровування, герметизації 

стиків, склеювання виробів із деревини, кераміки, лінолеуму та шкіри.  

Клеї крохмальні містять як адгезію крохмаль або декстрин [4].  

Декстрин утворюється внаслідок нагрівання крохмалю з невеликою 

кількістю кислоти. Порівняно з крохмалем декстрин розчиняється у воді без 

нагрівання, створює прозорий клеючий розчин. Крохмальні клеї надходять у 

продаж як порошки або пасти. Для конторських і фоторобіт ці клеї мають гарну 

адгезію до паперу, не шкідливі, але дуже гігроскопічні, неводостійкі, нестійкі 

до бактерій і плісняви. Висихають крохмальні клеї за дві години, декстринові – 

за 3−10 хв. Використовують їх для склеювання паперу і картону, наклеювання 

шпалер на дерев‘яну, керамічну та інші поверхні, а також для склеювання шкір 

і тканин.  

Білкові клеї є продуктами хімічного перероблення тваринних білків. 

Залежно від виду білків розрізняють клеї колагенові (міздровий і кістковий), 

казеїновий і альбуміновий.  

Колагенові клеї одержують унаслідок варіння знежиреної колагенової 

сировини (міздри – підшкірної клітковини і кісток).  

Випускають їх у вигляді плиток, зерен, гранул, луски і галерти (клеєві 

драглі), які містять понад 49% сухого клею.  

Казеїновий клей одержують внаслідок дії мінеральних кислот на 

знежирене молоко.  

Альбуміновий клей одержують на основі білка крові. Як і казеїновий, він 

випускається у вигляді порошку із суміші білка (альбуміну або казеїну), 

гашеного вапна і антисептиків [3].  

Білкові клеї не шкідливі, мають гарну адгезію до шкіри, паперу, картону, 

деревини, але відрізняються низькою атмосферо- і водостійкістю, малою 

життєздатністю (4-12 год.), за тривалішого зберігання вони розріджуються і 

псуються. Використовують білкові клеї у виробництві меблів, фанери, 

музичних інструментів, для склеювання текстильних і шкіряних деталей, 

взуття, для виробництва фарб.  
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Клеї ефіроцелюлозні надходять у продаж як рідкі розчини 

нітроетилцелюлози. Нітроклеї швидко висихають (15-60 хв.), створюють 

водостійку плівку з високою клейкою здатністю, універсальні у використанні, 

але дуже вогненебезпечні, не стійкі до нагрівання, мають шкідливі розчинники. 

Використовують нітроклеї для склеювання паперу, картону, шкір, тканин, 

пластмас.  

Силікатні клеї – водні розчини силікатів натрію і калію. Надходять у 

продаж як готові до використання рідкі клеї. Вони швидко висихають (4-12 хв.), 

не шкідливі, не горючі, мають гарну клеючу здатність, але з часом силікатні 

клеї призводять до пожовтіння і зниження міцності паперу, обезбарвлення. 

Використовують силікатні клеї для приклеювання палітурок, склеювання 

паперу.  

Поряд із традиційними клеями поширення набули клеї-герметики, що 

застосовують для ущільнення і захисту різних побутових предметів від впливу 

води, повітря, агресивних середовищ і тепла. Клеї-герметики виконують 

подвійну функцію – герметизація і склеювання для одержання міцного і 

герметичного з‘єднання [1].  

Таким чином, зростання хімічної промисловості в Україні – 

загальновизнаний критерій науково-технічного прогресу. Виробництво клею, 

рівень якості якого повинен відповідати вимогам споживачів, потребує 

постійного вдосконалення сировинної бази та галузей використання, за рахунок 

чого розширюється їхній асортимент. Постійному оновленню асортименту 

товарів на ринку сприяє також жорстка конкуренція виробників. 
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доступу: http://bo0k.net/index.php?p=chapter&bid=679&chapter=1 
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4. Товарознавство непродовольчих товарів. Розділи 1, 2: Товарознавство 

господарчих, будівельних, косметичних товарів і товарів побутової хімії: 

навчальний посібник / М.П. ГоловкоТ.М., В.О. Акмен, Т.М. Головко,  
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Вдосконалення якості харчових продуктів є на сьогодні актуальною 

проблемою. В умовах насичення ринку харчовими продуктами та зростання 

конкурентної боротьби, виробник матиме успіх лише коли його продукт буде 

відповідати постійно зростаючим вимогам споживачів щодо якості, безпечності 

та асортименту. 

Розвиток економіки України в сучасних умовах має насамперед спиратися 

на виробничі системи, які формують основу конкурентоспроможності 

вітчизняного господарства. Такою системою беззаперечно є виробництво 

плодово-овочевої консервації.  

Консерви є одним з найважливіших видів товарів широкого вжитку. 

Світове виробництво консервів у 2017 р. сягнуло за відмітку 150 млрд. доларів 
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США. В Миколаївській, Херсонській та Одеській областях виробляють біля 

40% всіх плодоовочевих консервів від загальнонаціональних обсягів. 

Виробництво овочів та фруктів розвинуте також на сході України, зокрема в 

Запорізькій, Полтавській областях. Однак світовий ринок ставить нові вимоги 

щодо властивостей і якості консервної продукції, виникає потреба в 

інноваційних способах консервування і визначенні механізмів їхнього 

ефективного впровадження вітчизняними підприємствами в умовах кризи 

Складність стимулювання і створення якісно нових механізмів 

регулювання розвитку багатофункціональної виробничої системи плодово-

овочевої консервації полягає в необхідності прискореного і складного пошуку 

адекватної моделі майбутнього виробництва. Визначення проблем і перспектив 

розвитку плодовоовочевих консервних виробництв є першим етапом розробки 

дієвої стратегії і механізму їх прогресу і базою економічного зростання.  

Мета дослідження полягає у вивченні та аналізі статистичних даних 

Державної служби статистики України та Департаменту статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища з питань виробництва та 

споживання овочевої продукції в Україні. 

Проблеми продовольчої безпеки висвітлюються достатньо широко в 

роботах вітчизняних науковців Власова В.І. [1], Гойчука О.І. [2], Лозинської 

Т.М. [3], Лукінова І.І. [4], Саблука П.Т. [5] та інших. 

Одна з основних проблем розвитку харчової промисловості сьогодні 

полягає в тому, що в умовах непрозорості товарного ринку, в умовах дефіциту 

економічної інформації про діяльність суб‘єктів господарювання відсутній 

надійний інструментарій для характеристики рівня конкурентоспроможності 

підприємств. Його відсутність не сприяє діловій активності підприємств, 

збільшенню обсягів збуту продукції для повного забезпечення товарного ринку, 

адаптації до постійно мінливих умов конкурентної боротьби.  

Сьогодні під впливом ринкової кон‘юнктури формуються зв‘язки нового 

типу між недержавними суб‘єктами економіки як домінуючими складовими 
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частинами нових продовольчих ланцюгів. Порівняно з іншими продовольчими 

ринками, зміни, що відбулися у функціонуванні овочевого ринку України, 

можна вважати досить динамічними. 

Основними характерними рисами плодово-овочевого консервного 

виробництва є органічна сукупність взаємопов‘язаних організаційних, 

правових, науково-технічних та виробничих процесів, які направлені на 

створення специфічної харчової продукції з довгим терміном зберігання для 

задоволення потреб суспільства та громадян.  

Діяльність промисловості можна поділити на дві складові задоволення 

потреб. Перша характеризується тим, що виробляє продукцію негайної 

потреби. Друга складова діяльності – виробництво продукції ―про запас‖. 

Діяльність підприємств плодоовочевої консервної промисловості України на 

даному етапі розвитку економіки відповідає вимогам розвитку конкурентного 

середовища на ринку плодоовочевої продукції: на ринку не існує заборони та 

обмежень на будівництво нових підприємств, створення нових видів продукції, 

обмежень прав суб‘єктів господарювання на придбання сировини і реалізацію 

товарів.  

В Україні склалася певна спеціалізація у виробництві плодоовочевих 

консервів. Переробні підприємства Центру і Заходу виробляють в основному 

фруктові консерви, а Південний район спеціалізується на виробництві 

овочевих, в тому числі томатних консервів. Близько 16% сумарного обсягу 

української овочевої консервації займає також продукція консервних 

підприємств Одеської області, Миколаївської - близько 7%. Основними 

виробниками цих регіонів виступають ПРАТ Виробниче об‗єднання «Одеський 

консервний завод», який виробляє 70 % загальнообласного обсягу овочевих 

консервів, а також Компанія «Сандора» і ЗАТ «Вознесенський консервний 

завод» в Миколаївській області. 

На сьогоднішній день, незважаючи на нестійкий розвиток економічних 

умов господарювання в країні, плодоовочеконсервна промисловість вирішує 
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ряд завдань. По-перше, сприяє значному зменшенню втрат 

сільськогосподарської продукції. По- друге, дає змогу урізноманітнити раціон, 

при цьому зменшуючи витрати часу і праці на приготування їжі вдома. По-

третє, забезпечує населення несезонними продуктами, що збалансовує раціон 

харчування протягом усього року. По-четверте, поліпшує постачання 

продовольства до столу споживача в достатніх обсягах і асортименті.  

Асортимент виробів плодоовочеконсервної промисловості досить широкий 

– промисловість випускає понад 400 найменувань консервів. Випускаються 

овочеві, фруктові, ягідні консерви, соки, варення, повидло, джеми, харчові 

концентрати, сушені овочі тощо. У структурі готової продукції провідне місце 

займає виробництво овочевих консервів, соків виноградних, фруктово-ягідних і 

томатних, а також фруктових консервів. 

Виробництво плодоовочевих консервів безпосередньо пов‘язане із 

забезпеченням сировиною переробних підприємств. Це, в свою чергу, залежить 

від рівня розвитку сільського господарства, особливо рослинництва, стан якого 

є досить не стійким на сучасному етапі розвитку економічних відносин в 

Україні. Тому спад продуктивності у сільськогосподарському виробництві 

позначився і на ефективності виробництва консервних підприємств. Так, за 

останні роки зменшилися посівні площі овочів відкритого ґрунту, що значним 

чином позначилося на забезпеченні плодоовочеконсервних підприємств 

сировиною. Проте виробництво овочів, плодів та ягід поступово набирає 

обертів.  

Овочі належать до групи продуктів повсякденного харчування. 

Враховуючи раціональні норми харчування, затвердженні МОЗ України, 

населення країни має споживати 161 кг овочів протягом року. За даними 

офіційної статистики у 2017 році рівень споживання овочів на одну особу в 

Україні становив 160,8 кг (табл. 1). Проте споживання овочів у регіонах 

України суттєво відрізняється. 
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Таблиця 1 - Баланс овочів і баштанних продовольчих культур в 

Україні 2000-2017рр., тис. т 

Показники 

Роки Відх., 

2017 р 

до 

2000 р. 

% (раз) 

2000 2005 2009 2011 2013 2015 2017 

Виробництво  6195 7606 8873 10815 10668 10323 9792 158,1 
Зміна запасів на кінець 

року  201 196 -22 458 -13 183 -213 - 

Імпорт  29 100 311 213 237 225 95 3,3р. 
Усього ресурсів  6023 7510 9206 10570 10918 10365 10100 167,7 
Експорт  30 150 335 346 379 294 212 7,1р 
Витрачено на корм  728 1214 1337 1568 1747 1620 1564 2,1р 
Витрачено на посадку  86 90 118 127 130 117 110 127,9 
Втрати  177 393 835 1077 1231 1223 1203 6,8р. 
Фонд споживання  5002 5663 6581 7452 7431 7019 6890 137,7 
у розрахунку на 1 особу, кг. 101,7 120,2 143,5 163,4 163,3 163,2 160,8 158,1 

 

Пропозиція овочів і баштанних продовольчих культур на ринку овочевої 

продукції в Україні формується за рахунок реалізації продукції, вирощеної у 

сільськогосподарських підприємствах, господарствах населення, за рахунок 

запасів та імпорту. Починаючи з 2010 року галузь овочівництва демонструє 

динамічне зростання виробництва овочевих культур. Як наслідок цього, рівень 

самозабезпеченості України овочами і баштанними продовольчими культурами 

у 2015 році (відношення виробництва до внутрішнього використання в Україні) 

склав 100,3%. Цей критерій показує, наскільки фонд споживання 

задовольняється власним вітчизняним виробництвом овочевої продукції. 

Підприємства промисловості більш-менш адаптуються до змін 

зовнішнього середовища і намагаються нарощувати темпи виробництва та 

розвиватися. Однак, як і будь-яка промисловість, плодоовочеконсервна, в 

Україні у цілому має ряд проблем, однією з яких є подорожчання енергоносіїв і 

не основної сировини, наприклад, рослинного масла.  

У зв‘язку з цим оптові та роздрібні ціни плодоовочевої консервації в 

Україні зросли. Ще однією, не менш важливою перешкодою щодо ефективного 

функціонування підприємств досліджуваної промисловості є пристосування до 
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платоспроможного попиту населення через ціни та структуру виробництва. За 

даними маркетингових досліджень лише 30% населення України можуть 

дозволити собі споживати продукцію плодоовочевої консервної промисловості 

середньої та високої цінової категорії. Саме тому необхідно узгоджувати обсяги 

виробництва продукції із забезпеченістю сировинними ресурсами і 

задоволенням споживачів на перспективу.  

Визначальним фактором впливу на ефективність та результативність 

функціонування плодоовочевих підприємств України є сезонність виробництва, 

за 5 місяців, з червня по жовтень, виробляється до 70% річного обсягу 

виробництва. Проте, існують важелі, які здійснюють безпосередній вплив на 

покращення позицій вітчизняної плодоовочеконсервної промисловості та 

сприяють вирішенню ряду проблем пов‘язаних із досліджуваною 

промисловістю.  

Насамперед, це удосконалення фінансово-кредитної політики за рахунок 

розширення видів кредитування, зокрема на міжсезонні витрати; збереження за 

українськими виробниками ринків збуту за межами країни за рахунок 

створення за кордоном у країнах-імпортерах постійно діючих представництв у 

промисловості; створення агропромислових та агропромислово-фінансових 

формувань (асоціацій, систем, корпорацій тощо) у складі виробників сировини, 

переробних підприємств, фінансово-кредитних, заготівельно-збутових, 

науково-виробничих, консалтингових структур тощо; продовження 

реструктуризації власності підприємств, що сприятиме консолідації капіталу; 

впровадження нових технологій, модернізації технологічних ліній; оновлення 

та розширення асортименту плодоовочевих консервів.  

Таким чином, на сьогоднішній день розвиток підприємств переробки даної 

промисловості залежить від багатьох, як внутрішніх, так і зовнішніх чинників: 

високої конкуренції, зростання попиту, коливання цін на продукцію, 

кліматичних умов, характеристик товарів та потенціалу самого підприємства. 

Половина ринку плодово-овочевої консервації України розподілена між 

декількома великими виробниками, котрі мають можливість переробляти 
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власну сировину та вести агресивну маркетингову політику. Значна частка 

ринку належить компаніям, які представлені такими торгівельними марками, 

як: «Верес», «Чумак», «Златодар», «Торчин продукт», «Ніжин», «Руна». 

Інтеграція між підприємствами і створення сировинних зон; впровадження 

нових технологій і техніки у виробничому процесі; проведення рекламної 

компанії і популяризація торгівельних марок; утримання цін на доступному для 

споживача рівні – це основні шляхи підвищення конкурентоспроможності 

підприємств плодоовочеконсервної промисловості. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

КАРАМЕЛЬНИХ ВИРОБІВ УКРАЇНИ 

У статті досліджено та проаналізовано кондитерську галузь України в 

загальному, сучасний стан та перспективи розвитку ринку карамельних 

виробів. Також зосереджено основну увагу на розгляді основних проблем 

виробництва та завданнях галузі, що є на даний момент. Досліджено майбутні 

перспективи, щодо конкурентоспроможності та подальшого просування 

карамельних виробів на зовнішніх та внутрішньому ринку України. 

Ключові слова:  кондитерська галузь, виробництво, динаміка, карамельні 

вироби, конкурентоспроможність. 

Кондитерський ринок України в останні роки суттєво змінився, цьому 

посприяла девальвація гривні, економічна криза, підвищення цін на товари, 

зменшення купівельної спроможності населення та ситуація , що склалася на 

сході України, внаслідок чого великі компанії втратили свої підприємства. 

Саме тому важливою є оцінка ресурсного потенціалу та всіх його елементів 

даної галузі. 

Кондитерська галузь – одна з найрозвинутіших в українській харчовій 

промисловості, загальний обсяг виробництва якої складає більше 1 млн. т 

продукції на рік. Галузь є одним із провідних споживачів української 

сільськогосподарської сировини – цукру, крохмалю, молока, на яку забезпечує 

значний попит. [4] 
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Це одна з небагатьох ланок харчової промисловості України, яка є 

самодостатньою, розвиненою, цілком сформованою та займає успішну позицію 

на європейському ринку. 
З 2014 року ринок кондитерських виробів показує тенденцію до зниження, 

на що вплинула внутрішня політка в державі та загострення бойових дій на 

сході України, що зумовило проблеми збуту на російський ринок та втрати 

крупних фабрик. За 2016 рік ситуація у виробництві солодощів трішки 

покращується порівняно з 2015 роком. 
Дослідження ринку кондитерських виробів в цілому та карамельних 

виробів, як одної з галузей кондитерського виробництва України свідчить, що 

найбільшу частку займає продукція вітчизняного виробництва, що становить 

близько 95 % в загальному обсязі. Ринок кондитерських виробів України є 

висококонцентрованим, на ньому працює близько 800 компаній. Фабрики, що 

знаходяться на теперішній окупованій території закрили, через це і динаміка 

частки кондитерських виробів деяких підприємств на ринку змінилась за 2016 – 
2017 рр. 

Динаміка частки ринку кондитерських виробів за 2016- 2017 рр. наведена 

на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Динаміка частки ринку кондитерських виробів за 2016- 

2017 рр. 
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Аналізуючи рис. 1, можемо стверджувати, що частка виробництва деяких 

підприємств за 2016-2017 роки змінилась. Незважаючи на те, що ТМ 

«ROSHEN» закрила Маріупольську кондитерську фабрику, це не стало на 

заваді залишитися лідером на українському ринку. Стрімке падіння у 

виробництві відбулося на підприємстві «Конті», через закриття заводів у 

Донецькій області, що зумовило перехід компанії на четверту позицію. Також 

від скрутної ситуації на сході зменшила своє виробництво компанія АВК, адже 

її фабрики були зосереджені у Донецькій та Луганській областях. Отже, 

великою проблемою та загрозою на українському ринку кондитерських виробів 

стала війна на сході України, внаслідок чого великі власники втратили свої 

фабрики. 
Світовий кондитерський ринок поділяється на три сегменти: шоколадні, 

борошняні та цукристі кондитерські вироби. Лідером виробництва шоколаду в 

Європі вважається Бельгія, яка випускає 172 тис. т за рік. А в Україні переважає 

виробництво цукристих виробів до яких входять карамельні вироби і найбільша 

частка яких зосереджена у руках одного підприємства – корпорації  

«ROSHEN». 
Дані про виробництво карамельних виробів за 2016 рік за виробниками 

наведені на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Виробництво карамельних виробів за 2016 рік [1] 
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Дані рис. 1 свідчать, що абсолютним лідером по виробництву карамельних 

виробів на українському ринку кондитерських виробів є ТМ «ROSHEN», що 

випустила 104576 т карамельних виробів за 2016 рік. В порівнянні з іншими 

підприємствами, які виготовляють карамельні вироби, корпорація «Рошен» 

займає 80% українського ринку. Проте, у світовому рейтингу українські 

виробники далекі від провідних позицій (табл.1). 

Таблиця 1 – Світовий рейтинг виробників кондитерських виробів за 

2016р. 

Назва фірми Чистий обсяг 

продажу ( млн. дол.) 
Кількість 

працівників, осіб 
Кількість фабрик 

1. MarsInc (США) 18 000 3400 52 
2. Mondelez International 
(США) 

12 900 100 000 156 

3. Ferrero Group (Італія) 10 637 33 245 22 
… … … … 
24. Roshen Confectionery 
Corp 

800 10 000 8 

43. Konti Group 469 3792 5 
67. AVK Confectionery 275 3500 3 

 

Лідерами міжнародної торгівлі в кондитерській галузі в цілому за 2016 – 

2017 рр. є MarsInc (США), Mondelez International (США), Nestle SA 

(Швейцарія) , Ferrero Group  (Італія).  

Протягом останніх років відбувався спад обсягів експорту, що був 

пов'язаний із закриттям російського ринку і проблемами з логістикою в країнах 

СНД, проте українські кондитери підвищують кількість постачань своєї 

продукції за кордон. 

Дані про експорт карамельних виробів за 2014-2017 рр. наведені на рис. 3. 

Дані рис. 3 свідчать, що за 2014-2015 роки відбувся значний спад експорту 

карамельних виробів на 112 тис. дол. [1]. Україна в 2016 експортувала на 219,45 

тис. дол. У 2017 році показник експорту у європейські країни значно зріс. 
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Рисунок 3 – Дані про експорт карамельних виробів за 2014-2017 рр. 

України збільшила імпорт карамельних виробів за останніх декілька років. 

Основними постачальниками карамелі в Україну стала Німеччина, Польща, 

Туреччина, Нідерланди, Болгарія. 

Стан ринку карамельних виробів наразі важко оцінити більш детально. 

Адже основними проблемами кондитерської галузі в цілому є невідповідність 

продукції європейським нормам і стандартам якості, війна на сході України, 

внаслідок якої багато підприємств довелося закрити,  втрата ринку Росії, яка 

призвела до пошуків можливостей експорту своєї продукції в інші країни [3]. 

Щоб зайняти гідне місце серед провідних країн світу у галузі 

кондитерських виробів, Україні необхідно підвищити якість товарів, 

розширювати асортимент та впроваджувати нові види упаковки.  

Кондитерська галузь є досить потужною і розвиненою серед інших 

харчових галузей. Виробництво карамельних виробів стрімко розвивається та 

має достатню конкурентоспроможність продукцію на міжнародному ринку. 

Проаналізувавши кондитерський ринок в цілому та виробництво карамельних 

виробів, можна дійти висновку, що не дивлячись на складну економічні 

ситуацію в країні, підприємці роблять усе можливе, щоб утримати статус 

виробників високоякісного продукту. 



117 

Список використаних джерел: 

1. Офіційний сайт Державної статистики України. – [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua. 
2. Момент истины. Обзор украинского сегмента кондитерських изделий 

(2016 - 2017гг.) // Мир продуктов. – 2018. – ғ1. – С. 10-12. 
3. Бут О. Ситуация, тренды, инновации / О. Бут // Мир продуктов. – 2017. – 

ғ1. – С. 16-19. 
4. Сладости – опиум для народа // Мир продуктов . – 2017. – ғ3. – С. 8-10.  
 

УДК 338 

Космина А.А. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РИНОК БОРОШНА В УКРАЇНІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

В статті розглянуто поняття борошна, визначені головні його види. 

Досліджено проблеми та основні пріоритети розвитку борошномельно-

круп’яної промисловості України, проаналізовано процеси та тенденції на 

ринку борошна. 

Ключові слова: борошно, ринок борошна, харчова галузь, борошномельно-

круп’яна промисловість, ціноутворення, державне регулювання. 

Перехід економіки України на ринкові засади супроводжується значними 

трансформаційними коливаннями, також падінням обсягів виробництва та 

реалізації зернових культур, продукції переробки зерна, зниженням показників 

ефективності розвитку борошномельно-круп‘яної промисловості, порушенням 

рівноваги у співвідношенні попиту і пропозиції борошна та крупів. Таке 

становище вимагає всебічного вивчення та узагальнення справ [1]. 
Борошномельно-круп‘яна галузь є важливою ланкою агропромислового 

комплексу, оскільки вона забезпечує виробництво основних продуктів 

харчування людей – борошна і круп, а також відіграє провідну роль в 

забезпеченні населення та інших галузей харчової індустрії цими соціально 

важливими продуктами.  

http://www.ukrstat.gov.ua/


118 

Крупи є традиційним українським продуктом, що відрізняється стабільним 

широким споживанням завдяки своїй високій поживності. Борошно – основна 

сировина для розвитку хлібопекарської, макаронної і частково кондитерської 

промисловості. Основне завдання борошномельно-круп‘яної галузі полягає у 

збільшенні виробництва широкого асортименту продукції у відповідності до 

попиту населення через повніше застосування виробничих потужностей, 

модернізацію підприємств, використання новітніх технологій тощо.  

Проблеми борошномельно-круп‘яної галузі висвітлили в своїх наукових 

працях М. Гладченко, Г. Трохименко, А. Камінська, Т. Якимчук, О. 

Вишневецька, С. Князєв, В. Шевцова та ін. У своїх дослідженнях учені 

відзначають, що сучасний стан науково-технічного прогресу в борошномельно-

круп‘яній галузі України характеризується досить низькими показниками, що 

зумовлено дією факторів, серед яких важливе значення мають недостатні 

обсяги капітальних вкладень у розвиток науки, техніки й технології 

виробництва, визначають економічне та соціальне значення науково-

технологічного прогресу в борошномельно-круп‘яній галузі. Водночас питання 

оцінки сучасного стану борошномельно-круп‘яної галузі та тенденцій її 

розвитку потребують більш детального дослідження.  

Метою нашого дослідження є висвітлення сучасного стану 

борошномельно-круп‘яної галузі України, визначенні чинників, що впливають 

на її розвиток; визначення головних гравців на ринку борошна. 

Борошномельно-круп‘яна промисловість входить до числа найбільш 

соціально значущих галузей агропромислового комплексу. Хліб, хлібобулочні, 

макаронні, круп‘яні та кондитерські вироби, що виробляються з борошна 

необхідні всім в будь-якому віці. Саме тому основним критерієм продовольчої 

безпеки країни є стабільне забезпечення середньодушового споживання 

продуктів переробки зерна.  

Борошно – харчовий продукт, що отримується в результаті переробки 

зерна злакових та інших зернових культур [2]. Згідно з діючими стандартами, 

вітчизняні борошномельні підприємства виробляють борошно наступних видів: 



119 

- пшеничне борошно п‘яти ґатунків (питлівка, вищий, перший, другий, 

обійне); 

- житнє борошно трьох ґатунків (сіяне, обдирне, обійне);  

- житньо-пшеничне й пшенично-житнє обійне борошно.  

Також в Україні виробляється борошно другого ґатунку з твердої пшениці 

(дурум), кукурудзяне, вівсяне, у незначних об'ємах – рисове, ячмінне, гречане, 

соєве.  

Розглянемо основні чинники, що впливають на розвиток борошняно-

круп‘яної галузі в Україні [3]. По-перше, слід відзначити вплив світового 

зернового ринку, який полягає в тому, що Україна інтегрована у світовий 

торговельний простір, і всі зміни, які відбуваються на світовому ринку, мають 

безпосередній вплив на ринок борошна в Україні. Другим чинником, що 

здійснює негативний вплив на борошномельно-круп‘яну галузь є слабкий 

розвиток аграрного сектора в цілому і зернового ринку, зокрема. В Україні, за 

оцінками експертів, аграрний сектор працює на 40-50% своєї потужності. Тому 

ринок борошна й круп, як продуктів переробки зернових, не є розвинутим в 

Україні. По-третє, борошномельно-круп‘яна галузь має високу залежність від 

обсягу врожаю: як і в інших аграрних галузях, вона прямо залежить від 

погодніх умов. Четвертим чинником є державне регулювання борошномельно-

круп‘яної галузі: держава має тотальний контроль над ціновою політикою, яка 

проявляється в неринкових методах регулювання цін на зерно (сировину) і на 

ринку стратегічних продуктів (наприклад, на ринку хліба), які мають 

негативний вплив на економічні показники борошномельної промисловості.  

В Україні існує механізм фактичного обмеження експорту шляхом 

квотування. Обмеження експорту має вплинути на ціну зерна (знизити) 

всередині країни. Але вплив квот не настільки істотний. Так, експорт 

обмежений, але не закритий. Багато хто, знаючи реальну ціну зерна, готові 

чекати – світова ціна тисне на українську ціну. До того ж потреби внутрішнього 

ринку складають 60% від виробництва.  



120 

Український ринок борошна складається з промислового (90%) й 

побутового споживання (10%). Ринок є конкурентний: хоча існує близько 1500 

виробників борошна, тим не менше, 70% ринку контролюється 60-70 великими 

виробниками, в той час, як топ-20 з них тримає 50%. Всі регіональні ринки 

поділені між 6 ключовими вертикально інтегрованими українськими 

фінансово-промисловими групами, які контролюють близько 50-70% місцевого 

ринку. За даними Української зернової асоціації офіційна середня 

рентабельність виробництва борошна становить 8-10% [2]. Обсяг ринку 

борошна в Україні в основному орієнтований на внутрішній ринок і 

приводиться в рух за рахунок внутрішнього виробництва та імпорту. А 

невелике зменшення загального річного внутрішнього споживання (1-5%), 

компенсується за рахунок збільшення експорту борошна із України.  

Ринок борошна характеризується невеликими об‘ємами імпорту борошна. 

Основні види й споживачі борошна на внутрішньому ринку:  

- пшеничне і житнє борошно: продукти, що використовуються для випічки 

та виробництва різних видів хліба та кондитерських виробів (тістечка, торти, 

вафлі, печиво). Споживачі: пекарні, кондитерська галузь. Найбільші виробники: 

всі ключові гравці ринку.  

- кукурудзяне борошно: обмежене використання для виробництва 

хлібобулочних виробів, різних закусок (пластівці, снеки, чіпси і т.д.). 

Використовується як доповнення до пшеничного борошна в хлібі та 

хлібобулочних виробах. Споживачі: пекарні, кондитерська промисловість і 

кафе. Найбільші виробники: «Луганськмлин», Altera Ltd, «Біосен-Агро», 

«Виноградарський B&B завод». 

Відсоткова розбивка виробництва борошна в Україні в останні роки 

залишається стабільною. Основна частина традиційно відноситься до 

пшеничного борошна – 92% від загального виробництва борошна в країні. 

Частка житнього борошна становить 7%. Виробництво кукурудзяного борошна 

в Україні становить 1% [1].  
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За останні десять років українські виробники борошна працювали в 

основному на внутрішні потреби ринку. В цілому, згідно з даними офіційної 

статистики, обсяги виробництва борошна в Україні відносно стабільні, які 

можуть бути пов‘язані зі стабільним споживанням на внутрішньому ринку – 

обсяги виробництва борошна коливалися від 2,0 до 3,0 млн. грн.  

В останні роки великі підприємства активно інвестують у модернізацію 

обладнання, вносять поліпшення в інфраструктуру для закупівлі сировини і 

збуту готової продукції. Незважаючи на досить великий урожай пшениці і 

помірні обсяги її експорту, переробники все ж відчували труднощі з 

придбанням необхідних обсягів зерна. Основними причинами цього були:  

- проблема якості зернової продукції, яка впливає, з одного боку, на 

внутрішнє споживання, змушуючи вітчизняних покупців шукати потрібну 

продукцію за межами країни, і, з іншого, на обсяги експорту української 

продукції;  

- ціна, що знижує конкурентоспроможність українського борошна. В 

результаті аграрна держава опиняється перед обличчям непростої проблеми: у 

разі врожаю – надлишок продукції не дуже високої якості, яка не котирується 

на світових ринках, і не може бути реалізована в межах країни за умов 

зниженого попиту, а в разі недостатнього врожаю – зростання імпорту та 

істотні втрати у вітчизняних постачальників. Незважаючи на всі складнощі на 

ринку зерна на початку сезону, темпи реалізації борошна оцінювалися 

операторами ринку як задовільні.  

Оператори ринку відзначали, що обсяги закупівель борошна були не 

настільки великими, як у попередні роки, темпи продажів були вкрай низькими, 

що примушувало операторів ринку замислюватися про зупинку для 

дострокового проведення планових ремонтних робіт. 

На сьогодні, ринок борошна характеризується наступними тенденціями:  

- зростає попит на якість борошна в пекарнях, а на традиційні види 

борошна переважає попит з боку кінцевих споживачів;  
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- зростає злиття і поглинання місцевих дрібних гравців ключовими 

групами вертикальної інтеграції;  

-  споживання борошна буде надалі знижуватися в містах, оскільки міські 

жителі надають перевагу купівлі уже готових хлібобулочних виробів, а 

приміські території залишаються основними споживачами борошна;  

- ринок характеризується невеликими об‘ємами імпорту борошна.  

До болісної проблематики досліджуваного ринку відносять брак рухомого 

складу для транспортування борошна. Дана проблема була актуальною для 

ринку протягом всього сезону. Особливо актуальними проблеми з вагонними 

перевезеннями виглядали в світлі того, що основним імпортером української 

борошна залишалася Молдова. При цьому скоротилися поставки в Ізраїль. 

Також суттєво зменшилися відвантаження в країни СНД. Основною причиною 

цього було те, що дані ринки займала російська і казахстанська мука. 

Україна, входячи до списку експортерів зернових культур, в даний час 

реалізує на світовому ринку менше 5% свого борошна. Притому, що темпи 

реалізації протягом усього сезону були, за оцінками операторів ринку, 

недостатньо високими, кінцевий обсяг експорту перевищив показники 

минулого сезону.  

Оскільки вітчизняне виробництво борошна повністю забезпечує внутрішні 

потреби ринку, імпорт борошна в Україну демонструє незначні обсяги. 

Великими постачальниками борошна в Україну є Угорщина і Італія (по 3%). 

Десятка лідерів з виробництва борошномельної продукції залишилася 

практично незмінною, першу трійку склали ПрАТ «Київмлин», ТОВ 

«Торгівельна компанія «Урожай» і ДП «Новопокровський КХП». 

Реально існуючі проблеми зі зниження купівельної спроможності 

населення внаслідок інфляції, нестачі оборотних коштів для закупівлі 

сировини, падіння рівня прибутковості переробних підприємств та збитковості 

сільського господарства, поширення цінової диспропорції між харчовою 

промисловістю та сільським господарством негативно вплинули на розвиток 

харчової галузі в цілому, в тому числі і на борошномельно-круп‘яну 
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промисловість [1]. Разом з тим, виходячи з загальних тенденцій ринку, у 

новому сезоні слід очікувати збереження від‘ємного тренду обсягів 

споживання, що також позначиться на обсягах виробництва.  

Інвестування в борошномельну промисловість, враховуючі поточний стан 

галузі в країні та тенденції є досить ризикованим, оскільки: 

 - вітчизняне борошно є стратегічним продуктом, тому виробництво цього 

товару в країні підлягає інтенсивному контролю з боку держави, а саме: 

чиниться значний адміністративний тиск з метою недопущення зростання цін 

на хлібобулочну продукцію (ціни на продукти переробки зернових культур в 

середньому на 25-30% нижче ринкових) [2];  

- 80% ринку контролюється 60-70 великими виробниками, в той час, як 

топ-20 з них тримає 50%;  

- регіональна олігополія – всі регіональні ринки поділені між 6 ключовими 

вертикально інтегрованими українськими промислово-фінансовими групами, 

які контролюють близько 50-80% місцевого ринку;  

- помол пшениці є бізнесом з невисоким рівнем маржинальності.  

Отже, Україна все ж має сприятливі умови для функціонування та 

ефективного розвитку борошномельно-круп‘яної галузі. На темпи розвитку 

борошномельно-круп‘яної галузі суттєво впливають не тільки такі змінні, як 

обсяг врожаю і споживчий попит, але й державна політика в агропромисловому 

секторі економіки. У зв‘язку з тим, що борошномельно-круп‘яна галузь є 

соціально значимою, то вона більш схильна до впливу заходів державного 

регулювання.  
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Сформульовано потреби в розвитку методології та розробки процедур 

незалежної митної експертизи, які сприятимуть підвищенню якості та 

обґрунтованості прийнятих на їх основі рішень. Представлено напрями 

підвищення якості експертних досліджень і послуг при проведенні митної 

експертизи вогнегасників 
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якості, вогнегасники 

Останнім часом досить «гостро» постало питання з боку підприємців в 

залученні незалежних експертів для ідентифікації й експертної оцінки зразків 

товарів через представлених постачальниками на попередніх етапах укладання 

договорів поставки. Потенціал незалежної експертизи для забезпечення 

ефективності таких операцій досить великий. 

Експертиза якості – це оцінка якісних характеристик товару експертами 

для визначення відповідності вимогам нормативної документації [1]. 

При проведенні митного контролю митні органи дуже часто стикаються з 

проблемою встановлення достовірності та відповідності товарів, що 

розмитнюються з документами, що підтверджують якість та оригінальність цих 

предметів - об'єктів експортно-імпортних операції, тому для встановлення 

достовірності та правомірності здійснення ЗЕД існує необхідність проведення 

відповідної митної експертизи. 
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Теоретичною та методичною основною даного дослідження слугували 

концептуальні положення фундаментальних і прикладних наукових праць 

вітчизняних і іноземних вчених у галузі теорії митної експертизи, митної 

справи, митної оцінки товарів ЗЕД, законодавчі акти та постанови Уряду 

України з питань здійснення митної експертизи товарів, офіційні сайти 

законодавчих та виконавчих органів влади. 

Митна експертиза призначається у випадках, якщо для роз'яснення 

виникаючих питань при здійсненні митних операцій потрібні спеціальні 

пізнання. Митна експертиза призначається митними органами і проводиться 

митними експертами, а також експертами або фахівцями інших уповноважених 

організацій, призначеними митними органами.  

Призначення митної експертизи в інші уповноважені організації 

проводиться тільки в разі неможливості проведення такої експертизи митними 

експертами. Як експерт може бути призначено будь-яка особа, що володіє 

необхідними спеціальними знаннями для дачі висновку. Експерт, який не є 

посадовою особою митних органів, залучається для проведення митної 

експертизи відповідно до законодавства України.  

Митна експертиза призначається щодо товарів, у тому числі транспортних 

засобів, митних, транспортних (перевізник), комерційних та інших документів, 

необхідних для здійснення митних операцій, і засобів їх ідентифікації. 

Уповноважена посадова особа митного органу приймає у письмовій формі 

рішення про призначення митної експертизи, в якому зазначаються підстави 

для її проведення, прізвище, ім'я та по батькові митного експерта (експерт ) або 

найменування організації, в якій повинна бути проведена митна експертиза, 

питання, поставлені перед митним експертом (експертом), перелік матеріалів і 

документів, які надаються у розпорядження митного експерта (експерта), 

термін проведення митної експертизи та надання висновку до митного органу. 

У рішенні також вказується про попередження експерта про відповідальність за 

дачу завідомо неправдивого висновку. 
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Керівник уповноваженого митного органу, організації або особа, його 

заміщає, має право відмовити в проведенні митної експертизи в таких 

випадках:  

1) недостатність інформації для проведення митної експертизи;  

2) неналежного оформлення рішення про призначення митної експертизи; 

3) невідповідності схоронності упаковки проб або зразків опису, зазначеному в 

рішенні про призначення митної експертизи;  

4) відсутності в штаті уповноваженого митного органу митного експерта 

необхідної кваліфікації;  

5) відсутності необхідної матеріально-технічної бази, спеціальних умов 

для проведення митної експертизи.  

З метою митного контролю проводяться наступні види митної експертизи: 

ідентифікаційна, товарознавча, матеріалознавча, технологічна, криміналістична 

та інші експертизи, у виробництві яких виникає необхідність.  

Залежно від числа залучених експертів призначається одноосібна, 

комісійна або комплексна митна експертиза. Крім того митна експертиза 

підрозділяється на первинну, додаткову і повторну.  

Ефективність товарознавчої експертизи залежить від точності та 

надійності отриманих результатів, тобто від застосованих методів і 

професійності експерта. Вибір експерта – складне завдання через неможливість 

урахувати всі його потрібні властивості. Найчастіше ними стають: 

компетентність – професійна і кваліметрична, зацікавленість експерта в 

результатах експертизи, відношення до справи, об‘єктивність. Майже не 

враховуються така риса, як схильність до ризику та інші психологічні 

особливості. 

Слід виділити декілька проблем, які значно впливають на якість 

проведеного експертного дослідження товарознавчої експертизи чи наданих 

експертних послуг. Зокрема, триває досить активний процес створення 

відомчих експертних організацій, які за завданням свого відомства проводять 



127 

роботи. При цьому порушується головний принцип незалежності – експертна 

організація й замовник експертизи не повинні бути організаційно і фінансово 

пов‘язані між собою. Можуть бути й інші ситуації, наприклад у митних 

органах. 

Наприклад, на сьогодні, від результатів підвищення митного контролю за 

якістю під час експорту вогнегасників залежить, чи вдасться вітчизняним 

виробникам товарів інтегруватися у світове господарство. Вогнегасник – це 

технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної 

речовини, що міститься в ньому, під дією надмірного тиску, за масою і 

конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування 

однією людиною. 

Проведення товарознавчої експертизи є невід'ємною та дуже важливою 

складовою митного контролю. Актуальним залишається питання боротьби з 

незаконним переміщенням товарів, що є невід‘ємною частиною захисту 

економічних інтересів держави, підвищення її іміджу, забезпечення 

конкурентоспроможності виготовлених товарів. 

Для проведення товарознавчої експертизи та сертифікації митні органи 

створюють власні лабораторії. Формально замовниками експертизи в таких 

лабораторіях є організації – учасники зовнішньоекономічної діяльності, але 

звертаються вони в лабораторії з обов‘язкового до виконання напрямку митних 

органів, які і використовують у своїй діяльності результати експертизи. Тобто, і 

в цьому випадку учасник зовнішньоекономічної діяльності отримує не 

незалежну, а внутрішньовідомчу експертизу.  

Причому в багатьох регіонах України митні лабораторії займають 

монопольне становище в області митної експертизи. Для учасників 

зовнішньоекономічної діяльності це досить часто обертається тривалими 

термінами проведення робіт, а значить «простоями» у виконанні угод або 

обмеженнями у використанні власних фінансових коштів. При цьому виникає 

поле для зловживань з боку співробітників митниці або митних лабораторій. 
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Вирішити цю проблему можна було б, розширивши сферу застосування 

недержавної, незалежної експертизи для забезпечення виконання державними 

органами своїх функцій з контролю та управління. Тому на нашу думку, 

актуальним є митний і валютний контроль та ліцензування 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Основними напрямами підвищення якості експертних досліджень і послуг 

при проведенні товарознавчої експертизи вогнегасників могли б стати: 

- розроблення та прийняття законодавства про основи експертної 

діяльності, яке визначало б області застосування експертизи, об‘єкти 

експертизи, права, обов‘язки та відповідальність суб‘єктів експертної 

діяльності, організацію допуску організацій до експертної діяльності, 

міжнародне співробітництво й багато інших питань;  

- проведення робіт із стандартизації експертної діяльності. Стандарти 

повинні конкретизувати вимоги до експертів та експертних організацій і 

процедури їх діяльності на основі закону;  

- розвиток системи акредитації експертних організацій при державних 

органах управління і контролю (митних органах, органах ліцензування, 

валютного контролю тощо). Акредитація повинна забезпечити допуск до 

проведення експертизи в інтересах цих органів тільки експертним організаціям, 

які відповідають певним вимогам щодо своєї компетентності, наявності 

підготовлених кадрів, методичної бази, необхідного обладнання, досвіду 

роботи в заявленій галузі і т.п.;  

- сертифікація систем якості надання послуг в експортних організаціях на 

основі стандартів ІСО серії 9000. Досвіду такої роботи в Україні практично 

немає.  

Така робота певною мірою ускладнюється відсутністю державних 

стандартів на експертну діяльність як послугу. При їх реалізації будь-який 

замовник експертизи буде впевнений, що отримає якісну послугу в експертній 

сфері. 
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Таким чином, одним з актуальних завдань лабораторного митного 

контролю має бути розробка методів неруйнівного контролю (НК) товарів та 

сировини, що перетинають митний кордон України. 

Відтак, відповідно до світової практики митна служба України активно 

застосовує такі інструментальні методи аналізу, як газова й рідинна 

хроматографія, високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ), хромато-мас-

спектрометрія, ядерно-магнітна спектроскопія. Ці методи контролю 

супроводжуються спеціальним програмним забезпеченням виробника. При всіх 

позитивних якостях перераховані методи контролю відзначаються 

неоперативністю та трудоємністю, що значно подовжує термін експертизи 

товарів. Такі обставини потребують впровадження в практику товарної митної 

експертизи новітніх методів. 

Проведення митної експертизи є невід'ємною та дуже важливою 

складовою митного контролю, оскільки за її результатами існує можливість 

встановити достовірність та правомірність здійснення експортно-імпортної 

операції. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ ВИНОГРАДНИХ СТОЛОВИХ 

ВИН В УКРАЇНІ 

Стаття містить аналіз сучасного стану виноробної галузі України, у тому 

числі факторів, що стримують її розвиток, і передумов для майбутнього 

зростання. Розроблено рекомендації щодо підвищення 

конкурентоспроможності на європейському ринку української продукції 

виноробної галузі. 

Ключові слова: виноробна галузь України, виробництво вина, 

конкурентоспроможність, розвиток, оцінка конкурентоспроможності.  

В період інтенсивного розвитку сучасного ринку виноробної продукції, де 

площі плодоносних виноградників зменшуються швидкими темпами, 

споживання вина збільшується, а конкуренція зі сторони нових винних держав 

зростає – особливого значення набувають сучасні тенденції розвитку світового 

та вітчизняного ринку продукції виноградарства та виноробства. 

Виноградарсько-виноробний комплекс (ВВК) – це складна міжгалузева система 

господарства, що включає в себе вирощування винограду і його промислову 

переробку, а також виробництва, що обслуговують ці галузі. Ключові 

показники галузей, територіальна та галузева структура є досить динамічними 

й мінливими, адже залежать від низки факторів, як природних так і ринкових. 

Крім того, останнім часом на розміщення підприємств галузі, особливо 

вторинного виноробства, впливають глобалізаційні тенденції, наприклад 

розташування підприємств в портах.  

Виноградарство України – традиційна, найбільш ефективна та 

високоприбуткова  галузь сільськогосподарського виробництва, яка з давніх 

часів забезпечує населення цінними незамінними продуктами харчування, 

сировиною переробну промисловість і відіграє важливу роль у наповненні 

коштами державного та місцевих бюджетів. 
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Проблеми розвитку ринку продукції виноробства та виноградарства в 

нестабільних умовах сьогодення знайшли відображення у працях наступних 

науковців – В. А. Виноградова, А. М. Авідзба, В.А. Загоруйко, Н.П. Петруні, Г. 

Г. Валуйко, І. Г. Матчиної, О. М. Гаркуші, А. М. Бузні та ін. 

Основною метою дослідження є детальний та систематичний розгляд 

актуальних проблем та сучасних тенденцій розвитку світового та українського 

ринку продукції виноградарства. Також метою було виявлення гострих питань 

у виноробній галузі України та виокремлення шляхів їх оптимального 

вирішення, дослідження сучасного стану та умов функціонування виноробних 

та виноградарських підприємств, виділення головних проблем їх 

функціонування, а також виявлення пріоритетних напрямків розвитку цих 

підприємств.  

Виноградарство розвинене у багатьох країнах світу. Основними лідерами 

світового виробництва виноробної продукції прийнято вважати Францію, 

Італію, Іспанію. Але у зв‘язку з виходом на світовий ринок нових винних 

держав, таких як Китай, Туреччина, Південна Африка, значно складніше 

утримувати лідерські показники виробництва вина та виноробної продукції на 

світовому ринку, адже конкуренція з кожним роком зростає. На нових 

територіях відбувається поступове збільшення площ виноградників, у той час, 

як європейські країни повинні скорочувати площі. Так на сьогодні п‘ятірку 

лідерів за об‘ємом площі виноградників, які складають 50 % від світового 

об‘єму площі, займають Іспанія (1023 млн. га), Франція (793 млн. га), Італія 

(752 млн. га), Китай (680 млн. га), та Туреччина (504 млн. га) [1]. Загальна 

площа світових виноградників знижується за рахунок зменшення площі 

європейських країн, і хоча, загальна доля була компенсована збільшенням площ 

в інших частинах світу, доля Європи знизилась з 62,5% до 55% світових 

виноградників. Не зважаючи на це, доля інших регіонів зростає, зокрема в Азії, 

де зараз доля світових виноградників займає 24%, Також в Америці з 12% 

відбулось збільшення до 14%, в Африці з 4,3% до 5% [1].  За даними 

Міжнародної організації винограду і вина (МОВВ) за 2017 р., у загальному 

обсязі виробленого у світі вина частка Європи становить 50% (137,1 млн. дал.). 
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Частка України у світовому виробництві вина у 2013-2017 рр. становила 0,7%. 

Підприємства первинного виноробства основних виноградарських регіонів 

України розташовані в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Закарпатській 

областях. У цілому ж в Україні площа плодоносних виноградників у 2017 р. 

становила близько 80 тис. га [3]. Після вступу України до СОТ важливу роль 

відіграє конкурентоспроможність національного виробника, оскільки саме він є 

провідною ланкою в розвитку економіки країни, саме його стан впливає не 

тільки на економіку країни, а й на її міжнародне становище, впливає на імідж і 

привабливість країни.  

Китай виробляє 15% виноградарської продукції від світового виробництва, 

Італія – 10% та США – 10%. Відбулось значне збільшення виробництва в Китаї, 

Індії та Чилі. І хоча ці країни не набули ще статусу світових лідерів – їх 

тенденції вказують на перспективний розвиток в галузі виноградарства та 

виноробства. Вже сьогодні Азія є крупним виробником вина, продуктивність 

якого складає 62% від світового виробництва. Статистика виробництва вина по 

країнах за даними OIV (International Organisation of Vine and Wine) наведена в 

табл.1. 

Таблиця 1 – Світове виробництво вина у 2013-2017 роках, млн. гл [4]  

Країна Роки 17/16 
абсолютне 

відхилення 

17/16 
відносне 

відхилення 
2013 2014 2015 2016 2017 

Франція 44381 50757 41548 42004 46698 +4694 +11 
Італія 48525 42772 45616 54029 44739 -9290 -17 
Іспанія 35353 33397 3123 45650 41620 -4030 -9 
США 20887 19140 21650 23590 22300 -1290 -5 
Аргентина 16250 15473 11778 14984 15197 +213 +1 
Австралія 11420 11180 12260 12500 12000 -500 -4 
П. Африка 9327 9725 10569 10982 11316 +334 +3 
Китай 13000 13200 13511 11780 11178 -602 -5 
Чілі 8844 10464 12554 12820 10500 -2320 -18 
Германія 6906 9132 9012 8409 9334 +925 +11 
Португалія 7148 5622 6308 6327 6195 -132 -2 
Румунія 3287 4058 3311 5113 4093 -1020 -20 
Н. Зеландія 1900 2350 1940 2484 3204 +720 +29 
Греція 2950 2750 3115 3343 2900 -443 -13 
Угорщина 1762 2750 1818 2666 2734 +68 +3 
Усього 264425 267279 257889 291909 278800 -13102 -4 
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У сільських господарствах населення урожайність винограду завжди була 

високою, і на зараз - зросла. За рахунок вдалого урожаю винограду, загальний 

об‘єм виробництва після ситуації з Кримом, значно зменшився, ніж зміни та 

зменшення виноградників у плодоносному віці. Натомість у сільських 

господарствах населення, завдяки урожайності, в той час, як площа 

виноградників зменшується на 3,1%, валовий збір винограду навпаки 

збільшується на 1,8%. Усі підприємства сільського господарства, які 

вирощують виноград, в більшій мірі зосереджені на великих господарствах, ті, 

в свою чергу налічують більше 500 га виноградників. Нажаль виноградарство 

займає невелику частку при виробництві валової продукції сільського 

господарства України – у 2017 р. частка виноградарства складала лише 0,3%, а 

у продукції рослинництва – 0,55%. Велику значимість тут відіграє зональне 

розташування та концентрація виробництва винограду. Наприклад, в Одеській 

області така частка складає 5,4 % та 6,6%, у Миколаївській області – 1,3 і 1,7%, 

Херсонській – 1,2 і 1,6% відповідно. Натомість, частка виноградарства 

сільськогосподарських підприємств у прибутках є значно вищою – так по 

Україні вона складає 0,7%, в Одеській області – 3,3%, у Миколаївській області 
– 5,3%, у Херсонській – 5,4%, тощо [5].  

Виробництво виноградного вина в Україні з кожним роком значно 

скорочується (табл. 2). 
Таблиця 2 – Виробництво винограду і виноградного вина в Україні  

Рік Плоша 

виноградників, 

тис.га 

Урожайність,

т/га. 

Валовий збір 

винограду, 

тис. т 

Обсяг виробництва 

виноградного вина, млн. дал. 

2003 105 3,54 335,8 14,3 
2004 103 3,94 359,3 20,8 
2005 87 5,9 504,9 15,3 
2006 85 3,01 212,3 15,4 
2007 80 3,10 220,0 16,4 
2008 76 3,97 300,9 17,1 
2009 71 5,05 360,0 19,5 
2010 71 5,86 415,2 21,0 
2012 71 6,60 469,0 23,1 
2013 72 5,60 408,0 29,1 
2014 70,7 5,99 336,9 17,03 
2015 64,2 5,32 292,9 12,51 
2016 61,6 7,09 384,2 11,73 
2017 44 6,4 241,0 7,2 
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Так, після відмітки в 17,03 млн. дал. у 2011 р. обсяг виробництва в 2012 р. 

знизився на 26,5% i становив 12,51 млн. дaл. На це особливо вплинув низький 

рівень врожайності, що значно понизило обсяги виробництва вина. У 2016 р. 

відбулося скорочення ще на 6,2%, до рівня 11,73 млн. дaл., а в 2017 р. – на 

38,6%, до 7,2 млн. дaл., що пов‗язане з кризовими явищами в економіці країни 

[2]. 

Малі виробники працюють переважно локально, у своїх регіонах, і не 

роблять значного впливу на ринок у цілому. 

Вітчизняні виробники змушені здійснювати відрахування до бюджету за 

видачу ліцензій, постійне збільшення акцизів негативно позначається на 

вітчизняних виробниках, що змушує виробників піднімати ціну на свою 

продукцію або скорочувати обсяг виробництва дешевих вин. 

Уперше за кілька років в Україні скоротилося виробництво натуральних 

виноградних вин. При цьому збільшилося виробництво порошкових вин. 

На даний момент у кількісному вираженні смакові потреби українських 

споживачів виглядають так: до 55% займають кріплені вина, до 35% – 

напівсолодкі, решта – ринок сухих і напівсухих груп. Однак, незважаючи на 

такий баланс, багато виробників останнім часом розширюють випуск 

напівсухих і сухих вин. 

У споживчих перевагах відбуваються позитивні зміни в бік більш дорогих 

та якісних вин, а також більш значуще – орієнтація споживачів на «натуральні» 

вина. 

Слід зазначити, що сучасний рівень виробництва виноградного вина (табл. 

3) нижче запланованого в чинній «Програмі розвитку виноградарства і 

виноробства України до 2025 року».  

Таблиця 3 – Прогнозований обсяг виробництва винограду і винної 

продукції на період до 2025 р. [5] 
Найменування продукції 2019 2020 2025 

Виноград столових сортів, тис. т. 97,7 157,5 219,3 
Виноград технічних сортів, тис. т. 397,1 536,9 748,5 
Вино виноградне, тис. дал. 9800 11926 14492 
Вина ігристі, тис. дал. 5420 6596 8017 
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Нині 95% вина, виробленого в Україні, реалізується на внутрішньому 

ринку, 5% – на зовнішньому ринку. Велика частина імпортних вин надходить в 

Україну з Молдови – 83%, із Грузії – близько 11%, інше – із Франції, Македонії, 

Угорщини тощо [4].  

Серед сучасних тенденцій розвитку виноробної галузі України також слід 

назвати такі:  

− більш низький рівень споживання виноградного вина в Україні 

порівняно з Європою. Якщо у Франції, Італії, Іспанії на людину припадає 55-60 

л, то в Україні – близько 6 л [5]; 

− збереження тенденції старіння виноградників, дефіцит як столових, так і 

технічних сортів винограду;  

− скорочення виробництва виноградних вин на тлі загального збільшення 

споживання спиртних напоїв;  

− незначна або повністю відсутня підтримка державою галузі в кризових 

умовах, що стосується як адміністративних заходів (наприклад, квотування або 

ліцензування), так і фінансових (мита, збори);  

− стримувальні тарифні та нетарифні заходи (оподаткування акцизним 

збором усіх видів вина, включаючи колекційні, встановлення квоти на спирт 

етиловий).  

Особливістю галузі виноградарства є порівняно тривалий цикл 

виробництва. П'ять років потрібно лише на вступ винограднику в 

плодоношення, два роки – на виробництво вина ординарного, а для марочних 

вин, шампанського і коньяків – значно більше, тому питання залучення в галузь 

довгострокових інвестицій стоїть досить гостро. Виноградарству і виноробству 

потрібні інвестиції на тривалий час, і розрахунок за кредитними ресурсами тут 

можливий лише на восьмий-дев'ятий рік після закладки винограднику. На 

сьогоднішній день в Україні загальна кількість компаній, які здійснюють 

випуск виноробної продукції, близько 100. Тих, хто формує внутрішній ринок 

(великі і середні виробники), налічується близько 20-ти. 
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Таким чином, у результаті проведеного дослідження було визначено таке: 

1) світовий ринок вина і Європи як його складової частини висуває свої 

вимоги до виробництва винограду й ефективності технологій його 

вирощування. Для заняття Україною своєї ніші на даному ринку представникам 

бізнесу, а також влади необхідно ретельно вивчати сучасні світові тенденції і 

відповідати їх напряму розвитку;  

2) незважаючи на те що основними конкурентами на українському ринку 

алкогольних напоїв стають винороби Німеччини, Угорщини, Франції, Молдови, 

Болгарії, Македонії, неповторне поєднання ґрунтових, кліматичних і сортових 

особливостей дають змогу створювати з українського винограду ексклюзивні 

десертні і лікерні вина, які не мають аналогів на світовому ринку;  

3)  для реального сприяння високоефективному веденню виноградарства і 

виноробства в Україні потрібно прийняти вкрай необхідні правові та 

нормативні документи, привести їх у відповідність до вже діючих стандартів і 

гармонізувати із законами ЄС і нормативами міжнародного ринку винограду і 

вина;   

4) у загостренні конкурентної боротьби на ринку вітчизняного виноробства 

реальні шанси вижити мають тільки найбільш ефективно працюючі компанії. 

Передусім мова йде про холдинги, які працюють у вертикально-інтегрованому 

форматі, тобто замикають на собі весь виробничий ланцюжок «від поля до 

столу». Таким чином, наявність власної сировинної бази сьогодні стає для 

багатьох підприємств виноробної галузі України основною конкурентною 

перевагою;   

5) потрібна ефективна маркетингова діяльність по дослідженню 

внутрішнього і зовнішніх ринків, а також організація продажів українського 

вина на ринках країн СНД, балтійських і скандинавських країн, де немає свого 

виноробства;  

6) необхідний комплекс заходів щодо боротьби із фальсифікацією 

виноробної продукції на ринку; − слід підвищити значимість науково-дослідної 

та інноваційної діяльності у виробництві виноробної продукції. 
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Таким чином, за належної уваги з боку держави, ефективної взаємодії 

бізнесу і державних органів законодавчої і виконавчої влади виноробна галузь 

України має широкі можливості для розвитку і процвітання, у тому числі на 

зовнішніх ринках. 

Проведений аналіз динаміки виробництва виноградного вина в окремих 

областях України та стану галузі свідчить, що виноградарство займає невелику 

частку при виробництві валової продукції сільського господарства України. 

Воно значно знизило свої позиції, як на внутрішньому ринку, так і на 

зарубіжному. Зараз вітчизняна виноробна галузь переживає важкі часи, її 

розвиток більшою мірою залежить від економічних, політичних подій, а також 

підтримки державою галузі. Не зважаючи на всі труднощі у українських 

виноградарів та виноробів є значний потенціал, досить великий досвід, 

сприятливі умови та бажання вдосконалюватись, і якщо умови державної 

політики українського виноробства і виноградарства будуть сприяти щодо 

розвитку галузі – Україна має всі шанси бути конкурентоспроможною та мати 

успіх на світовому ринку. 
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Досліджено сучасний стан виробництва м’яса в Україні за видами сировини та 

категоріями господарств, розглянуто стан експорту та імпорту а також 

основних виробників цього виду продукції. Висвітлено основні проблеми галузі 

та окреслено шляхи їх подолання в сучасних умовах господарювання. 
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споживання м’яса, господарства населення, сільськогосподарські 

підприємства, експорт, імпорт м’яса.   

Виробництво м’яса та м’ясопродуктів завжди було і залишається 

важливим завданням держави, вирішення якого повинно стати одним з 

пріоритетних напрямків розвитку економіки України, здатним забезпечити 

населення якісним повноцінним харчуванням та робочими місцями.  

Обсяги виробництва м’яса великої рогатої худоби в Україні щорічно 

скорочується, а впродовж 20 останніх років це досить збиткове виробництво. 

Водночас, у в багатьох країнах світу виробництво м’яса великої рогатої худоби 

є прибутковим та перспективним напрямом агробізнесу, а яловичина цінується 

як високоякісне м’ясо – одне із важливих джерел забезпечення незамінного 

тваринного білка в харчуванні людей різного віку. Дослідженню питань щодо 

формування та розвитку ринку м’ясної сировини та продукції, балансу м’яса в 

Україні, чисельності поголів’я худоби та птиці, структури виробництва 

присвячені праці таких вітчизняних науковців і практиків: О.М. Шпичак,  

О.В. Боднар, Н.Г. Копитець, М.В. Гладій, П.Т. Саблук, М.В. Присяжнюк,  

М.В. Зубець, М.П. Денисенко та інших. Однак складність і багатогранність 

питань, пов’язаних із вирішенням відповідних проблем, зумовлює необхідність 

подальших досліджень. 
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Мета статті – дослідження якісних та кількісних характеристик стану 

виробництва м’яса в Україні; визначення основних чинників, що впливають на 

нього, пріоритетних напрямків та перспектив його розвитку.  

В результаті наших досліджень встановлено, що найефективнішим в 

Україні є ринок м’яса птиці. На даному ринку відсутні суттєві проблемні 

питання щодо виробництва, якості, збуту чи експорту цієї продукції. 

Відзначається чітка тенденція скорочення виробництва яловичини і телятини та 

нарощування виробництва м’яса птиці. У загальній структурі виробництва 

м’яса складає 48.9% м’ясо птиці, 31.3% – свинини і 17.9% – яловичини і 

телятини [5]. Найбільш проблемним в Україні залишається ринок яловичини і 

телятини. Виробництво даної продукції низькоефективне і майже на 3/4 

сконцентровано в господарствах населення. Розвиток мясної  галузі та 

відкриття нових ринків для експорту м’яса і м’ясопродуктів вітчизняними 

виробниками є складним, але стратегічно важливим питанням. За січень-

квітень 2016 року в Україні було вироблено 801,5 тис. т м’яса усіх видів (в 

забійній вазі) усіма категоріями господарств (табл.1).  

Таблиця 1 – Виробництво м’яса за видами сировини і категоріями 

господарств, тис. т* 
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всього 2208 1269.6 938,4 2389,8 1441,7 948,1 2358,6 1451,6 907,0 779,1 473,4 305,7 801,5 502,0 299,5
 У т.ч.: 
- яловичина 
і телятина 

388.5 97.3 291.2 427.8 110.5 317.3 412.7 98.4 314.3 92.7 29.5 63.2 92.3 28.8 63.5

- свинина 700.8 303.8 397.0 748.3 362.3 386.0 742.6 377.0 365.6 304.5 129.2 175.3 297.5 128.4 169.1
- м'ясо 
птиці 

1074.
7 

868.1 206.6 1168.3 966.6 201.7 1164.7 974.4 190.3 376.2 314.5 61.7 405.7 344.2 61.5

- інше 44 0.4 43.6 45.4 2.3 43.1 38.6 1.8 36.8 5.7 0.2 5.5 6.0 0.6 5.4 
* Розраховано на основі даних Державного комітету статистики України [1-5]  
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Як видно з даних табл. 1, за останній рік, після стрімкого падіння 

виробництва м‘яса у 2015 році спостерігається деяке збільшення загального 

виробництва м‘яса, при цьому є явне скорочення виробництва м‘яса яловичини, 

телятини та свинини, а збільшення – м‘яса птиці. Разом з тим прослідковується 

тенденція до скорочення виробництва м‘яса у господарствах населення та 

збільшення його виробництва на сільськогосподарських підприємствах, знову 

ж таки переважно за рахунок м‘яса птиці, виробництво якого на 

сільськогосподарських підприємствах за останній рік зросло на 9.4 %. На 

даному етапі розвитку України ринок яловичини є найбільш проблемним, 

оскільки демонструє тенденцію до скорочення виробництва.  

В Україні, в умовах недовиробництва яловичини і телятини існують 

проблеми зі збутом. В умовах сьогодення яловичина не є основним видом 

споживання м‘яса. Ключовим стримуючим фактором споживання в Україні так 

званого червоного м‘яса (свинина, яловичина, баранина) є зниження 

купівельної спроможності населення. Українці не можуть собі дозволити в 

достатній кількості споживати всі види червоного м‘яса. Згідно даних Асоціації 

свиноводів України, вже кілька років спостерігається скорочення попиту на 

свинину. На кінець 2015 року ми бачили  падіння попиту на свинину на рівні 

23-25 % порівняно з 2013 роком. Попит продовжує падати хоча і меншими 

темпами. Виробники скаржаться, що працюють на внутрішньому ринку на 

грані рентабельності. В середньому по Україні м‘яса споживається 50.6 кг. За 

науково-обґрунтованої норми, загалом на одну особу на рік споживання м‘яса 

повинно становити 82 кг. Реальний рівень споживання м‘яса на душу населення 

в Україні у 2015 році становив 42.6 кг, знизившись з 46.5 кг в 2014 році, і 

значно відстає від аналогічного показника в країнах ЄС (в середньому 65 кг на 

душу населення). Рівень споживання м‘яса в Україні на душу населення на рік 

на 35 – 45% нижчий, ніж у розвинутих державах світу. Сьогодні виробництво 

яловичини і телятини в структурі м‘ясного балансу займає менше 20% проти 

45%, як це було раніше [3]. 
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Суттєва різниця у споживанні дає змогу оцінити потенціал зростання 

вітчизняного ринку м‘яса. Чітка тенденція прослідковується у експорті м‘яса. 

Так, експорт м‘яса птиці у 2015 році зріс на 46% (до 178 тис. т) порівняно з 

попереднім роком. Продукція птахівництва постачається в основному в Ірак, 

Єгипет, Євросоюз. Загалом експорт м‘яса за 9 місяців 2016 року порівняно з 

аналогічним періодом 2015 року зріс на 21% і склав 218 тис. т. При цьому таке 

зростання обумовлене рекордними обсягами експорту птиці, в той час як 

експорт свинини показав рекордне скорочення – у 25 разів. Щодо експорту 

яловичини, то він також скоротився вдвічі у порівнянні з відповідним періодом 

2015 року [5]. Основним постачальником курятини на український ринок є 

Польща, на яку припадає близько половини обсягу поставок, на другому місці 

знаходиться Німеччина з часткою 28% в структурі імпорту. Загалом імпорт 

м‘яса за 9 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зріс – 

на 17% (128 тис. т). 

Імпорт свинини скоротився більше ніж у 8 разів – до 3.5 тис. т, а 

яловичини – більше ніж у 2 рази – до 0.9 тис. т. Зменшення імпорту м‘яса 

пов‘язано із скороченням попиту на нього в Україні та девальвацією гривні. 

Частка імпорту у внутрішньому продовольчому ринку споживання 

складає близько 8%. За січень 2016 року до України було імпортовано 9 тис. т 

м‘яса, що на 64 % перевищує показники січня 2015 року (рис.1). 

Звичайно, Україна має резервні можливості розвитку м‘ясної галузі, 

реалізація яких не тільки забезпечить населення м‘ясом та м‘ясопродуктами а 

також дасть можливість збільшити обсяги постачання продукції на 

міжнародний ринок. Для розвитку галузі необхідно прискорити процеси 

залучення інвестицій у модернізацію виробництва, вдосконалення законодавчої 

та нормативної баз з питань забезпечення якості та безпечності продукції, 

зокрема, запровадивши систему НАССП на підприємствах, які виробляють 

м‘ясну продукцію на експорт.  
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Рисунок 1 – Експорт та імпорт м’яса і м’ясопродуктів (включаючи 

субпродукти та жир-сирець) тис. т 

М‘ясна галузь нашої держави потребує розвитку, подолання стримуючих 

факторів та недоліків. Враховуючи те, що значна частина продукції 

виробляється господарствами населення а також переважання виробництва 

м‘яса птиці в загальному обсязі, вважаємо за доцільне здійснення комплексу 

таких організаційно-економічних заходів: 

- спрямування державної підтримки для виробників свинини та яловичини, 

для вирівнювання балансу споживання та як такої сировини, що є 

перспективною в плані експорту; 

- розвиток широкої збутової мережі з охопленням невеликих сільських 

населених пунктів, оскільки саме господарства населення є основним 

виробником м‘яса яловичини та свинини на даному етапі; 

- запровадження дієвого взаємозв‘язку між господарствами населення та 

сільгосппідприємствами щодо реалізації молодняку худоби для відгодівлі;  

- стимулювання залучення іноземних та внутрішніх інвестицій у м‘ясну 

галузь, оскільки зростає зацікавленість імпортерів у нашій продукції. 
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Реалізація зазначених заходів сприятиме розвитку ринку м‘яса в Україні та 

зростанню фонду споживання у розрахунку на одну особу. Збільшення обсягів 

виробництва м‘яса дозволить також сформувати значний експортний потенціал 

у галузі. 

Проведене дослідження висвітлило тенденції розвитку ринку м‘яса в 

Україні, та показало, що цей сектор економіки розвивається переважно в 

напрямку виробництва та переробки м‘яса птиці. Розглянувши якісні та 

кількісні характеристики стану виробництва м‘яса в Україні та визначивши 

основні чинники, що впливають на нього, можна окреслити пріоритетні 

напрямки та перспективи його розвитку, а саме: зосередити увагу на 

виробництві таких видів м‘яса, як свинина, яловичина, доля яких значно 

скоротилася в порівнянні з м‘ясом птиці. 

Для зміни ситуації та збалансування виробництва м‘яса необхідно 

здійснити цілий комплекс організаційно-економічних заходів. Україна має 

резервні можливості розвитку м‘ясної галузі, реалізація яких не тільки 

забезпечить населення м‘ясом та м‘ясопродуктами а також дасть можливість 

збільшити обсяги постачання продукції на міжнародний ринок. Для розвитку 

галузі необхідно прискорити процеси залучення інвестицій у модернізацію 

виробництва, вдосконалення законодавчої та нормативної баз з питань 

забезпечення якості та безпечності продукції, зокрема, запровадивши систему 

НАССП на підприємствах, які виробляють м‘ясну продукцію на експорт. 

Виробництво м‘яса може стати прибутковим і конкурентоспроможним 

видом агробізнесу в економіці України. 
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РИНОК ТРАКТОРІВ В УКРАЇНІ 

В статті розглянуто стан ринку тракторів в Україні; досліджено структуру 

ринку за основними брендами у 2016 році; проаналізовані основні тенденції на 

даному ринку у 2015-2017 роках виявлено прогноз на 2018; з’ясовані основні 

фактори, які впливають на український ринок тракторів. 

Ключові слова: сільськогосподарська техніка, трактори, ринок тракторів, 

експорт тракторів, імпорт тракторів, тенденції на ринку тракторної 

техніки. 

Останнім часом сільське господарство стало однією з найважливіших 

галузей економіки України, яка потребує забезпечення сільськогосподарською 

технікою на рівні передових країн ЄС і світу для досягнення максимальної 

прибутковості та дотримання високих норм якості. Але в Україні залишається 

проблема із забезпеченням в повному обсязі високотехнологічною, 

високопродуктивною технікою.  

Підприємства, що мають досить високий рівень прибутковості, віддають 

перевагу придбанню техніки іноземного виробництва, ігноруючи 
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малопродуктивну, морально застарілу вітчизняну техніку. Існує ціла низка 

суб‘єктивних та об‘єктивних причин такого явища, а саме слабкий рівень 

підтримки державою як аграрних підприємств, так і вітчизняного 

машинобудування; нерозвиненість фінансових інститутів та висока вартість 

кредитних ресурсів; недосконалість та застарілість виробничої бази 

сільськогосподарської техніки; диспаритет цін на сільськогосподарську 

продукцію та засоби виробництва тощо. Більшість цих проблем можна усунути, 

спрямовуючи державну підтримку, приватні інвестиції, прибуток аграрних 

підприємств на удосконалення сільськогосподарського машинобудівного 

комплексу. 

Ключовим елементом аграрного технопарку є трактор.  

Питання забезпечення сільськогосподарською технікою аграрних 

підприємств, функціонування ринку та кон‘юнктура його розкриті в роботах 

Я.К. Білоуська, М.М. Могилової, В.В. Іванишина, В.Л. Товстопята, О.В. 

Захарчука, В.Є. Скоцика, Д.Ю. Солов‘я, О.В. Вишневецької, Я.Ф. Навроцького. 

Однак ринок тракторів та його проблеми практично не вивчаються.  

Метою даної статті є дослідження ринку тракторів у 2015-2017 роках, 

виявлення основних тенденцій на ньому та факторів, які впливають на його 

розвиток. 

Вітчизняний ринок сільгосптехніки досяг свого піку в 2013 році і склав 

майже $ 1 млрд. Експерти дали оптимістичні прогнози щодо його подальшого 

зростання, проте реалії внесли свої корективи. Складна політична ситуація і 

курсові коливання 2014-2015 років в Україні змусили вітчизняних аграріїв 

переглянути стратегічні програми розвитку своїх господарств і відкласти 

придбання технічних засобів високої вартості на перспективу. 

Для учасників ринку сільгосптехніки в цілому та тракторів зокрема, в 

Україні 2015-й рік став «чорним». Падіння світових цін на зерно, втрата 

доступу до частини українських територій, девальвація гривні, проблеми з 

кредитуванням, відсутність державної підтримки, впровадження додаткового 

імпортного мита призвели до зменшення імпорту сільгосптехніки в Україні. За 
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даними Державної фіскальної служби, в 2015 році в Україну було імпортовано 

тракторів і сільгоспмашин на суму $ 406,8, а це близько 40% рівня 2013 року [1] 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Імпорт нових тракторів усіх рівнів потужності в Україну, 

млн. дол. у 2016 р. за брендами [1] 

Втім, Україна залишилася привабливою для всіх великих світових 

виробників тракторів, адже її ринок має великий потенціал зростання. 

Є кілька способів оцінити потенціал ринку тракторів. Один з них – посівні 

площі. За цим показником Україна стоїть нарівні з Францією і Німеччиною. 

Зате, обсяг ринку техніки, у т. ч. тракторів, в цих країнах в 5-7 разів більше, ніж 

в Україні був у піковому 2013 році, коли наша країна за рівнем їх придбання 

навіть обігнала Італію. На думку провідних гравців ринку сільгосптехніки, 

потенціал українського ринку тракторів мінімум в десять разів більше 

сучасного рівня, на відміну від інших потужних країн, які працюють при 

максимальній потребі. 

Тому навіть у кризові 2014-2015 роки великі учасники даного ринку 

продовжували інвестувати кошти в розширення дилерської мережі, 

регіональних сервісних центрів, склади запчастин, персонал, адже 2014-й рік 

став рекордним з продажу саме запчастин. 

У 2015-му збільшили оберти ті імпортери, які зробили ставку на фермерів. 

Якщо три роки по тому основними покупцями сучасної техніки були великі 
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агрохолдинги, то сьогодні в нових тракторах зацікавлені навіть фермери з 

земельним банком 1-2 тис. га. Господарства з земельним банком 1,5-3 тис. га і 

до кризи були активними в питаннях впровадження нових технологій для 

зменшення собівартості продукції. На думку експертів, крім бажання зробити 

виробництво більш ефективним, поштовхом для фермерів купувати нову 

техніку стала економічна криза. 

Ще одна тенденція 2015 року – зростання імпорту старої техніки. Хоча в 

цілому її частка в структурі продажу залишилася невеликою. Дія 10-

відсоткового мита обмежувало попит на старі машини. Крім того, більш дорогі 

комплектації європейських тракторів часто роблять техніку, яка була в 

експлуатації до п'яти років, неконкурентною за ціною з новою, завезеною 

офіційними дилерами. Тому, як і в попередні роки, в основному імпортуються в 

Україну трактори, які вже були у використанні і відпрацювали понад 10 років. 

Учасники ринку вважають урізання податкових пільг, яке відбулося на 

початку 2016 року, і очікування повного скасування спеціального режиму ПДВ 

стимулами інвестувати кошти в техніку. Завдяки цьому темпи оновлення 

технічного парку аграріїв зросли навіть без використання державою додаткових 

фінансових інструментів. 

Сприятливі погодні умови забезпечили аграріям високі врожаї, до того ж 

девальвація гривні в 2014-2016 роках справила позитивний вплив на доходи 

аграрних підприємств навіть в доларовому еквіваленті. Відповідно, і попит на 

тракторну техніку повинен був бути на рівні 2012-2013 років. Однак він був 

значно менше, в результаті чого сформувався відкладений попит, який 

сільгоспвиробники активно реалізували в 2016 році, відновивши її ринок на 

70% в порівнянні з 2013 роком, і, перш за все, важливу роль тут зіграла 

стабілізація курсу гривні [2]. 

Ринок тракторів наповнили 11 552 одиниці імпортної техніки вартістю $ 

418 млн., втім, тракторів, що були у використанні, було завезено більше на 1282 

од. на суму $ 36,2 млн., тобто частка старих машин склала 8% українського 

ринку [3]. 
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Слід зазначити, що в загальному кількісному складі імпортованих у 2016 

році 72% поставок нових тракторів становила продукція білоруського 

виробництва. У вартісному вираженні ситуація виглядає дещо інакше – 

білоруських тракторів було завезено на суму $ 110,5 млн., або 29% всього 

імпорту. Нарівні з ними були поставки корпорації СnH з брендами New Holland 

і Сase, третє місце належало компанії John Deere з часткою ринку 22% [2]. 

Сегмент енергонасичених тракторів традиційно займають три компанії: 

John Deere, СnH (New Holland, Case IH), AGCO (Fendt, Challenger, Massey 

Ferguson). Протягом 2016 на український ринок було завезено +1032 трактора 

потужністю понад 300 к. с., що в 2,5 рази більше в порівнянні з 2015 роком, 

втім на 26% менше, ніж рекордний продаж 2013 року [3]. 

Структура ринку енергонасичених тракторів (понад 300 к. с.) у 2016 р. за 

брендами представлена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Структура ринку енергонасичених тракторів (понад 300 к. с.) 

у 2016 р. за брендами [2] 

У 2016 році перше місце серед постачальників потужних тракторів зайняла 

американська компанія John Deere, яка наростила імпорт в 3,6 рази в порівнянні 

з 2015 роком і ввезла 379 нових тракторів потужністю більше 300 к. с. на 

загальну суму $ 68,1 млн. [2]. 
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Поступився їм лідер 2015-го року корпорація СnH (New Holland, Case IH), 

яка збільшила поставки в 2,4 рази – до 345 одиниць енергонасичених тракторів. 

Третє місце – у корпорації AGCO, яка збільшила кількість поставлених 

машин до 183 одиниць, причому найбільш активно реалізовувалися трактори 

бренду Fendt – 128 одиниць. Слід зазначити, як впевнено завойовує 

прихильність українських аграріїв модель Massey Ferguson 8690 – у 2016 році в 

Україну поставлено 43 трактора, що на 25 одиниць більше, ніж показники 2015 

року [2]. 

Компанія Claas показала рекордну динаміку зростання поставок в Україну 

у 2016 році, збільшивши їх майже в чотири рази проти попереднього року. 

Пропозиція цього бренду українським аграріям склала 94 одиниці потужних 

тракторів. Зате білоруському виробнику тракторів не вдалося збільшити свою 

присутність в цьому сегменті. Імпорт енергонасичених тракторів Мінського 

тракторного заводу (МТЗ) склав лише 15 одиниць. 

Преміум-сегментом білоруського виробника залишається ринок просапних 

тракторів з потужністю 80-100 к. с., де у 2016 році у нього не було конкурентів, 

а кількість пропозицій досягла 6251 одиниця, тобто 99% всього імпорту цього 

класу машин. Слід відзначити, що сільськогосподарськими підприємствами 

України в цей період було придбано 3434 трактора такого класу. 

Як бачимо, ринок тракторів – це класична олігополія. Майже по всіх 

сегментах є зрозумілий перелік конкурентів. Але є ще сегменти ринку 

тракторів, які активно розвиваються і нарощують обсяги реалізації. 

Так, динамічним сегментом ринку тракторів у 2016-му році став сегмент 

компактної техніки потужністю 100-200 к. с., яку активно купували невеликі 

господарства (рис. 3). Саме тут впевнено почувають себе білоруські моделі з 

часткою ринку 46% (1117 шт.). 
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Рисунок 3 – Ринок тракторів потужністю 100-200 к. с., млн. дол. у 2016 

р. за брендами [2] 

Втім провідні компанії врахували зміну правил гри і переглянули 

модельний ряд для України, запропонувавши аграріям альтернативні варіанти, 

що дозволило їм нав'язати конкуренцію лідеру. Наприклад, корпорація СnH 

активно реалізувала трактор Т5.110 бренду New Holland – його поставки склали 

439 одиниць, а модель Case Farmall JX 110 була імпортована в кількості 149 шт. 

Це дозволило корпорації впевнено зайняти 35% ринку [3]. 

Компанія John Deere також планує збільшити свою присутність в сегменті 

тракторів потужністю 100-200 к. с. за рахунок моделі John Deere 6B, що 

постачається з нового заводу в Китаї. І, якщо частка на ринку нових тракторів 

цього класу склала лише 11% (257 шт.), то на вторинному ринку надійність 

John Deere забезпечила бренду дві третини продажу – 219 шт. 

Аналіз ситуації в сегменті компактної техніки свідчить, що провідні гравці 

ринку сільськогосподарських тракторів докладатимуть зусиль, щоб потіснити з 

українського ринку білоруських виробників тракторів. 

Щодо українських тракторів, то у 2016-му році було придбано 

сільгосппідприємствами: Харківський тракторний завод (ХТЗ) – 86 шт.; 

«Південний машинобудівний завод» (ПМЗ), м. Дніпро – 4 шт.; компанія 

«Укравтозапчастина», м. Ніжин, модель «Кий» – 16 шт.; «Слобожанська 

промислова компанія», м. Харків, трактори ХТА – 55 шт.; Науково-виробниче 
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підприємство «Базис», м. Мелітополь, модель «Коваль» – 2 шт. Втім, 

Харківський тракторний завод відновлює виробничий ритм після торішнього 

вимушеного десятимісячного простою. За лютий-квітень 2017 року з конвеєра 

зійшло 302 трактора [3]. 

З початком виходу української економіки з кризи і стабілізацією курсу 

національної валюти активізувалися і закупівлі сільськогосподарського 

обладнання, у т. ч і тракторів. Аналітики Pro-Consulting відзначають наступні 

тенденції на ринку тракторної техніки у 2016-2017 роках: 

1. За минулий рік число тракторів у вітчизняному агросекторі збільшилася 

на 4-5% в порівнянні з 2015 роком. 

2. Українське виробництво, незважаючи на зростання у 2016 році на 18% в 

порівнянні з попереднім роком, поки не може покрити попит на цю техніку з 

боку сільськогосподарських підприємств. 80% внутрішнього ринку тракторів 

займає імпорт. В Україну постачається як нова (Китай, Білорусь), так і вживана 

техніка (Японія, Росія, Білорусь). 

3. Сформований в кризових 2014-2015 роках відкладений попит на 

сільгосптехніку став стимулом до збільшення купівлі тракторів у 2016 з 

початком відновлення національної економіки та стабілізацією валютного 

ринку. Цей процес супроводжується збільшенням імпортних поставок 

тракторів. 

4. Українські виробники тракторної техніки поки не оговталися від впливу 

негативних факторів. Це позначилося і на поставках закордонним покупцям. У 

2016 році експорт тракторів зменшився на 42% в порівнянні з 2015. Через 

фінансові та організаційні труднощі, у 2016 році змушений був призупинити 

свою діяльність один з найбільших підприємств галузі – Харківський 

тракторний завод. Наразі діяльність підприємства відновлена. 

5. З метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників 

на міжнародному ринку, в Україні у 2016 році була скасована обов'язкова 

сертифікація сільгосптехніки і введена європейська система технічних 

регламентів [4]. 
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У 2018 році експерти прогнозують загальне зростання ринку тракторів, як 

мінімум, на 20-30% відносно минулого року. Основним трендом 2017-го року 

стало збільшення популярності тракторів в сегменті 150-200 к. с., який зараз 

набирає обертів. Найбільш активними гравцями ринку стали середні 

господарства з земельним банком до 5 тис. га. [3]. 

Головним стимулом технічної модернізації аграрного виробництва в 

Україні має стати дешевий кредитний ресурс. Тільки стабільна банківська 

система, яка запропонує кредитування за контрольованими ставками, 

забезпечить відновлення і розвиток ринку техніки. 

Загалом аграрії вже орієнтуються не тільки на ціну, але і на експлуатаційні 

показники техніки, рівень її сервісного забезпечення, оперативність поставки 

запасних частин, вартість обслуговування, можливість потім її продати. І 

виграють ті учасники ринку, які можуть забезпечити розвинену дилерську 

мережу, високий рівень сервісного обслуговування та доступні лізингові 

програми. 

Якість вітчизняного парку сільськогосподарського обладнання змінюється 

відповідно до світових трендів – підвищується продуктивність тракторів, 

збільшується рівень комп'ютеризації та інтелектуалізації обладнання, 

посилюється орієнтація на його екологічність. В обсязі вітчизняного 

тракторного парку найбільшу частку (33,3%) складають машини потужністю 

82-136 к. с. Техніка могутніше 136 к. с. застосовується найменше.  

В даний час український ринок тракторів схильний до впливу наступних 

факторів: 

- купівельна спроможність агропідприємств, що впливає на попит на 

техніку; 

- державна політика в сфері виробництва сільгосптехніки, що виражається 

як у регулюванні внутрішнього ринку (оподаткування, імпортні мита), так і в 

підтримці національних виробників (державні програми, гранти); 

- стан української економіки, зокрема, стабільність курсу національної 

валюти, від якого залежать внутрішні ціни на імпортну техніку; 
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- інвестиційний клімат в країні, який впливає на появу в Україні нових 

підприємств-виробників тракторів. 

Список використаних джерел: 
1. Державна служба статистики України / Статистична інформація. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ 

2. Рынок тракторов в Украине. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://propozitsiya.com/rinok-traktoriv-v-ukrayini. 

3. Ринок тракторів в Україні/ М. Грицишин, Н. Перепелиця // Спецвипуск 

Пропозиція. Сучасна техніка для сучасного аграрія / – 2017. – С. 4-6 

4. Тенденції українського ринку тракторів. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/tendencii-ukrainskogo-

rynka-traktorov 

 

УДК 339.13.021:64.06 

Молявчик В.С. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОПОБУТОВИХ 

ТОВАРІВ  

У роботі представлено аналіз становлення ринку електропобутових товарів в 

Україні, дослідження шляхів усунення технічних та технологічних бар’єрів 

щодо виробництва конкурентоспроможних товарів з аналогічними 

параметрами іноземних виробників. У процесі дослідження використано 

методи теоретичного узагальнення і порівняння, методи маркетингових 

досліджень, системного аналізу.  

Ключові слова: електропобутові товари, ринок, споживач, 

конкурентоспроможність, інвестиції, виробництво, новітні технології. 

За останні декілька років ринок електропобутових товарів в Україні виріс у 

5 разів. Побутова техніка стала дешевшою і доступнішою для вітчизняного 

споживача. Підтримка та розвиток власного вітчизняного виробництва 

електропобутових товарів має стати головним завданням держави. 
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Питанням розвитку ринку електропобутових товарів присвячені роботи  

[2; 5; 6], в яких звернено увагу на проблеми формування вітчизняного ринку 

побутової техніки, тенденції його розвитку у створенні конкурентоспроможної 

продукції і реалізації її на світовому ринку. 

Метою статті є аналіз становлення ринку електропобутових товарів в 

Україні, дослідження шляхів усунення технічних та технологічних бар‘єрів що- 

до виробництва конкурентоспроможних товарів з аналогічними параметрами 

іноземних виробників. 

Якщо розглядати сьогоднішній ринок роздрібної торгівлі 

електропобутовою технікою в Україні з погляду конкурентної боротьби між 

окремими торгівцями, то його можна характеризувати як олігополію. 

Характерними рисами ринку електропобутових товарів є такі тенденції: 

– наявність невеликої кількості продавців (незважаючи на значну частку 

роздрібних точок, більшість з них або об‘єднана в мережі, тобто контролюється 

з одного офісу, або роздрібні ціни в них контролюються якимось одним 

постачальником); 

– стандартизованість продукції (пральна машина відомої марки, 

придбана на сусідньому ринку, нічим не відрізняється за своїми 

характеристиками від тієї, що пропонується в іншому торговельному центрі); 

– олігополія: усі учасники ринку обов‘язково враховують поведінку 

конкурентів, виробляючи власну стратегію поведінки [1]. 

Сукупні доходи українців зростають, ринок роздрібної торгівлі 

електропобутовою технікою в Україні постійно розширюється, тому вже багато 

років на ринку електропобутових товарів відбувається боротьба за покупця. 

Загалом, якщо розглядати магазин як торгову марку, то рівень його 

продажу розподіляється приблизно таким чином: 

– потенційні покупці – (близько 25-30 %) – покупці, котрі є постійними 

покупцями магазину; 

– разові покупці – (близько 70-75 %) – покупці, котрі не є прибічниками 

конкретного магазину, а шукають, де можна придбати потрібний їм товар 

подешевше. 



155 

На жаль сучасний споживчий ринок побутової техніки в Україні 

характеризується великою розмаїтістю моделей в основному імпортної техніки. 

Конкуренцію імпортним виробам на ринку складають тільки українські 

холодильні прилади і частково кухонні плити. 

У секторі холодильних приладів із загальної кількості країн-імпортерів 

лідерами зараз є Литва, Білорусь, Корея. Стабільну частку ринку займають 

Німеччина, Туреччина, Словенія, Угорщина та низка інших країн Європи. 

Частка вітчизняної холодильної техніки в загальному обсязі ринку 

постійно зростає й у 2012 році склала 32,6 % [3]. Сектор автоматичних 

пральних машин на ринку практично на 100 % зайнятий імпортною технікою [3]. 

Асортимент ринку кухонних плит представлений як імпортними, так і 

вітчизняними моделями газових, електричних і комбінованих – 

газоелектричних плит. 

Традиційними лідерами-імпортерами є: Білорусь, Туреччина, Польща, 

Італія, Німеччина, Словенія. Частка вітчизняних кухонних плит у 2012 р. склала 

27,1 % [3]. 

Ринок пилососів України представлений широкою розмаїтістю моделей. 

На ринку переважають пилососи імпортного виробництва – близько 85 % 

всього обсягу [3]. У структурі ринку лідирують Південна Корея і Китай. 

Ринок побутових кондиціонерів представлений практично на 100 % 

імпортними моделями [3]. 

За останні 5-7 років накопичувальні електричні водонагрівачі одержали 

широке поширення на українському ринку. Попит і продаж водонагрівачів 

постійно збільшуються. Цей факт обумовлюється проблемою забезпечення 

гарячою водою не тільки міських жителів, але й більшою мірою сільських 

жителів, де відсутнє гаряче водопостачання. Більшість водонагрівачів на ринку 

– імпортна продукція [3]. 

З метою забезпечення сталого розвитку виробництва електропобутових 

товарів в Україні ми пропонуємо програму підтримки, яка передбачає: 

– реалізацію стратегії створення нових і розвиток існуючих українських 

виробництв побутової техніки шляхом інноваційного типу розвитку; 
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– динамічний перехід до освоєння нових моделей техніки, ефективне 

використання нових матеріалів, комплектуючих виробів, устаткування та 

технологій; 

– випуск конкурентоспроможної імпортозамінюючої продукції, яка 

відповідає вимогам споживчого ринку; 

– впровадження ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій; 

– збільшення обсягів випуску продукції; 

– збільшення зайнятості населення шляхом створення нових робочих 

місць; 

– підвищення матеріального рівня забезпеченості працівників; 

– забезпечення національних інтересів держави. 

Однією з причин становища, що склалося, є відомі диспропорції у 

структурі машинобудівної галузі, які існували ще з часів СРСР, коли значна 

кількість електропобутових товарів вироблялася не на спеціалізованих 

підприємствах, а на заводах оборонної промисловості. 

Кількість спеціалізованих підприємств і в той час була незначною. Слід 

зазначити, що і технічний рівень виробів побутової техніки, що випускалися, 

був далекий від світового рівня. 

Іншою важливою причиною став відомий складний стан економіки  в 90-х 

роках ХХ ст. – час становлення України як самостійної держави. 

У ті часи, у результаті швидкого заповнення споживчого ринку великою 

кількістю різноманітних імпортних технічно-досконалих моделей техніки, 

стало фактором низької конкурентоспроможності вітчизняної продукції, і тому 

виробництво електропобутових товарів в Україні різко скоротилося. 

Наступною і основною причиною такої ситуації є відсутність стабільних, 

постійних джерел фінансування для розвитку існуючих виробництв, створення 

нових виробництв, у тому числі складної побутової техніки, яка раніше не 

випускалася в Україні. 
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Важливою причиною також варто вважати і відсутність єдиного 

центрального органу керування, покликаного в масштабах та інтересах держави 

координувати, концентрувати фінансові ресурси і направляти роботу існуючих 

і потенційних виробників електропобутових товарів. 

Для розв‘язання ситуації, яка склалася у виробництві 

конкурентоспроможної української побутової техніки, необхідно створити і 

реалізувати державну цільову науково-технічну програму з перспективою до 

2020 р. [4]. 

Одним з варіантів вирішення проблеми є шлях до організації виробництв 

побутової техніки методом її крупновузлового складання із закуповуваних по 

імпорту машинокомплектів. Цей варіант у наш час використовує немало 

підприємств України, але виготовлення виробів здійснюється в малих обсягах [5]. 

Другий варіант – організація, створення повномасштабних виробництв 

виготовлення виробів побутової техніки зі всім технологічним циклом: власне 

виготовлення деталей, вузлів, комплектуючих виробів, складання, 

випробування, реалізація, сервісне обслуговування продукції. 

Аналіз цих двох варіантів вказує на значну перевагу другого варіанта. 

За першого варіанта – складання з імпортних машинокомплектів, 

вітчизняні підприємства попадають у повну залежність від закордонних 

постачальників-фірм виробників побутової техніки [7]. 

Крім того, важливе значення мають такі обставини: 

– закордонні фірми-виробники реалізовують українським підприємствам 

машинокомплекти моделей техніки, які практично морально застаріли, 

готуються у себе до зняття із серійного виробництва, тобто моделі, які 

складаються в Україні, є свідомо неконкурентоспроможними з новітніми 

моделями аналогічної закордонної техніки [2]; 

– фактор зайнятості населення: за складання виробів з 
машинокомплектів, залежно від загальної кількості моделей, що складаються 

щороку до 100 тис. штук – чисельність працюючих обмежується тільки 

складальниками і випробу- вачами продукції, від 40 до 120 осіб. За умови 
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створення повного технологічно- го циклу власного виробництва чисельність 

працюючих на підприємстві зростає до 400-500 осіб. За потужності 

підприємства 300-500 тис. штук за рік чисельність зростає до 1000-1200 осіб [6]; 
– залишається не затребуваним науково-технічний і виробничий 

потенціал України в питаннях підвищення якості з розширенням виробництва 

матеріалів, складних електричних і електронних комплектуючих виробів, а 

також створення нових виробництв в Україні з виготовлення комплектуючих 

виробів, що раніше не випускалися і які використовуються в сучасних 

конструкціях складної побутової техніки. 
За умови реалізації другого варіанта створюються нові і одержують 

подальший розвиток існуючі українські виробництва побутової техніки з 

повним технологічним циклом виготовлення цих виробів. 
Тому необхідно вирішувати такі проблеми: 
1. Створення й освоєння у виробництві нових поколінь власних моделей 

конкурентоспроможних виробів. 
2. Збільшення обсягів виробництва. 
3. Заміщення на ринку України імпортної техніки. 
4. Збільшення обсягів експорту української продукції. 
5. Впровадження ресурсо-, енергозберігаючих та екологічно чистих 

технологій. 
7. Створення нових робочих місць – забезпечення зайнятості населення. 
8. Підвищення життєвого рівня населення – зростання заробітної плати. 
9. Створення в Україні власної галузі складного побутового 

машинобудування. 
Паралельно потрібно вирішувати питання: 
– підняття на якісно новий технічний рівень і розвиток виробництва 

технологічно пов'язаних інших галузей української промисловості: 

виробництва сталевого тонколистового холоднокатаного прокату, листового 

алюмінієвого прокату, мідних тягнутих холоднокатаних труб малого діаметра, 

алюмінієвих труб малого діаметра гарячепресованих у бухтах, виробництва 

полімерних матеріалів (гранульовані полістироли, барвники, поліетилени 
тощо); 
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– розвиток українських виробництв складних електричних та 

електронних комплектуючих виробів, що раніше не випускалися в Україні: 

електронні програматори режимів роботи автоматичних пральних машин, 

газових і електричних плит, кондиціонерів роздільного типу, блоки 

сигналізації, індикації температурних режимів тощо. 

Висновки. У ході проведеного дослідження стану ринку електропобутових 

товарів ми дійшли висновку, що для сталого розвитку виробництва товарів 

необхідні такі основні шляхи і засоби реалізації щодо покращення розвитку 

ринку побутової техніки в Україні: 

1. Створення нових виробництв щодо випуску продукції, яка не 

вироблялася в Україні. 

2. Розвиток існуючих виробництв та залучення закордонних інвестицій у 

створення нових виробництв, технічного розвитку й удосконалювання 

існуючих виробництв з метою випуску замінників імпортної продукції. 

3. Створення сучасного інтегрованого у світове виробництво і здатного до 

саморозвитку промислового комплексу – самостійної машинобудівної галузі 

побутової техніки. 

4. Високі темпи створення нових моделей і поколінь 

конкурентоспроможної продукції, застосування матеріалів з новими 

властивостями, електро- і електронних комплектуючих виробів, які раніше не 

виготовлялися в Україні. 

5. Реалізація сукупності стратегій виробництва: стратегія «переслідування» 

(«копіювання»), суть якої полягає в освоєнні конкурентоспроможної продукції, 

що випускається провідними закордонними виробниками; стратегія 

«лідируючих технологій», яка передбачає використання власних (вітчизняних) 

науково-технічних розробок, що забезпечують створення нових моделей 

виробів і технологій, формування попиту на них і вихід на нові ринки збуту; 

стратегія «прориву», яка полягає у створенні принципово нових видів 

продукції), які випереджали б існуючі моделі продукції на один-два покоління. 
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6. Проведення єдиної технічної політики – координація науково-технічних 

робіт щодо створення виробництва нової продукції, запровадження новітніх 

технологій та устаткування. 

7. Створення енергозберігаючих і екологічно безпечних виробництв. 

8. Розширення споживчих можливостей внутрішнього ринку шляхом 

підвищення купівельної спроможності населення, проведення зваженої – 

оптимальної цінової політики. 

9. Досягнення збалансованого співвідношення обсягів внутрішнього і 

зовнішнього ринків, виходячи з економічних інтересів виробників продукції і 

держави. 
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В сьогоднішні дні дуже важливе значення для споживачів мають 

парфумерно-косметичні товари, тому споживча оцінка їх якості є дуже 

актуальною, особливо це стосується засобів особистої гігієни, їх якість повинна 

чітко відповідати вимогам нормативних документів. 

Сучасний стан ринку України характеризується появою значної кількості 

продукції зарубіжного та вітчизняного виробництва. При цьому вона, на жаль, 

часто характеризується низькою якістю, небезпекою для організму людини, 

іноді просто фальсифікована. Саме тому товарознавцям вже замало 

орієнтуватися в асортименті продовольчих та непродовольчих товарів – їм 

потрібні знання щодо нового напряму діяльності – оцінки споживчої якості 

товарів [1]. 

Зубна паста - один з найважливіших засобів гігієни по догляду за 

порожниною рота. Тому вона є товаром дуже затребуваним на споживчому 

ринку – здорові і красиві зуби хочуть мати всі. Кожна розсудлива людина 

піклується про свої зуби і ясна в міру своїх можливостей і знань. Стан 

стоматологічного здоров'я кожної людини унікальний, ось чому важливий 

індивідуальний підхід. Проте кожен споживач повинен бути достатньо 

освічений у питаннях особистої гігієни, тим більше що в більшості випадків 

предмети і засоби догляду за своїм здоров'ям вибирає самостійно. Якщо у 

виборі мила, шампуню, гелю для душу та інших засобів гігієни споживач 
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керується винятково особистими перевагами, то при виборі засобів догляду за 

порожниною рота має пам'ятати, що вибирає ліки. Це стосується, перш за все, 

зубної пасти, неправильний вибір якої не тільки не вирішить існуючі проблеми, 

але створить нові.  

Всі зубні пасти можна умовно розділити на гігієнічні та лікувально-

профілактичні. Гігієнічні пасти практично не містять лікувальних компонентів і 

призначені лише для механічного видалення зубного нальоту. До лікувально-

профілактичним зубних паст відносяться протизапальні, протикарієсні, сольові, 

відбілюючі, для чутливих зубів, з біологічно-активними добавками.  

Основними класифікаційними ознаками та факторами формування 

асортименту зубних паст є рівень рН, пінне число, призначення, статево-вікова 

ознака та склад (табл.1). 

Таблиця 1 – Класифікація асортименту зубних паст 

Ознака Види 

За значенням рН нейтральні 

лужні 

слабо-лужні 

За пінним числом ті, що слабо піняться 

ті, що сильно піняться 

За призначенням спеціальні(відбілюючі та для курців) 

гігієнічні 

лікувально-профілактичні (протизапальні, протикарієсні, 

комплексної дії) 

За статево-

віковою ознакою 

дитячі (гігієнічні та лікувально-профілактичні) 

підліткові (від 9 до 14 років) 

дорослі 

За особливостями 

складу 

гелеподібні (прозорі) 

абразивно -місткі (з крейдою, без крейди) 

 

Також зубні пасти мають декілька видів, що характеризують їх споживчі 

властивості (рис.1).  
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Рисунок 1 – Види зубної пасти та їх споживчі властивості 

Вимоги до упаковки і маркування засобів гігієни порожнини рота 

визначені [5]. Маркування споживчої і транспортуючої тари зубної пасти 

повинне бути чітким, недвозначним, нанесене важкозмивною фарбою на 

українській мові, безпосередньо на її поверхню або друкарським способом на 

етикетку, міцно приклеєну на тару. Допускається виконання маркування на 

мові країни-виробника за умови супроводу кожної індивідуальної упаковки 

листком-анотацією, виконаною на українською мовою.  



164 

На упаковці допускається наявність знаків схвалення стоматологічних 

асоціацій або провідних стоматологічних інститутів за наявності відповідних 

дозволів з їх боку. Вимоги до інформації на упаковці зубної пасти визначено 

стандартом (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Вимоги до інформації на упаковці зубної пасти [5] 

На тюбиках зубних паст існують такі маркери (кольорова смужка на 

плоскій частині тюбика): 

- якщо маркер чорний, сірий, коричневий або червоний, то зубна паста 

містить шкідливі хімічні елементи; 

- зелений - найкращий - лише натуральні компонент; 

- блакитний маркер - щоденна паста; 

- червоний - лікувальна (чистити не більше тижня); 

- чорний - що відбілює (не частіше за раз в тиждень). 
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Як відомо, упаковка – це засіб чи комплекс засобів, що забезпечують 

захист продукції від пошкоджень і втрат, навколишнього середовища від 

забруднення, а також забезпечують процес обігу на ринку. Вона повинна 

забезпечувати збереження споживчих властивостей продукції протягом 

встановлених строків придатності і зручність користування. 
Сучасний дизайн і екологічні вимоги передбачають пластикові, а не 

алюмінієвий туби. Тубою називається разова споживча тара з корпусом, що 

забезпечує видавлювання вмісту, з вузькою горловиною, закупорюється 

Бушоном (ковпачком), і дном, що закриваються після наповнення продукцією. 
Після упакування зубної пасти в туби, їх упаковують в транспортну тару-

це картонні коробки. Картонна коробка для зубної пасти має складну 

конструкцію, призначену переважно для ліній автоматичного затарювання 

(фасування). Таку коробку доцільно виготовляти з целюлозного картону. 
Зубні пасти транспортують усіма видами транспорту в критих 

транспортних засобах, що забезпечують збереження продукції, згідно з 

правилами перевезення вантажів, діючими на транспорт даного виду. 
Згідно [5], зберігати зубні пасти можна при температурі від 0 до +25 С в 

критих складських приміщеннях. При більш низьких температурах зберігання 

зубні пасти тверднуть, а при підвищених температурах багато компонентів 

випаровуються, тюбики розриваються. Не допускається попадання сонячного 

світла, підвищеної вологості та зберігання поблизу обігрівачів. Строки 

зберігання встановлює виробник продукції, згідно вимог ЄС вони не повинні 

перевищувати 30 місяців. 
Для перевірки якості маркування та пакування зубних паст проводять 

відбір проб. Згідно до вимог нормативної документації відбирають 3 % 

упакованих одиниць, відібраних з різних місць партії, але не менше ніж на 

трьох упакованих партіях. 
Якщо у вибірці більше 3% виробів не відповідають за пакуванням та 

маркуванням вимогам стандартів, то проводять повторну перевірку на 

подвоєній вибірці. За результатами повторної перевірки партію бракують, якщо 

в вибірці більше 3% виробів не відповідають вимогам стандартів. 
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При наявності менше 3% виробів, що не відповідають вимогам стандартів, 

партію приймають, бракуючи лише фактично виявлену кількість дефектних 

виробів. 

Для дослідження органолептичних та фізико-хімічних показників 

складають випадкову вибірку: із партії 10000 штук-не менше 6 штук, а із партії 

більше 10000 штук-не менше 3 штук від кожних 5000 штук [8]. 

Органолептичні та фізико-хімічні показники якості зубних паст повинні 

відповідати вимогам нормативних документів(табл. 2). 

Таблиця 2 – Органолептичні показники якості зубних паст 

Найменування показника Вимоги ГОСТ 7983-99 
Органолептичні показники 

Зовнішній вигляд та 

консистенція 
Однорідна маса, гелеподібна (для гелевих), добре 

утримується на поверхні щітки не проникає всередину 

щетини 
Колір Відповідний даному найменуванню (якщо з наповнювачами), 

приємний 
Запах Властивий допускається ледь ментоловий, без сторонніх 

запахів 
Смак Характерний, приємний , не гіркий, без сторонніх присмаків 

Фізико-хімічні показники 

Показник pH 5,4-10,5 
Масова частка суми важких 

металів, % 
0,002 

 

Для оцінки органолептичних показників якості проводять - дегустацію 

відібраних зразків. Для проведення дегустації рекомендується світле, чисте 

приміщення з температурою приміщення 18-20°С. Ідеальним є розсіяне денне 

світло. При його відсутності лампи розжарювання переважно люмінесцентні; 

якщо стіни в приміщенні не білого кольору (вони можуть бути світлими), столи 

покриваються білою скатертиною або на них кладуть аркуші білого паперу, на 

якому розтирають продукт. 

Для дегустації була розробляють 100 бальну шкалу, у якій 

найважливішими показниками є: зовнішній вигляд, смак, колір, запах та 

консистенція. Після ознайомлення з технікою проведення дегустації, проводять 

безпосередньо дегустацію в якій приймають участь 5 експертів. 
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Коефіцієнти вагомості використовуються у зв'язку з різною значущістю 

одиничних показників в загальному сприйнятті товарної якості продукції. 

Для призначення коефіцієнтів вагомості перш за все повинні бути виділені 

головні показники, що відображають здатність, виконувати основне 

призначення. 

Для зубних паст найважливішими органолептичними показниками є смак 

та запах. Згідно рекомендаціям сума коефіцієнтів вагомості повинна бути рівна 

20. При дегустації зразки є анонімними, задля недопускання особистих 

вподобань дегустаторів. Дегустатори повинні зіставити думку про смак, запах, 

зовнішній вигляд та консистенцію, колір зі словесним описом, даним у 

нормативно-технічному документі на продукт, або дати кількісну оцінку 

кожного показника в балах. 

Методика, за якою оброблялися дегустаційні листи представлена нижче. 

Спочатку усереднюють оцінки дегустаторів за одиничними показниками, 

тобто розраховують середні арифметичні значення оцінок по кожному за 

формулою 1. 

x =       (1) 

Для характеристики розкиду сукупності оцінок дегустаторів визначають 

стандартне відхилення для кожного одиничного показника за формулою 2. 

S =        (2) 

Стандартне відхилення S характеризує узгодженість думок експертів за 

умови однорідності аналізованих проб. Якщо S за 5-бальною шкалою не більш 

±0,5 бали, оцінка однозначні; якщо відхилення ±1 і більш, оцінка неоднорідна, 

що говорить про низьку підготовку дегустаторів. 

За умови узгодженості думок експертів далі проводиться розрахунок 

комплексного показника якості Q за формулою 3. 
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Q = x1k1 = x1k1+x2k2+……..xnkn     (3) 

За одиничними і комплексними показниками відповідно до розроблених 

раніше критеріїв встановлюються рівень якості (категорія якості) зубної пасти. 
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Як відомо, протягом 1991-1999 pp. вітчизняна килимова галузь пережила 

глибоку кризу, внаслідок якої фізичні обсяги виробництва продукції 

скоротилися на 92%. Офіційна статистика свідчить, що за даними 2011 року 

50% обсягів виробництва сектора забезпечували лише 7 із 34 товарних позицій, 

серед яких – килими, килимові вироби, підлогові покриття. 

Наведені дані дають підстави стверджувати, що замість орієнтації на 

випуск високоякісної продукції споживчого призначення, здатної привертати 

увагу покупців на внутрішньому та світовому ринку, вітчизняні текстильники 

все більше концентруються на виготовленні суто технічної продукції, що 

потребує мінімальної якості вихідної сировини, мінімальної творчості у процесі 

розробки та мінімальних витрат праці. До того ж, велика частка цієї продукції 

призначена для експорту. На думку експертів, перевищення експорту над 

виробництвом може бути зумовлене реекспортом та/або наявністю 

неофіційного внутрішнього виробництва. Щодо полотен трикотажних, то 

експортувалося, відповідно, 34,8% та 20,0% від загального обсягу їх 

виробництва. 

Тимчасом внутрішній ринок килимових виробів вельми успішно за-

повнюється імпортною продукцією. 
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Дані результатів попередніх досліджень теми виробництва килимів та 

килимової продукції з кожним роком втрачають свою актуальність, що 

зумовлено зміною ринкового та законодавчого середовища. 

Даною темою займалися такі вітчизняні фахівці, як: аналітична компанія 

ринків «Pro consulting», Бобровник Е.А., Коваленко Н.Б. 

Актуальність дослідження даної теми полягає в тому, що виробництво 

килимів та килимової продукції в Україні знаходиться на досить низькому 

рівні, що зумовлює пошук шляхів покращення даної ситуації. 

Метою даної статті є виклад результатів для загальної діагностики стану, 

проблем та перспектив розвитку вітчизняного ринку килимових виробів. 

Для з'ясування факторів, що спричиняють погіршення конкурентних 

позицій вітчизняних виробників на українському ринку килимових виробів і 

створюють проблеми для подальшого розвитку сектора, в межах Проекту 

USAID/БІЗПРО у 2016 р. здійснено анкетне опитування керівників виробничих 

підприємств – юридичних осіб. 

При аналізі даних опитування прийнято гіпотезу, що найактуальніші 

проблеми розвитку сектора килимових виробів можна структурувати на 

мікрорівні та макрорівні. 

На макрорівні найбільше проблем для українських виробників килимових 

виробів створює недосконалість вітчизняного законодавства, насамперед у 

митній, податковій, інвестиційній сферах і сфері стандартизації та сертифікації 

продукції. 

Прикладом цього може слугувати дії держави у митній сфері, а саме у 2005 

р. прийнято Державну програму «Контрабанді – стоп!». В межах цієї програми 

митна служба України встановила так звані «індикатори ризику» – мінімальні 

межі митної вартості за товарними позиціями. Проте, оскільки межі без 

узгодження з виробниками були встановлені на нереально низькому рівні, це 

фактично призвело до легалізації потоків контрабанди. Разом із послабленням 

митного контролю це зумовило значне погіршення ситуації на ринку порівняно 

з минулим роком. 
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У податковій сфері товаровиробників найбільше хвилює паралельне 

існування трьох систем оподаткування: сплата ПДВ і податку на прибуток на 

загальних підставах; єдиний податок для більшості малих підприємств; відмова 

від сплати будь-яких податків підприємствами «тіньової сфери», причому 

найчастіше - без настання відповідальності. Це погіршує конкурентні позиції 

законослухняних виробників. 

Головною проблемою в інвестиційній сфері визнано те, що деякі 

прогресивні положення Закону України «Про інноваційну діяльність» не 

набувають фактичної чинності внаслідок їх тимчасового призупинення. 

Важливе значення для виробників килимової продукції має законодавство, 

що регулює правовідносини у царині стандартизації та сертифікації. 

Проведений аналіз свідчить, що національна система стандартів у галузі є 

досить розвинутою, але складною та незграбною. Попри те що значна частина 

виробників не вважає теперішні стандарти застарілими та такими, що 

створюють перешкоди для їхньої діяльності, об'єктивно ці стандарти не 

повністю узгоджені з міжнародними. Вони реально ускладнюють здійснення 

зовнішньоторговельних операцій і нерідко є підставою для адміністративного 

тиску на виробників з боку організацій, що здійснюють сертифікацію. Той 

факт, що сертифікація значної частки продукції за національними стандартами 

в Україні є обов'язковою, а для виходу на зовнішній ринок потрібна 

сертифікація за системою ISO, призводить до потреби подвійної сертифікації, 

що не сприяє ефективній зовнішньоекономічній діяльності підприємств 

сектора. 

Також однією з проблем є складність проходження адміністративних 

процедур. Отже, найпоширенішими адміністративними процедурами є 

нескінченні перевірки підприємств контрольними органами, а найбільше 

проблем мають виробники, що працюють з іноземними партнерами. 

Однією з найактуальніших проблем на мікрорівні є забезпечення 

виробництва сировиною належної якості. Сировинної бази у секторі килимових 

виробів на сьогодні в Україні майже немає. Бавовна та натуральний шовк є 



172 

цілковито імпортованими видами сировини; виробництво натурального шовку 

фактично припинено. Протягом 2013-2015 рр. виробництво вовни скоротилось 

у 8,8 рази, льону – у 13,5 рази, хімічних волокон – майже у 5 разів. Зростання ж 

обсягів виробництва у 2015-2016 рр. було незначним. 

Якість вітчизняної сировини – як натуральних, так і хімічних волокон – у 

переважній більшості випадків не влаштовує виробників пряжі, готових тканин 

та трикотажу. Як наслідок, значна частина сировини імпортується. У 2005 р. 

частка імпорту волокон склала: для бавовни - 100%, для льону - 6%, для вовни 

– 73%, для хімічних волокон – 48,5%). Найперспективнішою сировиною 

вітчизняного походження вважається льон, але навіть після прийняття у 2011 р. 

проекту концепції загальнодержавної інноваційної програми відродження та 

розвитку легкої промисловості України на 2011-2017 роки відродження легкої 

промисловості здійснюється дуже повільно. 

У зв'язку з досить високою енергомісткістю вітчизняних килимових 

виробів спостерігаємо суттєву залежність конкурентоздатності продукції 

сектора від вартості енергоносіїв. Тенденції до подорожчання газу та нафти 

створюють серйозні проблеми для текстильників. Респонденти стверджують, 

що подорожчання електроенергії у середньому на 14,6% здатне призвести до 

помітного зниження конкурентоспроможності продукції. 

Рівень конкуренції на внутрішньому ринку килимових виробів близько 

70% респондентів оцінює як «високий» та «дуже високий». При цьому 

найнебезпечнішим є конкурентний тиск із боку офіційного та неофіційного 

імпорту; вітчизняна продукція неофіційного походження на ринку килимів є 

менш поширеною, ніж, скажімо, на ринках одягу чи взуття. Конкурентних 

проблем один для одного офіційні вітчизняні виробники майже не створюють. 

Складною залишається ситуація із залученням зовнішніх інвестицій. За 

даними опитувань, 62,4% килимових підприємств у 2011 р. не здійснювали 

ніяких інвестицій, 28,0%) інвестували власні кошти, по 4% залучали кошти 

інших підприємств об'єднання, засновників або інвесторів з України й лише 
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2,2% – кошти інвесторів з інших країн, крім СНД (інвестицій із країн СНД не 

було). Отже, зовнішні інвестиції залучали у цілому 10,8%) підприємств. 

Серед проблем, із якими стикалися підприємства у процесі залучення 

зовнішніх інвестицій, під час контактів з українськими інвесторами зазначено 

відсутність або необґрунтованість бізнес-плану та низьку прибутковість 

бізнесу. Інвесторів з інших країн (крім СНД) турбувала в основному низька 

прибутковість бізнесу. 

Низьким залишається рівень самоорганізації товаровиробників сектора 

килимових виробів. В Україні на сьогодні бракує професійних бізнес-об'єднань 

текстильників, проте підприємства сектора беруть участь у кількох групах 

іншого рівня. Серед них – Український союз промисловців і підприємців 

(УСПП); Українська спілка товаровиробників і підприємців (УСТП); Федерація 

роботодавців України (ФРУ); Комітет підприємців легкої промисловості при 

Торгово-промисловій палаті України; Українська асоціація підприємств легкої 

промисловості («Укрлегпром»). Діяльність наявних асоціацій найчастіше не 

відповідає сучасній світовій практиці, а можливості їхнього впливу на 

формування регуляторного середовища діяльності та захист інтересів 

національного товаровиробника є вкрай обмеженими. 

На ринку килимової продукції українського виробника представляють такі 

підприємства: ТОВ «Версахем» (м. Пустомити, Львівська обл.); ТОВ «Карат» 

(м. Хмельницький); ТОВ «Профітекс Україна» (м. Чернігів); ТОВ «Вінісін» (м. 

Калуш, Івано-Франківська обл.); ТОВ «Вікторі капетс» (м. Бровари, Київська 

обл.); ТОВ «Комфорт-капет» (м. Київ). 

Зараз асортимент українських килимів, що виготовляє ТОВ «Карат», 

виглядає наступним чином: 

Українські килими колекції OPAL – бюджетні килими BCF якості 

пастельних і бежево-сірих тонів. 

Українські килими колекції Pearl - килими високої якості (щільність 1млн. 

пучків на метр квадратний) класичних східних дизайнів. 
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Українські килими колекції Graffiti – сучасні, стримані і монохромних 

килими якості heat-set (щільність 302 тис ворсових пучків на метр квадратний) 

прекрасно впишуться в інтер'єри стилю hi-tech. 

Українські килими колекції Crystal – витончені тонкі лінії, буйні фарби, 

особлива кручена нитка Frieze, що надає унікальну структуру килиму, ідеально 

підійдуть для світлих інтер'єрів. 

Українські килимові покриття колекції Natura – безворсові килими з 

високоякісної сировини з неповторними візерунками і текстурою. 

Українські високоворсні килими колекції Super Shaggy Paris – прекрасне 

доповнення для інтер'єрів різних стилів, високоворсні килими зі специфічно 

скрученими нитками. 

Класичні українські килими колекції Gold – сучасний абстрактний дизайн, 

відмінне поєднання ціна – якість. Одна з найпопулярніших бюджетних 

колекцій завдяки широкому асортименту, як колірної гами, так і великому 

вибору форм і розмірів килима. 

Українські килимові покриття колекції Boston – незамінні помічники в 

оздобленні інтер'єру будь-якого офісного будинку. Класичний і спокійний 

дизайн підкреслить бездоганний смак дизайнера і досконалість приміщення. 

Українські килими колекції Lotos - класичні та сучасні килими, витончені, 

бездоганні, ніжні, прекрасно в пишуться в затишний домашній інтер'єр. 

Українські килимові покриття преміум класу колекції Bristol – підкреслять 

престижність та високий статус офісу, готелю, кінозалу або іншого 

комерційного приміщення за допомогою килимових покриттів Bristol легко і 

просто. Класичний дизайн, широкий вибір кольорової гами, висока якість. 

Дані про сумарний обсяг експорту килимів, покриття текстильного для 

підлоги, тафтингових за 2011-2017 роки наведені у табл. 1, а імпорту – в табл. 2. 
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Таблиця 1 – Сумарний обсяг експорту килимів, покриття текстильного 

для підлоги, тафтингових за 2011-2017 роки 

Період Вартість, тис. доларів США Частка, % Вага нетто, т 
з 01.01.2011 по 31.12.2011 8638 0,01 2274 
з 01.01.2012 по 31.12.2012 8311 0,01 2288 
з 01.01.2013 по 31.12.2013 7523 0,01 1967 
з 01.01.2014 по 31.12.2014 4590 0,01 1240 
з 01.01.2015 по 31.12.2015 551 0,00 187 
з 01.01.2016 по 31.12.2016 321 0,00 169 
з 01.01.2017 по 31.12.2017 448 0,00 215 

 

Таблиця 2 – Сумарний обсяг імпорту килимів, покриття текстильного 

для підлоги, тафтингових за 2011-2017 роки 

Період Вартість, тис. доларів США Частка, % Вага нетто, т 
з 01.01.2011 по 31.12.2011 13975 0,02 7074 
з 01.01.2012 по 31.12.2012 16745 0,02 7254 
з 01.01.2013 по 31.12.2013 19031 0,02 7282 
з 01.01.2014 по 31.12.2014 12363 0,02 4338 
з 01.01.2015 по 31.12.2015 10064 0,03 3578 
з 01.01.2016 по 31.12.2016 14615 0,04 5083 
з 01.01.2017 по 31.12.2017 21078 0,04 6421 

 
На рис. 1 наведено дані про різницю між вартістю експорту та імпорту 

килимових виробів за 2011-2017 роки. 
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Рисунок 1 –Дані про різницю між вартістю експорту та імпорту 

килимових виробів за 2011-2017 роки 
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Отже, перспективи розвитку вітчизняної килимової промисловості 

пов'язані з потребою виведення сектора із системної кризи за допомогою 

комплексу невідкладних радикальних заходів, спрямованих як на стабілізацію 

та розвиток національної легкої промисловості у цілому, так і на коригування 

стратегії розвитку власне сектора килимових виробів. 

Заходи першої групи визначено у Державній програмі розвитку легкої 

промисловості на період 2011-2017 рр. Напрямками реалізації Програми 

передбачено: вдосконалення державного управління; вдосконалення структури 

виробництва; інноваційний розвиток; підвищення конкурентоспроможності 

продукції та підприємств галузі; розвиток підгалузей; удосконалення 

маркетингової та кадрової роботи; співпрацю з регіонами; фінансове 

забезпечення. Загострення кризових явищ у галузі 2013 року виводить на 

перший план завдання посилення митного контролю з метою не припущення 

неофіційного імпорту та пом'якшення надто жорсткої податкової політики 

щодо національних виробників. 

Заходи другої групи передбачають такі пріоритетні напрями розвитку 

сектору килимових виробів: оптимізація балансу волокнистих матеріалів 

шляхом зменшення частки бавовни та збільшення частки лляних і сучасних 

хімічних волокон; розвиток, замість великих комбінатів, підприємств 

середнього розміру з гнучкою технологією, зорієнтованою на швидку зміну 

асортименту; масштабна технічна модернізація текстильних виробництв; 

широке впровадження сертифікації за міжнародними стандартами ISO; 

відродження науково-дослідної діяльності. 

Важливим напрямом розвитку галузі варто вважати також розширення 

експортної діяльності. У цілому складається враження, що причинами низької 

експортної активності виступає більшою мірою незацікавленість і брак будь-

яких спроб налагодити міжнародну співпрацю, ніж негативний досвід боротьби 

з реальними перешкодами на цьому шляху. 
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АНАЛІЗ КЛАСИФІКАЦІЇ КОВДР 

Дана стаття покликана висвітлити сучасне бачення класифікації та 

асортименту ковдр, зокрема вовняних, враховуючи сучасні тенденції ринку 

текстильних матеріалів та меблевих товарів, потреби та попит споживачів, 

модні тенденції. 
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ковдра, касетний тип збирання 

Серед виробників та у торгівлі існують нестандартизовані класифікації 

ковдр. Однак, документація, якою до сьогодні користуються, є достатньо 

застарілою й не відображає сучасні зміни на ринку текстильних виробів, модні 

тенденції, потреби та вимоги споживачів. Тому постає необхідність перегляду, 

удосконалення та розробки сучасної класифікації ковдр, яка б врахувала 

зазначені аспекти. 

Ковдра – текстильний виріб, призначений для укривання тіла людини. За 

матеріалами Вікіпедії: 

одіяло – постільна річ для покривання тіла. Традиційно виготовляються з 

вовни, але останнім часом також і з синтетичних волокон [18]. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Українського стандарту із трактуванням визначення «ковдра» немає, 

тому, виходячи із загального призначення та матеріалів різних інформаційних 

джерел, визначення «ковдра» можна тлумачити як текстильний виріб 

чистововняний та напіввовняний камвольний (без чохла), у чохлі з різними 

видами наповнювачів (стьобаний або прошитий). До різновидів ковдр можна 

також віднести пледи, які відрізняються за поверхневою щільністю (ковдри 

мають поверхневу щільність 350-880 г/м², ковдри-пледи – 250-350 г/м²). 

Сировиною для виробництва чохлів ковдр можуть бути бавовняні, лляні, 

шовкові тканини та трикотаж, які здатні не лише гарно вбирати вологу та 

вентилюватись, а й щільно утримувати наповнювач. 

За матеріалом наповнювача, можна виділити ковдри пухові, вовняні, 

шовкові, бамбукові, ватні, бавовняні та синтетичні. Характеристика, переваги 

та недоліки наповнювачів ковдр зазначені у табл. 1. 

Таблиця 1 – Характеристика властивостей, переваги та недоліки 

наповнювачів ковдр 

Вид ковдр за 

наповнювачем 
Інформація про 

наповнювач 
Загальні властивості наповнювача 

переваги наповнювача недоліки наповнювача 
1 2 3 4 

Пухові ковдри Виготовляють з 

гусячого, 

качиного, 

лебединого пуху, 

пуху гагари, кози 

(підшерсток) 

легкість, теплопровідність 

(наділений здатністю зі-
грівати у сильний мороз), 

довговічність (до 30 ро-
ків), забезпечує достатню 

циркуляцію повітря, ство-
рює комфортний мікро-
клімат для спокійного 

сну, наділений антиста-
тичним ефектом 

недостатня стійкість до 

дії вологи (швидко від-
сирівають),  збирають 

пил, складність у догляді,  

протипоказані при алер-
гічних захворюваннях, не 

рекомендовані для вико-
ристання дітьми, достат-
ньо великий об‘єм, за ра-
хунок чого займають ба-
гато місця й потребує ва-
куумних пакетів для 

зберігання 
Шовкові 
ковдри 

Застосовують 

шовк 

натуральний, 

який складається 

з білкового 

продукту 

протеїну гусенів-
шовкопрядів 

елітність, здатність зігрі-
вати, залишаючись нева-
гомим, гарно вбирає воло-
гу не перешкоджаючи по-
вітряобміну, гіпоалерген-
ність, непридатний для 

життєдіяльності всіх видів 

паразитів 

відносно висока вартість, 

труднощі у догляді 
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Продовження таблиці 1 

Ковдри із 

бамбуковим 

наповнювачем 
 

Екологічний, 

гіпоалергенний 

натуральний 

матеріал з 

найкращими 

гігроскопічними 

властивостями 

Антимікробні та антибак-
теріальні властивості на-
повнювача, не заводиться 

пиловий кліщ, не накопи-
чується пил, простота до-
гляду, паропроникність та 

повітряпроникність, лег-
кість та висока теплопро-
відність 

достатньо висока вартість, 

складність придбання 

високоякісного товару 

Ватні ковдри Екологічний, 

гіпоалергенний 

натуральний 

матеріал 

наділені високими гігіє-
нічними властивостями 

(гарно вбирають вологу), є 

гіпоалергенними, гарно 

зберігають тепло (раху-
ються найтеплішими, адже 

ідеально утримують 

температуру), доступні за 

ціною 

мають достатньо велику 

вагу, вбирають сторонні 

запахи, з часом вата 

збивається у грудки, не 

можна піддавати процесу 

прання (труднощі у догляді) 

Ковдри із 

синтетичним 

наповнювачем 

Поліефірні, 

поліамідні, 

поліакрило- 
нітрильні волокна, 

поліестер, акрил, 

синтепон 

тривалий термін експлуа-
тації, легкий догляд, еко-
номічність, гіпоалерген-
ність, гарно переносять 

неодноразові цикли прання, 

зберігають тепло, легкість 

погано вбирають вологу, 

мають недостатню 

повітряпроникність та 

теплопровідність, 

потребують використання 

постільної білизни високої 

якості  
Ковдри з 

наповнювачем 

холлофайбер 

Найкраще та 

найоптимальніше 

співвідношення 

ціни та якості при 

поєднанні всіх 

переваг 

натуральних та 

штучних 

наповнювачів 

гарно зберігає тепло, вби-рає 

залишки вологи, не-має 

труднощів у догляді (прання 

у машині), гіпо-алергенність 

та антибак-теріальні 

властивості 

спресовуються та 

втрачають початкову форму 

та привабливість 

Бавовняні 

(байкові) 

ковдри 

Універсальні для 

будь-якого сезону 

за рахунок того, 

що відрізняються 

за щільністю 

тонкі, невагомі, ідеально 

підходять для літа та у 

міжсезонний період, мож-на 

прати у пральній ма-шині 

при температурі 40°С, що 

полегшує дог-ляд, 

гіпоалергенні, еколо-гічні, 

м‘які, компактні, доступні за 

ціною 

при неправильному пранні 

стають жорсткими та 

неприємними на дотик та у 

використанні 

Ковдри з 

вовняним 

наповнювачем 

Застосовують 

вовну вівці, вовну 

кози, вовну 

верблюдів, вовну 

мериносів та 

альпака, кашемір 

лікувальні властивості та 

екологічність сировини, 

висока теплопровідність, 

водночас легкість та 

повітряпроникність, 

довговічність, гарно 

вбирають та віддають 

вологу, залишаючись 

сухими на дотик, простота у 

догляді, доступна ціна 

не можна прати (лише сухе 

чищення), протипоказані 

алергікам 
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Вовняні ковдри мають особливу енергетику, сприятливу для повноцінного, 
відновлюючого сили відпочинку. Важко створити щось краще, ніж це зробила 

сама природа, адже вовна наділена підвищеними теплоізоляційними, 

антистатичними властивостями, високою паро- та повітряпроникністю, 

гігроскопічністю та лікувальними властивостями. Ковдри з вовни швидко 

зігрівають і зберігають мікроклімат людини, вбирають зайву вологу, 

залишаючись сухими, не втрачають первинних властивостей в будь-яких 

умовах застосування, у них відсутні алергени і мікроорганізми, покращують 

кровообіг, знімають стрес в м‘язах, нормалізують тиск [10]. 
Залежно від виду вовни, що застосовується у ковдрах, вони можуть мати 

додаткові властивості (табл. 2). 
Таблиця 2 – Додаткові властивості ковдр вовняних залежно від виду 

вовни 

ғ з/п Вид вовни у ковдрі Додаткові властивості вовни у ковдрі 
1 Вовна верблюда не накопичує пил, за умов правильного догляду 

зберігає початковий вигляд протягом 10 років, 

поглинає радіоактивні проміні побутових приладів 
2 Вовна кози наділена масажним ефектом, не доставляючи 

дискомфорту колкістю під час сну 
3 Вовна мериносу містить у волокнах особливу речовину ланолін, що 

сприятливо діє на шкіру тіла людини 
4 Вовна альпака єдина серед інших видів вовни, що не скочується та є 

більш міцнішою із збереженням властивостей, 

притаманним іншим видам вовни 
5 Вовна вівці лікувальні властивості та екологічність сировини, 

висока теплопровідність, водночас легкість та 

повітропроникність, довговічність 
6 Кашемір ніжний на дотик, легкий, теплий вид вовни, здатний 

забезпечити тепло та комфорт під час сну, набагато 

тепліше, ніж звичайні вовняні ковдри, стійкість до 

ушкоджень, гіпоалергенність, ефектність, але висока 

вартість, складність догляду 
 

Загальні технічні вимоги до ковдр вовняних, що зазначені у ГОСТ 9382-78 

«Одеяла чистошерстяные и полушерстяные. Общие технические условия» 

(останні зміни внесено 21.12.2017 р.), виділяють такі види ковдр як ковдри для 

дорослих та ковдри дитячі із наступними номінальними розмірами: для ковдр 

вовняних для дорослих – це розміри 140х205 см, 150х205 см, 170х210 см, для 

ковдр дитячих – розміри 100х140 см, 100х150 см [1]. 
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Сучасні розмірні ознаки меблевих (ліжка, дивани) та текстильних 

(постільна білизна) товарів дають можливість розрізняти ковдри двоспальні, 

полуторні та односпальні. Крім того, серед виробників та у торгівлі існує кілька 

стандартів двоспальних ковдр: 172х205, 175х205 см (так звані «радянські» або 

«англійські»), 200х220 см та 195х215 см (так звані «євророзміри»), 220х240 см 

(так звані «євро-макси»); менш поширений розмір 180х210 см. Стандарти 

полуторних ковдр: 140х205, 145х205 см (так звані «радянські» або 

«англійські») та 150х210, 155х215 см (так звані «євророзміри»); існує ще два 

менш поширених розміри: 160х205 см, 160х220 см, 160х215 см (не мають 

особливої назви). Односпальною ковдрою як правило називають ковдру 

полуторну.  Існує також розмір «king size» - 240х220 см, який призначений для 

великих  ліжок або розкладних диванів. Дитячі ковдри існують більше як 

самостійна категорія. Дані факти підкреслюють потребу в оновленні 

класифікації ковдр за розмірними ознаками. 

За сезонністю виділяють ковдри літні, зимові та позасезонні. За ступенем 

теплопровідності ковдри можуть бути легкими літніми, полегшеними, 

стандартними або позасезонними, теплими та дуже теплими. Цей показник 

виробники позначають на маркуванні у вигляді рисок або крапок - від однієї до 

п‘яти. Чим більше рисок чи крапок – тип тепліше ковдра (рис. 1). Даний фактор 

напряму буде залежати від матеріалів виробництва ковдр та їх наповнювачів. 

Сучасний асортимент передбачає також наявність двосторонніх ковдр (з однієї 

сторони використовується вовна, з іншої – бавовна) та ковдр «чотири сезони», 

які складаються з двох половинок (вовняної та бавовняної), що з‘єднуються між 

собою за допомогою кнопок й застосовуються як дві окремі ковдри або одна 

позасезонна. 

Вибір ковдр за такими критеріями буде залежати від клімату, пори року, 

опалення у приміщенні та суб‘єктивного відчуття тепла. Знову ж таки, ці 

класифікаційні ознаки та критерії потребують уточнення та стандартизації. 
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   дуже тепла                 тепла                позасезонна          полегшена           літня легка  

 

Рисунок 1 – Ступені теплопровідності ковдр 

Розглядаючи загальні технічні вимоги до ковдр, зокрема вовняних, які 

трактує ГОСТ 9382-78 «Одеяла чистошерстяные и полушерстяные. Общие 

технические условия», знову виникає ряд пунктів, які потребують 

удосконалення, доопрацювання, враховуючи зміни на ринку ковдр, якісні 

характеристики матеріалів в сукупності із призначенням та вимоги сьогодення. 

У стандарті виділяються наступні показники якості: поверхнева щільність, 

розривне навантаження смуги ковдри, подовження при розриві, масова доля 

остаточного жиру, стійкість ворсу до стирання, скочування ворсу, стійкість 

пофарбування, художньо-естетичні показники. Кожен з перерахованих 

показників є важливим, але у звичайних умовах, при експлуатації ці параметри 

не перевіряються. Споживачу важливими є експлуатаційні властивості та 

ергономічні показники якості ковдр. Нажаль, стандарт не висвітлює норми на 

ці показники якості [1]. 

Ергономічні показники якості ковдр повинні відображати взаємодію 

людини із виробом, його відповідність гігієнічним, фізіологічним, 

антропометричним та психологічним властивостям людини, що виявляються 

під час експлуатації. Так, ковдри, в т. ч вовняні, повинні відповідати основним 

санітарно-гігієнічним вимогам, а саме бути гігроскопічними, гіпоалергенними, 

не викликати подразнень при контакті із шкірою людини, забезпечувати високу 

теплопровідність та не перешкоджати природній вентиляції. Довговічність та 

практичність у використанні – ще одна не менш важлива вимога до ковдр, яка 

безпосередньо залежить від матеріалів та технології їх виробництва. 

За технологією виробництва ковдри можна поділити на камвольні та 

стьобані (шиті, із наповнювачем), а за способом пошиття – на касетні, стьобані 

та каростеп. 
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Касетна технологія є найбільш практичною й передбачає виробництво 

ковдр із пуховим та вовняним наповнювачем таким чином, що наповнювач 

знаходиться у різних камерах (касетах), за рахунок чого не змішується та не 

переміщується. Розмір секцій (касет) може становити 10х10 або 15х15 см. 

Даний спосіб перешкоджає деформації ковдри та швидкій втраті зовнішнього 

вигляду.  

Стьобані ковдри виготовляють на спеціальних машинах, шляхом прошиття 

виробу в одному напрямку. Це найбільш незручний та непрактичний варіант, 

адже ковдра обов‘язково через деякий час втрачає форму за рахунок 

недостатньої фіксації наповнювача та його перерозподілу.  

Сутність методу каростеп полягає у декоруванні ковдри візерунковою 

строчкою, яка надає виробу привабливого зовнішнього вигляду, але швидко 

втрачає привабливість. 

Камвольні ковдри являють собою тканні вироби, що виробляються на 

ткацьких або жаккардових станках. За волокнистим складом до них належать 

чистововняні (в яких масова частка волокон іншого виду складає не більше ніж 

5%) та напіввовняні (масова частка вовни складає не менше 20%) ковдри. 

За видом переплетень камвольні ковдри можна поділити на: 

- тканні гладкі – виготовляють ручним або машинним способом із ниткою 

основи ворсовою, об‘ємною чи необ‘ємною (рис.2); 

 

Рисунок 2 – Ковдра тканна полотняного переплетення до ворсування, де 1 – 

нитка основи, 2 – нитка утока 

- тканні ворсовані – мають однакову ворсовану поверхню з двох сторін 

(рис. 3); 
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Рисунок 3 – Ковдра тканна, переплетення «Рогожка» до ворсування, де 1 – 

нитка основи ворсування, 2 – нитка утока ворсування 

- тканні полегшені – мають ткацький малюнок із використанням певного 

рапорту, можуть бути ворсованими та неворсованими (рис.4); 

 

Рисунок 4 – Ковдра тканна, переплетення «віконне переплетення» до 

ворсування, де 1 – нитка основи ворсування, 2 – нитка утока ворсування 

- тканні двосторонні – отримуються ткацьким способом з використанням 

однієї або двох ниток основи та одного або двох ниток утка, вподальшому 

ворсовані з двох сторін; можуть бути двокольоровими (різним кольором з обох 

сторін) або жаккардовими (рис.5); 

 

Рисунок 5 – Ковдра двостороння, жаккардова до ворсування, де 1 – нитка 

утка ворсування, 2 – нитка основи ворсування, 3 – нитка утока ворсування 

- тканепрошивні (тафтингові) – основа (каркас) прошивається обємною 

(ворсовою) ниткою, утворюючи обємну стрічку з обох сторін каркасу так, що 

утворюються дві обємні поверхні ковдри (рис.6); 
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Рисунок 6 – Ковдра тафтингова до ворсування, де 1 – обємна нитка 

(лицьовий бік), 2 – тканна основа (каркас), 3 – нитки виворотні  

- голкопробивні – вироблені шляхом поєднання волокнистого шару з 

каркасом з ниток голкопробиванням (рис.7); 

 
Рисунок 7 – Ковдра голкопробивна, де 1 – вертикальне зєднання, 2 та 4 

– шар волокон, 3 – каркас 

- холстопрошивні – утворені з волокнистого шару, зв'язок в якому 

утримується за рахунок ланцюгового стежка, що утворює закриті петлі вздовж 

всього шару волокон; обидві сторони ковд можуть бути ворсованими чи 

неворсованими (рис. 8); 

 
Рисунок 8 – Ковдра холстопрошивна, де 1 – волокнистий шар, 2 – нитки 

ланцюжкового стежка 

- вязані – виготовляють на вязальній машині з використанням вовняних 

вичосів; 

-  мереживні – виготовляють на гардинно-тюлевій машині. 

Отже, сьогодні на ринку представлена велика кількість ковдр, які 

відрізняються за сировинним складом, видом наповнювача, технологією 

виробнитва, розмірними ознаками, функціональним призначенням, сезонністю 
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використання, ступенем теплопровідності, від яких залежать вподальшому їх 

якість та можливість тривалого використання ковдр за призначенням. Виявлена 

в процесі опрацювання теми розбіжність реальної ситуації на ринку ковдр із 

стандартами, їх застарілість, спонукають до розробки нової класифікації ковдр, 

в тому числі ковдр вовняних, враховуючи сучасний стан ринку меблевих 

товарів, текстильних метеріалів, потреб та вимог споживача, модні тенденції. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ КАНЦТОВАРІВ 

В статті проведено огляд ринку канцелярських товарів в Україні; здійснено їх 

класифікацію за різними ознаками; висвітлено вимоги до якості канцтоварів, 

виготовлених з різної сировини. 

Ключові слова: канцелярські товари, ринок канцтоварів, класифікація 

канцтоварів, якість, вимоги до якості канцелярських товарів. 

Важливе місце у роздрібному продажу непродовольчих товарів займають 

канцелярські товари, які охоплюють широкий асортимент різних виробів 

повсякденного попиту, оскільки ними користуються практично як фізичні, так і 

юридичні особи. Канцелярські товари – це вироби та приладдя, що 

використовуються для листування та оформлення документації. Вони 

складають окрему статтю у витратах будь-якого підприємства [4]. 

Останніми роками асортимент канцелярських товарів значно розширився, 

з‘явилася велика кількість нових товарів з поліпшеними споживними 

властивостями.  

Теоретичним та практичним аспектам вивчення канцелярських товарів 

присвячені праці таких науковців, як Байдакова Л.І., Передрій О.І., Байдакова 

І.М.; Глушкова Т.Г.; Корженко К.А.; Кривенко Е.; Мазовецька В.; Чечик А.М. 

та інші. Однак питання класифікації та вимог до якості канцтоварів практично 

не досліджені. 

Метою статті є огляд ринку канцелярських товарів в Україні; здійснення їх 

класифікації за різними ознаками; висвітлення вимог до якості канцтоварів, 

виготовлених з різної сировини. 

В Україні вперше за останні три роки продаж канцелярських товарів 

збільшився – насамперед внаслідок невеликого пожвавлення економіки і 

поліпшення споживчих настроїв. 
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Кожен гравець ринку намагається диверсифікувати ризики і шукати нові 

напрямки, які б допомогли утримати продаж на одному рівні. Однак через 

високу конкуренцію і низьку маржинальність зробити це досить складно. Тому 

за останні кілька років на ринок канцелярських товарів не вийшов жоден новий 

гравець [7]. 

У 2016 році в Україні було продано канцтоварів на суму $250-350 млн. 

Причому вперше з початку кризи рік завершився зростанням продажу – на 15-

50% порівняно з 2015 роком [8]. 

Наразі один з основних споживачів канцтоварів – корпоративний сектор – 

не розвивається, а тільки скорочує витрати, в тому числі й на канцтовари. 

Основний удар по бізнесу криза завдала в 2014-2015 роках. Тоді багато хто 

згортав свої представництва та офіси в регіонах або й зовсім зникав з ринку. 

Сьогодні теж спостерігаються такі явища, але набагато менше, ніж раніше. Так, 

тільки в банківському секторі за 2014-2015 роки було закрито близько 23%, або 

3 тис. 525 відділень. У той період деякі компанії навіть перестали закуповувати 

канцтовари для своїх співробітників і їм доводилося своїм коштом придбавати 

ручки і блокноти для роботи. 

У сегменті шкільних канцтоварів ситуація залежить від кількості учнів та 

купівельної спроможності населення. У вересні 2016 року в перший клас пішли 

394 тис. дітей, що на 5% менше, ніж у вересні 2015-го. А кількість учнів у 

школах знизилася в сільській місцевості на 14 тис. 703 дитини, в містах на 45 

тис. 900 школярів [8]. На дітях економлять в останню чергу. Попит на шкільні 

товари буде триматися ще тривалий час, незважаючи на цифровізацію школи в 

Україні. 

В цілому споживачі переорієнтувалися на більш дешеві товари. У тому 

числі в рамках однієї торгової марки покупці стали переходити на більш 

бюджетні варіанти. Наприклад, раніше переважно купували файли 40-50 

мікрон, натепер же 25-03 мікрона – це вже практично стандарт. 

Всі канцтовари можна розділити на дві групи: шкільну і офісну. 

Український ринок сформувався таким образом, що шкільну «канцелярію» 
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виробляють вітчизняні заводи, а імпортери орієнтуються на товар для офісів. 

Втім, іноді підприємці вирішують, окрім імпортної, представляти і власну 

продукцію [9]. 

Ринок канцтоварів в Україні висококонкурентний і низькомаржинальний. 

Велика частина товарів – імпортна, їх везуть із Китаю і Європи. Але після двох 

криз розстановка сил на ринку істотно змінилася. Продукція, вироблена в 

Україні, стала користуватися великим попитом завдяки більш низькій ціні. Це 

привело до того, що деякі імпортери стали замовляти випуск товарів під 

власною торговою маркою (ВТМ) на потужностях українських виробників. 

Роблять акцент на товарах під ВТМ і самі підприємства. Наприклад, з відомих – 

це ТМ Buromax, Skiper і Economix [6].  

Єдиної класифікації канцелярських товарів нема. 

За призначенням вони поділяються на: папір та картон; вироби з паперу та 

картону; приладдя для письма, креслення та малювання; шкільні товари; 

канцелярське приладдя та засоби організаційної техніки (офісні товари). 

За матеріалом виготовлення вони поділяються на металеві, дерев‘яні, 

пластмасові, склокерамічні та мастичні.  

До металевих канцтоварів відносяться: шпильки, кліпси, скріпки, 

діркопробивачі, машинки-зшивачі і скоби до них (стиплери), ножиці, лінійки і т. п. 

До дерев‘яних і пластмасових відносять: підставки під перекидні календарі 

чи для письмового приладу, лінійки канцелярські, келихи, ножі для різання 

паперів тощо. 

Склокераміка в основному застосовується з метою скульптурно-

художнього оформлення письмових приладів та ін. 

До мастичних канцтоварів відносять: фарби штемпельні, клей, сургуч і 

фарби ротаторні. Важливо зазначити, що сургуч складається з каніфолі, воску і 

крейди, а штемпельна фарба є водним розчином декстрину, барвника, 

гліцерину й антисептиків. 
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До канцелярських засобів для письма відносять наступні: олівці, ручки, 

пера, пишучі вузли для чорнила, комплекти для писання, чорнило, туш, 

фломастери, маркери тощо. 

Кожен з цих товарів можна класифікувати за рядом ознак. Так, олівці за 

призначенням бувають шкільні, для креслення, для писання або малювання, 

креслярські, спеціальні; за особливостями конструкції – у дерев‘яній оболонці, 

механічні, маркувальні. В свою чергу, олівці у дерев‘яній оболонці поділяються 

за матеріалом стрижня (чорно-графітні, кольорові, спеціальні), твердістю 

стрижня (15 до груп – від 6М 7Т), формою та кольором оболонки, діаметром 

стрижня, довжиною та діаметром олівця. 

Канцелярське приладдя для креслення класифікується за призначенням 

(креслярські дошки і столи, креслярські інструменти, вимірювальне 

креслярське приладдя). В свою чергу, креслярські інструменти за призначенням 

можна поділити на циркулі, рейсфедери, готувальні – набори інструментів 

(останні за призначенням і кількістю інструментів поділяють на шкільні, 

конструкторські, універсальні, спеціальні). Вимірювальне креслярське 

приладдя включає лінійки, рейсшини, кутники, лекала і транспортири. 

Канцелярське приладдя за призначенням поділяють на такі групи, як 

приладдя для діловодства, дрібноофісна техніка та офісні дрібниці, штемпельне 

приладдя, настільні набори. Іноді до цієї групи відносять аксесуари зі шкіри та 

господарські товари для офісу [2]. 

Кожен канцелярський товар є носієм різних конкретних властивостей, що 

відображають його корисність і відповідають визначеним потребам споживачів. 

Корисність канцтоварів визначає їх споживчу вартість. При чому, споживча 

вартість того або іншого товару має бути оцінена, тобто визначений рівень його 

якості.  

Таким чином, споживча вартість і якість канцтоварів безпосередньо 

зв‘язані між собою, але це не однакові поняття, оскільки одна і та ж споживча 

вартість може бути корисною не в однаковій мірі. Так, на відміну від споживчої 

вартості якість канцтоварів характеризує ступінь їх придатності до споживання, 

тобто кількісну її сторону. 
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Якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей 

канцтоварів, що зумовлює ступінь їх придатності задовольняти потреби 

покупців відповідно до призначення [5]. 

Усі канцелярські товари насамперед групуються за однією ознакою – 

сировиною, тому що їх велика кількість значно обмежує інші види 

класифікації. Зважаючи на це, якість канцелярських товарів доцільно 

розглядати саме через призму сировини, з якої вони виготовлені. 

У канцтоварів із пластмас не допускаються такі дефекти, як тріщини, 

раковини, значні сторонні домішки, здуття, стикові шви і сильні короблення. 

Задирки від облою повинні бути добре зачищені і заполіровані, а сам 

канцелярський товар не повинен мати подряпин і щербин. Крайки канцтоварів 

мають бути рівними, без гострих граней, тріщин і задирок. Місця стикування 

прес-форм канцтоварів повинні бути гарно зачищені. Канцтовари, які 

виготовлені механічною обробкою, не повинні мати, також і подряпин або 

рисок від абразивних матеріалів і сколів, що з‘являються при обробці на 

автоматичних верстатах. 

Дефекти канцтоварів, як правило, виникають як від невдало підібраного 

складу пластмаси, так і від неправильного вибору і недотримання 

технологічних процесів виробництва, а також унаслідок недостатньої обробки 

уже відформованих канцтоварів. Багато дефектів канцтоварів виникає при 

недостатньо високих температурах і тиску при їх формуванні, а також при 

надлишковому утриманні летких речовин у формувальному матеріалі, при 

невірній конструкції і поганому виготовленні пресувальних форм. У разі, якщо 

внутрішня поверхня форми канцтоварів недостатньо відполірована і має явні 

дефекти (риски, подряпини, щербини), то при формуванні виробу усі вони 

відіб‘ються на його поверхні. Ясно, що крім зачищення задирок і затверділих 

плівок, відформовані канцелярські товари не потребують додаткового 

опрацювання, адже тільки при неякісному зачищенні виникають дефекти [1]. 

Оцінка конструкції пластмасових канцтоварів починається з перевірки 

правильності вибору пластмаси для їх виробництва, оскільки вид і природа 
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матеріалу визначають їх основні властивості. Товари мають бути виготовлені 

тільки з тих пластмас, які передбачені нормативами і стандартом. Виконання 

таких вимог, як правило, гарантується заводами-виробниками. Проте, споживач 

має право перевірки правильності вибору пластичної маси для виготовлення 

канцелярських виробів. Так, з метою встановлення природи пластмаси, 

використовують найпростіші методи розпізнавання. У практиці роздрібної 

торгівлі звичайне дотримання цих вимог, зазвичай, не перевіряється. Однак, 

періодична перевірка, особливо для канцелярських товарів з нових пластмас, 

безумовно необхідна. 

Конструкція канцелярських товарів, їх форма та розміри мають 

відповідати технічному опису, кресленням і затвердженим еталонам. При 

цьому відзначають, наскільки окремі деталі товарів вірно підібрані за кольором 

і відтінкам, чи якісно пригнані. 

З метою перевірки канцелярських товарів, які складаються з декількох 

рознімних частин, доцільно звертати увагу на правильність їхнього прилягання 

одна до одної, легкість закривання та відкривання. 

Багато пластмасових канцелярських товарів доцільно перевіряти на 

стійкість їх на плоскій поверхні. Зокрема, це стосується, наприклад, лотків для 

зберігання документації або пластмасових місткостей для зберігання олівців 

тощо. 

При визначенні лінійних розмірів канцелярських товарів доцільно 

використовувати міліметрову лінійку, мікрометр і штанген-циркуль. Місткість 

банок можна визначити мірними циліндрами. У порожніх канцтоварах круглої 

форми перевіряють діаметр верхньої частини і висоту, у товарах овальної і 

прямокутної форми – довжину, ширину і висоту. 

При оцінці зовнішнього вигляду й обробки канцтоварів доцільно 

враховувати спосіб їх виготовлення. Необхідно, щоб поверхня пресованих 

товарів була гладкою і блискучою. При цьому, рельєф малюнка виробу має 

бути виразним, без перекручування, деталі орнаменту, які повторюються, бути 

однаковими. 
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Краї канцтоварів мають бути рівними, гладкими, без гострих граней, 

тріщин та задирок. Товари, які піддаються механічній обробці, не повинні мати 

подряпин від шліфувальних матеріалів і сколів, які можуть виникати під час 

обробки на верстатах.  

При огляді склеєних товарів слід враховувати, що наявність потьоків, які 

спотворюють їх зовнішній вигляд, і наявність виступаючого клею на лицьовій 

поверхні нормативними вимогами не допускається. 

До окремих видів канцелярських товарів, залежно від призначення та умов 

експлуатації, пред‘являються додаткові вимоги, які передбачені відповідними 

стандартами або технічними умовами. 

Товари, які не відповідають формі, конструкції, розмірам, кольору 

еталонам або технічним описам, вважаються нестандартними і повинні 

повертатися постачальникам і заводам-виробникам. 

Якщо канцтовари із пластмас за зовнішнім виглядом, маркуванням, якістю 

обробки, характером оздоблення, формою, конструкцією та розмірами 

відповідають усім встановленим вимогам, приступають до перевірки наявності 

зовнішніх дефектів, з огляду на вид дефектів, місце розташування, розмір та їх 

кількість. 

Після перевірки якості зовнішнього вигляду канцелярських товарів 

перевіряються і інші показники, передбачені стандартами, зокрема – це: 

міграція барвника, короблення, міцність до удару, стійкість малюнка до 

стирання тощо. 

Випробування якості канцелярських виробів проводяться відповідно до 

методів, зазначених в стандартах. У закладах торгівлі для проведення таких 

випробувань роблять статистичну вибірку певної кількості виробів для кожного 

випробування [3]. 

При незадовільних результатах перевірки якості канцтоварів хоча б за 

одним із показників, проводять повторну перевірку цього показника на 

подвоєній кількості зразків товарів, взятих з тієї ж партії. При цьому, 

результати повторної перевірки якості вважаються остаточними і 

поширюються на всю партію. 
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Щоб правильно оцінити якість металевих канцтоварів, необхідно знати  

їхні механічні властивості. 

Механічні властивості металевих канцтоварів характеризують здатність 

металів і сплавів протистояти дії зовнішніх сил – статичних і динамічних, що 

розтягують і стискують, скручують і зрізають, викликають різні види їх 

деформації. 

Основними механічними властивостями металів для виробництва 

канцелярських товарів є пружність, пластичність, міцність, твердість, 

крихкість, ударна в‘язкість, витривалість, опір крутінню й ін. 

При оцінці показників механічних властивостей металевих канцтоварів 

розрізняють декілька груп критеріїв: 

- критерії, які характеризують якість металевих товарів без врахування 

їхнього призначення. Їх знаходять через стандартні випробування зразків при 

статичних і динамічних навантаженнях; 

- критерії оцінки конструктивної стійкості металевих канцтоварів, які 

відбивають працездатність металу в умовах експлуатації. Ці критерії 

визначають дві групи оцінок якості металевих канцтоварів: 

1) критерії, що визначають надійність металевих товарів, які можуть мати 

наскрізні отвори, неметалеві включення, тріщини, надрізи, пустоти та ін. При 

цьому, тріщини і мікропустоти є концентраторами напруг, і такі металеві 

канцтовари руйнуються; 

2) критерії, які визначають довговічність металевих канцелярських виробів 

– зносостійкість, опір втомі та опір корозії; 

3) критерії конструктивної стійкості металевих канцелярських виробів, які 

залежать від залишкових напруг і виникають внаслідок їх обробки. 

Міцністю називається здатність металевих канцелярських товарів 

протистояти руйнівному впливу зовнішніх сил. Залежно від напрямку дії цих 

сил розрізняють міцність на розтяг, згинання, стискання, що характеризуються 

напругою, яка відповідає найбільшим силам, що розривають або стискують, а 

також найбільшому вигинальному моменту, який витримує зразок-еталон [10]. 
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Щодо якості дерев‘яних канцелярських товарів, то головний показник 

якості деревини – це її вологість. Це пов‘язано з тим, що дерево, повинно 

містити від 13 до 15% вологи. У разі, якщо рівень вологості буде дещо 

більшим, то деревина швидко згниє чи під час подальшого висихання почне 

тріскатися та деформуватися.  

Деревину для виробництва дерев‘яних канцтоварів висушують двома 

способами: у спеціально призначених для сушки камерах, тобто закритим 

способом, або під навісом від 2 до 4 років – відкритий спосіб. Оглядаючи 

деревину, слід звертати увагу на такі дефекти, як деформація, сучки, щілини, 

тріщини, сині розводи. При цьому, на дошках тріщини бувають торцевими, 

поздовжніми і поперечними. 

Виникненню тріщин сприяють неправильні розпили на дошки, порушення 

умов сушіння або використання для виробництва хворого дерева. Подібний 

матеріал вважають браком, він не підходить для виготовлення дерев‘яних 

канцелярських товарів.  

Сучки на поверхні деревини утворюють овальні кільця, але навколо 

«живого сучка» ніколи не буде чорного кільця. Зважаючи на це «живий сучок» 

вважається нормальною якістю для пиломатеріалів, оскільки на цьому місці 

смола буде ще довго виділятися, і обробляти таку деревину досить легко. 

Навколо «мертвого сучка» є кільце темного кольору, що свідчить про високу 

якість сушіння, але в той же час сучок може випасти зі свого гнізда і в дошці 

може з‘явитися наскрізна дірка [1]. 

Слід зазначити, що при порушенні умов сушіння деревина починає 

деформуватися, тобто прогинатися, вигинатися і скручуватися, а такий матеріал 

зазвичай для виробництва канцелярських товарів непридатний. Розводи 

синього кольору свідчать про наявність в деревині цвілі, при чому, чим 

сильніше розвиток цвілі, то тим яскравіший колір. Така деревина відноситься 

до чистого браку. Але, якщо плям небагато і вони мають блідий колір, то 

деревину можна спробувати відновити, для цього її ретельно протравлюють 

антисептиком і просушують на повітрі. 
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Вологість – основний ворог дерев‘яних канцелярських виробів. Яким би 

якісний не був деревний матеріал, надлишок вологи завжди призводить до його 

загнивання. Слід зазначити, що у деревини, обробленої антисептичною 

сумішшю при високому тиску, просочені як зовнішні шари, так і глибинні. 

Тому така деревина дуже стійка до впливу вологи. Особливо це відноситься до 

хвойних порід, у яких більш м‘яка структура схильна до гниття більше, ніж у 

листяних порід. Деревина з такою заводською обробкою коштуватиме дорожче 

і відповідно канцелярські вироби з неї будуть якісніші [2]. 

Варто зауважити, що існує три види антисептиків: водорозчинні, органічні 

і масляні, які добре захищають деревину від вологи. Краще всього 

використовувати водорозчинні антисептики, хоча вони трохи поступаються 

органічним і масляним. 

Отже, канцелярські товари, які реалізуються на вітчизняному ринку, 

поділяють на пластмасові, металеві, дерев‘яні та мастичні.  

Єдиної класифікації канцелярських товарів не існує. Як правило, вони 

згруповані за однією ознакою – сировиною. 

Якість для кожного виду канцелярських товарів є непостійною. Вона є 

відносною категорією і змінюється із розвитком науки, техніки та попиту на 

них. 
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В умовах ринкової економіки важливим питанням є забезпечення 

населення високоякісною та конкурентоспроможною продукцією харчування. 

М'ясо та м‘ясні товари займають важливе місце в забезпеченні нормального 

функціонування організму людини, а саме шляхом надходження через них 

повноцінних білків, мінеральних речовин, насичених і поліненасичених жирних 

кислот та інших поживних речовин. Здійснення митних формальностей, в тому 

числі експертизи, дозволяє зменшити кількість випадків переміщення через 

митний кордон України неякісних продуктів харчування. 

Дослідження питань експертизи та митних формальностей при 

переміщенні м‘яса та м‘ясних товарів через митний кордон України дозволяє 

узагальнити та проаналізувати  основні контролюючі, фіскальні, 

правоохоронні, захисні та статистичні задачі, що виникають перед митними 

органами України. 

Основною метою даної статті є висвітлення основних принципів та вимог 

до проведення експертизи та митних формальностей при переміщенні м‘яса та 

м‘ясних продуктів через митний кордон України. 

На сьогоднішній день велику увагу дослідженню експертизи та митних 

формальностей при переміщенні м‘яса та м‘ясних товарів через митний кордон 

України приділяють такі вчені: Породіна Л.В., Лихоніна Г.О.,Щербяк А.П., 

Дзюбинський А.В.,Венцель В.Т, Софіщенко І.Я., Руба М.О.,Ягелюк С.В, 

Байдакова І.М. та інші. 

Відповідно до Митного Кодексу України митні формальності – це 

сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами і органами 

доходів і зборів з метою дотримання вимог законодавства України з питань 

державної митної справи. 

До митних формальностей, які використовуються при переміщенні через 

митний кордон України м‘яса та м‘ясних товарів відносяться митний контроль 

та митне оформлення. Дані формальності є невід‘ємною частиною пропуску 

через митний кордон України будь-яких товарів. 
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Митне оформлення м‘яса та м‘ясних товарів розпочинається з моменту 

подання в органи доходів та зборів декларантом декларації або документа, що її 

замінює та усіх інших необхідних документів, а саме: 

- товаро-транспортні документи; 

- зовнішньоекономічний контракт; 

- рахунок або інший документ, що підтверджує ціну товару; 

- документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару 

згідно з УКТЗЕД; 

- міжнародний ветеринарний сертифікат відповідного зразку; 

- сертифікат якості. 

Процедура декларування є обов‘язковою в процесі митного оформлення 

товарів. Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою 

формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про 

товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, 

необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При 

застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як 

електронні документи, так і документи на паперовому носії. 

Умови та порядок декларування, перелік відомостей, необхідних для 

здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Митним  

Кодексом України [1]. 

Митне оформлення м‘яса та м‘ясних товарів здійснюється органами 

доходів і зборів на підставі митної декларації, до якої декларантом залежно від 

митних формальностей, для митних режимів, та заявленої мети переміщення 

вносяться такі відомості, у тому числі у вигляді кодів: 

1. заявлений митний режим, тип декларації та відомості про особливості 

переміщення; 

2. відомості про декларанта, уповноважену особу, яка склала декларацію, 

відправника, одержувача, перевізника товарів і сторони зовнішньоекономічного 

договору (контракту) або іншого документа, що використовується в 

міжнародній практиці замість договору (контракту), а в разі якщо 
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зовнішньоекономічний договір (контракт) укладено на підставі 

посередницького договору, - також про іншу, крім сторони 

зовнішньоекономічного договору (контракту), сторону такого посередницького 

договору; 

3. відомості про найменування країн відправлення та призначення; 

4. відомості про транспортні засоби комерційного призначення, що 

використовуються для міжнародного перевезення товарів та/або їх перевезення 

митною територією України під митним контролем, та контейнери; 

5. відомості про товари: 

5.1.  найменування; 

5.2. звичайний торговельний опис, що дає змогу ідентифікувати та 

класифікувати товар; 

5.3. торговельна марка та виробник товарів (за наявності у 

товаросупровідних та комерційних документах); 

5.4.  код товару згідно з УКТ ЗЕД; 

5.5. найменування країни походження товарів (за наявності); 

5.6. опис упаковки (кількість, вид); 

5.7. кількість у кілограмах (вага брутто та вага нетто); 

5.8. фактурна вартість товарів; 

5.9. митна вартість товарів та метод її визначення; 

5.10. відомості про уповноважені банки декларанта; 

5.11. статистична вартість товарів; 

6. відомості про нарахування митних та інших платежів, а також про 

застосування заходів гарантування їх сплати: 

6.1. курс валюти України до іноземної валюти, у якій складені рахунки; 

ставки митних платежів; 

6.2. застосування пільг зі сплати митних платежів; 

6.3.  суми митних платежів; 

6.4. офіційний 

6.5.  спосіб і особливості нарахування та сплати митних платежів; 
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6.6.  спосіб забезпечення сплати митних платежів (у разі застосування 

заходів гарантування їх сплати); 

7. відомості про зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший 

документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору 

(контракту), та його основні умови; 

8. відомості, що підтверджують дотримання встановлених законодавством 

заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України; 

9. відомості про документи, передбачені частиною третьою статті 335 

цього Кодексу; 

10. довідковий номер декларації (за бажанням декларанта) [4]. 

У фіскальних органах митне оформлення м‘яса та м‘ясних товарів, якi 

згiдно з постановою КабiнетуМiнiстрiв України вiд 05 жовтня 2011 року ғ1031 

«Деякi питання здiйснення державного контролю товарiв, що перемiщуються 

через митний кордон України» пiдлягають одночасно ветеринарно-санiтарному 

та санiтарно-епiдемiологiчному контролю, може бути завершене за наявностi: 

1. ветеринарного свiдоцтва форми Ф-2 (зазначається в графi 44 МД за 

кодом документа 5053), яке видається спецiалiстами структурних 

пiдроздiлiврегiональних служб державного ветеринарного контролю на 

державному кордонi та транспортiпiсля проведення ветеринарно-санiтарної 

експертизи у державнiйлабораторiї ветеринарної медицини за мiсцем 

одержання вантажу у порядку, затвердженому постановою КабiнетуМiнiстрiв 

України вiд 21 листопада 2013 року ғ857; 

2. вiдбиткiв номерної гербової печатки iнспекторiврегiональної служби 

державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду на державному 

кордонi та транспортi на товаросупровiдних документах (зазначається в графi 

44 МД за кодом документа 5508). 

Зразки вiдбиткiв номерної гербової печатки iнспекторiв регiональної 

служби державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду на 

державному кордонi та транспортi розмiщено в автоматизованiй iнформацiйнiй 

системi управлiння документами ДФС (вх. ғ61080/5 вiд 21.10.2015) [2]. 
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Таким чином, митне оформлення при переміщенні м‘яса та м‘ясних 

товарів через митний кордон України неможливо закінчити без проведення 

відповідного митного контролю.  

Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному 

кордоні та транспортіздійснюютьсярегіональними службами державного 

ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні та транспорті, 

їхструктурнимипідрозділами (пунктами). Безпосередньо ветеринарно-

санітарний контроль на державному кордоні та транспорті здійснюють 

державні інспектори ветеринарної медицини з оформленням відповідних 

документів. Робочі місця зазначених осіб облаштовуються у пункті пропуску 

через державний кордон. 

Відповідно до законодавства пропуск через митний кордон України, 

підконтрольних служб і ветеринарної медицини, дозволяється тільки з країн, 

благополучних в епізоотичному плані, за наявності оригіналу ветеринарного 

сертифіката країни походження з обов‘язковим зазначенням конкретного 

одержувача та при виконанні ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну 

вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, після 

проходження обов‘язкового ветеринарного контролю. 

Рішення про пропуск таких вантажів або окремих предметів приймаються 

начальником прикордонного чи транспортних пунктів держконтролю, а за 

необхідності – начальником регіональноїслужби держветконтролю на кордоні і 

транспорті. 

Ветеринарно-санітарна експертиза являє собою комплекс діагностичних і 

спеціальних досліджень з метою оцінки якості і безпечності сировини 

тваринного і рослинного походження, харчових продуктів, що призначаються 

для харчування людей, переробки і годівлі тварин [5]. 

Відбір проб для проведення аналізу в державних лабораторіях 

ветеринарної медицини проводиться спеціалістами регіональних служб 

державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті за 

участю представників державної ветеринарної медицини, митниці і власника 

товару, про що складається відповідний акт. 
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Пункт державного ветеринарного контролю має право в установленому 

порядку припиняти або тимчасово забороняти перевезення (переміщення) 

вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, в разі 

небезпечної епізоотичної ситуації у країні-експортері, встановлення порушень 

ветеринарних вимог, неправильного оформлення ветеринарних документів, 

розбіжностей у них чи в разі відсутності таких документів про це складається 

відповідний акт у трьох примірниках, які подаються, відповідно, старшим змін 

прикордонного наряду та митнихорганів. 

При здійсненні ветеринарного контролю в разі виявлення невідповідності 

назви вантажу, вказаного в іноземному ветеринарному сертифікаті та 

санітарному сертифікаті, до фактичної, а також невідповідності характеристик 

якості продукції до вказаних, митному органу видається відповідний акт, на 

підставі якого вантаж підлягає поверненню відправнику. 

Основним завданням ветеринарно-санітарної експертизи є попередження 

інфекційних та інвазійних хвороб людей, характерних для тварин, збудники 

яких передаються через харчові продукти, кормові і технічні продукти 

тваринного і рослинного походження [3]. 

Слід зауважити, що обов‘язковою умовою ввезення м‘яса та м‘ясних 

товарів на митну територію України є врахування епізоотичного стану в країні-

експортері. У випадках погіршання епізоотичного стану в будь-якій державі 

відповідними державними інспекціями країни імпорту може бути оголошена 

заборона на ввезення певних товарів тваринного походження, що вважається 

одним із методів нетарифного регулювання імпорту [6]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що митні формальності та 

експертиза м‘яса та м‘ясних товарів при переміщенні через митний кордон 

України відіграє важливу роль у появі на митній території України якісних та 

безпечних для організму людини товарів та унеможливлює вивіз неякісної, 

шкідливої та неконкурентоспроможної вітчизняної продукції на світовому 

ринку. 
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Реформування агропромислового комплексу, зміна відносин власності на 

основні засоби виробництва вимагають уточнення пріоритетів розвитку ринку 

сільськогосподарської техніки і техніко-технологічних послуг, системи 

інженерно-технічного забезпечення, удосконалення її структури, а також 

взаємовідносин між виробниками технічних засобів, постачальниками, 

сервісними підприємствами, споживачами машин і послуг, що визначало 

актуальність таких досліджень. 

Теоретичні і практичні аспекти проблеми організації інженерно-технічного 

забезпечення сільськогосподарського виробництва в умовах його 

реформування та адаптації до ринкових засад господарювання розглядаються в 

працях Я.К. Білоуська, В.Г. Більського, Є.А. Бузовського, П.І. Гайдуцького, 

В.А. Горемикіна,  Я.С. Гукова, А.А. Демка, П.А. Денисенка, М.В. Зубця,  

Ю.О. Конкіна, М.П. Кононенка, В.І. Кравчука, Г.А. Лісовського,  М.Г. Лобаса, 

М.Й. Малика, І.П. Масла, М. Молодика, П.О. Мосіюка, Г.М. Підлісецького, 

В.О. Питулька, Л.В. Погорілого, І.Г. Тивоненка, П.Т. Саблука, В.П. Ситника, 

С.С. Черепанова, А.В. Шпилька та інших вчених і практиків.  

Вагомість отриманих ними наукових і практичних результатів в 

удосконаленні інженерно-технічного обслуговування агропромислового 

виробництва незаперечна, особливо при розгляді питань організації окремих 

ланок ринкової системи матеріально-технічного забезпечення. Проте, і на 

сьогодні залишаються недостатньо розкритими питання, пов‘язані з 

дослідженням проблеми в цілому, як єдиної взаємопов‘язаної системи техніко-

технологічного забезпечення сільського господарства, відсутня повна 

товарознавча характеристика техніки, яка відноситься до малої 

сільськогосподарської техніки. 

Нині забезпечення аграрного сектору технікою загалом не відповідає 

сучасним вимогам сільськогосподарського виробництва. Наявний машинно- 

тракторний парк (МТП) машин скоротився у 1,5-2 рази; його зношеність 

досягла 70-90%. Значно зросло навантаження на технічні засоби, збільшилися 

терміни виконання сільськогосподарських робіт, порушуються вимоги 

агротехніки і відповідно зростають втрати врожаю. 
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Потреба у тракторах забезпечується на 84%, в зернових комбайнах на 54%, 

а в машинах для заготівлі кормів на 38%. Найбільше загострилась проблема з 

постачанням села енерго-насиченими потужними тракторами, 

зернозбиральними комбайнами та іншою складною і дорогою технікою, висока 

вартість якої ускладнює розв'язання цієї проблеми. 

У сучасних умовах, щоб створити і випускати конкурентоспроможну 

сільськогосподарську техніку, провідні виробники мають у своєму складі 

потужні науково-дослідні й конструкторські центри з розвинутою 

випробувальною базою для відпрацювання конструкцій. 

Більшість вітчизняних заводів сільськогосподарського машинобудування 

виробляє невеликі партії сільськогосподарських машин, на суму, що не 

перевищує 3 млн грн. Не маючи в своєму складі необхідної дослідно-

конструкторської й випробувальної бази, ці підприємства відтворюють 

морально застарілі конструкції машин, які були розроблені 10- 20 років тому, 

або намагаються копіювати прості машини зарубіжних виробників.  

Мета даної статті полягає в товарознавчих аспектах дослідження 

вітчизняного ринку малої сільськогосподарської техніки, збільшення 

асортиментних груп та вдосконалення асортиментного переліку товарів малої 

сільськогосподарської техніки орієнтованого на сучасного споживача. 

Найвищий відсоток концентрації світового виробництва 

сільськогосподарської техніки одночасно з найвищим показником рівня 

міжнародної торгівлі зосереджено у Північній Америці та Західній Європі. 

Ринок цих регіонів є найбільшим, саме вони визначають тенденції розвитку 

усього світового ринку.  

Серед основних постачальників сільськогосподарської техніки, присутніх 

на ринку України, варто відзначити такі компанії, як, зокрема, «Мінський 

тракторний завод», «AGCO», «Amadas», «CASE IH», «Claas», «John Deere», 

«Massey Fergusson», «Mainero», «New Holland», «Valley», «Lindsay», «Plásticos 

Pen-Pla», «Fabimag», «MacDon». Велика кількість згаданих підприємств 

забезпечує українського аграрія широким асортиментом необхідної техніки, 

чим збільшують свою частку на українському ринку [1]. 
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В Україні з 2014 р. прослідковується чітка тенденція до скорочення ринку 

сільгосптехніки, що обумовлено як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками 

(табл. 1).  

Таблиця 1 – Показники зовнішньоекономічної торгівлі тракторами та 

запчастинами до них в Україні в 2011–2016 рр., тис. дол. [2] 

Трактори 

та інша 
с/г 

техніка 

Імпорт, 

вартість 
Імпорт, 

питома 

вага, % 

Імпорт, 

вага 

нетто 

Експорт, 

вартість 
Експорт, 

вартість 
Експорт, 

вага 

нетто 

Сальдо 

2011  р. 559 081 0,0069 135210 78653 0,0012 13994 -480428 
2012 р. 564832 0,0068 137639 76852 0,0011 13899 -487980 
2013 р. 562771 0,0073 142599 63922 0,001 11037 -498849 
2014 р. 274118 0,0052 72887 55002 0,001 11954 -219116 
2015 р. 229940 0,0063 77469 26522 0,0007 8330 -203418 
2016 р. 517739 0,0133 126951 9097 0,003 3606 -508642 

 

Падіння світових цін на сільськогосподарські культури, зміна 

геополітичної обстановки, втрата державою частини земель 

сільськогосподарського призначення, перехід на нові ринки збуту, девальвація 

гривні, високі банківські відсотки, скорочення преференцій для виробників 

сільськогосподарської продукції (зміна Податкового кодексу та скасування 

спеціального режиму ПДВ) істотно відбилися на фінансовому стані аграрних 

підприємств [3]. 

На жаль, основна частина ринку сільськогосподарських знарядь нині 

виробляє машини і обладнання, що відстають на 2 покоління. Україна імпортує 

машини 2-го та 3-го поколінь, що також призводить до процесу старіння 

технічного потенціалу. Більшість сільськогосподарського обладнання має 

рівень зносу більше ніж на 80%. Питання забезпечення сільгосптехнікою 

назріло давно, адже нині наявний парк в Україні – це 50 тис. одиниць техніки, з 

яких 72% – техніка, старша за 16 років [4]. 

Водночас слід відзначити, що позитивним явищем є скасування в Україні 

обов‘язкової сертифікації сільськогосподарської техніки. Згідно з Наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ғ 1699, що набув 

чинності 1 січня 2016 р., постачальникам і виробникам техніки для аграрної 

сфери більше не потрібно отримувати український сертифікат відповідності. 
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Нами досліджено сумарний обсяг імпорту та експорту окремих видів малої 

сільськогосподарської техніки в Україні (табл. 2). 

Таблиця 2 – Сумарний обсяг імпорту та експорту малої 

сільськогосподарської техніки в Україні, тис. дол. США [5] 

Код 

товарної 

позиції 

Назва товарної позиції Імпорт Експорт 
Роки 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
8432 Машини та обладнан-

ня для сільського 

господарства, садові 

або лісогосподарські 

для підготовки або 

оброблення грунту 

131305 244501 321034 34575 36635 43892 

8433 Машини або механіз-
ми для збирання, 

обмолоту сільсько-
господарських куль-
тур;газонокосарки та 

сінокосарки; машини 

для сортування яєць, 

плодів або інших 

сільськогосподарських 

продуктів 

176931 407762 480394 18631 26200 27354 

 
Аналіз даних, наведений в таблиці 2 показує, що обсяг імпорту техніки, 

яка відноситься до товарної позиції 8432 (Машини та обладнання для 

сільського господарства, садові або лісогосподарські для підготовки або 

оброблення ґрунту) має тенденцію до збільшення виробів даної товарної групи. 

Так, якщо в 2015 році вартість вказаної групи товарів складала 131305 тис. дол. 

США, то в 2016 році ця вартість становила 244501, а в 2017 році – 321034 тис. 

дол. США.Аналогічна тенденція спостерігається і по експорту даної групи 

товарів. Так, якщо в 2015 році експорт становив 34575 тис дол. США, то в 2017 

році – 43892 тис. дол. США. 

Окремо слід зазначити, що вартість імпорту даної товарної позиції в 

декілька разів переважає вартість експорту. 

Аналогічна ситуація спостерігається і по товарній позиції за кодом 8433 

(Машини або механізми для збирання, обмолоту сільськогосподарських 

культур; газонокосарки та сінокосарки; машини для сортування яєць, плодів 
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або інших сільськогосподарських продуктів): суттєве збільшення експорту та 

імпорту за період 2015-2017 рр. та значна перевага імпорту над експортом. 

Нами вивчені товарознавчі характеристики світових та вітчизняних 

технологічних комплексів малогабаритних машин та знарядь малої 

сільськогосподарської техніки [6]. 

Світові виробники засобів малої механізації виготовляють різні типи 

малогабаритних машин і знарядь: мотокультиватори, мотоблоки та міні-

трактори різної потужності.  

Незалежно від особливостей конструкції більшість засобів малої 

механізації складаються з двигуна,  трансмісії, ходової системи, органів 

керування, робочого і допоміжного устаткування. На мотоблоках і 

мотознаряддях легкого типу встановлюють двохтактні карбюраторні двигуни, 

на мотоблоках середнього типу і малогабаритних тракторах - чотиритактні 

карбюраторні і дизельні двигуни. 

Вітчизняні виробники виготовляють мотоблоки (міні-трактори)  малими 

серіями по 2-3 моделі, які мають різну потужність. Більшість малогабаритних 

тракторів мають традиційну схему компонування – із задніми привідними 

колесами великого розміру і передніми колесами меншого розміру (колісні 

формули 4К2 та 4К4), а також шарнірно з‘єднану півраму з приводними 

колесами одного розміру (4К4). 

На сьогодні в Україні ступінь механізації дрібнотоварного виробництва на 

малих присадибних і дачних ділянках знаходиться на дуже низькому рівні. В 

Україні виготовляють декілька моделей мотокультиваторів, проте їх технічний 

рівень поступається зарубіжним аналогам. Зарубіжні виробники на 

мотокультиваторах встановлюють двигуни з ресурсом від 2000 до 3000 

мотогодин. Такі двигуни працюють на низькооктановому бензині і мають 

невисоку витрату палива.  Пропонується за прототип взяти мотокультиватор 

HONDA GCV 160 [6]. 

За статистичними даними, середня площа ріллі в господарствах населення 

становить близько 1,5 га. В таких господарствах виробляється понад 80% 
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плодоовочевої продукції.  Для механізації робіт в малих фермерських 

господарствах вітчизняні виробники пропонують невелику кількість 

мотоблоків з комплектом знарядь. Мотоблоки українського виробництва 

поступаються зарубіжним аналогам за функціональними показниками, 

надійністю і ергономічністю конструкцій. Для полегшення роботи оператора 

мотоблоки зарубіжних виробників додатково оснащують адаптерами з робочим 

місцем оператора, до якого кріпиться все навісне обладнання. Пропонується за 

прототипи взяти мотоблоки AGZAT SP4 (середнього класу) та Defiant DT-18 

(важкого класу). 

В Україні малогабаритні трактори виготовляють невеликими партіями. 

Вітчизняні трактори поступаються за експлуатаційно-технологічними 

показниками та надійністю зарубіжним аналогам, тому вони не користуються 

попитом на ринку. 

Пропонується за прототип взяти: – трактор потужністю до 10 кВт – JOHN 

DEERE X 740 – трактор потужністю до 15 кВт – Foton FT-200 – трактор 

потужністю до 20 кВт –- JINMA JM 244B [6]. 

В Україні підготовка ґрунту до сівби або садіння сільськогосподарських 

культур на малих ділянках здебільшого виконується вручну або із 

застосуванням примітивних ґрунтообробних знарядь. Підвищення рівня 

механізації обробітку ґрунту в малих господарствах на базі застосування 

мотоблоків і міні-тракторів неможливе без модернізації малогабаритних 

ґрунтообробних знарядь і машин.  

Сьогодні малогабаритна ґрунтообробна техніка українського виробництва 

не користується попитом на ринку через низьку надійність.  

Для ефективного ведення господарства з використанням сучасних засобів 

малої механізації доцільно забезпечити малих товаровиробників надійними і 

якісними малогабаритними ґрунтообробними машинами.  

В Україні малогабаритні борони до міні-тракторів серійно не 

виготовляють. За прототип пропонується взяти:  

- однокорпусний обертовий плуг NM1-017;  
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- плуг двокорпусний LXT 12-2-20;  

- культиватор навісний КУ-1.6 - дискову борону 1BQX-1.3 [6]. 

Традиційно в Україні сівбу насіння зернових культур на городах і малих 

ділянках проводять вручну, розкидним способом з подальшим загортанням 

зубовими боронами, що призводить до перевитрат насіннєвого матеріалу і 

зрідженості сходів. Рядкові та просапні сівалки, які агрегатуються з 

малогабаритною технікою, вітчизняні підприємства не виготовляють. 

Впровадження малогабаритної посівної техніки в господарствах дрібних 

товаровиробників дозволить зменшити трудомісткість і підвищити якість та 

ефективність виробництва.  

За прототип пропонується взяти: сівалку овочеву 2BYF-4; сівалку 2BX-9A. 

Понад 80% продукції тваринництва виробляється в господарствах 

населення з використанням ручної праці. Виникає необхідність підвищення 

рівня механізації процесів заготівлі кормів. В Україні машини малої механізації 

для заготівлі кормів практично не виготовляють. Машини іноземного 

виробництва, які представлені на ринку, відзначаються високою надійністю і 

простотою в експлуатації. Пропонується взяти за прототип роторну косарку 

КРМ-1 (Білорусь) і граблі-ворушилки AGZAT OP-1,2 (Словаччина). 

Таким чином встановлено, що обсяг імпорту машин та обладнання для 

сільського господарства, садова або лісогосподарська техніка  для підготовки 

або оброблення ґрунту має тенденцію до збільшення, вартість імпорту даної 

групи товарів значно переважає вартість експорту. 

Аналогічна ситуація спостерігається по машинам та механізмам для 

збирання, обмолоту сільськогосподарських культур; газонокосаркам та 

сінокосаркам.  

Для вирішення проблеми забезпечення малих фермерських господарств 

або присадибних ділянок необхідно збільшити їх виробництво та 

вдосконалювати товарознавчі характеристики виробів вітчизняних виробників. 

 



212 

Список використаних джерел: 

1. Аналіз виробництва та експорту продукції сільськогосподарського 

машинобудування в Україні / Скоробогатова Н.Є., Кузнецова А.В., // Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2016. – С. 27-31 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики. – [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

3. Розвиток ринку сільськогосподарської техніки / [О. Витницька,  

М. Даценко, С. Даценко] // Економіка АПК. – 2014. – ғ 10. – С. 103–108. 

4. Науково-організаційні аспекти технічного переоснащення АПК та 

розвитку сільськогосподарського машинобудування / [О. Григорович,  

В. Кравчук, В. Гусар]. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titapk_2012_9_4  

5. Сумарний обсяг імпорту та експорту окремих груп товарів за кодами 

УКТЗЕД / Державна фіскальна служба України. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://sfs.gov.ua/ms/f2a. 

5. Пріоритетний перелік сільськогосподарської техніки ІІ-ІІІ покоління для 

сучасних агротехнологій АПК України. – УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. agrotechnika-ukr.com.ua 

 

УДК 339.13.017:663 21 

Поліщук А.Ю. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТАН РИНКУ ВИНОГРАДНИХ ВИН В УКРАЇНІ 

Розглянуто сучасний стан ринку виноградних вин в Україні. Визначено основні 

крани-імпортери вин в Україну. Надано рекомендації з підвищення 

міжнародної конкурентоспроможності української виноробної галузі. 

Ключові слова: вино, виноробство,імпорт вина,експорт, ринок. 

Виноградарсько-виноробна галузь в Україні є пріоритетною для розвитку, 

адже для цього є всі ресурси. Але існує низка проблем через які галузь не може 

http://sfs.gov.ua/ms/f2a
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достойно розвиватись, а саме економічні, соціальні та наукові. Всі ці проблеми 

призвели до того, що на полицях магазинів все більше з‘являється імпортних 

виробів [3]. 

Загострення економічної ситуації у країні, зокрема у виноробній галузі, 

сприяло необхідності дослідження стану та динаміки розвитку ринку вина в 

Україні, а саме аналізу обсягів виробництва продукції, її реалізації на території 

України та виявлення смаків і вподобань споживачів. Економічні проблеми 

виноробної галузі вивчалися та досліджувалися у працях О.С. Ралко,  

І.Н. Вороніна, О.Б. Ткаченко, Т.Н. Волошина, О.В. Тринкаль, О.С. Нестеренко, 

Т.М. Радченко та інших вітчизняних науковців [2]. 

Розгляд розвитку сучасного ринку вина є надзвичайно важливим на даний 

час. Це пов‘язано з тим, що споживання вина зростає, а тому і збільшується 

кількість виробників як в країні, так і в світі в цілому. Розвиток виноробної 

галузі притаманний майже усім країнам світу, але основними світовими 

виробниками та постачальниками вин є Франція, Італія та Іспанія. Лідерами 

серед провідних імпортерів є Німеччина, Великобританія та США. Україна 

також має всі можливості для виходу на міжнародний ринок з виробництва вин 

та зайняти одне з провідних місць в даній галузі. 

Більшість країн-експортерів спеціалізується на виробництві натуральних 

столових червоних та білих вин. Наприклад, лідерами у виробництві червоного 

сухого вина традиційно є Франція (Бордо, Бургундія), Італія (Кьянті), Іспанія 

(Ріоха), Аргентина, Чилі та Уругвай. Білі вина є предметом спеціалізації 

французьких регіонів долини Рони та Луари, півдня Італії, Німеччини. 

Виготовлення десертних та кріплених вин поширено в країнах Східної Європи 

та пострадянського простору, що зумовлено особливостями смаків споживачів 

та традиційними технологіями виробництва. Серед країн Західної Європи 

масовий випуск десертних та кріплених вин представлений лише в Португалії 

та французькому регіоні Сотерн (Бордо). 

Серед основних країн-імпортерів вина в основному держави з високим 

рівнем життя та доходів на душу населення. Також висока частка мешканців, 
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що проживають в містах та на яких впливає соціокультурна глобалізація, а отже 

й мода на споживання вина, особливо відомих європейських та відносно 

дешевих південноамериканських торгових марок, впливають на формування 

обсягів імпортованої виноробної продукції. Але серед країн-імпортерів є також 

ті, що самі є провідними світовими виробниками виноградних вин – США, 

Німеччина та ін. Це пояснюється перш за все особливостями споживання, не 

лише у безпосередній кількості на душу населення, а й у асортиментному та 

ціновому відношенні. 

Аналізуючи стан імпорту і експорту виноградних вин в Україні можна 

зазначити, що згідно з даними Державної фіскальної служби України в період 

січень-квітень 2017 року Україна імпортувала 12 млн. літрів вина. Зокрема, 

найбільше вина протягом зазначеного періоду Україна імпортувала з Італії – на 

$6 млн., що становить 25,7% від загального обсягу імпорту. На другому місці – 

Грузія, з якої було імпортовано вина на $3,4 млн. (14,65%). Третю сходинку 

зайняла Франція – $3,3 млн. (14%) та інші країни (31,6%) (рис. 1). 

Італія
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Грузія 
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Інші 
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36%

 
Рисунок 1 – Стан імпорту вин в Україні 

У свою чергу Україна має достатній потенціал для розвитку галузі і 

виробництва дійсно якісної виноробної продукції. Потрібно зазначити, що на 

українському ринку функціонує близько 40 виробників вина, основні 

потужності яких знаходяться на Півдні країни та Закарпатті.  

Виробництво високоякісного вина за останні роки зростає, що відкриває 

майбутні перспективи даної продукції. Тенденції розвитку винного ринку 
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останнього десятиріччя показують, що збільшення виробництва вина сприяє як 

збільшенню реалізації вина на внутрішньому ринку, так і зростанню експорту, 

хоча у середньому експорт демонструє повільнішу динаміку, ніж внутрішній 

попит. Варто зазначити, що конкуренція на ринку напружена, оскільки 

вітчизняним виробникам доводиться боротися за лояльність споживача, 

пропонуючи не лише високу якість, але і доступну ціну. 

Що стосується географічної структури експорту, то основним експортером 

українських вин залишається Росія (47,1%), також в невеликих кількостях 

експортує Грузія (12,7%) та інші країни (22,38%) (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Стан експорту вин в Україні 

Однак, значний український виробничий потенціал використовується 

недостатньо, а із споживанням вин ситуація є складнішою. У середньому 

українець споживає 4–8 л вина на рік, тоді як на початку 80-х цей показник 

складав понад 20 л. У Польщі, де немає давніх виноробних традицій, 

споживання складає 12 л, в Іспанії – 40 л та Франції – 60 л на душу населення 

на рік. І це при тому, що попит на вино у Європі стабільно зростає – змінюється 

культура вживання алкоголю.  

Україна має всі можливості для того, щоб посісти одне з провідних місць 

на європейському та світовому ринках вина. Вітчизняні вина на закритих 

дегустаціях доводять те, що чимало їх не поступаються за якістю світовим 

виробникам – Франції, Німеччини, Італії, Чилі, США. Зокрема продукти 
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української виноробної галузі завжди позитивно відзначалися як вітчизняними, 

так і іноземними експертами та споживачами. 

Разом із розвитком виноробної галузі необхідно звертати увагу на проекти, 

які схиляють населення до зменшення вживання алкоголю в світі в цілому. Дані 

проекти активно впроваджується в країнах ЄС [1].  

Європейський план дій по скороченню шкідливого вживання алкоголю,  

2010-2020 рр. 

У майбутньому діючої політикою стосовно алкоголю буде така політика, 

яка забезпечить:  

- включення політики щодо алкоголю в більш широкі стратегії 

економічного розвитку та добробуту й сприяння реальному досягненню 

соціального, медико-санітарного та економічного благополуччя суспільства; 

 - узгодженість і об‘єднання зусиль різних державних відомств та секторів, 

виявлення й впровадження необхідних стимулів, що приносять вигоди окремим 

секторам і суспільству в цілому;  

- узгодженість дій і залучення суб‘єктів як з державного, так і з приватного 

секторів, виявлення та реалізація стимулів, які приносять вигоди зацікавленим 

державним і приватним суб‘єктам; 

- включення заходів політики щодо алкоголю в усі дії, що сприяють 

благополуччю і здоровому способу життя і знижують тягар неінфекційних та 

інфекційних хвороб;  

- здатність і можливість муніципальних утворень, місцевих громад та 

громадянського суспільства здійснювати дієві антиалкогольні стратегії і 

програми, що узгоджені на всіх рівнях; 

- надання стимулів як позитивних,так і негативних, які сприяють тому, 

щоб громадяни і сім‘ї робили вибір на користь більш здорового способу життя, 

коли заходить мова про вживання алкоголю;  

- вплив на попит і врахування тієї ролі, яку алкоголь поряд з іншими 

факторами відіграє в житті людей;  
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- визнання важливості залучення всіх зацікавлених сторін – громадян, 

спільнот, місцевих медичних установ і структур соціальної підтримки, 

неурядових організацій, органів державного управління у сферу протидії 

зловживання алкоголем. 
У майбутні роки дієва політика відносно алкоголю буде характеризуватися 

ознаками, що відображають двосторонні процеси і взаємозв‘язок між 

ефективною алкогольної політикою, соціальним розвитком та соціальним 

капіталом. 
Головними напрямками діяльності щодо скорочення шкідливого вживання 

алкоголю є:  
-  лідерство, інформованість і прихильність. Прийняття планів дій як 

інструментів підвищення обізнаності та залучення до їх реалізації добре 

інформованого суспільства, готового підтримати вжиті заходи;  
- заходи на рівні служб охорони здоров‘я. Державні органи та компанії 

медичного страхування повинні створювати стимули для служб охорони 

здоров‘я різного рівня щодо вжиття необхідних заходів;  
- дії у співтовариствах і на робочих місцях. Заходи, що вживаються на 

місцевому рівні – серед населення, можуть призвести до скорочення 

шкідливого вживання алкоголю;  
- доступність алкогольних напоїв. Результати досліджень свідчать про те, 

що чим доступніше алкоголь, тим більше його вживають і тим більша у 

результаті  
завдається шкода;  
- маркетинг алкогольних напоїв. Не можна недооцінювати масштаби і 

широту комерційних комунікацій і ступінь їх впливу;  
- цінова політика. Підвищення цін корелює зі зниженням шкоди, завданої 

алкоголем, що також свідчить про зниження вживання алкоголю у великих 

кількостях; 
- скорочення негативних наслідків вживання спиртних напоїв і 

алкогольного сп‘яніння. Для того потрібна координація дій держави, систем 

охорони здоров‘я, підприємств роздрібної торгівлі, а також місцевих спільнот 

та інших зацікавлених сторін;  
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- скорочення впливу на здоров‘я населення алкогольних напоїв, 

вироблених незаконно і в неорганізованому секторі. Політика щодо алкоголю 

повинна бути спрямована на зниження шкоди від офіційно врахованого 

алкоголю й одночасно передбачати проведення повного оцінювання 

потенційної шкоди, пов‘язаного з усіма видами неврахованого алкоголю;  
- моніторинг та епіднагляд. 
Таким чином, щоб галузь достатньо розвивалась необхідно здійснити 

низку змін. Насамперед необхідно, щоб виробники з допомогою держави 

вдосконалювали інфраструктуру для виробництва вин, що покращить якість, а 

в певних випадках може призвести до певного зниження ціни на вина. Також 

необхідно доносити до споживача, що власні виробники вин нічим не гірші, а в 

певних випадках і кращі ніж іноземні. Основним завданням, у зв‘язку з 

більшим відкриттям виходу на європейський ринок вітчизняних виробників, є 

адаптація української виноробної промисловості до світових стандартів і 

технічних регламентів. Це приверне увагу не тільки споживачів з нашої країни, 

а й допоможе виробникам виходити на європейський ринок. 
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В статті проаналізовано ринок годинників в Україні, його основні тенденції, 

експортно-імпортні операції відповідно до даних митної статистики. Крім 

того, розглянуто проблеми сучасного ринку годинників та його перспективи.  

 Ключові слова: годинники, наручні годинники, смарт-годинники, ринок, 

класифікація, УКТЗЕД. 

Останніми роками у світі все більш явно спостерігається незвичайна для 

ринку годинників тенденція: населення почало поступово втрачати інтерес до 

наручних годинників. Протягом усього минулого сторіччя зростання світового 

ринку, обумовлене неухильним розширенням потреб людей у приладах для 

точного вимірювання часу, сприймалося як щось очевидне. В теперішній час 

ситуація істотно змінилася, оскільки все більша кількість людей використовує в 

цих цілях не наручні годинники, а зовсім інші пристрої: мобільні телефони й 

смартфони, прилади для відтворення звуку (наприклад mp3-плеєри), 

індикатори, вмонтовані в ручки тощо. У результаті за невеликий період з 2010 

по 2016 р. виробництво наручних годинників у світі скоротилося майже на 16% 

– з 1,3 до 1,1 млрд. шт., і в найближчі роки ця тенденція, найімовірніше, 

збережеться [1]. 
Отже, об‘єктом дослідження в даній статті є наручні годинники, 

предметом дослідження – ринок годинників в Україні. Годинник – це пристрій 

для вимірювання часу. Сучасні годинники, механічні, електронні або атомні, 

використовують для вимірювання часу періодичні процеси – автоколивання. 

Принципова будова всіх типів годинників однакова: вони мають у своєму 

складі коливну систему, контрольний механізм, джерело енергії та індикатор. 

Контрольний механізм забезпечує надходження енергії від джерела до коливної 

системи порціями, що компенсують дисипацію енергії в ній. Індикатор служить 

для того, щоб відображати інформацію про час на циферблаті зі стрілками або 

електронному дисплеї [2]. 
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У наручних механічних годинниках замість маятника використовуються 

обертальні коливання балансира, а джерелом енергії служить скручена 

пружина. У електронних годинниках використовуються коливання 

п'єзоелектричного кристалу кварцу, роль контрольного механізму відіграє 

електронна схема, а джерелом енергії є батарейка. Найточнішими є атомні 

годинники, принцип дії яких полягає у вимірюванні частоти випромінювання 

окремих атомів [3]. 

Останнім часом годинник на руці стає не лише приладом для вимірювання 

часу, а й невід‘ємним атрибутом, що доповнює костюм, підкреслює стиль 

життя чи містить у собі безліч додаткових функцій, що допомагають 

вирішувати буденні проблеми. 

Експансія нових технологій відчутно позначилася на всіх без винятку 

ринках, в тому числі й на ринку годинників. Хронометри з категорії «смарт» 

привернули до себе неабияку увагу, змістивши акценти споживчих переваг. 

Водночас класичні годинники не згодні капітулювати перед інноваційними 

розробками і маркетинговими трендами. До 2013 року годинниковий ринок в 

Україні активно розвивався, дистриб‘ютори нарощували свої портфелі брендів, 

збільшувалась кількість магазинів [4].  

Ситуацію на ринку наручних годинників в Україні на сьогоднішній день 

проаналізувати досить складно, оскільки відсутня статистична інформація щодо 

їх внутрішнього виробництва та внутрішньої торгівлі ними. Аналітики ринку 

констатують: до краху національної валюти у 2014 році (відразу ж після 

початку економічної кризи) ринок наручних годинників був одним з найбільш 

швидкозростаючих: в останні передкризові роки, кожні 12 місяців позитивна 

динаміка цього сегменту досягала навіть до 30%. Сьогодні ж, за різними 

даними відбувається мало не обвал продажів, проте, експерти стверджують, що 

оцінити цифри реального скорочення продажів досить складно [5]. У 2015 році 

розпочався активний ріст нового продукту – розумних годинників. Відмічено 

спад продажу класичних наручних годинників у середньому на 20%. І тільки 

запити, що характеризують сегмент смарт-годинників, зросли більш ніж удвічі. 
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Динаміку попиту на годинники за ціновими категоріями в Україні 

наведено на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Динаміка попиту на годинники за ціновими категоріями в 

Україні в 2017-2018рр., % 

На жаль, придбати в нашій країні якісні фірмові годинники непросто. 

Вартість брендових годинників починається від 15000$. При цьому 

швейцарські виробники не гребують користуватися перевагами місцевих 

законів, згідно з якими годинники мають право називатися швейцарськими, 

якщо вони на 51% (загальна вартість всіх комплектуючих) вироблені у 

Швейцарії. Інші складові завозяться з Китаю, Таїланду, Кореї й Туреччини. 

Близько 80% виробів, які пропонуються українським покупцям як  швейцарські 

хронометри, складаються тільки з оригінальних механізмів, а корпус, стрілки, 

циферблат і ремінці виробляються в Азії. Тільки такі відомі компанії як 

«Zenіth» (Зеніт), «Breguet» (Бреге) і «Vacheron Constantіn» (Вашерон 

Костянтин) виготовляють наручні годинники повністю з оригінальних деталей, 

виготовлених на власних заводах. 

Згідно УКТЗЕД годинники відносять до групи 91 «Годинники всіх видів та 

їх частини» та мають код товарної підгрупи 9101 [6]. Відомо, що, за даними 

митної статистики, експорт наручних годинників значно поступається імпорту: 

1441 проти 8462 тис. дол. США в 2016 р. Разом з тим, наявність експорту 

досить позитивно характеризує вітчизняне годинникове виробництво, яке 
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розвивають виробники «Клейнод», «Київська Русь», «Київський годинниковий 

завод», «Andywatch», «Zavod» (Київ), «ВКВ»  (Вінниця), «Іскра» (Луцьк), 

«Напівавтоматика» (Харків) та інші. Обсяги легального імпорту наручних 

годинників з корпусами з дорогоцінних металів в 2016 р., порівняно з 2012 р., 

майже не змінились (близько 700 тис. дол. США), а обсяги імпорту інших 

наручних годинників зменшились з 12681 до 7766 тис. дол. США, тобто на 

38,8% (рис. 2). 
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а)                 б) 

Рисунок 2 – Динаміка імпорту та експорту наручних годинників  

у 2012-2016 рр.: а) годинники з корпусами з дорогоцінних металів і сплавів; 

б) інші наручні годинники [7] 

Характеризуючи основні закономірності споживчої поведінки на 

вітчизняному ринку, відзначимо, що сучасні українці підходять до вибору 

наручних годинників, зазвичай дуже серйозно. Адже цей статусний аксесуар 

відображає соціальне становище, імідж і характер свого власника. Часто 

людині буває важко вибрати відповідну модель. Для спрощення цього завдання 

в Україні були відкриті та нині працюють спеціалізовані магазини, що 

пропонують найрізноманітніші моделі годинників, також обмежений 

асортимент товару реалізують у магазинах аксесуарів і ювелірних магазинах. 

Що стосується структури імпорту, то в 2017 р. найбільшу частку серед 

годинників з корпусами з дорогоцінних металів мав імпорт з Швейцарії 

(84,9%), Німеччини (8,3%), Польщі (3,6%). В імпорті інших наручних 
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годинників перше місце також займає Швейцарія, але з меншою часткою – 

47,5%, друге місце – Китай (26,5%), третє – Німеччина (20,4%) (рис. 3). 

 

а)             б) 

Рисунок 3 – Географічна структура імпорту наручних годинників в 

Україну в 2017 р.: а) годинники з корпусами з дорогоцінних металів і 

сплавів; б) інші наручні годинники 

Надії на відродження вітчизняного ринку наручних годинників у більш 

низьких цінових сегментах пов'язують, перш за все, з такими марками наручних 

годинників як Casio. Дана торговельна марка є не просто популярною в Україні, 

але і представлена в широкому ціновому діапазоні, що дає можливість гнучко 

підлаштовуватися під ситуацію, пропонуючи моделі під різні бюджетні запити 

споживачів. 

На сьогодні основний сегмент українського ринку займають дрібні 

підприємці, які торгують дешевими азіатськими виробами. Китайським 

виробникам вдалося обігнати навіть Швейцарію: за рік в Китаї виробляється 

приблизно 2 млрд. годинників, причому завдяки фіксованому курсу 

американського долара вартість їхньої продукції не змінюється протягом  

останніх 10 років. Найчастіше гонконгські майстри копіюють відомі 

швейцарські бренди. Собівартість такої продукції в 100 разів нижча, ніж 

оригіналу, але якість товару залишає бажати кращого [8].  

Меншою популярністю користуються високоякісні копії фірмових 

наручних годинників, виготовлені на заводах Швейцарії, Бельгії, Австрії й 
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ОАЕ. Їхня основна відмінність – надійність, міцність, точність деталізації й 

повністю робочі функції. Усередині хронометрів вмонтовані оригінальні 

японські й швейцарські годинникові механізми. Ну а варто переплачувати 

гроші за відому торговельну марку, чи ні, кожен покупець вирішує самостійно. 

Узагальнюючи наведені вище дані, можемо відзначити, що структуру 

вітчизняного ринку наручних годинників у 2016 році експерти оцінювали з 

наступним співвідношенням: 34% – дешеві наручні годинники (до 500 грн.), 

28% - мас-маркет (500-1499 грн.), 23% – годинники нижньої середньої цінової 

категорії (1500-14999 грн.), 11% – середньої цінової категорії (15000-30000 

грн.), 4% – дорогі наручні годинники (сегмент лакшері) – понад 30000 грн. 

Проте, протягом 2012-2016 рр. представлена вище структура значно 

змінювалась в бік зростання частки дешевих товарів (табл. 1). 

Таблиця 1 – Цінова структура вітчизняного ринку наручних 

годинників у 2012-2016 рр.  

Цінова категорія Роки 
2012 2013 2014 2015 2016 

Дешеві наручні годинники (до 500 грн.) 26 27 29 31 34 

Мас-маркет (500-1499 грн.) 23 24 25 26 28 
Годинники нижньої середньої цінової категорії 

(1500-14999 грн.) 
28 27 26 25 23 

Середньої цінової категорії (15000-30000 грн.  17 17 15 14 11 
Дорогі наручні годинники (сегмент лакшері) – 
понад 30000 грн. 

6 5 5 4 4 

 

Таким чином, конкуренція між виробниками і постачальниками наручних 

годинників на вітчизняному ринку дедалі все більше загострюється, 

незважаючи на кризові явища останніх років. Найбільш популярними на 

вітчизняному ринку є наручні годинники таких торгових марок: «Rolex», 

«Breitling», «PatekPhilippe», «Vacheron Constantin», «Zenith», «Casio», «Omega», 

«Luminor» та ін.). Незважаючи на наявність вітчизняних підприємств, що 

виготовляють наручні годинники, за даними митної статистики, їх експорт 

значно поступається імпорту: 1441 проти 8462 тис. дол. США в 2016 р. Значно 

скоротився ринок наручних годинників нижньої середньої, середньої та вищої 
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цінової категорії у 2016 році – загалом на 13%. В той же час, зросла питома вага 

годинників нижчих цінових категорій, що пов‘язано зі зниженням купівельної 

спроможності споживачів. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ 

У статті проаналізовано сучасний ринок сільськогосподарської техніки. 

Встановлено, що на сучасному етапі економічного розвитку в Україні 

спостерігається її незадовільний стан. З’ясовано, що у процесі оновлення 

основних засобів велику роль відіграє імпорт нової сільськогосподарської 

техніки. Аналіз імпорту нової сільськогосподарської техніки в Україну за 2014-

2016 рр. засвідчив суттєве його скорочення. При цьому спостерігається 

тенденція до збільшення імпорту сільськогосподарської техніки, що була у 

використанні, збільшення продажу запасних частин та росту конкуренції 

серед імпортерів за рахунок регіональної присутності. Визначені причини змін 

у динаміці імпорту сільськогосподарської техніки в Україні.  

Ключові слова: агропромисловий комплекс, основні засоби, 

сільськогосподарська техніка, імпорт сільськогосподарської техніки, тенденції 

на ринку сільськогосподарської техніки. 

У сучасних умовах господарювання для підвищення 

конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу України 

велику роль відіграє оснащеність її суб‘єктів інноваційними основними 

засобами. Забезпеченість новою сільськогосподарською технікою суб‘єктів 

агропромислового комплексу підвищить технологічний рівень 

сільськогосподарського виробництва та сприятиме зростанню ефективності їх 

діяльності.  

Забезпечення аграрного виробництва технічними засобами 

характеризується низьким рівнем технічної оснащеності малих та середніх 

сільгосппідприємств, їх технологічною відсталістю, розбалансованістю ринку 

сільськогосподарської техніки та повільним оновленням машинно-тракторного 
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парку. Закупівля основних видів сільськогосподарської техніки становить 3-5% 

від наявної, тоді як для нормального відтворення машинно-тракторного парку 

потрібно щорічно закуповувати 8-12% [4]. 

Питанням забезпечення суб‘єктів агропромислового комплексу 

сільськогосподарською технікою присвячено наукові праці вітчизняних 

економістів, зокрема: Я.К. Білоусько, М.Г. Вергун, П.А. Денисенко, М.Й. 

Маліка, В.В. Марченко, Й.М. Петровича, П.Т. Саблука, В.П. Ситник, В.П. 

Яковенко та багатьох інших. Проте, незважаючи на велику кількість наукових 

досліджень, що підкреслює актуальність наукового пошуку у питаннях 

забезпечення суб‘єктів агропромислового комплексу сільськогосподарською 

техніко, зазначені проблеми залишаються невирішеними, недостатньо 

вивченими й потребують подальших досліджень. 

Метою даного дослідження був аналіз сучасного ринку 

сільськогосподарської техніки в Україні. 

Аналіз статистичних даних наявності і стану сільськогосподарської 

техніки дає можливість стверджувати, що у сільському господарстві склалася 

не найгірша ситуація по відношенню до інших видів економічної діяльності 

щодо зношеності основних засобів, яка є меншою за середню по Україні.  

Але існуючий стан техніки не задовольняє існуючі потреби суб‘єктів 

агропромислового комплексу (АПК).   

За інформацією Департаменту інженерно-технічного забезпечення та 

сільськогосподарського машинобудування Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, мінімальне науково-обґрунтоване щорічне оновлення 

машинно-тракторного парку до технологічної потреби аграрного сектору 

оцінюється у 35 млрд. грн., у тому числі близько 40 тис. одиниць тракторів (15 

млрд. грн.) та майже 7 тис. зернозбиральних комбайнів (10,5 млрд. грн.). При 

цьому існуючий наявний машинно-тракторний парк морально та технічно 

зношений і забезпечений лише на 60-65% до технологічної потреби 

агропромислового комплексу [5]. 
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Використання застарілої сільськогосподарської техніки призводить до 

частих її простоїв через наладку та ремонт. Для інвестиційно-інноваційного 

розвитку агропромислового комплексу важливу роль відіграє імпорт 

сільськогосподарської техніки, оскільки власне проблеми та перспективи 

розвитку національної економіки машинобудування не задовольняє потреби 

суб‘єктів АПК [1]. Імпорт нової сільськогосподарської техніки за її типами 

представлено у табл. 1. 

До 2013 р. спостерігалась тенденція до збільшення імпорту 

сільськогосподарської техніки в Україну. При цьому біля 90 % припадало на 

нову техніку, але, починаючи з 2014 р. почалося суттєве скорочення імпорту. 

Таблиця 1 –  Імпорт сільськогосподарської техніки в Україну за 2014-

2016 рр., млн. доларів США [3] 

Тип техніки 2014 2015 2016 
Зернозбиральні комбайни 114,8   94,3 67,3 
Жниварки  71,2   58,3   31,6 
Трактори (>80 к. с.) 312,4   262,8   134,5 
Борони 41,4   25,5   19,0 
Культиватори 59,9   40,4   22,4 
Плуги 20,2   16,1   10,4 
Сівалки зернові 56,3   43,9   26,5 
Сівалки просапні 84,3   73,2   52,7 
Обприскувачі самохідні 65,2   57,7   37,1 
Обприскувачі причепні 19,0   15,9   11,1 
Разом 845,1   688,1   412,6 

Дані табл. 1 наочно доводять суттєве скорочення імпорту 

сільськогосподарської техніки. Так, якщо у 2014 р. було ввезено нової 

сільськогосподарської техніки на суму 845,1 млн. дол. США, у 2015 р. – на 

688,1 млн. дол. США, а у 2016 р. скорочення по відношенню до 2014 р. 

становило 2 рази і було ввезено сільськогосподарської техніки на суму 412 млн. 

дол. США. При цьому скорочення імпорту відбулося в усіх без винятку 

сегментах сільськогосподарської техніки. Найбільш популярними торговими 

марками сільськогосподарської техніки, що імпортується, за останні роки в 

Україну є «Claas» (29%), «New Holland» (26%), «John Deere» (23%), «Case IH» 

(13%). 
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Необхідно наголосити, що, незважаючи на позитивну тенденцію щодо 

налагодження в Україні крупновузлової зборки сільськогосподарських 

комбайнів торгової марки «Claas» на заводі «Херсонський будівний завод» з 

2012 р., причинами скорочення імпорту сільськогосподарської техніки є інші 

фактори. До них можна віднести:  

- високі політичні, макроекономічні та валютні ризики;  

- зменшення фінансування та банківського кредитування АПК;  

- зменшення платоспроможного попиту сільськогосподарських виробників 

та зменшення прибутку дилерів;  

- відсутність крупномасштабних довгострокових інвестиційних програм 

підтримки АПК. 

За даними Державної фіскальної служби України, в країні суттєво виріс 

імпорт сільськогосподарської техніки. За період із 01.01.2017 по 30.11.2017 

було імпортовано обладнання для сільського господарства та техніки 

оброблення ґрунту на суму $305,274 млн. (табл. 2). 

Таблиця 2 – Імпорт обладнання для сільського господарства та техніки 

оброблення ґрунту в Україну у 2016-2017 роках [3] 

Країна походження Сумарна вартість 2016, $ млн. Сумарна вартість 2017, $ млн. 

Німеччина 92,470 122,412 

США 57,513 68,633 

Франція 17,069 22,948 

Інші 77,450 91,281 

Машин і механізмів для збирання, обмолоту сільськогосподарських 

культур, газонокосарок та сінокосарок, машин для сортування яєць, плодів або 

інших сільськогосподарських продуктів за цей період було імпортовано на 

суму $468,636 млн. (табл. 3). 

У 2017 році на програму компенсації у бюджеті було закладено 550 млн. 

грн. За нею фермерам компенсували 20% від вартості придбаної 

сільськогосподарської техніки українського виробництва. 

http://sfs.gov.ua/ms/f3


230 

Таблиця 3 – Імпорт машин і механізмів для збирання, обмолоту 

сільськогосподарських культур, газонокосарок та сінокосарок, машин для 

сортування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів в 

Україну у 2016-2017 роках [3] 

Країна походження Сумарна вартість 2016, $ млн. Сумарна вартість 2017, $ млн. 
Німеччина 145,610  181,597 
США 68,129 69,140 
Бельгія 56,041 64,712 
Інші 137,982 153,187 

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

станом на 01 жовтня 2017 року 96 аграрних підприємств отримали компенсацію 

на суму 11,58 млн. грн. за придбані ними 149 одиниць української 

сільгосптехніки. Це лише 2,3% із 550 млн. грн., виділених у державному 

бюджеті 2017 року на програму часткової компенсації [2].  

Перевагами програми найбільш активно скористалися аграрії південних 

областей України: 39 підприємств закупили 56 одиниць техніки на суму 24,9 

млн. грн.; 24 підприємства з центральних областей придбали 35 одиниць 

техніки та обладнання на 10,3 млн. грн.; 14 сільгосппідприємств на сході 

придбали 29 одиниць нової техніки на суму 11,2 млн. грн.; у Західній Україні 

12 агропідприємств закупили 19 одиниць вітчизняної техніки на суму 8,5 млн. 

грн. [7]. 

Низька дієвість програми компенсації вартості сільськогосподарської 

техніки зумовлена, передусім, бюрократичними аспектами процесу – 

оформлення заявки, подача інформації для заповнення форм, відкриття 

додаткових рахунків у державних банках тощо. 

Отож, у 2017 році все більше вітчизняних господарств почали замовляти 

агрегати із сучасною комплектацією, яка включає системи навігації, телеметрії, 

автоматичного водіння і т. д. Основними вимогами українських аграріїв до 

агрегатів зараз є поєднання ціни, надійності, технологічності. 

За експертними оцінками, збільшився попит на моделі потужністю 100-240 

к. с. Раніше у цій ніші, особливо в сегменті 80-120 к. с., безроздільно 

домінувала продукція білоруського державного підприємства «МТЗ-Холдинг». 
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Зараз ситуація змінилася, адже вкладення у більш сучасний і економічний 

агрегат себе окуповує. 

Щодо вибору ґрунтообробної техніки, то через посуху та зміни клімату все 

більше господарств переходять від традиційної системи обробітку ґрунту до 

mini-till та no-till. Тому й частка агрегатів, призначених для таких технологій, 

невпинно зростає. 

Незважаючи на негативні тенденції, що відбуваються в Україні з імпортом 

нової сільськогосподарської техніки, треба зазначити: потреба у 

сільськогосподарській техніці в Україні за оцінками експертів задоволена лише 

на 50 % [6], що, безумовно, приваблює імпортерів. Також із скороченням 

імпорту нової сільськогосподарської техніки спостерігаються такі тенденції:  

- збільшення імпорту сільськогосподарської техніки, яка була у вжитку, що 

не потребує гарантованих зобов‘язань;  

- збільшення продажу запасних частин та сервісного обслуговування 

імпортної сільськогосподарської техніки;  

- перехід постачальників сільськогосподарської техніки від цінової 

конкуренції до конкуренції регіональної присутності на ринку, сервісного 

обслуговування, підвищення стандартів обслуговування покупців та 

впровадження клієнтоорієнтованого бізнесу.  

В Україні спостерігається великий відкладений попит на сільгосптехніку. 

При цьому активність агрохолдингів, які у 2015 році закуповували найбільше 

сільгосптехніки, 2016 року дещо зменшилася. Натомість зараз техніку 

переважно купують господарства із земельним банком від 4000 до 10000 га. 

Активність проявляють і малі господарства, які шукають альтернативу 

вітчизняній техніці через ринок вживаної імпортної. За даними науковців 

Інституту аграрної економіки, українські аграрії забезпечені основними видами 

сільгоспмашин лише на 50%. Особливо критична ситуація склалася з 

тракторами, які є невід‘ємною частиною більшості виробничих процесів у 

рослинництві. Тракторна техніка в українських господарствах відпрацювала 

свій термін та вимагає заміни. Станом на 2016 рік, за різними підрахунками, 
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понад 75% тракторів знаходилося за межами амортизаційного та економічно 

доцільного терміну експлуатації [2]. 

Ситуація ускладнюється тим, що популярність вітчизняної техніки 

поступово зменшується. Якщо у 2004 році 80% продажу сільгоспмашин 

припадало на заводи України та країн СНД, то нині їх частка не перевищує 20% 

[7]. А ті українські підприємства, які змогли налагодити виробництво сучасних 

зразків, реалізують свою продукцію переважно на зовнішніх ринках. 

Для вирішення зазначених проблем із забезпеченням сільгосптехнікою 

необхідно забезпечити умови для створення спільних підприємств 

сільськогосподарського машинобудування та ліцензійного виробництва 

іноземних зразків техніки на території України, а також сформувати 

привабливий організаційно-економічний механізм розвитку цивілізованого 

ринку лізингу сільськогосподарської техніки та обладнання 

Таким чином, проведений аналіз імпорту нової сільськогосподарської 

техніки в Україну засвідчує про суттєве скорочення імпорту у 2014-2016 рр. з 

845,1 до 412,6 млн. дол. США. При цьому спостерігається тенденція до 

збільшення імпорту сільськогосподарської техніки, що була у вжитку, 

збільшення продажу запасних частин та конкуренції серед імпортерів за 

рахунок регіональної присутності. Подолання політичних та макроекономічних 

ризиків сприятимуть збільшенню імпорту сільськогосподарської техніки в 

Україну, але головним, на наш погляд, є не імпорт, а налагодження 

вітчизняного інноваційного виробництва техніки для АПК. 
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У роботі висвітлено питання щодо якісних характеристик маргарину 
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У сучасних умовах формування і функціонування ринку товарів має свої 

особливості.  

Перспективи покращення харчування населення України пов´язані з 

вимогами нутриціології, зниженням калорійності та збалансованістю 

споживання макро- і мікронутрієнтів. В останні роки зміна умов і способу 

життя більшої частини населення призвела до зниження потреб в енергії, і, 

отже, в кількості споживаної їжі. В той же час фізіологічна потреба в 

http://stuaragro.com.ua/ua/news/one/15
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мікронутрієнтах практично не змінилася. У цій ситуації сучасна людина, раціон 

харчування якої складається лише із звичайних продуктів харчування і 

відповідає енерговитратам організму, повинна отримувати ессенціальні мікро- 

нутрієнти в необхідній кількості. Тому однією із соціальних проблем нашого 

часу є розроблення нових та удосконалення існуючих вітчизняних технологій 

широкого спектру харчових продуктів функціонального призначення, 

спрямованих на захист та збереження здоров‘я людини. 

Маргарин – це високоякісний жир на основі рослинних олій і тваринних 

жирів у натуральному та переробленому вигляді з додаванням різних 

компонентів [3,22]. Маргарин є високодисперсних емульсію жиру і води, що 

поряд з високою температурою плавлення визначає його високу засвоюваність 

– 94%. Біологічна цінність обумовлюється вмістом поліненасичених жирних 

кислот, фосфатидів, вітамінів [23].  

Відповідно до фізіологічних потреб організму людини, добове споживання 

жирів має становити 95-100 г (рис. 1). 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Співвідношення жирних кислот в маргарині 

Слід зазначити, що жоден з природних жирів не відповідає зазначеним 

нормам. Так, в основних жировмісних продуктах харчування це 

співвідношення таке (у %):  

- в соняшниковій олії - 65: 25: 10;  

- у вершковому маслі - 5: 40: 55;  

- в свинячому жирі - 10: 50: 40;  

- в рибячому жирі - 30: 50: 1 20.  

Крім того, і вершковому маслі і тваринних жирах міститься холестерин, у 

рослинних оліях відсутні вітаміни А і D, жири риб легко окиснюються і 

нестійкі при зберіганні. 

ЖИРНІ КИСЛОТИ 

поліненасичені - 20-30% мононенасичені - 40-50% насичені - 20-30% 
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Відповідно до діючого стандарту (ДСТУ 4465:2005. Маргарин. Загальні 

технічні умови) вітчизняні маргарини поділяють на бутербродні, столові та для 

промислової переробки. 

Столові маргарини (Молочний, Вершковий, Сонячний) мають у своєму 

складі 72-82 % жиру, характеризуються досить твердою консистенцією і дещо 

крихкою консистенцією (особливо при заниженій температурі – 8-10°С). 

Залежно від якості столові маргарини поділяють на два товарні сорти - 

вищий та перший (табл. 1). 

Таблиця 1 - Вимоги стандарту щодо органолептичних показників 

столових маргаринів 
Показники Характеристика показників для маргаринів 

вершкового сорту молочного, сонячного сорту 
виший перший виший перший 

Смак і запах Чистий, молочнокислий з 

присмаком вершкового масла, без 

сторонніх присмаків і запахів. 

Легкоплавкий 

Чистий молочний 

або молочнокислий, 

без сторонніх 

присмаків і запахів. 

Легкоплавкий 

Слабовиражений мо-
лочний або молочнокис-
лий. Допускається 

слабо-виражений 

присмак використаної 

жирової сировини 
Консистенція Пластична, щільна, однорідна. 

Поверхня зрізу блискуча і на 

вигляд суха 

Пластична, щільна, однорідна. Поверхня 

зрізу блискуча і на вигляд суха. Допускається 

матова поверхня зрізу 
Колір Світло-

жовтий 

однорідний 

по всій масі 

Від світло-жовтого 

до жовтого, однорід-
ний по всій масі. 

Допускається 

незначна 

неоднорідність 

Від світло-жовтого 

до жовтого, 

однорідний по всій 

масі. 

Від світло-жовтого до 

жовтого, однорідний по 

всій масі. Допускається 

незначна неоднорід-
ність, сіруватий або 

кремовий відтінки 
При визначенні сорту столового маргарину враховують тільки 

органолептичні показники. Вміст жиру, вологи і солі повинен бути однаковий 

для обох сортів столового маргарину. 

Останнім часом вітчизняна маргаринова промисловість почала виробляти 

у широкому асортименті м'які (наливні) маргарини, які зручно використовувати 

як бутербродний жир, оскільки ці маргарини мають ніжну мазеподібну 

консистенцію навіть при температурі 8-10о
С. Така консистенція цих маргаринів 

досягається за рахунок того, що в їхній рецептурі збільшена частка рідкої 

дезодорованої рослинної олії (до 45 % замість 8-18 % для твердих маргаринів). 
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Збільшення частки рослинних олій не тільки покращує консистенцію 

маргарину, а й підвищує його біологічну цінність, оскільки з рослинними 

оліями в маргарин вводяться незамінні жирні кислоти - лінолева та ліноленова, 

що допомагають регулювати холестериновий обмін у організмі людини. 

Асортиментна фальсифікація маргарину може досягатися за рахунок 

підміни високо-жирних маргаринів низько-жирними. Наприклад, маргарин 

Сонячний з вмістом жиру 72 % може реалізовуватися за ціною маргарину 

Молочного, в якому жиру міститься 82 % і який має більшу вартість. Крім того, 

можна зустрітися з заміною вершкового маргарину, який користується у 

споживачів найбільшим попитом тому, що до складу його жирової основи 

додають вершкове масло, молочним маргарином. Особливо така фальсифікація 

можлива при реалізації нефасованого маргарину. 

Результати проведеної органолептичної оцінки маргарину різних 

виробників представимо в табл. 2. 

Таблиця 2 – Результати оцінки органолептичних показників 

маргарину 
Зразок маргарину Досліджуваний показник 

Смак і запах Консистенція Колір 
Маргарин столовий 

«Молочний» 82%, 

Авіс
ТМ

, м. Вінниця  

Чисті, з присмаком та 
запахом вершкового 
масла, без сторонніх 
присмаків та запахів 

Пластична, щільна, одно-
рідна, дещо мазка. Поверх-
ня зрізу злегка матова, 
дещо суха на вигляд 

Білий 

Маргарин столовий 
«Пампушок для 

пишної випічки» ТМ 

Щедро, виробник – 
ПрАТ «Львівський 
жиркомбінат» 

Чисті, з присмаком та 
запахом вершкового 
масла, без сторонніх 
присмаків та запахів 

Пластична, щільна, 
однорідна, дещо мазка. 

Поверхня слабко блискуча 

Білий із 
злегка 
жовтуватим 
відтінком 

Маргарин столовий 
«Столичний київсь-
кий» ТМ Олком, ви-
робник – ПАТ 

«Київський 
маргариновий завод» 

Чисті, з присмаком та 
запахом вершкового 
масла, без сторонніх 
присмаків та запахів 

Пластична, щільна, 
однорідна. Поверхня зрізу 

блискуча 

Білий із 

злегка 

жовтуватим 

відтінком 

Маргарин столовий 
«Вершковий київсь-
кий» ТМ Олком, ви-
робник – ПАТ «Київсь-
кий маргариновий 

завод» 

Чисті, з присмаком та 
запахом вершкового 
масла, без сторонніх 
присмаків та запахів 

Пластична, щільна, 
однорідна. Поверхня 
зрізу блискуча 

Білий із 

злегка 

жовтуватим 

відтінком 



237 

Продовження таблиці 2 

Маргарин столовий 
«Вершковий любитель-
ський» ТМ Харківський 
жиркомбінат, виробник 
– ПрАТ Харківський 
жировий комбінат 

Чисті, з присмаком та 
запахом молока, без 
сторонніх присмаків 
та запахів 

Пластична, щільна, 
однорідна, мазка. 
Поверхня зрізу 
слабко блискуча 

Білий із 
злегка 
жовтуватим 
відтінком 

Маргарин столовий 
«Молочний 
особливий», виробник 
– ПрАТ «Запорізький 
масложировий 
комбінат» 

Чисті, з присмаком та 
запахом вершків, без 
сторонніх присмаків 
та запахів. 

Пластична, щільна, 
однорідна. Поверхня 
зрізу блискуча. 

Білий із 
злегка 
жовтуватим 
відтінком 

 
З наведених у табл. 2 даних видно, що всі досліджувані зразки маргарину 

за органолептичними показниками відповідали вимогам ДСТУ 4465:2005. 
Фальсифікація якості маргарину може відбувається як у процесі його 

виробництва (порушення рецептурного набору, технології виробництва), так і у 
процесі реалізації (пересортування, порушення термінів зберігання тощо). 

У процесі виробництва за рахунок введення нових емульгаторів виникає 
можливість збільшити кількість води (звичайно зменшивши кількість жиру) у 
продукті без істотної зміни органолептичних показників. Таку фальсифікацію 
можна виявити при визначенні масової частки вологи лабораторним методом. 

Інформаційна фальсифікація маргарину пов'язана в основному з тим, що 
при маркуванні продукції не вся споживча інформація зазначається на етикетці. 
Виробники можуть перерахувати добавки, що вводяться в маргарин, але 
кількість цих добавок не вказують (за виключенням основних компонентів: 
жиру та вологи). 

На сьогоднішній день розвиток підприємств харчової промисловості 
залежить від багатьох, як внутрішніх, так і зовнішніх чинників: високої 
конкуренції, зростання попиту, коливання цін на продукцію, кліматичних умов, 
характеристик товарів та потенціалу самого підприємства. 

Всі досліджувані зразки маргарину за органолептичними показниками 
відповідали вимогам ДСТУ 4465:2005.  

Необхідно також звертати увагу на термін зберігання продукту. Термін 
зберігання маргаринів з високим вмістом жиру (78-82 %) залежно від 
температури зберігання та виду пакувального матеріалу коливається в межах 
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від 30 до 75 діб. Якщо на упаковці вказано, що маргарин з вмістом жиру 40-60 
% може зберігатися до 1 року (а інколи і більше), то це означає, що цей 

маргарин має у своєму складі весь «букет» штучних компонентів – 
консервантів, стабілізаторів, антиоксидантів (та ще й у немалих дозах). 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ В 

УКРАЇНІ 

У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи ринку автомобільних 

двигунів, загальні засади використання, плюси та мінуси їх застосування, а 

також розглянуто динаміку змін та кон’юнктуру основних світових та 

вітчизняних виробників. 
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Ключові слова: автомобільний двигун, двигун внутрішнього згорання (ДВЗ), 

двигунобудування, бензинові та дизельні двигуни, експорт та імпорт 

На сучасному етапі розвитку України одним із стратегічних завдань є 

використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу 

такої пріоритетної галузі як автомобілебудування, в тому числі 

двигунобудування. Адже, у сучасній системі світових товарних ринків даний 

ринок займає особливе місце - один з найглобалізованіших, таких, що швидко 

розвиваються і є прибутковими, характеризується жорсткою конкуренцією, яка 

зумовлена різними факторами, серед яких: зростаючі надлишки виробничих 

потужностей автомобільної та двигунобудівної промисловостей; зростання 

кількості країн, що організовують власне виробництво тотожної продукції; 

формування міжнародних альянсів тощо.  

Метою статті є дослідження асортименту автомобільних двигунів, які 

представлені на ринку України.  

Завдання роботи передбачає аналіз класифікаційних ознак асортименту 

автомобільних двигунів та дослідження стану їх ринку в Україні. 

Автомобільна промисловість включає підприємства з виготовлення 

автомобілів усіх видів, автобусів, тролейбусів, мотоциклів, велосипедів, а 

також автомобільних, велосипедних, човнових і мотоциклетних двигунів та 

запасних частин. 

Двигун автомобіля являє собою сукупність механізмів і систем, що 

перетворюють теплову енергію палива, що згорає в його циліндрах, в 

механічну. На сучасних автомобілях найбільшого поширення набули поршневі 

двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ), в яких гази, що розширюються при 

згорянні палива, впливають на рухомі в їх циліндрах поршні. Бензинові 

двигуни працюють на легкому рідкому паливі – бензині, який отримують з 

нафти. Дизельні двигуни працюють на важкому рідкому паливі – дизельному, 

одержуваному також з нафти. Із зазначених двигунів найбільш потужними є 

бензинові, найбільш економічними і екологічними – дизелі, що мають більш 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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високий коефіцієнт корисної дії. Так, при рівних умовах витрата палива у 

дизелів на 25-30% менше, ніж у бензинових двигунів. 

В Україні основними виробниками автотракторних двигунів є 

Мелітопольський моторний завод, Харківський тракторний завод та Південний 

машинобудівний завод [1]. 

Нині існує великий потенційний попит на продукцію двигунобудування в 

Україні, проте, незважаючи на це, вітчизняний ринок представлений переважно 

імпортною продукцією. Сумарний обсяг імпорту та експорту автомобільних 

двигунів у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД представлено в табл. 1 [2]. 

Таблиця 1 – Обсяги експорту та імпорту автомобільних двигунів у 

2015-2017 рр. 

Код 

товар-
ної 

позиції 

Назва товарної 

позиції 
Імпорт Експорт Сальдо 

вартість, 
тис. грн. 

питома 

вага, % 
вага 

нетто, 

т 

вартість, 
тис. грн. 

питома 

вага, % 
вага 

нетто, 

т 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2015 р. 
8407 Двигуни 

внутрішнього 

згоряння з 

іскровим 

запалюванням 

11473 0,03% 785 771 0,00% 36 -10702 

8408 Двигуни 

внутрішнього 

згоряння 

поршневі з 

компресійним 

запалюванням 

36877 0,10% 4412 1522 0,00% 157 -35355 

8409 Частини, 

призначені для 

двигунів 

40764 0,11% 5212 30023 0,08% 15943 -10741 

2016 р. 
8407 Двигуни 

внутрішнього 

згоряння з 

іскровим 

запалюванням 

18100 0,05% 1321 1078 0,00% 77 

-17022 
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Продовження таблиці 1 

8408 Двигуни 
внутрішнього 
згоряння 
поршневі з 
компресійним 
запалюванням 

35368 0,09% 4009 16804 0,05% 422 

-18564 

8409 Частини, 
призначені для 
двигунів 

54586 0,14% 5657 34257 0,09% 17751 
-20329 

2017 р. 
8407 Двигуни 

внутрішнього 
згоряння з 
іскровим 
запалюванням 

23819 0,05% 1893 986 0,00% 23 -22833 

8408 Двигуни 
внутрішнього 
згоряння 
поршневі з 
компресійним 
запалюванням 

52501 0,11% 4982 6985 0,02% 297 -45516 

8409 
Частини, 
призначені для 
двигунів 

75994 0,15% 6889 34644 0,08% 16179 -41350 

Динаміку вищевказаних показників ілюструють рис. 1-3. 
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Рисунок 1 – Динаміка імпорту автомобільних двигунів у 2015-2017 рр. 
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Рисунок 2 – Динаміка експорту автомобільних двигунів у 2015-2017 рр. 
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Рисунок 3 – Сальдо імпортно-експортних операцій автомобільних 

двигунів у 2015-2017 рр. 

Досліджені дані засвідчують невідповідність попиту та пропозиції на 

ринку, а також про неконкурентоспроможність вітчизняної продукції порівняно 

з імпортними аналогами. Більш детальний аналіз дозволить надалі визначити 

вектор та сформувати стратегії розвитку двигунобудування в Україні  

У процесі дослідження головних ринкових тенденцій галузі доцільно 

звернутися до так званого PEST-аналізу, що дасть нам змогу визначити головні 

чинники зовнішнього впливу на автомобільний ринок та автомобілебудівну 

галузь загалом. Політичні, економічні, соціальні та технологічні фактори не 

пов‘язані із автомобілебудуванням прямо, але істотно впливають на нього.  

Класично вчені виділяють такі види факторів впливу:  

– політичні фактори впливу (P) – це державна податкова політика, чітка 

урегульованість законодавства, стабільна політична ситуація в країні, адекватна 

позиція держави відносно залучення іноземних інвестицій;  

– економічні фактори впливу (Е) – це зростання чи зниження рівня ВВП, 

рівень безробіття, ціни на енергоресурси, рівень інфляції, стабільність курсу 

національної валюти;  

– соціальні фактори впливу (S) – це активність споживачів, демографічна 

ситуація в країні, соціальна мобільність населення, менталітет населення, 

розподіл доходів, рівень освіченості населення у країні;  

– технологічні фактори впливу (T) – це динаміка розвитку інформаційних 

технологій [6, 7].  
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На основі опрацьованих джерел [6, 8, 9] ми виділили головні фактори 

зовнішнього впливу на двигунобудування в Україні, на основі яких сформовано 

матрицю PEST-аналізу формування асортименту двигунів в Україні (табл. 2). 

Таблиця 2 – PEST-аналіз двигунобудування в Україні 

P – політичні фактори Вплив, +/- Е – економічні фактори Вплив, +/- 
1. Нестабільність політичного 

курсу держави  
2. Нестабільність уряду  
3. Високий рівень бюрократії та 

корупції  
4. Наближення норм 
законодавства до європейського  
5. Воєнні події в країні 

 
- 
- 
 
- 
 

+ 
- 

1. Підвищення рівня інфляції  
2. Падіння курсу гривні  
3. Зниження реальних доходів 

населення  
4. Скорочення інвестицій в 

економіку України  
5. Зменшення ВВП 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 

S-Соціальні фактори Вплив, +/- Т-технологічні фактори Вплив, +/- 
1. Підвищення рівня освіченості 

населення  
2. Підвищений інтерес 

населення до вітчизняної 

продукції  
3. Збільшення вимог 

споживачів до якості продукції 

 
+ 
 

+ 
 

+ 

1. Створення технологічних 

парків  
2. Прискорення трансферу 

технологій 

 
+ 
 

+ 

Проведений аналіз дає підстави зробити висновок, що головні позитивні 

зміни, які сприятимуть розвитку двигунобудування, – підвищення соціальних 

стандартів життя населення та розвиток технологій. Проте існує дуже 

негативний вплив політичних та економічних факторів, які потребують 

стабілізації задля врегулювання та подальшого розвитку автомобільного ринку 

в Україні. 

Масовий сегмент для середньостатистичного українського власника – це 

двигуни об'ємом 1,3 – 1,6 л на сімейних хетчбеках і седанах. Такі агрегати – 

універсальні. 

Таким чином, автомобільний транспорт в Україні - одна з галузей 

господарства, що розвивається інтенсивно. Незважаючи на те, що зараз більше 

ніж 70 % вантажу й 85 % пасажирів перевозяться автомобільним транспортом, 

потреби в ньому безперервно зростають. Ось чому завдання, що стоять перед 

автомобільною промисловістю і транспортом, а отже, і перед автомобільним 

двигунобудуванням в сучасних умовах ринкової економіки, відповідальні і 

різноманітні. Розвиток автомобільних ДВЗ, насамперед, відбувається у таких 

напрямках:  
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- підвищення паливної економічності і екологічної чистоти;  

- підвищення потужності одиночних агрегатів при зниженні їх 

металомісткості, зменшенні маси, габаритних розмірів;  

- створення гібридних силових установок з ДВЗ;  

- дизелізація транспорту;  

- підвищення надійності роботи і ресурсу;  

- підвищення зручності обслуговування і ремонту в експлуатації;  

- використання альтернативних моторних палив, насамперед, газових;  

- широке застосування для керування ДВЗ електроніки й мікропроцесорної 

техніки.  
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УДК 664.858:006.83 

Рожковська А.В. 

Здобувач освітнього ступення «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ 

НАПОВНЮВАЧІВ 

Нині, одним з найбільш динамічно розвинутих секторів харчової промисловості 

є виробництво «нових» плодово-ягідних наповнювачів. Це пов'язано як зі 

збільшенням пропозиції нових продуктів на ринку через появу нових виробників і 

виникнення між ними конкуренції, так і зі зростаючими вимогами споживачів 

до якості кінцевого продукту. Перед виробниками виникає потреба у 

знаходженні нових рішень для поліпшення якості свого продукту й при цьому 

намагатися знизити його собівартість. 

Ключові слова: харчові добавки, фруктово-ягідні начинки, EMMI, "лайт", 

наповнювачі й топінги, ягоди із фруктовим смаком, порошок 90МХ, 

журавлинне пюре. 

Для виробників наповнювачів ринок десертних продуктів є дуже 

перспективним. Інгредієнти й харчові добавки – одна із самих динамічних 

галузей у світовій продовольчій індустрії. Статистичні дані свідчать, що на 

міжнародному ринку виник дійсний бум інгредієнтів.  

Фруктово-ягідні начинки для борошняних кондитерських виробів – це 

фарши та наповнювачі (пасти, пюре, запаси, підварива, повидло), які є 

багатокомпонентними продуктами, що дозволяє виробляти їх зі свідомо 

заданим вітамінно-мінеральним складом за рахунок внесення збагачуючих 

http://www.rusnauka.com/8_NMIV_2017%20/%20Economics/6_%20131535.doc.htm
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дієтичних добавок. Такі начинки займають вагоме місце в структурі 

борошняних виробів, оскільки їх можна використовувати в широкому 

асортименті продуктів, а саме: кексів, бісквітів, тортів, печева, пряників, 

круасанів, листкових тістечок, пампушок, пряників тощо [1]. 

Останні 2-3 роки високий ріст галузі сполучується з розширенням 

найменувань і ростом типів продукції. Як наслідок, з'являються всі нові види 

фруктових добавок. Сильна конкуренція в галузі є потужним стимулом для 

виробників наповнювачів і змушує вводити нові види продукції, часом самі 

несподівані. 

Одним з виробників нових наповнювачів є компанія ТОВ «Аграна Фрут». 

Провідними спеціалістами компанії була розроблена велика кількість 

індивідуальних рецептур наповнювачів EMMI – асептично оброблених 

напівфабрикатів (за бажанням клієнта можуть бути з додаванням смако-

ароматичних речовин). У цій палітрі є всі популярні смаки: фруктовий і ягідні 

(абрикос, полуниця, малина, персик, чорна смородина, яблуко та ін.), ірис, 

грильяж, лісовий горіх, карамель-горіх, шоколад та ін. 

Спектр фруктових наповнювачів надзвичайно різноманітний: 

– з включеннями фруктів; 

– на основі фруктового пюре або концентрату; 

– змістом цукру до 75 Brix і зі зниженим вмістом цукру; 

– «лайт» – препарати з використанням фруктози, глюкози або 

підсолоджувачів; 

– композиції на основі зернових сумішей; 

– композиції, збагачені вітамінами, мінеральними речовинами й іншими 

добавками; 

– лінійка горіхової групи: 

– різні композиції, в основі яких перебуває біле або карамелізоване 

згущене молоко. 

Наповнювач ЕММІ
® є незамінним у молочній, кондитерській 

промисловості, його додають у морозиво, а також широко застосовують у 
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HoReCa. У молочній промисловості ці наповнювачі застосовують для 

виробництва двошарових чи змішаних десертних йогуртів, глазурованих 

сирків, питних йогуртів та кисломолочних продуктів, для сирних десертів. 

Завдяки цьому наповнювачу виробники морозива розширюють асортиментну 

лінію, а свій асортиментний ряд роблять різноманітним та яскравим. 

Для HoReCa розроблено різні види сиропів та топінгів, які 

використовуються для прикрашання страв як поливка на морозиво. 

Також розроблений широкий асортимент наповнювачів, спеціально 

розроблених для кондитерської промисловості, які в разі необхідності можуть 

витримати температуру до 250°С. Цей вид наповнювача застосовують як 

начинку до якісних кондитерських виробів та випікають з кінцевим виробом. 

Після термообробки начинка не змінює смак, колір, не протікає з виробу [1]. 

Фахівцями компанії DSM була розроблена концепція, в основу якої було 

покладено обробку фруктів та ягід або їх шматочків розчином ферменту 

пектин- метил-естерази Rapidase FP Super в присутності солей кальцію, з метою 

збереження їх внутрішньої структури. 

В результаті дії ферменту на пектин, що міститься у плодах, відбувається 

його зміна, яка сприяє вбудовуванню іонів кальцію і утворенню пектатів, що 

формують міцний каркас, який здатен витримувати механічний вплив. 

Після обробки міцність ягід зростає в декілька разів порівняно з 

необробленими ягодами, що робить їх стійкими до руйнуючих дій в процесі 

виробництва. Крім того, в оброблених плодах знижується відокремлення соку, 

що сприяє збереженню їх кольору [2]. 

ТОВ «Аграна Фрут» спеціалізується з виробництва й реалізації джемів, 

конфітюрів, фруктово-ягідних наповнювачів молочних наповнювачів, що 

ідеально підходять для кондитерській і молочної промисловості. 

При виробництві морозива, стійкий до низьких температур фруктово-

ягідний наповнювач, завдяки яскравому натуральному смаку перетворюють 

традиційний, добре відомий продукт у молочно-фруктовий десерт. 

Також джеми, начинки й наповнювачі з успіхом використовуються в 
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різноманітних кондитерських виробах, доповнюючи їх ароматом, смаком і 

вітамінами. Термостійкі начинки різних видів добре адаптуються до дозуючого 

устаткування, що дозволяє випускати на потоці стандартну привабливу для 

споживача конкурентоспроможну продукцію. 
Начинки для млинців цього ж виробника, мають приємний фруктовий 

смак, консистенцію від цілих плодів і ягід до гомогенного, високого ступеня. 
Новинкою цієї компанії є фруктово-ягідні наповнювачі, які призначені для 

виробництва продуктів з коротким строком придатності без використання 

консервантів і синтетичних барвників. Смакові якості й натуральність 

наповнювачів дають нові можливості вітчизняним виробникам для розширення 

асортименту своєї продукції [3]. 
Дочірня фірма «Анвей Цион Рус» ізраїльської компанії «ANVEY ZION» 

виготовляє натуральні фруктові начинки й наповнювачі для кондитерської, 

хлібопекарської й молочної промисловості, цукати з різних видів фруктів і 

домашнього варення. На сьогоднішній день «ANVEY ZION» є лідером в 

області виробництва продуктів переробки фруктів на ізраїльському ринку. 
В асортименті є продукти, стійкі до високих і низьких температур і 

механічних впливів таких, як перемішування, екструзія та ін. Пропонуються 

термостабільні начинки для виготовлення напівфабрикатів, у т.ч. з попередньої 

заморозкою. Начинки зберігають первісні кольори, аромат, консистенцію. 
Наповнювачі й топінги для молочної промисловості у вигляді фруктової 

маси – однорідної (пюре) або зі шматочками фруктів і цілими ягодами, 

виготовлені з натуральних фруктів і ягід. Наповнювачі використовуються при 

виготовленні йогуртів, сирних десертів, сирків, молочних напоїв, морозива, а 

також для прикраси готових десертних страв [4]. 
Новим напрямком діяльності компанії «Стейлон» є виробництво начинок 

та наповнювачів для використання ЗРГ та харчовою промисловістю. 

Асортимент представлений термостабільними фруктово-ягідними начинками 

для кондитерської промисловості, наповнювачами для готових молочних 

продуктів, кремів, суфле та в залежності від потреби замовника – начинки та 

наповнювачі як гомогенні, так і з цілими ягодами, кількість яких може досягати 

80% [5]. 
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Швецькою компанією «FSM Foods AB» розроблено ряд термостабільних 

фруктових начинок та наповнювачів з вмістом шматочків фруктів від 35 до 60 

відсотків. Ці наповнювачі можливо використовувати як в кондитерській, так і в 

молочній промисловості [6]. 

Свіжі й заморожені плоди і ягоди, що входять до складу рецептури 

наповнювача, а також пюре й соки, підібрані таким чином, щоб одержати 

оптимальний технологічний ефект, тобто задані якості продукту: 

1. За бажанням замовника можливе одержання різних текстур: від мастких 

до желейних. 

2. Широкий діапазон «варіювання» в'язкості наповнювача для одержання 

необхідної консистенції. 

3. Рівномірність розподілу шматочків плодів і ягід по всьому об'ємі 

наповнювача. 

4. Незамерзаємість наповнювачів і збереження споживчих властивостей 

при низьких температурах. 

5. Збереження консистенції й смакових якостей продукту без зміни в 

процесі зберігання: не усихає, не розшаровується, не відбувається відділення 

цукрового сиропу (що характерно для серійних джемів, у тому числі при 

використанні пектинів). 

6. Відсутність коагуляції білків молочної суміші. 

7. Відсутність підтавання й сніжистості, після внесення наповнювача. (При 

контакті наповнювача й морозива маса не «осідає» і не змішується при 

температурі фрезерування). 

8. рН середовища не впливає на якісні характеристики наповнювача. 

9. Наповнювачі технологічні, легко прокачуються насосом через дозуючий 

пристрій, підходять до всім відомим на сьогоднішній день дозаторам і іншим 

насосам вітчизняного й закордонного виробництва [6]. 

Запатентовані технології компанії Ocean Spray's Ingredient Technology 

Group дозволили розробити широкий асортимент журавлини, доступної цілий 

рік, як інгредієнт для пекарної, кондитерської, молочної й нутрацевтичної 

промисловості, а також для виробництва напоїв, сухих закусок і сніданків. 
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Підсолоджена сушена журавлина (SDCs – Sweetened dried cranberries): 

просочена цукром, стійка при зберіганні, зберігає природний насичений колір 

при термічній обробці, поліпшує зовнішній вигляд продукції, надаючи їй 

особливий витончений смак. 

Ягоди із фруктовим смаком (FFPs – Flavoured fruit pieces): цільні ягоди, 

начинені вишневим, чорничним, апельсиновим, малиновим або полуничним 

ароматом, стійкі в процесі переробки. 

Порошок 90МХ: дрібний, сипучий, однорідний порошок виробляється з 

висушеного концентрованого соку, основою якого служить високий відсоток 

змісту цільних ягід. 

Журавлинне пюре: надає природний колір, гладку текстуру й живильні 

якості широкому ряду харчових продуктів і напоїв; не містить цукру й 

консервантів [5]. 

Компанія Dr.Suwelack завжди надавала першорядного значення якості й 

натуральності своєї продукції. Для переробки використовуються тільки свіжі, 

біологічно-чисті продукти, які піддаються сублімації (сушінню методом 

заморожування). Застосування даної технології дозволяє повністю зберегти 

природні властивості продукту, а саме: колір, структуру, смак, аромат. 

Залишаються незмінними також поживні властивості, зміст вітамінів і 

мінеральних елементів. Кінцевий продукт стає легше вихідного на 80-90 %, 

легко порціонується. Строк його придатності досить великий, навіть при 

кімнатній температурі. 

Сублімовані продукти, що випускаються компанією Dr. Suwelack, ідеально 

підходять для застосування у виробництві кондитерських і хлібобулочних 

виробів, страв швидкого приготування, дитячого й дієтичного харчування, 

чайних сумішей. 

Новим перспективний продуктом компанії Dr. Suwelack Crispy
s є гранули 

із фруктів і інших продуктів, висушених способом заморожування. Насичений 

природний аромат, відмінні смакові якості й особлива структура Crispy
s 

визначають можливість їхнього широкого застосування. 
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Компанія Dr. Suwelack пропонує фруктові й солодкі Crispy
s
, які, у свою 

чергу, підрозділяються на види залежно від смаку, інтенсивності аромату й 

розміру гранул. 

Фруктове Crispy
s
: ожина, чорниця, вишня, полуниця, суниця, яблуко, 

абрикос, банан, лимон, мандарин-апельсин, ананас. 

Солодкі Crispy
s
: капучіно, карамель, какао, кава, мед та м‘ята. 

Crispys  застосовують у виробництві фруктових чайних сумішей, начинок 

для цукерок і шоколаду, десертів, морозива, молочних напоїв, мюсли, дитячого 

харчування й інших кондитерських, дієтичних, а також молочних продуктів. 

Сублімовані фрукти також є важливим продуктом компанії Dr. Suwelack. 

Для їхнього виробництва використовуються тільки свіжі, добірні фрукти й 

зберігаються всі їхні природні властивості, у тому числі повний склад вітамінів 

і мінеральних речовин. 

Сублімовані фрукти: яблуко, ожина, чорна смородина, чорниця, полуниця, 

червона смородина, вишня й суниця. 

Застосовуються у виробництві дитячого харчування, фруктових пюре, 

десертів, дієтичного харчування, шоколаду, мюсли, кексів, печива й інших 

кондитерських, дієтичних, а також молочних продуктів [5]. 

Білоруська компанія «Пищевые технологии» є виробником натуральних, 

тонкодисперсійних, нерозчинних фруктових порошків, зроблених за новітньою 

технологією, методом активаційної сушки. 

Активаційний метод сушки продуктів дозволяє максимально зберегти 

хімічний склад вихідної сировини, зміст вітамінів, смакових і ароматичних 

складових, а так само природної біоенергетичної цінності, за рахунок 

використання невисоких температур (20-25°С усередині часток) і скорочення 

часу готування порошку до декількох хвилин. 

Компанія «Пищевые технологии» виготовляє фруктові порошки наступних 

видів: ананас, мандарин, яблуко, лимон. 

Фруктові харчові порошки виготовляються на сучасному устаткуванні 

активаційним методом, аналогів якого немає в СНД. 
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Основними фізико-хімічними властивостями фруктових порошків є: 
– однорідність маси; 
– вологість – 4-11 %; 
– дисперсність – 150-1500 мкм; 
– строк зберігання – 12 місяців; 
– збереження смаку, кольору й аромату протягом усього періоду 

зберігання; 
– відсутність сторонніх домішок рослинного походження; 
– відсутність металевих домішок [6]. 
Також дуже важливим є виробництво структурованих плодово-ягідних 

наповнювачів. 
Розглянемо технологічні аспекти застосування структурованих плодово-

ягідних наповнювачів при виробництві десертної продукції. 
Як правило, такі наповнювачі складаються з наступних компонентів: 

плодово-ягідне пюре, кусочки плодів і ягід, цукор чи цукрозамінники, 

згущувачі – стабілізатори, ароматизатори, барвники, лимонна кислота. 
Новим компонентом є згущувачі – стабілізатори. Незважаючи на те, що 

стабілізатори вносять в суміш в невеликій кількості, вони відіграють певну 

роль в формуванні та збереженні структури плодово-ягідних наповнювачів. 
Вибір стабілізуючої системи для визначеного продукту достатньо 

складний, при цьому слід враховувати такі його фактори, як фізико-хімічні 

властивості, органолептичні показники, взаємодію компонентів, безпеку, ціну, 

зручність у використанні. 
Важливо зазначити, що за рахунок використання плодово-ягідних 

наповнювачів асортимент десертної продукції може бути значно розширений. 
Разом з тим, існуючий на ринку України асортимент плодово-ягідних 

наповнювачів має ряд недоліків основними з яких є: відсутність цілісних за 

структурою плодів та ягід, чи їх наявність у вигляді шматочків, які погано 

зберігають форму; для деяких, великий вміст цукрів, несприятлива структура. 
За цих умов здійснення досліджень спрямованих на розробку принципово 

нових за структурою плодово-ягідних наповнювачів є доцільною та 

своєчасною.  
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АНАЛІЗ РИНКУ БОРОШНА В УКРАЇНІ 

Ринок борошна є одним із стратегічно важливих сегментів у системі 

забезпечення продовольчої безпеки держави, а також потенційним джерелом 

диверсифікації продукції аграрного експорту і збільшення у ній питомої частки 

з високим рівнем її переробки та формування даної вартості. 

Ключові слова: борошно, експорт, імпорт, ринок, товарооборот. 
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Борошно є одним із харчових продуктів, що одержують в процесі 

розмелювання різних видів зерна  і використовують здебільшого для 

виробництва хлібобулочних, кондитерських та макаронних виробів [5]. 

Відповідно чи чинних державних стандартів залежно від виду зернівки з 

якої одержують борошно, воно буває пшеничним, житнім, ячмінним, 

кукурудзяним, рисовим, гречаним, гороховим, соєвим.  Пшеничне борошно 

класифікують за сортами на: крупчатку, вищий, перший, другий та обдирне. 

Житнє борошно поділяють на: сіяне, обдирне, обійне. 

Дослідженням питань державного регулювання ринку борошна в Україні 

та проблем пов‘язаних з розвитком борошномельної галузі займалися такі 

науковці: Морозов Ю.Д., Мітченко С.А., Малигіна В.Д., Титаренко Л.Д., 

Породіна Л.В., Лихоніна Г.О., Комарський В.Ю., Холодова О.Ю. 

Метою роботи є визначення сучасного рівня розвитку ринку борошна в 

Україні та напрямків його оптимізації в сучасних умовах. 

Пшеничне борошно виробляється із зерна м‘якої пшениці, або м‘якої з 

домішками твердої не більше 20%. Пшеничне хлібопекарське  борошно 

поділяють на чотири сорти: перший, другий, обдирне [3]. 

Фальсифікація якості борошна може проводитися такими способами: 

- змішування різних сортів борошна (пересортування); 

- додавання нехарчових добавок (крейди, золи); 

- додавання харчових добавок (висівок); 

- використання речовин, що покращують деякі показники якості без 

надання інформації про це споживачеві [5]. 

Вітчизняний ринок борошна  складається із пропозиції, що формується як 

за рахунок перехідних запасів минулого періоду і внутрішнього виробництва, 

так і в наслідок його імпорту, а також споживання за різними напрямками. 

Виробництвом борошна займаються як великі і середні борошномельні 

підприємства, так і невеликі приватні млини.   На сьогоднішній день борошно 

на зовнішні рики в Україні поставляють понад 110 підприємств.  Основне 

виробництво борошна зосереджено  у м. Києві та Київській області, а також 

Харківській, Вінницькій, Дніпропетровській і Черкаській областях [2].  
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Якщо порівнювати з минулорічним сезоном, то борошно експортували 88 

підприємств України, а експортери, які входили в ТОП-10, відвантажили лише 

81% від загального обсягу. 
До переліку ТОП-10 експортерів борошна в липні-вересі 2017 р. увійшли:  
- ТД «Новаарго» (ДП «Новопокровський КХП») – 19,2 тис. т борошна; 
- ТОВ « Віницький КХП ғ2» - 17,9 тис. т; 
- ТОВ «СХП Агропромтехніка» (ТОВ «Хмельницький – млин») – 17,2 тис. т; 
- ТОВ « Українська борошномельна компанія» (КХП «Тальне») – 9,1 тис. т; 
- ТОВ « Первомайськ Агро» ( ТОВ « КПФ Рома») – 7,9 тис. т; 
- ПАТ «Аграрний фонд» – 7,1 тис. т; 
- ПАТ « ДПЗКУ» – 6,8 тис. т; 
- ТОВ « Ентиль» – 6 тис. т; 
- ТОВ «Атланта – Агро» - 5,7 тис. т; 
- ДП « Кулідорівський КХП» – 4,5 тис. т [1]. 
Місткість внутрішнього ринку борошна з урахування оцінки всіх джерел 

формування його пропозицій орієнтовано може складати близько 2,2-2,5 млн. т. 
Протягом 2015 та 2016 років збереглась негативна тенденція зниження 

обсягів виробництва борошна. Так у 2016 році порівняно з 2010 роком 

виробництво борошна скоротилося на 547 тис. т, а відносно 2000 року на 991 

тис. т і сягало 2085 тис. т, що дорівнює лише 67,8% від рівня 2000 року. 
За 2017 рік Україна експортувала 443,29 тис. т пшеничного борошна, що 

на 20,15% більше показника 2016 року. Про це свідчать дані Державної 

фіскальної служби [2]. 
Основними показниками українського пшеничного борошна в звітному 

періоді є Китай (23,22 млн. доларів), Ангола (10,44 млн. доларів), і Молдова 

(7,95 млн. доларів). Експорт пшеничного борошна у ці країни становив 93,13 

тис. т, 47,83 тис. т і 36,44 тис. т відповідно. При цьому Україна експортувала 

1,48 тис. тонн борошна з інших видів зернових (на 857 тис. доларів). Борошно з 

інших видів зернових Україна експортувала в Хорватію ( на 304 тис. доларів), 

Польщу (на 147 тис. доларів) і Молдову (на 96 тис. доларів) [1]. 
За підсумками 2017 року виробництво пшеничного та пшенично-житнього 

борошна скоротилося на 0,5%, що складає 1,69 млн. т. 
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Варто відзначити, що Україна в черговий раз побила власний рекорд по 

урожаю зернових культур. Згідно з даними Мінагропроду, за підсумками 2016 

та 2017 маркетингового року було зібрано 66 млн. тон зерна проти 59,2 млн. т у 

попередньому році. Із загального обсягу 28 млн. т становила кукурудза, 26 млн. 

т – пшениця і 9,4 млн. т – ячмінь. Основною причиною рекордного урожаю, за 

словами експертів, стали сприятливі погодні умови, які дали змогу істотно 

збільшити виробництво ранніх зернових культур. 
Імпорт пшеничного борошна в Україну здійснюється у незначних обсягах 

та  має тенденцію до зниження. Якщо загалом в 2014 році його обсяг становив 

2,5 тис. т, то у 2016 році лише 1,1 тис. т, а у 2017 році – 2,0 тис. т. Водночас 

імпорт борошна згідно з товарною позицією УКТ ЗЕД 1102900000 «Інше», 

куди, зокрема, входить і борошно житнє, кукурудзяне, вівсяне та інші його 

види, зріс із 0,1 тис. т у 2014 році до 40 тис. т у 2016 році та до 20,7 тис. т у 

2017 році [4]. 
Якщо аналізувати цю позицію більш детально, то зазначений імпорт 

стосувався на 99% борошна житнього, основний обсяг якого надходить із 

Республіки Білорусь. 
У структурі роздрібного товарообороту минулого року загальна вартість 

борошна становила 1,2 млрд. гривень, що займало 0,5 % від всіх продовольчих 

товарів. У першому півріччі 2017 року цей показник склав 566,8 мільйони 

гривень. При цьому частка продажу борошна, яке вироблено на території 

України, через торгову мережу становило 95,5%. За останній період роздрібний 

товарооборот борошном щорічно зростав у середньому на 18,2 %.  
Основними і найбільшими споживачами борошна на внутрішньому ринку 

є передусім підприємства з виробництва хлібобулочних і кондитерських 

виробів та населення країни [2]. 
Цінова ситуація на ринку борошна визначальним чином залежить від 

обсягів виробництва зерна та його собівартості, а також інших витрат 

пов‘язаних із його переробкою. Цінова ситуація також регулюється через 

механізм інтерактивних закупівель і продаж ПАТ «Аграрний фонд» та ДПЗКУ.  
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З початку року, за даними аналізу моніторингу споживчих цін, який 

ведеться щомісячно Державною службою статистики України, середні ціни на 

борошно пшеничне вищого ґатунку зросли на 11,5% порівняно з минулим 

роком [6]. 
При цьому на ринку борошна в регіональному розрізі суттєво зріс розмах 

коливань між мінімальною і максимальною цінами. На початку 2017 року цей 

показник становив  19,3%, тоді як на кінець листопада він становив 22,5%. 
Причиною стрімкого росту внутрішніх цін стали негативні очікування 

щодо врожаю зернових культур у 2017 році, які стали не виправданими. У 2018 

році ціни на борошно продовжують далі зростати у зв‘язку з підвищенням цін 

на електроенергію, що веде за собою аналогічне підвищення оптової та 

роздрібної ціни на борошняну продукцію. Також значний вплив має світова 

ціна на зерно та борошно, і дещо меншою мірою курс національної валюти. 

Склалася така тенденція, що вітчизняне борошно здебільшого виробляється та 

споживається на внутрішньому ринку [1]. 
Світові ціни на борошно залежать від рівня коливання ціни на пшеницю, 

попиту та пропозиції, а також очікування щодо врожаю. 
Загальний обсяг світової торгівлі борошном пшеничним впродовж 2016 – 

2017 років виріс до максимуму за останні 10 років та перевищив 15 мільйонів 

тонн. За прогнозами IFG в 2017-2018 маркетинговому році торгівля борошном 

пшеничним зросте до 16,1 мільйонів тонн. За цих умов слід очікувати 

збереження світових цін на борошно на досягнутому рівні або ж незначного їх 

зниження внаслідок збільшення його пропозиції на продовольчому ринку. 
Аналізуючи чинні демографічні чинники і соціально-економічні проблеми 

попит на борошно в Україні зменшуватиметься, що певним чином впливатиме 

на стан його виробництва та обсяги [3]. 
Зменшити негативний вплив у розвитку борошномельної промисловості 

можна за рахунок стимулювання збільшення експорту. Перспективними 

ринками збуту для вітчизняного борошна є передусім країни СНД, Азії, 

Африки, а також центральної Америки. 
Отже, вітчизняний ринок борошна є одним із стратегічно важливих 

сегментів і системі забезпечення продовольчої безпеки України, а також 
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потенційним джерелом диверсифікації продукції аграрного експорту і 

збільшення у ній питомої частки з високим рівнем її переробки та формуванням 

доданої вартості. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТА ЯКОСТІ ФРУКТОВО-ЯГІДНИХ 

МАРМЕЛАДНИХ ВИРОБІВ НА ОСНОВІ ДИКОРОСЛИХ ЯГІД 

Розглянуто нові способи виробництва фруктово-ягідних мармеладних виробів 

із використанням нетрадиційної сировини, що містить багато біологічно 

активних речовин. Обґрунтовано доцільність використання сировини 

дикорослих ягід родини брусничних у виробництві мармеладів, досліджено 

органолептичні та фізико-хімічні показники якості.  
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Ключові слова: фруктово-ягідні кондитерські вироби, дикорослі ягоди, 

біологічно-активні речовини, харчова цінність, біологічна цінність.  

Кондитерські вироби мають велику харчову цінність завдяки великому 

вмісту цукру, жирів, білків. Використання фруктів і ягід в кондитерському 

виробництві шляхом їх переробки при додаванні цукру дозволяє одержувати 

різноманітні вироби. Якщо плоди і ягоди залишаються у виробах цілими або 

різаними, то одержують варення, джем, цукати. Якщо використовують 

протерту через сито мякіть плодів і ягід, то одержують мармелад, пастилу 

повидло. При виготовленні желе використовують сік плодів або ягід. 

Переробка з цукром – один із кращих способів використання плодів і ягід, 

які погано зберігаються, для заготовлення на тривалий термін. Фруктово-ягідні 

кондитерські вироби – харчові товари з добре виявленим смаком та ароматом 

фруктів і ягід, які містять цінні для харчування речовини. 

До фруктово-ягідних відносять вироби, які випускають кондитерські 

фабрики (мармелад, пастильні вироби) і плодоконсервні підприємства (варення, 

джем, повидло, галярет, желе плодово-ягідне, цукати). Завдяки включенню в 

рецептурний склад плодів і ягід, біологічна цінність цих кондитерських виробів 

значно вища, ніж інших. 

Залежно від використаної сировини і способу приготування мармелад 

поділяють на фруктово-ягідний, желейний і желейно-фруктовий. Фруктово-

ягідний мармелад з урахуванням способу формування і складу поділяють на 

шаровий (Білоруський, Вишневий сад, Мандариновий, Полуничний, 

Смородиновий, Фруктово-ягідний, Чорносмородиновий, Яблучний), формовий 

(Ароматний, Літній сад, Чорничка, Яблучний, Яблучний у шоколаді) і пат 

(Кольоровий горошок, Сливовий,Чорносмородиновий, Ягідний, Яблучний). 

Залежно від способу формування пастильні вироби поділяють на різані 

(пастила) і відсадні (зефір), а з урахуванням основи, що використовується для 

стабілізації пінної структури – на клейові, заварні і безклейові.Зефір – 
різновидність клейової пастили, яку формують відливом. Має привабливу 

форму, переважно круглої або продовгуватої форми з рифленою поверхнею, що 
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склеєна з двох половинок, обсипаних цукровою пудрою. Відрізняється від 

пастили пухкою консистенцією, нижчою густиною і поліпшеним смаком. 

Пастилу заварну виробляють із суміші яблучного пюре з цукром, яка збита на 

яєчному білку і стабілізована гарячою мармеладною масою. Випускають у 

вигляді прямокутних брусків, шарів або продовгуватих батонів. Ця пастила 

менш пориста і більш густа, ніж клейова. 
Проблема дефіциту біологічно активних речовин, макро- і мікронутрієнтів, 

баластних речовин у раціоні сучасної людини існує не лише в Україні, а й в 

інших економічно розвинених країнах. У зв‘язку з цим останнім часом у всьому 

світі стрімко розвивається новий напрям у харчовій промисловості – 
функціональне харчування.  

Розробка та впровадження у виробництво продуктів підвищеної 

біологічної цінності є одним із напрямів програми харчування людини, 

проголошеної ООН. Порівняно зі звичайними, функціональні продукти мають 

бути безпечними для здоров‘я, корисними з точки зору збалансованого 

харчування та харчової цінності. У харчуванні населення кондитерські вироби 

складають значну частку. Однак харчова цінність цих продуктів 

характеризується в основному підвищеною калорійністю та низьким вітамінно- 
мінеральним складом. У зв‘язку з цим останнім часом у кондитерській 

промисловості все більше уваги приділяється розробці та випуску виробів, 

збагачених біологічно активними речовинами, а також розглядається 

можливість використання харчових продуктів із високою біологічною цінністю, 

до яких належать дикорослі ягоди [1].  
До найбільш перспективної дикорослої сировини можна віднести 

чорницю, журавлину, брусницю та лохину, які містять цінний комплекс 

біологічно активних речовин, серед них: вітаміни С, Р, антоціани, катехіни, 

пектинові речовини, легкозасвоювані мінеральні речовини: калій, фосфор, 

магній, залізо. На сьогодні розробка науково обґрунтованих рецептур та 

технологій фруктово-ягідного мармеладу підвищеної біологічної цінності має 

практичний інтерес для кондитерської промисловості та дозволяє вирішити 

проблему розширення асортименту за рахунок застосування нетрадиційної 

сировини.  
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Розробкою технології нових видів фруктово-ягідних кондитерських 

виробів займалися О.Д. Полякова, І.Х. Арсанукаєв. Науково обґрунтовано 

харчову цінність свіжих дикорослих ягід та продуктів їх переробки у працях 

М.Д. Губіної, В.М. Позняковського [2-4].  
Мета та завдання статті – розгляд асортименту фруктово-ягідних 

кондитерських виробів та дослідження впливу нетрадиційної сировини, що 

містить багато біологічно активних речовин, на їх споживні властивості. 
Для виробництва нових фруктово-ягідних мармеладів використовують такі 

сировинні компоненти: яблучне пюре, ягідні напівфабрикати, яєчний білок, 

цукор-пісок, драглеутворювач, лактат натрію. Як ягідні напівфабрикати 

виступають припаси та сік дикорослих ягід родини брусничних: журавлини, 

брусниці, лохини та чорниці.  
Яблука корисні завдяки вмісту великої кількості фруктози та пектинових 

речовин, що необхідні для нормальної роботи шлунково- кишкового тракту, 

покращення травлення. Яблучна кислота є необхідною біогенною сполукою в 

обмінних процесах. Проте яблучне пюре, що використовується у виробництві 

мармеладу, не відрізняється підвищеним вмістом макронутрієнтів, і лише залізо 

збагачує його в достатній кількості. Відомо, що за вмістом біологічно активних 

речовин дикорослі ягоди перевершують культурні сорти. Будучи джерелом 

вітамінів, макро- та мікроелементів, які містяться в них у легкозасвоюваній 

формі та в оптимальних співвідношеннях для організму людини, дикорослі 

ягоди додаються як біологічно цінна сировина під час виробництва нових 

мармеладів.  
Для отримання дослідних зразків була використана стандартна технологія 

виготовлення фруктово-ягідного мармеладу [5]. Щоб обґрунтувати рецептуру 

нового мармеладу з використанням ягідних напівфабрикатів, до рецептури 

вводили припаси в кількості 18, 20 та 22%, натуральний ягідний сік у кількості 

16, 14 та 12%. У результаті експерименту за допомогою органолептичної 

оцінки для подальшого дослідження було обрано оптимальну рецептуру з 

використанням припасів брусниці та журавлини в кількості 20%, ягідного 

натурального соку лохини та чорниці – 12%.  
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Оцінку якості нових мармеладних виробів проводили загальноприйнятими 

та стандартизованими методами, що використовуються в дослідницькій 

практиці, за наступними показниками: зовнішній вигляд, смак, запах, колір, 

консистенція, масова частка сухих речовин, масова частка цукрів, пектину, 

клітковини та вміст вітаміну С.  
Результати дослідження органолептичних показників мармеладу показали, 

що введення до рецептури ягідних припасів і натурального соку доповнили 

мармелад яскраво вираженим ягідним смаком. При цьому зменшилась 

інтенсивність солодкого смаку.  
Новий мармелад, виготовлений на основі припасів із брусниці та 

журавлини, набув кисло-солодкого смаку, характерного для свіжих ягід. 

Натуральний сік із лохини та чорниці надав мармеладу більш м'якого солодкого 

смаку та аромату свіжих ягід.  
Результати дослідження біологічної цінності показали, що в разі введення 

ягідних напівфабрикатів у мармеладі збільшився вмістпектинових речовин, 

клітковини, зольних елементів і вітаміну С. Зниження цукрів у середньому на 

8% та збільшення у кислотності на 0,3% надало готовим виробам кисло-
солодкого смаку, властивого смаку використаної сировини. Наявність 

пектинових речовин у мармеладі в кількості до 1,6% сприяла утворенню не 

тільки міцних драглів, а й підвищенню його харчової цінності. Кількість 

клітковини в мармеладі складає до 1,8%, особливо багато клітковини в 

мармеладі на основі ягідних припасів. Вміст аскорбінової кислоти в готових 

виробах склав від 4 до 6 мг/100 г, при цьому найбільша її кількість у мармеладі 

з використанням соку лохини (5,98 мг/100 г) і брусничного припасу (4,21 

мг/100 г). Вміст зольних речовин у нових мармеладних виробах складає в 

середньому 0,4%. Встановлено підвищений вміст калію – до 47%, кальцію – до 

65%, натрію – до 29% від загального вмісту мінеральних речовин.  
Також було проведено дослідження органолептичних та фізико- хімічних 

показників нових фруктово-ягідних мармеладів у процесі зберігання. 

Результати дослідження показали, що найбільш суттєві зміни органолептичних 

показників якості мармеладу з використанням ягідних напівфабрикатів 

відбулися після трьох місяців зберігання.  
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Як показала дегустаційна оцінка, мармелад із використанням брусничних 

припасів протягом чотирьох місяців зберігання найбільш повно зберіг яскраво 

виражений властивий ягідний смак і колір. Лише наприкінці четвертого місяця 

з'явились ознаки кристалізації. У мармеладі з використанням соків чорниці та 

лохини збереглася форма та колір готового виробу. Проте на початку 

четвертого місяця зберігання мармелад набув затяжну консистенцію. Мармелад 

із використанням журавлинного припасу після трьох місяців втратив форму, 

з'явилися ознаки кристалізації консистенції, змінився смак. Масова частка 

вологи в процесі зберігання досить стабільна. Її зниження в мармеладі з 

використанням ягідних припасів в середньому складає 2,5%, а в мармеладі з 

використанням натуральних соків – 1,2%. У разі зменшення масової частки 

вологи у виробах спостерігається збільшення масової частки цукрів у 

середньому на 5,5%. Вміст вітаміну С після трьох місяців зберігання складав 

близько 65% від вихідного вмісту. За даними дослідження визначено термін 

придатності нового мармеладу – три місяці.  

У результаті проведеного дослідження було встановлено, що розробка 

нових фруктово-ягідних мармеладних виробів із використанням нетрадиційної 

сировини є доцільною з точки зору розширення асортименту продуктів 

підвищеної біологічної цінності. Обґрунтовані рецептура та технологія 

виробництва нових мармеладних виробів дозволяють отримати продукт із 

підвищеною поживною цінністю та покращеними органолептичними 

характеристиками.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ М’ЯСА В 

УКРАЇНІ 

Досліджено сучасний стан виробництва м’яса в Україні за видами сировини та 

категоріями господарств, розглянуто стан експорту та імпорту, а також 

основних виробників цього виду продукції. Висвітлено основні проблеми галузі 

та окреслено шляхи їх подолання в сучасних умовах господарювання. 

Ключові слова: ринок м’яса, виробництво м’яса, м’ясопереробні підприємства, 

експорт м’яса, імпорт м’яса. 

У харчуванні людини м‘ясо та м‘ясопродукти відіграють важливу роль, 

оскільки є джерелом незамінних амінокислот та повноцінних білків. В Україні 

це один з основних продуктів харчування. М‘ясна галузь в нашій державі має 

значні резерви та великі перспективи розвитку. Проте виробництво м‘яса 

великої рогатої худоби в Україні щорічно скорочується, а впродовж останніх 

років є збитковим. Водночас, у багатьох країнах світу це прибутковий та 

перспективний напрям агробізнесу. Лише подолання негативних явищ та 

процесів в аграрному секторі дасть змогу розширити виробництво, створити 

нові робочі місця, отримати нові можливості розвитку та вийти на міжнародний 

ринок [1]. 
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Дослідженню питань щодо формування та розвитку ринку м‘ясної 

сировини присвячені праці таких вітчизняних науковців і практиків як:  

О.М. Шпичак, О.В. Боднар, Н.Г. Копитець, М.В. Гладій, П.Т. Саблук,  

М.В. Присяжнюк, М.В. Зубець, М.П. Денисенко та інших. Однак складність і 

багатогранність питань, пов‘язаних із вирішенням відповідних проблем, 

зумовлює необхідність подальших досліджень. 

Метою статті є дослідження характеристик стану та тенденцій ринку м‘яса 

в Україні; визначення основних чинників, що впливають на нього, 

пріоритетних напрямків та перспектив його розвитку.  

У загальній структурі виробництва м‘яса 48.9 % складає м‘ясо птиці, 31.3 

% – свинини і 17.9 % – яловичини і телятини. Відзначається чітка тенденція 

скорочення виробництва яловичини і телятини та нарощування виробництва 

м‘яса птиці [5].  

Ринок м‘яса птиці в Україні є найефективнішим: тут відсутні суттєві 

проблемні питання щодо виробництва, якості, збуту чи експорту продукції. 

Натомість найбільш проблемним сегментом залишається виробництво 

яловичини і телятини, виробництво яких є низькоефективним і майже на 3/4 

сконцентровано в господарствах приватних осіб (табл. 1).  

Таблиця 1 – Виробництво м’яса за видами сировини і категоріями 

господарств, тис. т 

Продукція 2013 2014 2015 2016 2017 
Всі категорії господарств 

Яловичина і 

телятина 
388,5 427,8 412,7 92,7 92,3 

Свинина 700,8 748,3 742,6 304,5 297,5 
М'ясо птиці 1074,7 1168,3 1164,7 376,2 405,7 
Усього 2208 2389,8 2358,6 779,1 801, 

Сільськогосподарські підприємства 
Яловичина і 

телятина 
97,3 110,5 98,4 29,5 28,8 

Свинина 303,8 362,3 377,0 129,2 128,4 
М'ясо птиці 868,1 966,6 974,4 314,5 344,2 
Усього 0,4 2,3 1,8 0,2 0,6 

 



266 

Продовження таблиці 1 

Господарства населення 
Яловичина і 

телятина 
291,2 317,3 314,3 63,2 63.5 

Свинина 397,0 386,0 365,6 175,3 169,1 
М'ясо птиці 206,6 201,7 190,3 61,7 61,5 
Усього 43,6 43,1 36,8 5,5 5,4 

 

Як видно з табл. 1, за останній рік, після стрімкого падіння виробництва 

м‘яса у 2016 році спостерігається певне збільшення загального виробництва 

м‘яса, при цьому помітно скорочення виробництва м‘яса яловичини, телятини 

та свинини і збільшення – м‘яса птиці. Водночас прослідковується тенденція до 

скорочення виробництва м‘яса у господарствах населення та збільшення – на 

сільськогосподарських підприємствах, знову ж таки переважно за рахунок 

м‘яса птиці, виробництво якого на сільськогосподарських підприємствах за 

останній рік зросло на 9.2 % [4]. 
За рахунок збільшення обсягів вирощування птиці в Україні вдалося 

частково вирішити проблему дефіциту м‘яса, хоча це призвело до порушення 

науково обґрунтованої структури споживання м‘яса і раціонального 

співвідношення між окремими його видами. У 2017 році виробництво 

яловичини і телятини в структурі м‘ясного балансу займає 11% (17% у 2015) 

проти 50 %, які заямає м‘ясо птиці. 
Стійка тенденцію до скорочення виробництва, що демонструє ринок 

яловичини пояснюється тим, що в умовах скорочення купівельної 

спроможності населення яловичина не є основним видом споживання м‘яса. 

Фактично українці не можуть собі дозволити в достатній кількості споживати 

всі види червоного м‘яса. Рівень споживання м‘яса в Україні, враховуючи його 

якісний склад (субпродукти і жир-сирець), знизився до критичного рівня. В 

середньому по Україні м‘яса споживається близько 50 кг. Рівень споживання 

м‘яса в Україні на душу населення на рік на 35-45% нижчий, ніж у розвинутих 

країнах світу. За науково-обґрунтованої норми, загалом на одну особу на рік 

споживання м‘яса повинно становити 82 кг, реально ж цей показник в Україні у 

2015 році становив 55,2 кг, знизившись з 58,8 кг в 2014 році, і значно відстає від 

аналогічного показника в країнах ЄС (в середньому 65 кг на душу населення) [2].   
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Щодо потенційних можливостей вітчизняного виробника вийти на 

міжнароді ринки, то, за висновками експертів міністерств сільського 

господарства США, Німеччини, Швейцарії при недавньому аналізі світового 

ринку яловичини, у найближчому майбутньому попит на яловичину у світі ще 

більше зросте, зокрема за рахунок збільшення попиту в Азії, і його все 

складніше буде задовольнити.  

Чітка тенденція прослідковується у експорті м‘яса. Так, експорт м‘яса 

птиці у 2016 році зріс на 46 % (до 178 тис. т) порівняно з попереднім роком. 

Продукція птахівництва постачається в основному в Ірак, Єгипет, країни 

Євросоюзу. Загалом експорт м‘яса за 9 місяців 2016 року порівняно з 

аналогічним періодом 2015 року зріс на 21 % і становив 218 тис. т. Таке 

зростання обумовлене рекордними обсягами експорту птиці, в той час як 

експорт свинини показав рекордне скорочення – у 25 разів. Щодо експорту 

яловичини, то він також скоротився вдвічі у порівнянні з відповідним періодом 

2015 року.  

Перспективним імпортером українського м‘яса можуть стати Об‘єднані 

Арабські Емірати, представники яких під час зустрічі української та арабської 

сторін висловили зацікавленість в імпорті з України живих овець, м‘яса 

баранини, а також іншої сільськогосподарської продукції [5]. 

Ключовими імпортерами свинини у 2017 році були Бразилія, Німеччина, 

Голландія, Канада, Угорщина, загальна доля яких у структурі експорту цього 

виду мяса м‘яса з України становила 94 %. 

Що стосується імпорту, то Україна у 2017 році у 8 разів скоротила імпорт 

свинини. Найбільшу долю у структурі імпорту займає м'ясо птиці та її 

субпродукти – 93 %. Обсяг імпорту цього виду продукції залишився практично 

на рівні попереднього року – 54.6 тис. т. (середньомісячний обсяг імпорту м‘яса 

птиці та її субпродуктів був на рівні 5.1 тис. т.). Зокрема, у січні 2018 року 

імпорт м‘яса птиці та її субпродуктів зріс на 76 % порівняно з січнем 

попереднього року і становив 8.7 тис. т.  
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Основним постачальником курятини на український ринок є Польща, на 

яку припадає близько половини обсягу поставок, на другому місці Німеччина з 

часткою 28 % в структурі імпорту. Загалом імпорт м‘яса за 9 місяців 2017 року 

порівняно з аналогічним періодом 2016 року зріс на 17 % (128 тис. т). 

Імпорт свинини скоротився більше ніж у 8 разів – до 3.5 тис. т, а 

яловичини – більше, ніж у 2 рази – до 0.9 тис. т, що пов‘язано із скороченням 

попиту на них в Україні та девальвацією гривні [4]. 

Доля всіх видів м‘яса у внутрішньому продовольчому ринку споживання 

становить близько 8 %. За січень 2018 року до України було імпортовано 9 тис. 

т м‘яса, що на 64 % перевищує показники січня 2017 року (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Експорт та імпорт м’яса і м’ясопродуктів (включаючи 

субпродукти та жир-сирець), тис. т 

Звичайно, Україна має резервні можливості розвитку м‘ясної галузі, 

реалізація яких не тільки забезпечить населення м‘ясом та м‘ясопродуктами а 

також дасть можливість збільшити обсяги постачання продукції на 

міжнародний ринок. Для цього необхідно прискорити процеси залучення 

інвестицій у модернізацію виробництва, вдосконалення законодавчої та 

нормативної баз з питань забезпечення якості та безпечності продукції, 

зокрема, запровадивши систему НАССР (англ. Hazard Analysis and Critical 

Control Point) на підприємствах, які виробляють м‘ясну продукцію на експорт.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Якщо групувати основних виробників м‘яса, то робити це потрібно за 

видом продукції та за обсягами виробництва.  

Найбільший сегмент – це курятина. У ньому вирізняються два крупних 

виробники – «Наша Ряба» (Миронівська і Вінницька птахофабрики) і 

«Агромарс», які працюють по всій Україні. Слідом ідуть компанії 

«Черобаївське» та «Агрофірма «Авіс». Решта виробників виробили на порядок 

менше продукції, і працюють вони переважно з розрахунком на найближчі 

регіони. 

Серед виробників свинини лідерами є група з трьох компаній – це «НВП 

Глобинський свинокомплекс» (Полтавська область), «Данюша» (Івано-

Франківська область) і «Агропродсервіс» (Тернопільська область). Крім них 

великим виробником продукції з м‘яса свиней є «АК Слобожанський», 

українсько-британська компанія «Нива Переяславщини» (ТМ П‘ятачок). В 

сегменті яловичини найбільшими виробниками залишаються «Козятинський 

м‘ясокомбінат», «Контопмясо», «М‘ясокомбінат «Ятрань» (Кіровоград) і 

«Житомирський м‘ясокомбінат» [3]. 

М‘ясна галузь нашої держави потребує розвитку, подолання стримуючих 

факторів та недоліків. Враховуючи те, що значна частина продукції 

виробляється господарствами населення, а також переважання виробництва 

м‘яса птиці в загальному обсязі, доцільне здійснення комплексу таких 

організаційно-економічних заходів: 

- спрямування державної допомоги для підтримки виробників свинини та 

яловичини з метою збільшення обсягів виробництва цього виду сировини, що є 

перспективною в плані експорту;  

- сприяння розвитку широкої збутової мережі з охопленням невеликих 

сільських населених пунктів, оскільки наразі саме господарства населення є 

основним виробником м‘яса яловичини та свинини;  

- підтримка ініціативи запровадження дієвого взаємозв‘язку між 

господарствами населення та сільгосппідприємствами щодо реалізації 

молодняку худоби для відгодівлі;  
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- стимулювання залучення іноземних та внутрішніх інвестицій у м‘ясну 

галузь, оскільки зростає зацікавленість імпортерів у нашій продукції. 

Реалізація зазначених заходів сприятиме розвитку ринку м‘яса в Україні та 

зростанню фонду споживання у розрахунку на одну особу. Збільшення обсягів 

виробництва м‘яса дозволить також сформувати значний експортний потенціал 

у галузі. 

Проведене дослідження висвітлило тенденції розвитку ринку м‘яса в 

Україні, та показало, що цей сектор економіки розвивається переважно в 

напрямку виробництва та переробки м‘яса птиці. Розглянувши якісні та 

кількісні характеристики стану виробництва м‘яса в Україні та визначивши 

основні чинники, що впливають на нього, можна окреслити пріоритетні 

напрямки та перспективи його розвитку, а саме: зосередити увагу на 

виробництві таких видів м‘яса, як свинина, яловичина, доля яких значно 

скоротилася в порівнянні з м‘ясом птиці, хоча світові тенденції свідчать про 

стійке зростання попиту саме на ці види м‘яса. Для зміни ситуації та 

збалансування виробництва необхідно здійснити цілий комплекс організаційно-

економічних заходів. Розуміння ситуації, професійний аналіз ринку з метою 

чіткого планування обсягів виробництва, бачення свого місця в цьому секторі 

економіки дадуть можливість виробникам розвиватися.  
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Українська меблева промисловість є найпотужнішою серед усієї 

деревообробної промисловості країни, в ній зайнято 47% промислово-

виробничого персоналу та виробляється 40% товарної продукції з деревини [1]. 

В сьогоднішній час в меблевій промисловості, як і в інших галузях 

спостерігається спад.  

Вітчизняні виробники не мають змоги закуповувати нові матеріали, 

технології, провести заміну старого обладнання, тому не можуть протистояти 

жорсткій конкуренції. На теперішній час вітчизняні меблі не можуть в повному 

обсязі конкурувати із закордонними. Останнім часом ринок меблів України за 

рахунок збільшення вітчизняної продукції поступово витісняє імпортні товари. 

Тема даного дослідження є актуальною, тому що пошук шляхів розвитку ринку 

меблів  призведе до розвитку економіки країни.  

http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/%20virobnitstvo%20_yalovichini_
http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/%20virobnitstvo%20_yalovichini_
http://www.bakertilly.ua/media/pdf/%20BT%20%20Meat2013.pdf
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Деякі аспекти меблевого ринку України висвітлено в працях  

Г.С. Шевченко – проведено аналіз конкуренції на меблевому ринку як метод 

прийняття маркетингових рішень, факторів макро- й мікросередовища та їх 

вплив на ефективність роботи меблевих підприємств; Н. Туніцького, який 

вивчав питання сегментації ринку елітних меблів; М.П. Саганюка та С.П. Усика 

– проводили аналіз стратегії розвитку деревообробної галузі та ін.  

Мета статті – аналіз динаміки меблевого ринку в Україні за 2014-2017 

роки, висвітлення сучасного стану меблевої промисловості, її сильних і слабких 

ознак та окреслення перспектив розвитку.  

Меблі – продукт тривалого використання, тому їх випуск характеризується 

рядом особливостей, а саме: 

- складним циклом виробництва, вплив на який чинять технології; 

- тривалим періодом виведення на ринок нових моделей; 

- високими вимогами до якості; 

- гарантійним і післягарантійним обслуговуванням; 

- конкуренцією ринків нових і бувших вжитку товарів; 

- тривалим періодом вибору і здійснення купівлі; 

- моральним зносом товарів тривалого виробництва. 

Виробництво меблів в Україні набирає обертів. Переживши чергову кризу, 

меблевий ринок почав розвиватися. 

Незважаючи на те, що ринок меблів в Україні досить молодий, він вже 

пройшов кілька етапів свого становлення. До 1987 року розвивався тільки 

сегмент побутової меблевої продукції, меблі для організацій і підприємств 

замовлялися згідно з планом. В цілому асортимент меблів налічував 30 одиниць 

продукції, яка випускалася вітчизняними виробниками (до 80%). Якість 

подібних меблів була невисокою, але ціна залишалася доступною. Придбання 

якісних товарів ставало проблемою для споживачів, експорт та імпорт 

регулювався виключно державою, що значно ускладнювало купівлю 

зарубіжних меблів. 
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У період з 1987 по 1991 рік державне регулювання стало більш м'яким, а 

можливість відвідування зарубіжних країн дозволила виробникам 

проаналізувати європейський асортимент, його якість і цінову політику. 

У кризові 1992-1996 роки виробництво українських меблів впало, але на 

ринку стали з'являтися приватні та іноземні компанії, які формували нові 

тенденції і утворювали основну частку меблевого виробництва. Іншими 

словами, почалося поступове становлення нових операторів меблевого ринку, 

які функціонували як на базі старих заводів, так і створювали нові потужності. 

До 2008-2009 років ситуація у вітчизняній меблевій галузі була стабільно 

прогресуючою. Із 2004-го до 2009 року він виріс буквально втричі. Проте 

приріст продажу змінився кризою.  

У післякризовий період 2009-2010 років зростання продовжилося. 

Картина повторюється й нині. 2014-2015 роки стали чи не найскладнішими 

для вітчизняних виробників. Після анексії Криму і військових дій на сході 

країни меблевики втратили приблизно 20% ринку збуту [2]. Завмер і 

внутрішній ринок – економічна криза підірвала купівельну спроможність 

українців. 

До цього слід додати і той факт, що майже чверть підприємств, що 

виробляє меблі, експортувала свій товар до Росії. А від співпраці з РФ багато 

хто зі зрозумілих причин змушений був відмовитися. 

2016 рік минув для меблевого бізнесу під знаком переосмислення 

виробництва. Попри те, що обсяг продукції здебільшого скоротився, купівельна 

спроможність стала зростати. Через зростання курсу долара українці змушені 

відмовлятися від імпортних меблів, віддавши перевагу вітчизняному 

виробнику. 

Під час загального падіння прибутку багато підприємців стало 

модернізувати виробництво, освоювати нові технології та розширювати лінійку 

продукції. Унаслідок цього меблі стали більш конкурентоспроможними, що 

також підвищило попит. У підсумку вітчизняний виробник відвоював у 

імпортного частку продажу у середньому та нижньому цінових сегментах. 
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Щодо ексклюзивних меблів, то їх українці, як і раніше, бажають купувати 

в закордонних майстрів. Головна причина тому – відсутність дизайнерських 

розробок. Українські меблі в цьому істотно поступаються імпортним, адже 

популярні кілька років у Європі стилі техно і хай-тек вітчизняний ринок освоює 

тільки зараз. До того ж більша частина українських виробників випускає 

лінійки ідентичної колірної гами, вироблені з одних і тих самих матеріалів та 

комплектувальних, оскільки закуповує їх в одних постачальників. Ось і 

виходить, що конкурувати із західними майстрами Україна може тільки в ціні й 

обслуговуванні. Розуміння цього змусило меблевиків переглянути своє 

ставлення до організації роздрібної торгівлі. У моду увійшли гіпермаркети 

меблів, великим попитом користується і продаж через інтернет. З-поміж 

найпопулярніших інтернет-магазинів меблів в Україні – «Диваны для 

нирваны», «Файні меблі», «Мебелис», «Дубок», «Софино», «Мебельок», 

«Табуретка» тощо [3,9]. 

Зорієнтувався український меблевий ринок і на експорт. Підписання Угоди 

про асоціацію з ЄС і довгоочікуваний безвіз мотивували компанії освоювати 

європейський ринок. Утім, і Україна тепер цікава іноземним виробникам, а від 

цього конкуренція тільки зростатиме. 

Сьогодні меблевий ринок України представляє понад 3 тисячі підприємств. 

Є й ті, хто працює «в тіні», вважаючи за краще не витрачатися на розробки і в 

кустарних умовах копіюючи популярні моделі великих фабрик. 

Загалом же значну частку ринку займають виробники, які роками 

завойовували довіру споживача. З-поміж них компанії «Энран», «MERX», 

«Стерх», «LIVS», «Гербор», «Кухни Украины», «Экми-мебель» та ін. 

Фабрика «Энран» почала роботу у 1996 році. Зарекомендувала себе як 

виробник меблів повного циклу – від розробки дизайну до продажу та монтажу. 

Фірма «MERX» веде історію з 1993 року. Сьогодні фабрика не тільки 

виробляє меблі для будинку й офісу, а й імпортує торгове обладнання та моделі 

відомих марок. 
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25-річним досвідом може похвалитися компанія «Стерх». І якщо спочатку 

вона спеціалізувалася на виробництві шаф-купе, то нині може потішити 

покупця всілякими меблевими рішеннями. 
Фабрика «LIVS» відсвяткувала 20-річчя. Компанія спеціалізується на 

виробництві м'яких меблів. 
Позиції лідера у виробництві корпусних меблів посідає фабрика «Гербор». 

Ну а «козирі» компанії «Кухни Украины» очевидні вже в назві. Кухонні меблі 

тут виробляють понад 12 років. 
23-річний відлік своєї діяльності продовжує компанія «Экми-мебель». 

Позиціонує вона себе як фабрика з європейськими коренями, яка не боїться 

сміливих конструкторських рішень. 
Як видно, в Україні є чимало компаній, які можуть гідно конкурувати з 

іноземними виробниками. Своїм клієнтам вони можуть запропонувати не 

тільки відмінну якість, а й лояльні ціни. А в умовах фінансової кризи для 

споживача це, мабуть, найважливіші умови. 
Одним з ключових чинників впливу на ринок меблів є доходи населення в 

тому чи іншому регіоні, а також кількість коштів, яке покупець готовий 

витрачати на меблі. Меблі українського виробництва відрізняються від інших 

товарів на ринку, оскільки вони набагато дешевші за імпортні, що пояснюється 
меншими витратами на виробництво і доставку, а також оподаткуванням. 

Покупці з регіонів з більш високим рівнем доходу вибирають продукцію 

відомих брендів, незважаючи на їх вартість. 
Крім того, на попит на ринку меблів в значній мірі впливають модні 

тенденції і світові тренди. В умовах глобалізації українським виробникам 

потрібно відстежувати всі модні течії, які з'являються на ринку. 
У загальному і цілому, до основних факторів, що впливають на розвиток 

вітчизняного меблевого ринку, необхідно віднести: 
- структуру витрат споживачів (більше половини всіх витрат займають 

продовольчі товари, що істотно обмежує розвиток непродовольчого сегменту); 
- нестабільність попиту на меблі; 
- пошук ринків збуту (бар'єри входу на європейські ринки); 
- динаміку цін на ресурси; 
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- розвиток продажу в Інтернет-магазинах; 
- особливості державного регулювання (квоти, регулювання експорту); 
- співвідношення ціни і якості асортименту; 
- наявність фінансових і кредитних ресурсів, а також відсутність 

інвестицій. 
До основних проблем сучасного вітчизняного меблевого ринку необхідно 

віднести, перш за все, складну економічну і геополітичну ситуацію в країні, 

необхідність пошуку нових ринків збуту після припинення торгівлі з РФ 

(частка експорту в цю країну становила 40%), зростання цін на сировинні та 

енергоресурси, а також зниження купівельної спроможності. Крім того, 

вітчизняні виробники мають потребу в гарній рекламі і організації якісних 

сервісів доставки. 
Більш популярною на сьогоднішній день є продукція імпортних 

виробників, але вітчизняний ринок меблів, разом з тим, орієнтується на 

продукцію українських підприємств. Так, в 2015 році їх частка за 3 роки була 

мінімальною за рахунок більш різкого падіння показника імпорту, ніж 

показника виробництва. У 2016 році тенденція була прямо протилежною: 
зростання імпорту відбувався при зниженні виробництва (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Структура ринку меблевої продукції в Україні за походженням 

у натуральному вираженні, % [4] 
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Згідно з даними Державної служби статистики України, обсяги 

виробництва вітчизняних меблів останні чотири роки збільшуються. 

Незважаючи на складну економічну та політичну ситуацію в країні, динаміка 

виробництва позитивна. Щороку ринок демонструє невелике зростання. А 2017 

рік для меблевих виробників видався найбільш успішним за останні 4 роки. 

Обсяги виробництва за період січень-липень зросли майже на 24% в порівнянні 

з аналогічним періодом минулого року (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Обсяги виробництва меблів в Україні, млн. грн. [4] 

Експерти кажуть, позитивну динаміку, як це не дивно, забезпечили якраз 

економічні труднощі. Зростання курсу долара змусив багатьох українців, що 

вважають за краще купувати імпортні меблі, подивитися в бік вітчизняних 

виробників. Останні, в свою чергу, щоб відповідати вимогам покупців і 

залишатися конкурентними в кризу, зайнялися переглядом асортименту, 

дизайнерських рішень, умов доставки, модернізацією технологій та інше. 

Зросли і показники обсягів меблевого виробництва на експорт. Якщо, 

наприклад, 2016 рік демонстрував падіння (в порівнянні з успішним 2015 

роком), то в 2017 році знову спостерігається позитивна динаміка. Згідно з 

даними Державної служби статистики України, обсяги виробництва 

українських меблів для експорту зросли майже на 3% в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Процентна частка виробництва вітчизняних меблів на 

експорт від загального обсягу, % [4] 

Незважаючи на те, що ринок РФ багато вітчизняних виробників меблів 

змушені були покинути (а його частка займала близько 40% від всієї 

експортованої з України меблів), у них з‘явилася непогана альтернатива – 

країни ЄС. Деревообробна промисловість, зокрема продукція меблевої галузі, – 

один з лідерів зростання експорту в ЄС. Найбільше вітчизняні виробники 

експортують меблі в Польщу, на другому місці – Німеччина. Однак поки цією 

можливістю можуть скористатися в основному великі гравці ринку, які можуть 

дозволити собі пройти дорогу сертифікацію, необхідну для виходу на 

європейські ринки. Дрібним гравцям поки це не по кишені. 

У 2017 році можна виділити кілька помітних тенденцій розвитку 

українського меблевого ринку. 

По-перше, найбільш активно розвивається сегмент домашніх меблів. 

По-друге, все більше стали з‘являтися мультибрендові гіпермаркети 

меблів, де споживач може побачити товар декількох виробників. 
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Найбільш активно зростаючий канал продажу – онлайн. Його сьогодні 

використовують мало не всі гравці ринку. Українці все частіше купують товари 

в інтернеті, і меблі – не виняток. 

Українські виробники меблів поки ще сильно мають потребу в гарній 

рекламі. Однак ринок уже змушує їх йти від масових однотипних товарів в бік 

унікальних пропозицій, відомих брендів [5, 7]. 

На українській меблевий ринок найближчим часом так чи інакше будуть 

впливати і світові тенденції. Експерти відзначають кілька особливо важливих: 

1. У світі все активніше розвивається фріланс, і все більше людей вважає 

за краще працювати вдома. Для цього вони намагаються максимально 

комфортно облаштувати робочий простір будинку. У зв‘язку з цим експерти 

прогнозують зростання попиту на меблі для домашнього офісу. Тому 

українським виробникам варто звернути увагу на цей сегмент. 

2. Зростає популярність багатофункціональних комплексних меблів. Все 

більше з‘являється малогабаритного житла на одну-дві особи, де квадратні 

метри не дозволяють використовувати багато меблів. 

3. Буде зростати сегмент меблів з екологічно чистих матеріалів [6, 8]. 

Таким чином, вітчизняні виробники меблів напевно відчують на собі всі 

наслідки підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. З одного боку, ціни 

на українські меблі повинні бути, більш переважними, для покупця, а з іншого 

– посилення протистояння зі світовими меблевими гігантами дозволить вижити 

тільки дійсно сильним компаніям. Для зростання конкурентоспроможності 

необхідно актуалізувати дизайн, приділяти більше уваги якості комплектуючих, 

підвищувати загальний рівень пропонованого сервісу. 

Можна говорити про підписання угоди з ЄС як про серйозний виклик, 

стимулюючий розвиток меблевої галузі промисловості в Україні. Слабкі гравці 

ризикують бути поглиненими найбільшими світовими гігантами, зате 

виробництва, які витримали конкуренцію, отримають в нагороду нові ринки 

збуту по всій Європі. Серед найбільш ймовірних потенційних можливостей для 

меблевих виробництв – молдавський і грузинський ринки збуту. 
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Український ринок косметичної продукції є одним з найбільш 

перспективних серед інших непродовольчих товарів, проте роль 

вітчизняного виробника є дуже малою, оскільки вони поставлені у 

залежність від світового ринку дефіцитом якісної вітчизняної сировини. 

Імпортна продукція користується значним попитом у споживачів, займаючи 

провідні позиції. 

Українські споживачі у своєму виборі серед усього обсягу споживчого 

кошика косметичних засобів надають перевагу декоративній косметиці. На 

другому місці мило, і найменшим попитом користуються парфуми, 

дезодоранти та депілятори [1]. Слід зазначити, що структура споживання 

косметичних товарів в Україні та Європі дещо відрізняється. Близько 25% від 

загального обсягу продажу в країнах ЄС складають засоби особистої гігієни, 

ще дві чверті − засоби для догляду за волоссям (25%) та засоби для догляду 

за шкірою (23%). Парфумерна продукція складає 15%, і на останньому місці 

продажу − декоративна косметика (12%). Зауважимо, за середніми 

показниками, українці витрачають на косметичні засоби втричі менше, ніж 

європейці.  На ринку імпортна продукція становить 92% від загального 

обсягу косметичних товарів. Відзначимо, що недорога косметика охоплює 

понад 60% ринку, косметика середнього цінового сегменту – близько 30%, 

дорога селективна – приблизно 10% ринку. 
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Популярність косметики робить її привабливою для підробки. 

Український ринок косметичних товарів вважається другим у світі, після 

Китаю, за обсягом реалізації фальсифікованої продукції. Таким чином, 

необхідність дослідження питання якості та експертизи косметичної продукції 

не втрачає своєї актуальності. Зокрема, завжди актуальними залишається 

дослідження питання проведення експертизи товарів при їх переміщені через 

митний кордон (процедура відбору проб товарів, аналіз супровідної 

документації та матеріалізованих джерел інформації, експертизи класифікація 

товару та коригування його реальної вартості, встановлення походження, 

екологічної безпеки, хімічного складу тощо). 

У митних цілях проводиться велика кількість різних експертиз 

необхідних для забезпечення ввезення належної якості товарів, забезпечення 

безпеки ввезеного товару та інше. 

Експертиза є особливим видом науково-практичного дослідження, 

проведеного експертами з метою одержання достовірного, кваліфікованого, 

об'єктивного і незалежного висновку, необхідного для ухвалення 

обґрунтованого рішення з проблемних чи суперечливих питань, що 

виникають у різних сферах людської діяльності [2].  

При здійсненні експертизи в митній справі вирішується цілий комплекс 

загальних задач фіскального, контрольного, економічного, правоохоронного, 

статистичного і захисного характеру.  

Об‘єктами експертизи в митних цілях є матеріалізовані джерела 

інформації: товари і предмети, що переміщуються через кордон, а також їх 

проби, відібрані для дослідження; об‘єкти контрабанди і порушення митних 

правил; товаросупровідні документи (митні, нормативні, фінансові), що 

використовують при митному оформленні і контролі. 

Предметом експертизи в митних цілях є загальні проблеми митної 

справи та конкретні факти та обставини процедури митного контролю.  
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Експертизи пов‘язані з трьома видами діяльності митних органів: митне 

оформлення і митний контроль, розслідування і розгляд справ про 

порушення і злочини в митній справі.  

Групування видів експертизи в митних цілях залежно від напряму 

діяльності митних органів включає три класи: товарознавчі; судові 

(криміналістичні); оцінні. 

Товарознавча експертиза – це дослідження основних характеристик 

(споживних властивостей) товару за органолептичними та фізико-хімічними 

показниками і процесів, під час яких вони формуються і зберігаються  [3]. 

У митних цілях товарознавча експертиза проводиться з метою:  

- ідентифікації товару;  

- визначення країни походження;  

- визначення відповідності коду товару Українській класифікації 

товарів зовнішньоекономічної діяльності;  

- визначення стану товару, його характеристики, упакування, 

кількості для розміщення товару на митному складі на тимчасове зберігання;  

- митного оформлення;  

- розрахунку норм виходу продукту переробки та витрат сировини, 

проведення ідентифікації продукту переробки;  

- визначення експортної продукції як продукції власного виробництва 

[2]. 

Серед товарознавчих експертиз, що здійснюються в митних цілях, 

розрізняють такі: хімічна, мінералогічна (гемологічна), матеріалознавча, 

експертиза справжності (автентичності), експертиза якості, кількості, 

експертиза за комплектністю, сертифікаційна експертиза [3]. 

Хімічна експертиза проводиться з метою визначення хімічного складу 

товару та кількісного співвідношення різних хімічних сполук в ньому; 

виявлення елементів, що визначають приналежність товару до певних 

асортиментних угрупувань, які підлягають спеціальним видам контролю 

(дорогоцінні метали, наркотичні засоби, лікарські препарати тощо). 
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Мінералогічна (гемологічна) проводиться з метою визначення природи 

коштовних каменів або мінералів, встановлення категорії їх якості та 

ринкової вартості. 

Матеріалознавча проводиться з метою визначення приналежності товару 

до конкретного класу речовин, виробів або матеріалів: виявлення, з якого 

матеріалу виготовлений товар; встановлення фізичних, хімічних і механічних 

властивостей матеріалу, з якого виготовлений товар; опис технологічних 

критеріїв, що роблять вплив на класифікацію досліджуваного матеріалу.  

Експертиза справжності (автентичності) проводиться з метою 

встановлення характерних показників, що відрізняють справжній 

(натуральний) продукт від підробки.  

Експертиза якості товару - це оцінка якісних характеристик товару для 

визначення відповідності вимогам нормативної документації.  

Експертиза кількості - оцінка кількісних характеристик товару при 

неможливості застосування вимірювальних методів. Метою кількісної 

експертизи є визначення кількості товару в товарній партії, кількісних 

характеристик їхніх одиничних екземплярів чи комплексних пакувальних 

одиниць. 

Експертиза товарів за комплектністю - це оцінка експертом наявності 

необхідних елементів комплекту та встановлення відповідності даних,  

зазначених у технічних документах. Застосовується в основному для 

непродовольчих товарів. 

Сертифікаційна експертиза проводиться з метою визначення якісних 

характеристик товару і має відповісти на питання: визначення марки, сорту, 

виду, представленого на дослідження товару; відповідність досліджуваного 

об'єкта конкретному нормативно-технічному документу; відповідність 

досліджуваного об'єкта існуючим стандартам;  відповідність якості товару 

наданій технічній документації; визначення приналежності окремої одиниці 

до однієї групи. 
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Товарознавча експертиза в митних цілях може проводитись вибірковим 

або суцільним способом залежно від поставленого завдання. При вибірковій 

перевірці рішення ухвалюють за результатами перевірки однієї або декількох 

вибірок, а  результати експертизи розповсюдженням на всю партію. Якщо 

здійснюється суцільна перевірка, то перевіряється кожна одиниця продукції 

в партії.  

Проведення досліджень та здійснення експертної діяльності у 

податковій та митній сферах покладено на Спеціалізовану лабораторію з 

питань експертизи і досліджень ДФС. 

Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень ДФС 

(далі – СЛЕД ДФС) є спеціалізованим органом з питань експертизи та 

досліджень у системі територіальних органів Державної фіскальної служби, 

який підпорядковується Державній фіскальній службі України [4]. 

Товарознавча експертиза в митних цілях проводиться експертами СЛЕД 

ДФС та інших установ або окремими спеціалістами, які призначаються 

органом доходів і зборів. Зазначена експертиза проводяться виключно з 

метою забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення і 

не є судовою експертизою. 

Призначення товарознавчої експертизи в митних цілях в інших 

установах (організаціях)  або окремими спеціалістами допускається лише у 

разі неможливості проведення такої експертизи СЛЕД ДФС або за заявою 

декларанта чи уповноваженої ним особи для підтвердження чи спростування 

результатів раніше проведеної експертизи. 

Товарознавча експертиза в митних цілях проводиться протягом 10 днів 

після надходження відібраних проб чи зразків до СЛЕД ДФС або іншої 

експертної установи (організації). У разі потреби цей строк може бути 

продовжено за рішенням керівника СЛЕД ДФС або керівника відповідної 

експертної установи (організації), але не більше ніж на 20 днів. Експертиза 

проб (зразків) товарів, які швидко псуються або мають обмежений строк 

зберігання, проводяться невідкладно. 
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Рішення про призначення експертизи під час здійснення митного 

контролю та митного оформлення оформлюється уповноваженою посадовою 

особою органу ДФС у вигляді запиту [2]. 

Запит про проведення експертизи готується посадовою особою органу 

ДФС за формою, визначеною наказом Міністерства фінансів України від 02 

грудня 2016 року ғ 1058 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних 

підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України 

із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під 

час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб 

(зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про 

взяття проб (зразків) товарів та висновку» (далі – Порядок ғ1058). 

У запиті в обов‘язковому порядку зазначаються підстава та мета 

направлення запиту, визначаються завдання для експертизи, а саме які 

характеристики товару (склад, фізичні, фізико-хімічні властивості тощо) 

необхідно перевірити або встановити. До запиту додаються: оригінал акта 

про взяття проб (зразків) товарів; копія акта про проведення огляду 

(переогляду) товарів або транспортних засобів; копії інших супровідних 

документів, які подаються при здійсненні митного контролю (митна 

декларація, зовнішньоекономічний договір (контракт), інвойси, рахунки-

фактури, накладні, сертифікати); техніко-технологічна документація про 

склад, фізико-хімічні властивості товарів, інформація про основні 

технологічні стадії їх виробництва та призначення. 

Запит про проведення експертизи разом із супровідною документацією, 

пробами (зразками) товарів доставляються до СЛЕД ДФС посадовою особою 

органу ДФС або поштою. Дані матеріали приймаються уповноваженими 

посадовими особами СЛЕД ДФС і реєструються в установленому порядку. За 

результатами експертизи експерт готує письмовий висновок, форму якого 

затверджено Порядком ғ1058.  

Відповідно до Підсумків роботи Спеціалізованої лабораторії з питань 

експертизи та досліджень ДФС протягом 2016 року до СЛЕД ДФС надійшло 
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12 389 запитів щодо проведення досліджень. Кількість досліджених проб 

(зразків) товарів протягом 2016 року складає 45 578 . З них за типами 

експертиз кількість досліджених зразків склала: 42 % з метою встановлення 

характеристик, визначальних для ідентифікації товарів; 4 % з метою 

виявлення речовин, переміщення яких через митний кордон України 

заборонено та/або обмежено; 50 % у рамках товарознавчої експертизи;  4 % у 

рамках інженерно-технічної та криміналістичної експертизи [4]. 

Отже, як бачимо із вище наведених даних товарознавча експертиза в 

митних цілях виконує важливу функцію у сфері контролю за дотриманням 

норм та правил щодо перетину товарами державного кордону та забезпечує 

захист державної митної політики. За допомогою експертизи можна 

класифікувати косметичну продукцію згідно з УКТ ЗЕД, перевіряти їхню 

задекларовану митну вартість, встановлювати країну походження 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ РИНКУ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ ТА 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

В статті досліджено ринок лікеро-горілчаних товарів в Україні. 

Проаналізовано обсяги експорту, імпорту та виробництва даної продукції. 

Відзначено найбільших виробників лікеро-горілчаної галузі України. Висвітлено 

проблему виробництва нелегального алкоголю.  Запропоновано шляхи 

підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних виробників з 

подальшою можливістю виходу на світовий ринок. 

Ключові слова: лікеро-горілчані товари, ринок, конкурентоспроможність, 

виробництво, експорт, імпорт, ціна. 

В сучасних умовах розвитку економіки лікеро-горілчана галузь посідає 

значне і досить впливове місце серед інших галузей. Ринок цих товарів 

постійно поповнюється новими, як вітчизняними, так і зарубіжними, 

виробниками та постачальниками. Це безпосередньо впливає на посилення 

конкуренції та визначення позиції на ринку. Відповідно з підвищенням 

конкуренції виникає потреба в підвищенні якості лікеро-горілчаних товарів та 

використання нових маркетингових заходів для її просування на ринку. Саме 

тому, з метою спостереження за коливаннями пропозиції та попиту  лікеро-

горілчаних товарів і визначення найбільш конкурентоспроможних виробників 

на ринку, необхідно проводити  його глибоке дослідження.  

Метою даної статті є дослідження ринку лікеро-горілчаних товарів в 

Україні та розроблення пропозицій щодо підвищення рівня 

конкурентоспроможності виробників цієї галузі. 

Питання аналізу ринку та підвищення рівня конкурентоспроможності 

лікеро-горілчаної продукції розглядалися різними вченими і науковцями, 

зокрема, вони висвітлені у працях А. Артемова, Н. Гаврилюк, Е. Марценко,  
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А. Печенкин, В. Чабаненко, І. Матчина, А. Авідзба, О. Гаркуші,  

О. Філановського, В. Чабаненко, В. Загоруйко та ін. [6, 9]. 

Оскільки попит на лікеро-горілчану продукцію зростає як в межах країни, 

так і за її межами, то ринок цієї галузі характеризується постійним зростанням. 

Зокрема, в Україні показник споживання алкогольної продукції в абсолютному 

алкоголі на одну особу зріс до 2,2 л. Нині за рік росіянин споживає 15 літрів 

алкогольних напоїв, казах — 12-15, білоруси випивають у середньому 10-11 

літрів. Україна та Польща займає четверту позицію при споживанні 6-7 літрів 

на людину за рік [6]. 

За ДСТУ 4257:2003 Напої лікеро-горілчані. Технічні умови лікеро-

горілчаний напій визначається як спиртний напій міцністю від 1,2 до 60 

відсотків об’ємних одиниць, виготовлений змішуванням спирту етилового 

ректифікованого з напівфабрикатами й інгредієнтами. Лікеро-горілчані напої 

залежно від міцності і масової концентрації загального екстракту поділяються 

на групи: лікери, наливки, настоянки, бальзами, аперитиви, коктейлі, напої 

десертні та напої слабоалкогольні [10]. 

За даними Державної фіскальної служби України обсяги ринку лікеро-

горілчаної продукції в Україні оцінюється у 55-60 млн. дал. Протягом останніх 

років намітилася стійка тенденція до скорочення легального виробництва 

міцних алкогольних напоїв [11]. 

Попит споживачів лікеро-горілчаної продукції задовольняється не лише 

вітчизняними виробниками, але і зарубіжними. Експортерами  українського 

алкоголю є  Польща, Казахстан, Білорусь, Молдова, Грузія, Азербайджан, 

Ізраїль, Австрія, Таїланд, Китай, Японія, Узбекистан, Вірменія, Казахстан та 

інші країни. США та Канада також проявляють свою зацікавленість до 

українських виробників.  

Однак, не зважаючи на великий обсяг експортованої горілки ,Україна 

залишається країною-імпортером міцних алкогольних напоїв, в основному за 

рахунок ввезення на митну територію країни таких напоїв, як «Бренді», 
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«Текіла», «Арманьяк», «Віскі», «Шампанське», ігристі вина, іншої продукції, 

яка в Україні не виготовляється [11].    

Одними з найбільших імпортерів алкоголю є Італія,  друге і третє місце 

посідають Австралія та Молдова відповідно. Імпорт горілки та лікеро-

горілчаних виробів має широку географію, продукція імпортується більш як з 

50 країн світу. Основними постачальниками горілки та лікеро-горілчаної 

продукції на внутрішній ринок є країни СНД (Білорусія, та ін.) та ЄС (Велика 

Британія,Польща, Литва, Німеччина). 

За даними Державної служби статистики України у 2013 році алкогольних 

та безалкогольних напоїв було експортовано 396807,0 тис. дал., а імпортовано – 

604854,3 тис. дал., у 2014 році експорт склав 251284,4 тис. дал., а імпорт – 

422129,2 тис. дал. У 2015 році імпорт знову перевищив експорт і склав 233638,9 

і 183608,0 тис. дал. відповідно. Протягом 2016 і 2017 років експортовано напоїв 

163813,5 і 209240,5 тис. дал., а імпортовано – 289530,8 і 372829,9 тис. дал. 

відповідно [4]. Вищенаведені дані відображено на рис.1.  
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Рисунок 1 – Експорт-імпорт алкогольних напоїв 

Проаналізувавши дані, бачимо, що протягом 2013-2017 років імпорт 

алкогольних напоїв постійно перевищував експорт. Це свідчить про те, що 

більшу частину українського ринку займають зарубіжні виробники, що є однієї 

з умов погіршення розвитку економіки України. 
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Виробництво лікеро-горілчаної продукції посідає важливе місце в харчовій 

галузі, оскільки від нього залежать надходження до Державного бюджету 

України. В Україні створено потужну виробничо-технічну базу з виробництва 

етилового спирту та лікеро-горілчаних виробів, представлену 84 спиртовими 

заводами і 275 лікеро-горілчаними виробництвами загальною потужністю 

понад 68 млн. дал спирту та 120 млн. дал лікеро-горілчаних виробів [2].    

Таким чином, у 2013 році було вироблено 44108 тис. дал. лікеро-

горілчаних напоїв, у 2014 році – 34526 тис. дал., у 2015 році виробництво 

становило 30307 тис. дал., а протягом 2016 року – 31503 тис. дал. [1, 3, 11].   
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Рисунок 2 – Виробництво лікеро-горілчаної продукції в 2013-2016 

роках 

Як бачимо з даної діаграми виробництво лікеро-горілчаної продукції 

частково зменшувалося, це пов‘язано зі збільшенням нелегального виробництва 

у цій галузі, а також зі збільшенням частки імпортованої продукції на 

українському ринку. 
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УНН повідомляють, що протягом 2017 року працівниками податкової 

міліції з незаконного обігу вилучено 12 млн. 941,8 тис. літрів алкогольних 

напоїв на суму 425 млн. грн. та 3 млн. 222,8 тис. літрів спирту на суму 683,6 

млн. гривень. 

Протягом 2016 року працівниками податкової міліції з незаконного обігу 

вилучено 959,2 тис. літрів алкогольних напоїв на суму 107,4 млн. грн. та 1 млн. 

167,7 тис. літрів спирту на суму 131,6 млн. гривень. 

Таким чином, за 2017 тіньове виробництво алкоголю зросло щонайменше 

у 8 разів. Натомість, за останні три роки легальне виробництво горілки в 

Україні скоротилося в півтора рази [5]. 

На українському ринку спиртних напоїв, найголовнішим і найбільшим 

постачальником спирту є «Укрспирт» за січень 2016 року ДП «Укрспирт» 

виготовило більше 860 тис. дал. спирту, 8,5 тис. дал. Лікеро-горілчаних виробів 

та 75,6 тис. дал [4]. Нарощуючи виробничі потужності за рахунок залучення 

позикового капіталу, лікеро-горілчані виробники почали широкомасштабну 

кампанію завойовування міжнародних ринків. 

На українському ринку найбільшими і основними компаніями-

виробниками лікеро-горілчаної продукції є: 

- «Баядера Груп»; 

- Global Spirits; 

- «Олімп»; 

- «Алеф-Виналь»;  

- «ЛВН Лімітед»; 

- «Артемівський лікеро-горілчаний завод» ; 

- «Львівський лікеро-горілчаний завод» ; 

- «Житомирський лікеро-горілчаний завод» та інші. 
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Таблиця 1 – Основні виробники лікеро-горілчаної продукції в Україні 

та їх торгові марки [7, 8]  
Виробники Підприємства ТМ 

1 2 3 
«Баядера 

Груп» 
ТОВ «Національна горілчана 

компанія» (с. Кам‘янка, 

Черкаська обл., Україна) 

«Хлібний дар», «Козацька Рада», «Пер-
ша Гільдія», «Перепелка», «Цельсій», 

«Рада», La Femme, «Байка» 
Global Spirits ТОВ ЛГЗ «Хортиця» (м. Запо-

ріжжя, Україна), ПрАТ Одесь-
кий коньячний завод «Шус-тов» 

(м. Одеса, Україна), ТОВ НВП 

«Гетьман» (м. Львів, Ук-раїна) 

«Хортиця», «Мороша», Blagoff, 

«Первак», «Шустов», «Гетьман» 

«Олімп» ТОВ «Лікеро-горілчаний 

завод «Прайм» (смт. 

Малинівка, Харківська обл., 

Україна) 

«Істинна», «Малинівка», Prime, 

«Біленька», «Плакучая ива», «Приватна 

колекція» 

ПрАТ «Алеф-
Виналь» 

ТОВ «Атлантіс» (м. Синель-
никове, Дніпропетровська 

обл., Україна) 

Green Day, «Українка», Helsinki, Solod, 
Графін 

ТОВ «ЛВН 

Лімітед» 
ТОВ Немирівський лікеро-
горілчаний завод «Nemiroff» 

(м. Немирів, Вінницька обл., 

Україна) 

«Немирівська», Nemiroff, Nemiroff 

Premium, LEX, 

ТОВ 

«Артемівський 

лікеро-
горілчаний 

завод» 

ТОВ «Артемівський лікеро-
горілчаний завод» (м. Бахмут, 

Україна) 

«Pulse», «Артемівська», «Московська», 

«Столична», бальзами «Столітній» та 

«Билинний», настоянки «Добірна». 

ПрАТ 

«Львівський 

лікеро-
горілчаний 

завод» 

ПрАТ «Львівський лікеро-
горілчаний завод» (м. Львів, 

Україна) 

«Вожак», «Володар», «Галицька», 
«Лемберг», «Львівська горілка», 

«Перфект», «Володар преміум», 

«Золото Карпат», «Преміум Львів», 

«Слава Преміум», «Чемпіон» 
ДП 

«Житомирсь-
кий лікеро-
горілчаний 

завод» 

ДП «Житомирський лікеро-
горілчаний завод» (м. 

Житомир, Україна) 

«Житомирська на бруньках», 

«Президентський стандарт», 

«Житомирський стандарт»,  Chudnoff, 
«Старий Житомир» 

 

Таким чином, лікеро-горілчана галузь є прибутковою і має хороші 

перспективи на вітчизняному і зарубіжному ринках, оскільки якість продукції, 

яка виготовляється на території України, досить висока, тому і користується 

попитом у споживачів різних країн. У зв‘язку і з цим між виробниками 

постійно посилюється конкуренція. А вагомою силою в такій боротьбі є сам 

споживач. Тому що саме споживачі купують лікеро-горілчану продукцію 
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оптовими партіями відповідно по оптових цінах, а якщо ціна на ці товари буде 

зависока, то споживачі шукатимуть інших виробників для придбання товарів з 

аналогічною якістю та споживними властивостями, але за нижчу ціну. 

Дослідження українського ринку лікеро-горілчаної продукції показало, що 

на ринку представлені товари вітчизняного і імпортного походження. Однак, за 

даними Держстату імпорт алкогольних товарів досі переважає експорт. Також 

лікеро-горілчана галузь має певну спадну тенденцію, яка пов‘язана з 

погіршенням економічних умов в країні та постійним підвищенням цін. 

Ще однією великою проблемою сьогодення є виробництво нелегальних 

лікеро-горілчаних товарів. Із кожним роком відсоток таких товарів на ринку 

лише збільшується, хоча влада намагається боротися з такими виробниками 

запроваджуючи різні заходи та санкції до них. 

Що стосується рівня конкурентоспроможності вітчизняних виробників, то 

він досить непоганий, так як товари є якісними і мають значний попит серед 

споживачів. Але враховуючи постійні зміни як і в смаках споживачів, так і в 

економічному становищі, необхідно вживати певних заходів для підвищення 

рівня конкурентоспроможності.  

Можна запропонувати наступні заходи: 

- постійний моніторинг ринку та потреб і уподобань споживачів; 

- аналіз конкурентів; 

- обґрунтована рекламна політика; 

- покращення якості та споживних властивостей продукції; 

- виготовлення нових видів товарів; 

- всебічне зниження витрат;  

- вдосконалення обслуговування у процесі купівлі та після продажного 

сервісу; 

- впровадження нових технологій виготовлення та використання нової 

техніки; 

- розвиток логістики; 

- зміна структури імпорту і видів імпортованої продукції та ін. 
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АНАЛІЗ РИНКУ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ 

В статті розглянуто стан забезпеченості ринку України товарами легкої 

промисловості, зокрема швейними виробами, проаналізовано обсяги 

виробництва цієї продукції вітчизняними виробниками. Досліджено динаміку 

обсягів реалізації швейних виробів та оцінено основні чинники, що впливають 

на зміну попиту. Проаналізовано основні проблеми галузі. 

Ключові слова: швейні вироби, ринок, швейна промисловість, легка 

промисловість. 

Легка промисловість – перспективна галузь, що спеціалізується на випуску 

непродовольчих товарів народного вжитку. Вона забезпечує населення нашої 

держави одягом, взуттям, трикотажними виробами, тканинами та іншими 

предметами народного вжитку. Швейна промисловість розширює свою 

сировинну базу за рахунок хімічних матеріалів, особливо хімічних волокон – 

лавсану, капрону, нейлону. Це дає змогу поліпшити споживчі та естетичні 

характеристики виробів. Дослідження швейної промисловості України дозволяє 

побачити, що підприємства працюють в умовах спаду виробництва і 

конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та міжнародному ринках. 
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Тому питання оцінки сучасного стану ринку одягу України з метою визначення 

перспектив розвитку швейних підприємств є досить актуальним [3]. 

Питання розвитку легкої промисловості України, зокрема швейної 

промисловості, та розробка механізму забезпечення конкурентоздатності та 

інвестиційної привабливості швейних підприємств висвітленні у роботах таких 

вчених, як: Ю.В. Нефьодова, Ю.М. Бездітко, Г.О. Земська, С.Р. Яцишин, Є.Б. 

Хаустова, Д.О. Барабась, В.В. Подольна, Л.Р. Галько, Р.І. Завадяк та інші.  

Метою статті є дослідження ринку швейних виробів та оцінка стану 

швейної промисловості України. 

Вітчизняна швейна промисловість, що здавна славилася своїми швейними 

традиціями та високою якістю виробництва, впродовж останніх двадцяти років 

перебувала у стані занепаду. Недостатній розвиток модної індустрії в Україні 

(зокрема, через відсутність злагодженої роботи швейних підприємств та 

дизайнерських груп), гостра потреба у фінансових ресурсах (проблеми з 

кредитуванням та залученням інвестицій), обмежені можливості щодо 

модернізації виробничих потужностей, впровадження нових, 

високопродуктивних, енергозберігаючих технологій (висока вартість 

зарубіжного обладнання й відсутність його аналогів в Україні), брак 

вітчизняної сировини (тканини, фурнітури) належної якості та асортименту, 

нерозвинута система збуту швейної продукції, конкуренція з боку імпортерів та 

інші чинники, призвели до того, що потужності більшості підприємств галузі 

зараз на 90 % завантажені виготовленням виробів із давальницької сировини. 

Це не лише стримувало розвиток власного виробництва, але й робило їх 

повністю залежними від зарубіжних партнерів і кон'юнктури світових ринків. 

Від 2013 року основними партнерами в операціях з давальницькою сировиною 

стали країни Європи – Німеччина, Данія, Польща, Бельгія, Італія. Варто 

зазначити, що виробництво одягу – це галузь, де малий і середній бізнес 

перебувають у більш вигідному становищі, ніж великий. Вітчизняна швейна 

промисловість перетворилася на «пошивний цех» для багатьох відомих 

світових виробників одягу. 85 % виготовлених в Україні суконь, плащів і 

костюмів з брендовими етикетками виїжджають за кордон. Майстерність 
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українських кравців вже оцінили британські компанії NewLook, 

Marks&Spencer, Next, LauraAshley і TopShop, іспанська Zara, нідерландська 

Mexx, німецька Triumph, американська BCBG, заснована в США і яка стала 

міжнародною Esprit, а також ряд інших світових брендів, які розміщують 

замовлення в Україні за схемою давальницької сировини. Тому велика частина 

виробленого товару йшла на експорт. 
Проте, останні два роки стали переломними і дали українським швейним 

підприємствам надію. Тренд «Made in Ukraine», який останнім часом 

спостерігається в багатьох галузях, зайняв міцну позицію і в легкій 

промисловості, особливо в швейній індустрії [6]. 
За даними Державної служби статистики України, за період з січня по 

вересень 2017 року частка товарів, вироблених швейними фабриками і 

проданих на внутрішньому ринку, збільшилася в порівнянні з аналогічним 

періодом 2016 року на 3,8%. Динаміку темпів зростання обсягів виробництва 

одягу в Україні за 2016-2017 рр. наведено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Обсяг реалізації одягу українського виробництва [1] 
Та не дивлячись на це, все ж таки тривожить ситуація на внутрішньому 

ринку країни. Його практично заполонила продукція нелегального 

виробництва, яка завезена без сплати мита та зборів. Також існує конкуренція з 

боку дешевих товарів із Туреччини та Китаю. В основному, ринок легкої 
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промисловості України насичений продукцією підприємств Туреччини – 32 %, 
Китаю – 15, країн Балтії, Чехії, Польщі – 15, Росії та Білорусі – 9, вітчизняними 

товарами – 13 %. 
Також на ринку швейних виробів України з‘являється ще один конкурент 

вітчизняним виробам – одяг «секонд-хенд». Найбільше вживаного одягу 

завозиться з країн Європи та США. Як наслідок цього, бачимо, що «секонд-
хенд» став важливим фактором спаду продажу українських виробників, навіть 

на внутрішньому ринку. Так, загальний спад виробництва за типами продукції 

сектору складає: продаж тканин, вироблених в Україні, скоротився на 20%, 

в‘язаного одягу – на 22, швейних виробів – на 59%. Одним з головних факторів 

підвищення попиту на товари, імпортовані з Китаю та Туреччини, а також 
товари «секонд-хенду» є зниження рівня платоспроможності населення. Адже 

якісний одяг вітчизняного виробництва досить дорогий. 
Хоча в цілому, як фіксує Державна служба статистики України, ринок 

останні два роки демонструє позитивну динаміку. Виробничі обсяги зростають. 

Обсяг реалізації одягу українського виробництва за 2015-2017 рр. наведено на 

рис. 2. 
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Рисунок 2 – Обсяг реалізації одягу українського виробництва млн. грн. 
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Основними чинниками, що стимулюють розвиток ринку виробництва 

одягу в Україні експерти відзначають наступні: 

1. державні закупівлі. Активними клієнтами українських швейних фабрик 

в останні пару років стали силовики, які замовляють спецодяг і 

обмундирування для військових. За рахунок цьому вдалося збільшити обсяги 

виробництва приблизно на 3%; 

2. підвищення цін на імпортні товари у зв‘язку з падінням гривні щодо 

євро та долара; 

3. зростання патріотичних настроїв українців. 

Якщо говорити про структуру швейного ринку, то за даними 

«Укрлегпрому», станом на 2015 рік в Україні налічувалося близько 1,9 тис. 

швейних фабрик. Велика частина спеціалізується на виробництві одягу 

(близько 66%). 

За даними Державної служби статистики України, найбільше підприємств 

швейної галузі розташовано у Харківській області – 255, на другому місці 

Львівська область – 240 підприємств, у Хмельницькій області налічується 150 

швейних підприємств, у Дніпропетровській – 110, у Київській розташовано 90 

підприємств швейної промисловості [1]. 

За даними Укрлегпрому, у 2017 році зовнішньоторговельний оборот 

товарами легкої промисловості склав понад 3,3 млрд. дол. США, а це на 378,9 

млн. дол., або на 12,8% більше, ніж у 2016 році. Обсяги імпорту за 2017 рік 

традиційно перевищили обсяги експорту на 1162,6 млн. дол. США (або майже у 

2,1 рази). Обсяги імпорту в порівнянні з 2016 роком зросли на 243,4 млн. дол. 

США (112,1%) і склали понад 2,25 млрд. дол., а обсяги експорту збільшилися 

на 135,4 млн. дол. США (114,2%) і склали близько 1,1 млрд. дол. США [5].  

Дані про експорт та імпорт швейних виробів за 2017 рік наведено у табл.1 

Аналіз таблиці показує, як змінились дані про експорт та імпорт швейних 

виробів у 2017 році по окремих групах товарів. 
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Таблиця 1 – Дані про експорт та імпорт швейних виробів за 2017 р. [5] 
Назва товару Експорт, тис. дол. Імпорт, тис. дол. 

2017 р. 2016 р. 2017 р. до 

2016 р., % 
2017 р. 2016 р. 2017 р. до 

2016 р., % 
Панчішно-шкарпеткові 

вироби 
16411,9 12307,7 124,3 27237,8 22799 119,5 

Одяг текстильний 378801,7 355078,5 106,7 187916,2 176740,4 106,3 
Білизна постільна, столова, 

гардини, штори 
17519,2 17434,8 100,5 30634,2 30137,5 101,6 

Одяг, що використовувався 120,1 33,6 357,4 154399,5 127720,2 120,9 
 

Оцінюючи перспективи вітчизняних виробників одягу на внутрішньому 

ринку в найближчі роки, найбільш доцільним виглядає їх орієнтація на 

задоволення потреб чітко визначених груп споживачів (стратегія фокусування) 

продукцією належної якості за вигідними цінами (стратегія оптимальних 

витрат). Ураховуючи високу якість вітчизняних швейних виробів, виготовлених 

з давальницької сировини, яку підтвердили споживачі провідних європейських 

держав (Великобританії, Німеччини, Франції), окремі підприємства мають 

непогані шанси потіснити деяких виробників з Азії, країн СНД та Центрально-
Східної Європи [2].  

Сучасний стан легкої промисловості України можна охарактеризувати як 

нестабільний. Внутрішній ринок заполонили іноземні товари, які є нижчими за 

якістю і дешевшими, а тому витісняють вітчизняну продукцію з українського 

ринку. Підприємства не можуть ефективно працювати через брак інвестицій, 

відповідного високотехнологічного обладнання та використання запозиченої 

сировини. Одним із оптимальних заходів зростання вітчизняного швейного 

виробництва буде зменшення частки виробництва з давальницької сировини за 

рахунок збільшення випуску продукції відповідної якості та асортименту для 

внутрішнього ринку, організацію власного планового виробництва. Для виходу 

зі скрутного становища та підвищення ефективності діяльності вітчизняні 

підприємства – виробники одягу повинні додатково вживати конкретних 

заходів, щоб набути певних конкурентних переваг. Необхідно визначити 

стратегічну позицію підприємств, їхні потенційні можливості щодо 

покращення становища в конкурентній боротьбі, оцінити вплив факторів 
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внутрішнього і зовнішнього середовищ на їх функціонування та розвиток, що 

надасть можливість визначити ключові фактори успіху підприємств [4].  
Отже, узагальнення результатів аналізу дають можливість зробити 

висновок, що підприємства швейної промисловості потребують реабілітації на 

макро- і мікрорівні, що дасть змогу потроху витіснити з українського ринку 

імпортні товари та наповнити його вітчизняними виробами. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦИВІЛЬНОЇ 

ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

В статті розглянуто особливості правового регулювання ринку зброї в Україні. 

Проаналізовано вимоги діючих підзаконних актів, що регламентують обіг та 

виробництво зброї. Визначено напрями вдосконалення правового поля ринку 

вогнепальної цивільної зброї в Україні.  
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вогнепальна зброя, нормативний документ, закон, правове регулювання.  

В даній статті проведені дослідження стану законодавчо-нормативного 

регулювання виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та 

використання цивільної вогнепальної зброї. Тому, перш за все, визначимо 

поняття цивільної зброї. Ґрунтуючись на дослідженнях авторів [1], цивільна 

зброя та боєприпаси – це зброя та боєприпаси вітчизняного та іноземного 

виробництва, дозволені для цивільного обігу і володіння громадянами України, 

суб'єктами господарювання та стрілецькими спортивними організаціями в 

цілях, не заборонених законодавством України. 

До цивільної зброї відноситься зброя, призначена для використання 

громадянами країнами з метою самооборони, для занять спортом і полювання.  

Узагальнюючи вимоги до даного виду зброї, необхідно відмітити, що 

цивільна зброя повинна виключати можливість ведення вогню чергами і 

ємність магазина (барабана) не повинна перевищувати 10 патронів.  

Об’єктом досліджень у даній статті є гладкоствольна вогнепальна зброя, 

предметом досліджень – законодавчо-нормативні документи, які 

регламентують порядок обігу, придбання та використання даного виду зброї. 

Гладкоствольна вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, в якої напрямна 

частина каналу ствола по всій його довжині не має нарізів, які надають 

метальному елементу обертального руху. До гладкоствольної вогнепальної 

зброї також відноситься вогнепальна зброя, призначена для стрільби 

боєприпасами для гладкоствольної вогнепальної зброї, канал ствола якої 

містить нарізи в його кінцевій частині, або нарізи для покращення осипу 

дробового метального заряду. До категорії гладкоствольної вогнепальної зброї 

відносяться мисливські рушниці різного типу з гладким стволом (або 

стволами). Ствол такого виду зброї може мати як однаковий, так і різний 

діаметр на початку і у кінці [2].  

Вогнепальна зброя є найефективнішим засобом реалізації громадянами 

конституційного права на самозахист, яке встановлено статтею 3 Конституції 
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України, де вказано, що «людина, її життя і здоров‘я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю». До того ж, одна з конституційних норм України - право кожного 

громадянина на захист власного життя від протиправних посягань, яке 

передбачає право на придбання, володіння, носіння та застосування зброї. 

Частина 5 ст. 55 вказує, що «кожен має право будь-якими не забороненими 

законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних 

посягань» [3].  

Переважна більшість розвинених країн світу (усталених демократій) 

надали таке право своїм громадянам, що сприяло зменшенню кількості 

насильницьких злочинів проти особи та злочинів проти власності. Світовими 

лідерами у володінні населенням вогнепальною зброєю є США, Швейцарія та 

Фінляндія з показником від 88 до 45 одиниць цивільної вогнепальної зброї на 

100 осіб. В Україні цей показник становить 5,5 одиниці [4]. 

Досвід Прибалтики, Грузії та Молдови переконує, що надання права 

громадянам на цивільну вогнепальну зброю протягом року з моменту 

ухвалення відповідних законів знижує вуличну злочинність на 50–70%, 

офіційно зареєстрована цивільна зброя використовується при вчиненні умисних 

злочинів менш ніж у 0,001% випадків від загальної кількості злочинів.  

На сьогодні обіг цивільної вогнепальної зброї законодавчо врегульовано 

спеціальними законами у всіх країнах Європи та у більшості пострадянських 

країн, обіг короткоствольної вогнепальної зброї дозволений у більшості країн 

Європи, зокрема, в Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Білорусі.  

В Україні правове регулювання придбання цивільної вогнепальної зброї 

здійснюється відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.06.1992р. 

ғ 2471-ХІІ «Про право власності на окремі види майна» та Додатку ғ 2 до 

постанови  - Спеціальний порядок набуття права власності громадянами на 

окремі види майна, який поширюється й на вогнепальну мисливську 

гладкоствольну й нарізну зброю, газові пістолети й револьвери та патрони до 

них, холодну і пневматичну зброю [5].  
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Даною постановою визначено спеціальний порядок набуття права 

власності з відповідного дозволу на зброю. Варто зауважити, що держава не 

встановлює кількість зброї, яка може зберігатися в однієї людини. Постановою 

визначено, що контроль за обігом зброї, а також його порядок покладаються на 

гілки законодавчої влади та підрозділи дозвільної системи Міністерства 

внутрішніх справ (МВС) України.  

Встановлено, що обіг зброї та боєприпасів – це виробництво або 

виготовлення, комплектування або ремонт, придбання або реалізація, 

колекціонування, експорт, імпорт зброї, її складових частин або допоміжних 

пристроїв, боєприпасів; нагородження зброєю; спадкування, облік, 

експонування на виставках, використання, застосування; використання зброї в 

тренувальній стрільбі; зберігання, носіння, транспортування, пересилання, 

вилучення, відчуження, знищення, ввезення в Україну або вивезення з України. 

В Україні прийнято також положення «Про дозвільну систему», яке 

затверджено Постановою КМУ від 12.10.1992 р. [6]. Дозвільна система – це 

особливий порядок виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, обліку 

та використання спеціально визначених предметів, матеріалів та речовин, а 

також відкриття і функціонування окремих підприємств, майстерень та 

лабораторій із метою охорони інтересів держави й безпеки громадян.  

Дозвіл на зброю видає орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну 

політику у сфері державної реєстрації прав на зброю за місцем реєстрації 

фізичної особи протягом п‘яти робочих днів з дня подання необхідних 

документів. 

Разом із дозволом на зброю особі видається збройова картка, в яку 

вноситься інформація про придбану особою зброю, номер, марку, модель та 

калібр. У разі заповнення всіх вільних полів збройової картки особі видається 

додаткова збройова картка. 

Якщо заявнику відмовлено у видачі дозволу на зброю, то протягом трьох 

робочих днів він має бути письмово повідомлений про це з обґрунтуванням 

підстав прийнятого рішення. 
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Згідно з Положенням, контролем за обігом зброї в України займаються 

структурні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України.  
Офіційно процедура правового закріплення обігу зброї в України була 

завершена 21 серпня 1998 року, коли наказом МВС України ғ622 від 

21.08.1998 р. було затверджено Інструкцію «Про порядок виготовлення, 

придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, 

пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для 

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених 

патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів» [7]. Інструкція 

МВС України є головним нормативно-правовим актом, на підставі якого 

громадяни можуть отримати дозвіл на придбання зброї. 
Наказ МВС України ғ622 носить обмежувальний характер: вогнепальною 

мисливською гладкоствольною зброєю громадяни України можуть володіти з 

21 року, а нарізною мисливською — з 25 років.  
Громадяни України, суб‘єкти господарювання та стрілецькі спортивні 

організації мають право набувати у власність та відчужувати цивільну зброю та 

боєприпаси в порядку, встановленому  законодавством. 
Продаж цивільної зброї та боєприпасів в Україні здійснюють суб‘єкти 

господарської діяльності, що мають відповідну ліцензію на цей вид діяльності. 
Наказ МВС  ғ379 ДСК (для службового користування) регламентує появу 

у певних категорій населення травматичної зброї. Фактично цей документ є в 

ранзі державної таємниці. Текст наказу закритий для широкого загалу. Його 

оприлюднення на будь-якому інтернет-ресурсі буде порушенням державної 

таємниці.  
Вогнепальна зброя дозволяється у власність виключно мисливцям. Її 

довжина не має бути меншою за встановлені норми (не переносити скрито). 

Працівники суду, ВС, прокуратури, СБУ, податкової міліції, народні депутати, 

журналісти, військові (не під час служби), держслужбовці, члени громадських 

формувань (об‘єднань), які виконують функцію охорони громадського порядку 

(тобто охоронці), учасники кримінального судочинства) мають право на 

травматичну зброю.  
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Правоохоронцям та військовим дозволено у службових цілях 

користуватись нарізною зброєю. Практично єдиним дієвим механізмом 

отримання нарізної зброї є статус мисливця.  
Органи внутрішніх справ повинні запобігати порушенням порядку 

виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення та 

використання вогнепальної, пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм та 

швидкістю польоту кулі понад 100 м/с. 
Відповідно до Закону України «Про поліцію» та Положення про 

Міністерство внутрішніх справ України від 06.04.2011 ғ 383 видача дозволів 

на перевезення і використання вогнепальної та іншої зброї, бойових припасів 

до неї, вибухових матеріалів і речовин є обов‘язкова для органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій 

та громадян. 
Департамент громадської безпеки МВС України видає дозволи на: право 

придбання та перевезення вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та 

бойових припасів до зброї, вибухових матеріалів і речовин міністерствам та 

іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, 

організаціям, а також іноземним суб'єктам господарювання на підставі 

міжнародних договорів України. 
Управління (відділи) громадської безпеки УМВС видає дозволи на: право 

перевезення через митний кордон України мисливської вогнепальної зброї, 

основних частин зброї, бойових припасів до неї, пневматичної, холодної та 

охолощеної зброї громадянами України; придбання, зберігання та носіння 

мисливської нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної, холодної, 

охолощеної зброї, пристроїв громадянами України. 
Міськрайоргани внутрішніх справ видають дозволи на: придбання і 

перевезення вибухових матеріалів і речовин; носіння і перевезення територією 

України відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та бойових 

припасів до неї; придбання, зберігання і носіння громадянами 

України мисливської гладкоствольної зброї, основних частин зброї, 

бойових припасів до неї, пневматичної, холодної та охолощеної зброї. 
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Строк дії дозволів на виготовлення, зберігання та використання 

предметів, які видаються на ім'я керівників підприємств, установ і організацій, 

а також громадянам – 3 роки; на придбання та перевезення цих предметів, 

матеріалів і речовин – до 3 місяців; на придбання вибухових матеріалів – до 6 

місяців. 
Таким чином, аналіз законодавчо-правового забезпечення обігу цивільної 

вогнепальної зброї показав, що в Україні діють десятки нормативно-правових 

актів, які регулюють окремі питання обігу зброї. 
У Верховній Раді України 10 грудня 2014 р. зареєстровано законопроект 

ғ1135-1 «Про цивільну зброю і боєприпаси», яким пропонується надати право 

купувати та використовувати холодну та вогнепальну зброю на підставі 

дозволу органу внутрішніх справ, а також визначається порядок використання 

цієї зброї. складається з 10 розділів і регулює усі сфери цивільного обігу та 

використання зброї і боєприпасів в Україні, починаючи від набуття права на 

зброю, її придбання, використання, господарської діяльності у цій сфері, 

закінчуючи міжнародною співпрацею у цій галузі. 
Закон не лише лібералізує обіг короткоствольної вогнепальної зброї в 

Україні, але й посилює відповідальність за її незаконне використання; 
регламентує обіг пневматичної зброї, яка на сьогодні перебуває у вільному 

нерегламентованому обігу і через це часто використовується з хуліганською 

метою. 
Закон запроваджує чітку класифікацію зброї та боєприпасів у цивільному 

обігу, розмежовує види зброї за режимом їх обігу, а також визначає види та 

категорії зброї, забороненої до цивільного обігу та встановлює чіткі вимоги 

щодо набуття громадянами права на зброю. 
Законопроектом ғ1135-1 «Про цивільну зброю і боєприпаси» 

пропонується надати право купувати та використовувати холодну та 

вогнепальну зброю на підставі дозволу органу внутрішніх справ, а також 

визначається порядок використання цієї зброї. Забороняється використання 

саморобної, зміненої та нарізної зброї. 
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Отже, за результатами аналізу законодавчо-нормативного регулювання 

обігу гладкоствольної вогнепальної зброї встановлено, що суттєвою проблемою 

є відсутність чіткого законодавства в даній сфері. В результаті проведених 

досліджень встановлено, що:  

- в Україні відсутній базовий регуляторний закон щодо врегулювання 

придбання, зберігання та використання громадянами зброї;  

- у даній сфері діє значна кількість неузгоджених підзаконних 

нормативних актів, які або породжують колізії норм права, або залишають 

суттєві прогалини у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї. 

- відсутність чіткої законодавчо встановленої класифікації та термінології 

не дозволяє узгодити підзаконні нормативні акти та сприяти розвитку законних 

суспільних відносин у сфері обігу цивільної гладкоствольної вогнепальної 

зброї. 

Тому вирішенням вищезазначених проблем може бути прийняття Закону 

України «Про цивільну зброю та боєприпаси». 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ 

В статті визначаються роль м’ясопереробної галузі у вирішенні продовольчої 

безпеки країни, а також висвітлюються основні її завдання. Аналізуються 

передумови подальшого забезпечення конкурентоспроможності підприємств 

м’ясопереробної промисловості та визначаються їх напрями.  

Ключові слова: м’ясопереробна галузь, продовольча безпека, м’ясні консерви 

Основною метою м‘ясної галузі переробної промисловості є задоволення 

потреб населення у високоякісних м‘ясних продуктах, розширення асортименту 

продукції та впровадження ресурсозаощаджуючих технологій, спрямованих на 

здешевлення продукції та вирішення проблеми збалансованого здорового 

харчування. М‘ясопереробна галузь відіграє значну роль у вирішенні 
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продовольчої безпеки України, забезпечуючи споживачів м‘ясом та м‘ясними 

продуктами. Продовольча безпека – можливість країни у забезпеченні 

населення достатньою кількістю харчових продуктів, що задовольняють 

енергетичні потреби людини. Продовольча проблема основну увагу приділяє 

заповненню дефіциту життєво-необхідних речовин, у першу чергу, білка, 

одним з основних джерел якого є м'ясо та м‘ясопродукти.  

Мета статті – вивчення теоретичних засад функціонування національного 

ринку м‘яса та м‘ясопродуктів; оцінка сучасного стану розвитку національного 

ринку м‘яса та м‘ясопродуктів; висвітлення основних напрямків підвищення 

ефективності функціонування ринку м‘яса та м‘ясопродуктів в Україні.  

М‘ясопереробна промисловість на сьогоднішній день знаходиться в 

важких умовах і ситуація з часом залишається досить складною. Основною 

проблемою сьогодення є низька купівельна спроможність населення. Низький 

попит на м‘ясну продукцію призводить до того, що пропозиція на цю 

продукцію постійно знижується. Поголів‘я тварин в Україні значно зменшилося 

через скорочення сільськогосподарськими підприємствами вирощування 

худоби та птиці. Такий вид діяльності дані підприємства визнали для себе 

нерентабельним. Іноземні інвестори не особливо бажають вкладати свій капітал 

у реалізацію м‘ясопереробних підприємств України. Причинами цього є: 

високий рівень збитковості, недосконала нормативно-законодавча база України 

щодо захисту інвесторів, недостатньо розвинутий фінансовий ринок, стан 

сировинної бази, великі економічно-політичні ризики. Великою проблемою 

підприємств м‘ясопереробної промисловості є відсутність оснащення 

сучасними очисними спорудами , що сприяло б у забезпеченні екологічної 

безпеки. Але, водночас, позитивним чинником сьогодення у зв‘язку зі 

зростанням виробництва м‘ясної продукції й ростом продажів на роздрібному 

ринку м‘яса є підвищення попиту на великі партії.  

Проблеми розвитку м‘ясопереробної промисловості України вивчали та 

аналізували такі вчені, як: О.П. Заремба, С.М. Кваша, Д.Ф. Крисанов,  

П.Т. Саблук, С.П. Ярошенко, В.М. Яценко та ін. У даних роботах 
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досліджувалися перспективи та аспекти становлення м‘ясної галузі, робилися 

пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування м‘ясопереробних 

підприємств. Незважаючи на значні праці вітчизняних науковців, достатньо ще 

лишається невирішених питань з врахуванням історичних, технологічних, 

екологічних, правових та ін. аспектів у м‘ясній галузі.  

М‘ясна промисловість – це високорозвинута галузь народного 

господарства України, яка задовольняє потреби населення у продукції і є 

важливим джерелом наповнення бюджету та формування експортного 

потенціалу країни. Дослідженням розвитку м‘ясної промисловості займалися 

такі вчені як: Бойко В.І, Попов В.І, Дроган О.І. та ін. Розвиток підприємств 

м‘ясопереробної промисловості тісно пов'язаний із зміцненням конкурентних 

позицій з врахуванням вимог споживачів, розвитком інфраструктури 

постачання, ринків збуту продукції , науково-технічним прогресом для 

забезпечення інноваційних технологій у даній галузі. За офіційними даними, за 

роки незалежності нашої держави знизився рівень рентабельності вирощування 

худоби та птиці. Зниження частки виробництва худоби і птиці відбувається за 

рахунок стрімкого скорочення виробництва всіх видів продукції тваринництва. 

Проблеми економічного характеру, що постали в 90-х роках перед великими 

сільськогосподарськими підприємствами, змусили їх позбуватися збиткових 

видів діяльності, до яких належало і вирощування худоби. Водночас, сільське 

населення, борючись за своє існування, збільшило у своїх господарствах 

поголів‘я худоби та птиці. На 01.01.1990 р. в Україні працювало 147 

підприємств м‘ясної галузі, які переробляли за зміну понад 2 тис. тонн худоби 

та птиці, виробляли 1300 тонн ковбасних виробів, понад 500 тонн м‘ясних 

напівфабрикатів, 250 тонн сухих білкових кормів та інших видів продукції [5]. 

Це давало можливість задовольнити потреби населення у м‘ясопродуктах, а 

також експортувати м'ясо, консерви, шкіру, ендокринно-ферментну сировину, 

субпродукти в країни ближнього і дальнього зарубіжжя. Після здобуття 

Україною незалежності м‘ясопереробна промисловість почала зазнавати 

великого падіння. Більшість виробничих об‘єднань м‘ясопереробної 
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промисловості були ліквідовані, внаслідок чого підприємства отримали статус 

самостійності і були приватизовані трудовими колективами та працівниками 

сільського господарства і перетворені у акціонерні товариства. Приватизація не 

забезпечила кардинальних змін у господарській діяльності власників, не 

стимулювала структурну перебудову виробництва підприємств галузі. Багато 

потужних м‘ясокомбінатів країни було ліквідовано – Київський м‘ясокомбінат, 

Ровенський м‘ясокомбінат, Катеринопільський птахокомбінат, 

Дніпропетровський м‘ясокомбінат та багато інших. У зв‘язку з остаточним 

закриттям птахо-тваринницьких комплексів, які активно працювали у часи 

Радянського Союзу, постала велика проблема у закупівлі сировини. Протягом 

1998-2008 рр. починають активно втілюватися у життя малі підприємства, які 

все частіше допускають порушення у своїй роботі: недостатнє забезпечення 

технологічним та холодильним обладнанням, несвоєчасне проведення 

капітальних та поточних ремонтів виробничих приміщень, порушення 

поточності технологічних процесів, недостатнє забезпечення працівників 

санітарним одягом, а виробництва – миючими та дезінфікуючими засобами, 

несвоєчасне проходження працівників медичних оглядів, невиконання графіків 

проведення санітарних днів, утримання виробничих приміщень у 

незадовільному стані, залучення на виробництво працівників без спеціальної 

освіти [4]. В Україні переробкою худоби і птиці на м'ясо займаються останнім 

часом близько 550 підприємств. При цьому спостерігається скорочення 

загальної кількості підприємств. Кількість м‘ясокомбінатів, що виробляють 

понад 1000 т, залишається практично стабільною, як і їх частка в загальному 

обсязі виробництва даної продукції. Зміні підлягає переважна кількість дрібних 

м‘ясопереробних підприємств, що є характерною тенденцією в 

м‘ясопереробних галузях колишніх соціалістичних країн. У зв‘язку з 

прогнозованим посиленням ветеринарного контролю і санітарних норм можна 

зробити висновок, що дана тенденція скорочення дрібних підприємств 

збережеться. Таким чином, малі підприємства не можуть бути конкурентами 

для великих та середніх підприємств щодо забезпечення вимог дотримання 



314 

якості, впровадження міжнародних стандартів. Зміни економічної ситуації в 

Україні, які тісно пов‘язані зі світовою продовольчою та фінансовою кризами, 

вимагають посилення уваги до харчової промисловості в цілому. 2008 р. 

відзначився значним ростом цін на м‘ясну сировину, що вплинуло на 

рентабельність виробництва м‘ясних продуктів і обмежило обсяги їх 

виробництва, а різке падіння добробуту населення позначилося на обсягах 

споживання м‘ясопродуктів. В найбільших обсягах серед готової м‘ясної 

продукції виробляються ковбаси, значна частина м‘ясної сировини 

витрачається на м‘ясні консерви, заморожені та охолоджені напівфабрикати. 

Досить перспективним напрямом в Україні розглядається виробництво м‘ясних 

напівфабрикатів – дане виробництво в Україні фактично починає розвиватися і 

рентабельність його виробництва є досить високою. Структура асортименту 

напівфабрикатів поєднує продукти, які суттєво відрізняються між собою за 

технологічними, функціональними, органолептичними характеристиками, а 

також ступенем готовності – від класичних сирих до майже готових 

напівфабрикатів, які потрібно лише розігріти: січені напівфабрикати з 

начинкою і без, натуральні напівфабрикати в маринадах, заливках і без; 

швидкозаморожені продукти; другі готові страви; натуральні напівфабрикати: 

великошматкові, порційні і дрібно шматкові. Свинина є основною сировиною 

для м‘ясопереробної промисловості. Крім того, саме вона – традиційний 

продукт харчування українців. За прогнозами аналітиків, наступний потік 

інвестицій планується саме в свинарство. Через значні витрати на виробництво 

та загальний дефіцит на ринку, ціни залишаються високими, за винятком 

курятини, виробництво якої забезпечує швидкий прибуток внаслідок менш 

тривалого виробничого циклу, що є причиною значних інвестицій у птахівничу 

галузь. Найбільш доступним видом м‘яса для українського населення є куряче 

м'ясо. Основною причиною купівлі курятини є збільшення платоспроможності 

населення останніми роками. Друга причина збільшення споживання даного 

виду м‘яса – світова тенденція часткового заміщення свинини і яловичини 

птицею, що спостерігається в Україні [3]. Вітчизняні та зарубіжні експерти 
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стверджують, що українське птахівництво вже за кілька років досягне 

європейського рівня, хоча на сьогодні споживання м‘яса птиці в Україні є 

одним з найнижчих в Європі. Україна має величезні перспективи для розвитку 

цього ринку з огляду на низьку ціну даного продукту та низькі витрати його 

виробництва [1]. Політична та економічна нестабільність негативно 

позначилася на тваринницькому комплексі України. Згідно з підсумками 2009 

р. в м‘ясній галузі спостерігається одне з найбільших падінь по усій харчовій 

промисловості – 12,2%. Ситуація залишається не найкращою й у теперішній 

час. Серед перешкод швидкого відновлення виробництва можна назвати слабку 

сировинну базу внаслідок рекордного скорочення поголів‘я за минулі роки, 

нераціональної структури розподілу поголів‘я за категоріями господарств, 

відсутність чіткого контролю над пересуванням м‘ясної сировини всередині 

країни, поточну високу процентну ставку за кредитами на українському ринку 

за необхідності значного оновлення матеріально-технічної бази і впровадження 

сучасних технологій виробництва на підприємствах.  

М‘ясопереробна галузь повинна виконувати соціальну функцію щодо 

забезпечення населення достатньою кількістю якісної продукції різної цінової 

категорії. В даній ситуації дуже важливою є підтримка держави, яка на даний 

час не здійснює відповідних конкретних дій у даному напрямку. Встановлення 

квот на ввезення м‘ясної продукції , а також підвищення мита на імпорт дало б 

змогу підприємствам м‘ясопереробної промисловості працювати ефективніше. 

Розширення площ посіву кормових культур надало б можливість збільшити 

поголів‘я худоби, яке з часом тільки зменшується. Ефективність 

функціонування ринку м‘яса і м‘ясних продуктів в значній мірі характеризує 

рівень життя населення, оскільки вони є продуктами повсякденного попиту. 

Для забезпечення конкурентоспроможності підприємств м‘ясопереробної 

промисловості необхідним стає детальне вивчення існуючих проблем та шляхів 

їх вирішення, дослідження можливостей утримання конкурентних переваг та 

пошук резервів підвищення ефективності виробництва. М‘ясна промисловість 

України має великі перспективи для розвитку, вона повсякчас потребує 
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інноваційної діяльності у даній галузі. При зваженій інвестиційній політиці на 

всіх м‘ясопереробних підприємствах можна досягти стабільного розвитку 

сировинної бази, що позитивно впливатиме на вирішення основних проблем та 

ефективну роботу всієї м‘ясної промисловості в цілому. 
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СПОЖИВЧА ОЦІНКА ЧОЛОВІЧОГО ОДЯГУ 

В статті наведено результати споживчої оцінки чоловічого одягу. За 

допомогою опитування виявлено споживчі переваги щодо асортименту та 

якості чоловічого одягу та внесено пропозиції щодо максимального 

задоволення потреб споживачів у даному виді товару.    
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Ринок одягу вважається одним з найбільш прибуткових у світі. За 

різними оцінками, за останні роки попит на одяг неухильно зростає на 10-20%, 

а сума середньої купівлі, як мінімум, на 15%. Стабільне підвищення інтересу 

українських споживачів до свого гардеробу спеціалісти пояснюють декілька 

причинами. По-перше, попит зростає пропорційно прибуткам деяких верств 

населення, що не може не відбиватись на обсягах продажу. По-друге, все 

більша кількість ділових людей приділяє увагу своєму зовнішньому вигляду. 

По-третє, багато покупців з середнім та вище середнього прибутком постійно 

слідкують за модою та оновлюють свій гардероб щонайменше два рази на рік – 

восени та навесні. Але необхідно зазначити, що переважна більшість українців 

все ще дуже обережно відноситься до нових віянь моди й не завжди готова 

купувати ультрамодні речі [1]. 

На сьогодні, за оцінками соціологів, покупців задовольняє конструкція 

виробів, але не задовольняють тканини. Виявлено, що понад 70% населення 

хотіли б мати одяг з тканин більш високої якості. 

Важливою складовою ринку одягу є задоволення попиту споживачів у 

різних видах даного товару. Значною мірою на задоволення споживчих переваг 

щодо одягу впливає його конкурентоспроможність. Проблема 

конкурентоспроможності продукції на ринку не є новою для вітчизняної теорії і 

практики управління, а її вирішення значною мірою визначає можливості 

підприємств формувати необхідні кількісно-якісні характеристики продукції з 

урахуванням перспектив розвитку. 

Об’єктом досліджень у даній статті є чоловічий одяг, предметом 

досліджень – його властивості та якість. 

Мета досліджень полягала у виявленні споживчих переваг щодо 

асортименту та якості чоловічого одягу. Для досягнення поставленої мети було 

використано опитування - метод, що ґрунтується на отриманні інформації 

безпосередньо від споживачів. В роботі використаний вибірковий метод 
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опитування, тобто опитана певна кількість респондентів, частина усієї 

сукупності споживачів, що вивчається. Вибірковий метод дозволяє на підставі 

опитування невеликої кількості споживачів (так званої вибіркової сукупності) 

отримати інформацію, що характеризує усю генеральну сукупність. Як форма 

опитування використано анкетування - форма проведення опитувань населення 

за допомогою заздалегідь складеної анкети.  

Споживча оцінка дає можливість виявити переваги щодо якісних 

параметрів чоловічого одягу та розширити асортимент на підприємстві, 

виявити потреби в одязі різних вікових категорій споживачів [2].  

Дані анкетування використовуються для поліпшення якісних параметрів 

та формування оптимального асортименту чоловічого одягу, а також 

визначення найбільшого сегменту споживачів даного виду продукції з метою 

концентрування уваги саме на ньому.  

Аналізуючи дані щодо виду діяльності, яким займаються респонденти, 

отримано наступні дані: більшість чоловіків віком 20-30 років – навчаються 

(73,8%); споживачі віком 30-40 та 40-50 років – працюють (86,7 та 100% 

відповідно); категорія опитуваних віком більше 50 років – пенсіонери (76,93 %) 

та працюючі (23,07%). 

Після проведення анкетування можна стверджувати, що необхідність 

придбання одягу у чоловіків усіх вікових категорій, що були опитані, виникає 

відповідно до сезону (66,7%). Менша кількість опитаних (13,2 %) купує одяг 

щомісячно, а 11,2 % - щорічно (рис.1). 
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Рисунок 1 - Періодичність придбання чоловічого одягу 
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При виявленні переваг щодо виробників одягу, яким споживачі віддають 

перевагу, більшість чоловіків віком від 20 до 30 років (73,9 %) купують одяг 

закордонних виробників; у віковій категорії 30-40 років 50% опитаних більше 

подобається одяг закордонних виробників; споживачі віком від 40 до 50 років 

обирають одяг вітчизняних (33,3%), а також як закордонних, так і вітчизняних 

виробників (40 %) (рис.2). Чоловіки віком більше 50 років віддають перевагу 

одягу вітчизняних виробників (38,5%). 
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Рисунок 2 - Споживчі переваги щодо виробників одягу 

В результаті опитування чоловіків різних вікових категорій щодо 

торговельних марок одягу вітчизняного виробництва, було отримано такі 

результати: група споживачів вікової категорії 20-30 та більше 50 років 

найчастіше купують одяг ТМ «Володарка», відповідно 35,7 та 38%; група 

споживачів віком 30-40 років відають перевагу одягу ТМ «Михайло Воронін», 

що становить більше 33%, а споживачі віком 40-50 років – одягу ТМ «Gregory 

Arber», що становить 46,7 % (рис.3). 
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Рисунок 3 – Переваги респондентів щодо торгових марок чоловічого одягу 

вітчизняних виробників 



320 

При виявленні споживчих переваг щодо закордонних виробників, 

встановлено, то більшість споживачів віком 20-30 років обирають одяг з Росії, 

менше – з Китаю. Споживачам у віці 30-40 років більше подобається одяг з 

Росії (53,3%) та зовсім не подобаються речі виробництва Китаю. Чоловіки 40-

50 років віддають перевагу одягу виробництва Росії та інших виробників – 60 і 

40 % відповідно.  

В результаті опитування було виявлено ставлення споживачів до марок 

одягу закордонного виробництва. Було встановлено, що респонденти віком 20-

40 років віддають перевагу російській ТМ «Oodji», оскільки одяг даної марки 

дуже молодіжний, стильний та комфортний. Споживачі віком 40-50 та більше 

50 років купують одяг польської ТМ «Tatuum» (майже 40 %), оскільки цінують 

не лише привабливий зовнішній вигляд одягу, але й якість. 

Виявлено споживчі переваги щодо впливу різних чинників на придбання 

чоловічого одягу. Результати опитування показують, що при виборі одягу для 

споживачів вікової групи 20-30 та 30-40 років важливим показником є 

зовнішній вигляд – 35,7% та 30% відповідно; для опитаних віком 40-50 років – 

ціна та використана сировина; споживачі вікової групи більше 50 років, в 

першу чергу,  найбільше звертають увагу на ціну одягу, а найменше – на 

відповідність моді (рис.4). 
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Рисунок 4 – Вплив різних чинників на придбання чоловічого одягу 

При дослідженні вагомості різних показників одягу при оцінці 

зовнішнього вигляду, споживачі вікової категорії 20-30 років звертають 

найбільшу увагу на модель, найменшу – на колір; чоловіки віком 30-40 років 
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звертають увагу на модель та силует; опитувані віком 40-50 років важливими 

показниками для себе обрали модель та силует; споживачі віком більше 50 

років важливою вважають модель, а не важливим – бренд одягу (рис.5). 
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Рисунок 5 – Вагомість різних показників одягу при оцінці зовнішнього виду 

При дослідженні споживчих переваг стосовно матеріалів, з яких 

виготовляється чоловічий одяг, можна стверджувати, що для споживачів віком 

20-30 років не має значення, з якого матеріалу виготовлено одяг; чоловіки 

віком 30-40 років обирають бавовняний та вовняний одяг; споживачі вікових 

категорій 40-50 років та більше 50 років віддають перевагу бавовняному одягу 

– 33,3% та 30,8 % відповідно (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Переваги респондентів щодо матеріалів для одягу 

При анкетуванні було також досліджено, які споживні властивості одягу 

мають для споживачів найбільше значення. За результатами, для групи 

споживачів віком 20-30 років найбільше значення мають естетичні властивості 
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одягу - 40,5 %; для опитаних віком 30-40 та 40-50 років головними є 

функціональні властивості одягу, а для споживачів віком більше 50 років 

головними є ергономічні властивості і становлять 38,4 %. Якщо оцінювати 

загалом, то на першому місці стоять функціональні властивості – 27%, на 

другому - ергономічні – 26%, на третьому - естетичні -25%, надійність на 

четвертому - 19 %. 

Результати опитування щодо місця придбання одягу свідчать про те, що 

більшість споживачів у віці 20-30 та 30-40 років купують одяг у 

спеціалізованому магазині, чоловіки у віці 40-50 років місцем для покупок 

обрали універсальні магазини; споживачі віком більше 50 років роблять 

покупки у місцях стихійної торгівлі, що цілком нехарактерно для опитуваних 

категорії 20-30 років (рис. 7).  

Виявлено споживчі переваги щодо стилю чоловічого одягу (рис.7). 

0

10

20

30

40

50

60

%

20-30 30-40 40-50 Більше 50

Вікові категорії

класичний;

спортивний;

вільний;

 діловий;

 інший.

 
Рисунок 7 - Споживчі переваги щодо стилю одягу 

Аналізуючи дані опитування стосовно стилю одягу, якому чоловіки 

віддають перевагу в повсякденному житті, можна стверджувати, що більшість 

чоловіків віком 20-30 років віддають перевагу вільному стилю (42,8%); 

категорія опитуваних 30-40 років найкращим для себе обирає діловий стиль 

(33,3%);  чоловіки 40-50 років – діловий стиль (46,7%);  а опитувані віком 

більше 50 років – вільному стилю. 
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  Аналізуючи особисті дані про споживачів було отримано дані, що 

більшість чоловіків віком 20-30 років – навчаються (73,8%); споживачі віком 

30-40 та 40-50 років – працюють (86,7 та 100% відповідно); категорія 

опитуваних віком більше 50 років – пенсіонери (76,93 %) та працюючі 

(23,07%). 

Отже, при проведенні анкетування щодо одягу чоловічого було опитано 

100 осіб різних вікових категорій. Необхідність придбання чоловічого одягу 

виникає у 67% опитаних відповідно до сезону, у 13,7% - щомісяця, а у 11,2% - 

щотижня.  

Більшість споживачів віддають перевагу одягу закордонного 

виробництва, це майже 40%, а вітчизняному – лише 26%. При виборі 

чоловічого одягу для споживачів групи  20-30 та 30-40 років важливим 

показником є зовнішній вигляд, а для старших – ціна та використана сировина. 

Більшість споживачів купує одяг з натуральних матеріалів (бавовни, 

вовни, льону) і становить майже 68%, решта – з комбінованих. 

Більшість опитаних споживачів віком 20-40 років здійснюють купівлю 

чоловічого одягу переважно в спеціалізованих магазинах, інші - в 

універсальних магазинах і на місцях стихійної торгівлі. При оцінці асортименту 

58% відповіли, що задоволені асортиментом, що представлений в роздрібній 

торговельній мережі, а 42% -ні. 

Аналізуючи дані можна сказати, що група споживачів вікової категорії 

20-30 р. найчастіше купують сорочки (26,2%); брюки та костюми (по 21,4%), 

споживачі віком 30-40р. – піджаки (26,7%) та брюки (23,3%), споживачі віком 

40-50 р. – сорочки та костюми  (по 26,7%), а старше 50 р. – сорочки (38,5%). 

Таким чином, можна зробити висновок, що споживачі залежно від віку, 

матеріального благополуччя, роду занять при купівлі чоловічого одягу 

керуються різними мотивами.  
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У статті проаналізовано стан ринку прянощів в Україні, тенденції його 

розвитку та сформульовані чинники, що впливають на український ринок 

прянощів. Розглянуто дані про основних виробників та експортерів світу, а 

також розглянуто асортимент українського ринку прянощів. 

Ключові слова: прянощі, спеції, ринок прянощів в Україні, виробництво, 

споживання, імпорт. 

Прянощі є продуктами рослинного походження, які володіють сильним 

пряним ароматом і часто різким, пекучим смаком. Вони покращують смакові 

достоїнства їжі і сприяють її засвоєнню, так як є каталізаторами багатьох 

ферментативних процесів і активізують обмін речовин в цілому. Прянощам 

належить велика роль у виведенні з організму шлаків і підвищення захисних 

функцій організму. Останнє пояснюється тим, що вони виявляють бактерицидні 

та антиокислювальні властивості. Цим же пояснюється їх консервуюча дія при 

додаванні до харчових продуктів. Деякі прянощі та їх компоненти проявляють 

лікувальні властивості, і їх використовують для приготування різних ліків [1]. 

Прянощі – це смакові висушені частини рослин, що містять ефірні олії, 

пряні та ароматичні речовини, які додають в їжу для поліпшення засвоєння їжі і 

як наслідок покращення смаку [3]. 

На початку 90-х рр. минулого століття мало хто в Україні мав уявлення 

про спеції та прянощі як про товарну групу продуктів та про кулінарні 

можливості їх використання перш за все в промисловому варіанті. Хоча з 
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давніх часів в Україні вирощують традиційні для цього регіону рослини: 

петрушку, кріп, часник, селеру та інші, які після переробки (подрібнення та 

сушіння) стають національними прянощами [5].  
Перші спроби вітчизняного виробництва харчових пряних приправ треба 

віднести до кінця 1990-х рр., коли в Україну почали завозити, а тут переробляти 

та фасувати спеції на основі куркуми, каррі та інших продуктів. На початку 

ХХІ ст. цей бізнес почав стрімко розвиватися, демонструючи надприбутковість 

із рентабельністю до 100 %. Це приваблювало нових імпортерів, фасувальників 

та пакувальників спецій та прянощів. В Україну зайшли потужні виробники 

духмяної продукції з інших країн. Ринок поділився на сегменти за ціною 

продукції: преміум, медіум та економ [6]. 
Якщо наприкінці ХІХ ст. всі класичні спеції та прянощі вирощували та 

переробляли в колоніальних володіннях Англії, Франції та Голландії, то на 

сьогодні найбільшими їх виробниками є Індія, Індонезія, В‘єтнам та Бразилія. 

Так, Індія виробляє щорічно близько 2,8 млн т різних спецій та прянощів на 

суму понад 4 млрд євро, експортуючи 230 - 250 тис. т понад 150 видів такої 

продукції в більшість країн світу. Деякі країни займають провідні позиції у 

виробництві та поставках на експорт визначених видів спецій. Так, основні 

поставки коріандру йдуть з Марокко, Єгипту, Австралії, Болгарії та Румунії, 

кмину – з Росії, Сирії та Ірану. Треба зазначити, що потужним постачальником 

спецій та прянощів є Сінґапур, компанії якого перероблюють та фасують 

духмяну сировину, яка надходить з Таїланду, Шрі-Ланки та інших країн 

Південно-Східної Азії. Найбільш важливим видом спецій є перець – білий, 

чорний, паприка, чилі та каєннський. Саме він визначає загальні обсяги ринку 

спецій, а основні країни – постачальники перцю (В‘єтнам, Індія, Малайзія, 

Індонезія) – щорічно експортують до 200 тис. т цієї продукції. Найбільші 

обсяги припадають на Індію – 60-75 тис. т на рік та В‘єтнам – близько 55 тис. т. 

Ці країни визначають цінову політику щодо спецій на світовому ринку: 

класичні спеції мають ціну, яка коливається в межах 1-3 тис. дол. за 1 т, а 

екзотичні, які постачаються партіями до 10 кг на рік, коштують кілька десятків 

тисяч доларів за 100 г [4]. 
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На сьогоднішній день в Україні існує досить багато виробників прянощів 

та їх сумішей. Це позв‘язано в основному з тим, що існує значний попит на таку 

продукцію, а оскільки прянощі є незамінні для приготування продуктів 

харчування, тобто є товаром повсякденного вжитку, то і торгівля таким 

товаром є перспективна. Ми давно звикли бачити на нашому ринку такі 

прянощі як перець (чорний, червоний і духмяний), лавровий лист, корицю, 

коріандр, гвоздику і т.п. Але з‘являються і такі рідкісні прянощі як імбир, 

шафран, бадьян, куркума і ін. [5]. 
Сьогодні український ринок перенасичений асортиментом пряної 

продукції та пропонує широкий вибір в різних торговельних пунктах (від 

базару до супермаркету) – від простої паприки до багатокомпонентних сумішей 

у вигляді приправ до конкретних страв. При цьому пропозиції є як для 

кінцевого споживача в системі роздрібної торгівлі, так і в оптових варіантах. На 

жаль, ринок спецій та прянощів в Україні постійно лихоманить, і причини 

такого стану криються в економічній та соціальній ситуації. Кризові явища 

впливають на купівельну спроможність населення, що миттєво призводить до 

зменшення споживання пряної продукції преміум-сегмента, дорогих 

натуральних сумішей та до орієнтування споживача на продукцію з дешевих 

інгредієнтів. Тисне на ринок і ситуація зі справами основних виробників   
спецій та прянощів, коли через природні об‘єктивні чи суб‘єктивні фактори 

відбувається коливання світових цін. До того ж дуже часто на постачання цієї 

продукції в Україну впливають не стільки труднощі її закупівлі на світових 

біржах безпосередньо або через посередників, скільки проблеми на митниці [5].  
За підрахунками фахівців, обсяги виробництва та споживання спецій, 

прянощів та приправ в Україні перебувають у межах 16-18 тис. т щорічно, а сам 

ринок цієї продукції вважається нестабільним, таким, що ще чекає на своє 

потужне зростання. За прогнозами фахівців, він є потенційним у своєму 

зростанні, а майбутні його межі сягають до 10–12 млн. дол. на рік.  
Оскільки основні спеції та прянощі в Україні не вирощуються, на ринку 

присутня продукція імпортного походження. За даними компанії ProConsulting, 

товарна структура імпорту цієї продукції в 2017 р. (рис. 1) демонструє першість 
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перцю, за яким йдуть імбир, куркума та кмин. Основна маса спецій в Україну 

надходить через європейські біржі, наприклад, Голландії, де їх сортують, 

подрібнюють та фасують. Прямі поставки спецій та прянощів з країн-

виробників в Україну практикують не часто. Безпосередньо Україна імпортує 

продукцію, яка не потребує додаткової переробки, наприклад, стручковий 

перець [9].  
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Рисунок 1 – Товарна структура імпорту спецій та прянощів в Україні 

за 2017 рік 

В Україні найбільшими імпортерами прянощів є такі підприємства як: 

ТОВ «Елпіс-Україна», ПП «Ямуна», ТОВ «Пак-Нова», ТОВ «Еко-Пак», ТОВ 

«Пайпер-Україна» [8]. 

У той же час в Україні зростає попит на пряні суміші, причому не 

універсальні на основі рослин, що зростають в країні, а спеціалізовані, склад 

яких спеціально підібрано для шашлику, м‘яса-гриль, страв із птиці, риби тощо. 

Виробництво таких вітчизняних продуктів ще не знайшло потужного розвитку 

через низку причин. Серед них - дорожнеча переробного (сортувального й 

подрібнювального) та фасувального обладнання, недешева організація поставок 

сировини, необхідність проведення рекламних кампаній для просування своєї 

торгової марки. Тим паче, що український ринок насичений подібною 

продукцією відомих світових лідерів – торгових марок Vegeta, Delikat, Knorr, 

Maggi [9]. 
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Згідно із статистичними даними показник ємності ринку прянощів в 

Україні за останніх чотири роки знизився на 12,3%. (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Показники ємності ринку прянощів в Україні за 2014-2017 

роки 

Крім того, значна кількість спецій вирощувалося в Криму, і його втрата 

зменшила ресурсну базу вітчизняного виробництва. Цей та інші кризові 

чинники привели до його скорочення. Відновлення ємності ринку в 2016 році 

було забезпечено зростанням імпортних поставок [7]. 

На український ринок спецій істотно впливають: 

1. Урожайність культур, які є сировиною для спецій, в нашій країні і в 

світі. Від них залежать обсяги поставок на ринок і ціна. 

2. Велика частка на ринку імпортної продукції. Вона обумовлена тим, що 

клімат нашої країни дозволяє вирощувати в повному обсязі види спецій. 

Ввезена продукція в основному розташовується в ціновому діапазоні від 

високого до середнього, а вітчизняного виробництва – від середнього і нижче. 

3. Сезонність виробництва спецій з піком у другій половині літа – початку 

осені. 

4. Неоднорідність попиту протягом року. З середини весни до осені 

популярні спеції для шашлику і гриль-меню, влітку – для консервування та 
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засолювання продуктів. У передноворічні витрати населення входить і 

закупівля спецій для приготування святкових страв. Взимку більше купують 

прянощі до картоплі, моркви, плову і інших повсякденних страв. 

5. Залежність попиту від купівельної спроможності населення. У складних 

економічних умовах споживачі віддають перевагу дешевшим спеції і в менших 

кількостях [9]. 

Отже, відновлення української економіки і підвищення рівня життя наших 

громадян призведе до збільшення попиту на продукти харчування і, як 

наслідок, на такі потрібні інгредієнти для їх приготування, як прянощі, в 

результаті чого відбудеться зростання ринку.  
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Цитрусові чудово зберігаються і добре транспортуються, якщо ретельно за 

ними стежити і доглядати то плоди можуть зберігатися до наступного врожаю 

при відповідних умовах і температурі. Крім того плоди популярні смачні 

завдяки своїм корисним. Лікувальними,дієтичними властивостями. Лимон крім 

аскорбінової кислоти містить речовину цитрин завдяки якому вітамін С 

засвоюється швидше і повніше. Лимон покращує обмін речовин тому його 

рекомендують не тільки тим, хто хоче схуднути, але і в якості профілактики 

цукрового діабету. Цінний цей плід своїми жарознижувальними і проти 

застудними властивостями. 

Мандарин злегка відстає від своїх побратимів по кількості вітамінів, зате 

цей фрукт менш калорій і містить безліч цукру, що позитивно вплине на 

активність і продуктивність розумової діяльності. Грейпфрут – ще один з 

найулюбленіших багатьма і корисних цитрусових – відомий своєю здатністю 

спалювати зайві калорії. У складі грейпфрутової м`якоті міститься речовина 

лікопен, яке сприяє більш активному виведенню токсинів і шлаків з клітин. Як 

правильно вживати цитрусові для того, що б отримати від цитрусових 

максимальну користь досить з‘їдати один або два плоди в день. Це дозволить 

забезпечити організм безліччю корисних речовин, зміцнити імунітет, запобігти 

авітаміноз і депресію. Існує навіть, так звана цитрусова дієта адже крім 

корисних елементів, фрукти містять клітковину, що дозволяє ефективно 
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наситити і одночасно очистити організм від токсинів. Але фахівці не 

рекомендують зловживати цитрусовими  плодами  так ,як їх велика кількість 

може викликати алергічну реакцію. 

Також ці плоди лимона, грейпфрута, апельсина, мандаринів широко відомі 

по всьому світі тому,що служать прекрасною сировиною для виготовлення 

смачних та корисних соків, компотів з них також виготовляють ефірні олії які 

використовуються, як в харчовій і кондитерській промисловості так і в 

парфумерній [1]. 

В українського споживача склалося уявлення, що цитрусові фрукти які 

з'являються з осені або ближче до зими коли закінчується сезон місцевих 

фруктів і овочів. Але насправді цитрусові завозяться в Україну безперервно 

протягом усього року.  

В середині осені на ринках країни з'являються турецькі мандарини та 

лимони, які потім підтримуються в листопаді пакистанськими мандаринами. У 

міру того, як турецькі мандарини завозяться до січня, імпорт з Пакистану 

триває до березня. 

Паралельно з цим в грудні стартує сезон цитрусових в Єгипті і триває до 

квітня. Навесні в квітні і травні естафета передається Аргентині до самого 

початку вересня завозяться цитрусові плоди  найбільше лимонів. Червень і по 

жовтень настає сезон апельсинів з Африки. 

У 2016 році Україна порівняно із 2015 роком збільшила імпорт фруктів 

цитрусових. В 2016 році Україна імпортувала 291607 тисяч т цитрусових, що 

більше, ніж у минулому 2015 році. Імпорт в грошовому значенні зменшився до 

196738 тисяч доларів порівняно з 2015 року, коли сума вартості становила 

200547 тисяч доларів, в наслідок чого відбувся значний обвал ціни. Це 

позитивно вплинуло на розвиток економіки нашої держави. У результаті це 

призвело до того,що країна примножила  обсяги імпорту на ринку і тим самим 

значною мірою розширила споживчий асортимент який забезпечує певні 

потреби споживача (табл. 1).  
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Таблиця 1 – Сумарний обсяг імпорту та експорту по товарній позицій 

«цитрусові» за кодами УКТЗЕД 805 [3] 

Роки Імпорт Експорт Сальдо 
вартість, 
тис. дол. 

США 

питома вага 

до 

загального 

імпорту,% 

вага 

нетто, 

тис. т 

вартість, 
тис. дол. 

США 

питома 

вага до 

загального 

експорту,% 

вага 

нетто, 

тис. т 

2014 320631 0,61 329247 39 0,00 12 320592 

2015 200547 0,55 232115 65 0,00 34 200482 

2016 196738 0,51 291607 76 0,00 57 196662 

2017 171614 0,35 265482 37 0,00 18 171577 
 

Значно скоротила витрати на закупку цитрусових. Внаслідок  надлишку 

товару також збільшені у цьому році урожаю цитрусових в Туреччині виявився 

більше минулорічного на 150 тисяч тонни це активізувало поставки. Заборону 

яку встановила Росія з 22 вересня поставок єгипетських овочів і фруктів 

спровокував появу додаткових обсягів «зайвої» продукції. Заборона на імпорт 

єгипетських і турецьких апельсинів в Російську Федерацію привела до пошуку і 

збільшення поставок на нові ринки. Поки ембарго ще діє, на ринку 

залишаються запаси товару більш дорогого з Африки і Аргентини, який 

постачальники намагаються скоріше збути. Але вже з листопада по лютий на 

ринку мандаринів і апельсинів буде представлена Туреччина. Також до нас з 

листопада доїдуть мандарини з Іспанії та Італії. Ввезення в основному 

здійснювали з Туреччини (60,2%), Єгипту (7,6%), Іспанії (6,3%). Імпорт 

цитрусових в Україну з вересня 2017 скоротився майже в половину становить 

265482 тонни при цьому ціна на лимони та апельсини з початку листопада 

суттєво впала. 

Протягом вересня Україна закупила на зовнішньому ринку 2,1 тис. т 

лимона, що на 45% менше, ніж торік. На 18% знизились поставки апельсина  

імпорт в першому місяці осені склав 2,7 тис. т.  

В трійку лідерів постачальників цитрусових  входять до країни 

Аргентина та Туреччина. Більше половини всіх завезених в Україну  
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цитрусових плодів припадає на Південно-Африканську Республіку. Друге 

місце 22% всього імпорту продовжує займати Аргентина, не дивлячись на те, 

що з початку сезону 2017 і 2018роки ця країна поставила на український 

ринок  вдвічі менше  лимону та апельсину. Частка Туреччини складає 16% 

всього імпорту. Здешевлення цитрусових в середини осені це норма.  

В листопаді в Україні з‘являються апельсини з Туреччини, які значно 

дешевші від аргентинських тому,що їх ближче доставляти. Зокрема були 

сподівання, що цитрусові здешевіють через чергову торговельну війну між 

Туреччиною та Росією. Тоді Туреччина спрямувала б поставки на 

український ринок. Але в останній момент країни знову домовились між 

собою і частина цитрусових яка мала б попасти в Україну. 

Внаслідок цього у 2018 році закупки імпорту становлять 125125 т урази 

скорочення порівняно з попередніми роками. Зменшення потоків імпорту в 

Україні зумовлено рядом причин основними з яких є девальвація 

національної валюти, що призвела до зростання цін на імпортні 

товари,звуження внутрішнього споживчого попиту на імпортні товари із 

боку населення унаслідок зниження купівельної спроможності через високу 

інфляцію, зменшення потреби у сировині національних товаровиробників, 

що спричинено скороченням обсягів промислового виробництва в Україні.  

Нюанс ринку цитрусових полягає в тому, що він не гнучкий 

постачальникам доводиться контролювати відразу весь обсяг товару на рік 

вперед. Але компанії,що імпортують товари до України можуть міняти 

відпускну ціну на фрукти тричі на день в залежності від курсу валют, 

поведінки конкурентів, зрештою від строку придатності товару. Кількість 

імпортерів невелика і вони чітко знають  який обсяг товару повинні викупити 

у виробника. Тому і обсяги поставок і ціна залежать від того чи зможуть 

постачальники продати фрукти вчасно. Коли вони бачать, що попит спадає, а 

товар може зіпсуватися, тоді скидають ціну, стимулюючи продаж. Але до 

Нового року ціни на цитрусові традиційно почнуть зростати через 

підвищення попиту. 
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Поки в Україні дорожчають овочі особливо тепличні цитрусові, навпаки, 

падають в ціні. Експерти пояснюють цю тенденцію збільшенням пропозиції 

на ринку і появою продукції з країн ближчих до України ніж Аргентина. За 

останній місяць найбільш різко подешевшали мандарини. З початку жовтня 

ціни на них впали в 1,5-2 рази. Зараз середні оптові ціни на цей фрукт 

становлять 20-28 грн. за кг залежно від сорту та якості. По лимонах зниження 

становить 15-20%, а апельсин подешевшав ще на початку вересня і поки ціна 

тримається. Апельсини і лимони в опті продаються по 25-28 грн. кг. 

Цю інформацію підтверджують і в компанії «Євро Фреш Фрут», яка 

імпортує цитрусові в Україні. За словами представників компанії, з вересня 

розпочався сезон турецьких лимонів. У цьому сезоні з'явилися нові сорти, які 

краще зберігаються і коштують менше, ніж аналогічно товар з Аргентини і 

Африки. Влітку у нас продавався аргентинський лимон, який в опті коштував 

50-60 грн. кг його було мало. Турецький лимон почали продавати по 30 грн. 

кг, а зараз вже опустили ціну до 25-26 грн. кг в опті. Це вплинуло на загальну 

ситуацію.  

За словами експертів, апельсини влітку до нас возили з Південно-

Африканської Республіки , а з жовтня почався сезон турецьких плодів. Але 

поки йде тільки невеликий калібр фрукта сорти салустіана. З лютого 2017 

року та до травня на ринку будуть присутні єгипетські апельсини говорять в 

«Євро Фреш Фрут». 

Мандарини також везуть переважно з Туреччини. Але раніше завозили 

популярний сорт сатсума, який дозріває ближче до початку зими. А зараз на 

ринку з'явився турецький мандарин зі схожими споживчими властивостями, але 

дозріває раніше. Оптова ціна на турецькі мандарини за даними «Євро Фреш 

Фрут» становить 23-24 грн. кг, в тому числі за рахунок більш дешевої 

логістики. Грузинські мандарини теж будуть на ринку, але їх обсяги істотного 

впливу на ціни не зроблять там очікується зниження валового збору цитрусових 

в два рази. Для порівняння: в минулому сезоні Туреччина відвантажила в 

Україну 76 тис. т мандаринів, а Грузія тільки 3,3 тис. т. 
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Експерти зазначають, що для осені зниження ціни – це норма. А ось до 

Нового року йде зростання, адже люди закуповують до свят. Зазвичай ціни 

збільшуються до 30%. Але все буде залежати від платоспроможного попиту. Є 

та межа, вище якої вже не можна підняти ціну. Коли, наприклад, вартість 

лимона в опті досягла 40-50 грн. кг, його продажі були мінімальні. 

На мою думку зазвичай ціни підіймаються на 20% в залежності від 

ситуації на ринку. В основі мого спостереження і опитування найбільшим 

попитом з цитрусових плодів користуються мандарини більшість опитаних 

асоціює Новий рік з ними і сприймає їх ,як один із символів цього свята. Які 

часто купуються саме перед новорічними святами. Лимони переважно 

вживаються осінній і зимовий період з додаванням  у чай апельсини круглий 

рік. 

Ринок цитрусових плодів в Україні зосереджений  на імпорті. Коливання 

курсу долару та здешевлення гривні впливає на купівельну спроможність 

споживачів та економіку країни зокрема на ціни. Український ринок 

цитрусових плодів залежний від різних країн бо немає власного господарства з 

вирощуванням плодів лимона, мандаринів, апельсинів та інших цитрусових. Є 

лише мінімальна частка вирощування плодів в домашніх теплицях. Нестача 

сховищ для фруктів і неналежні умови зберігання можуть призвести до значної 

втрати цитрусових та при транспортуванні,продажу плодів. На ринку України 

цитрусові плоди з дефектами незначними обрізають і продають за пів ціни. Це 

вже товар сумнівної якості ,але для деякого сегменту споживачів це має 

значення бо вони можуть придбати дешевше бо заморські плоди не всім по 

карману через ціни на комуналку. Якість цитрусових плодів на ринку загалом в 

належному стані. 

У звичайному магазині майже завжди присутній стандартний набір 

цитрусових плодів яким можна мало кого здивувати апельсин у фруктовій 

нарізці Лимон в ранковому чаї і лимонаді який зарядить позитивом і вітамін С 

додасть заряду на весь день , мандарини під ялинкою екзотика раніше і звична 

їжа сьогодні [2]. 
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Отже, раніше доводилося стояти в довжелезних чергах за лимонами, 

апельсинами,мандаринами,грейпфрутами ,але сьогодні ситуація змінилася ці 

заморські, яскраві та солодкі,смачні плоди продаються в Україні на протязі 

цілого року. Зима у нас асоціюється з цитрусовими мандаринами, 

апельсинами,лимонами бо вони мають високий вміст вітаміну С. Їх корисно 

вживати для підвищення імунітету. В них багато вітамінів А, B, D міститься 

цитрин який зміцнює стінки судин кровоносних, відновлює еластичність 

тканин шкіри і надає гарний і свіжий вигляд. Відноситься до групи 

антиоксидантів,що забезпечить всьому організму молодість. До України 

імпортують цитрусові плоди з різних країн світу. Але економічно вигідно з тих 

країн які територіально розміщені близько до нашої країни. Ринок цитрусових 

плодів в Україні становить висока частка імпорту за кордону ,а наших 

виробників з вирощування цитрусових не має є тільки любителі теплиць які 

займаються цим, як власним хобі. 
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Обґрунтовано важливе місце міжнародного маркетингу в діяльності 

вітчизняних підприємств. Проведений аналіз існуючих визначень між- 

народного маркетингу як систематичної та планомірної діяльності щодо 

освоєння вітчизняного ринку та проникнення на ринки інших країн (на 

декілька), та характеризується різними етапами просування товарів до 

покупців, розташуванням виробництва в інших країнах.  

Ключові слова: міжнародний маркетинг, підходи до вибору зарубіжного ринку, 

принципи бізнес-діяльності підприємств на зарубіжних ринках. 

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується активізацією 

глобалізаційних процесів і поглибленням економічної інтеграції між країнами. 

Це обумовлює поширення міжнародних економічних відносин і зростання 

масштабів зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств, які 

активно виходять на зарубіжні ринки і долучаються до міжнародного поділу 

праці. У ході освоєння міжнародного економічного середовища підприємствам 

доводиться вирішувати нові і складні завдання, пов‘язані з пристосуванням до 

незвичних інституційно-правових і політико-економічних умов ведення 

бізнесу, нових запитів споживачів й інших учасників зарубіжних ринків. 
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В умовах орієнтації на довгострокову присутність на ринках зарубіжних 

країн результати господарської діяльності підприємств безпосередньо залежать 

від стратегічних цілей і вибору науково обґрунтованих способів їх досягнення 

на основі аналізу ринкового середовища. Вирішення цих завдань вимагає 

проведення ґрунтовних досліджень стану і особливостей розвитку зарубіжних 

ринків, застосування специфічних підходів і інструментарію маркетингової 

діяльності для розробки і реалізації оптимальних стратегій виходу на 

міжнародні ринки з метою забезпечення ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств.  

Загальні теоретико-методичні і практичні аспекти міжнародного 

маркетингу досліджені у працях М. Портера [M. Porter], В.Г. Герасимчука,  

І.В. Семеняк, В.І. Коршунова, Б.О. Анікіна, Р.А. Фатхутдінова, Є.М. Короткова, 

О.А. Кратта, А. Томпсона [A.A.Thompson], А. Стрикленда [J. Strikland],  

М. Перлитца [М. Perlitz], Д.М. Ламберта [D.M. Lambert]. Прикладні проблеми 

активізації діяльності підприємств на міжнародних ринках знайшли 

відображення у працях  В.І. Дубницького, К.О. Латишева, В.І. Черенкова,  

Д. Дея [G. Day], Ж.Ж. Ламбена [J.J. Lambin], Т.М. Циганкової, О.М. Азарян, 

Г.Л. Багієвої, Р. Хелма [R. Helm].  

В Україні питання міжнародного маркетингу висвітлюються переважно в 

навчальній літературі, яку видають вищі навчальні заклади економічного 

профілю, де узагальнюється поки що невеликий досвід маркетингової 

діяльності національних фірм на зарубіжних ринках. Тому сутність, основні 

принципи, особливості, а також сучасні заходи, методи і механізми 

міжнародної маркетингової діяльності як об‘єкта наукового пізнання 

викладаються здебільшого на основі аналізу, систематизації, узагальнення та 

адаптації досягнень західних наукових шкіл. Серед українських авторів 

найбільший внесок у вивчення проблем міжнародного маркетингу зробили  

О. Азарян, О. Каніщенко, А. Мазаракі, Т. Мельник, В. Савельєв,  

А. О. Старостіна, Т. Чаюн, П. Черномаз. Проте, передчасно говорити про 

наявність української або навіть східноєвропейської школи міжнародного 
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маркетингу, оскільки для їх появи потрібно не тільки досконале опанування 

існуючих концепцій, а й пропозиція нових теоретичних підходів та розробок 

практичних методів їх реалізації. На сьогодні фахівці з міжнародного 

маркетингу перебувають на етапі теоретичного вивчення та практичного 

випробування сучасної парадигми міжнародного маркетингу як системи 

теоретичних концепцій та практичних методів.  

Аналізуючи міжнародний маркетинг як науку і як сферу практичної 

діяльності, різновид маркетингу в цілому, на основі ґрунтовного вивчення 

численних публікацій фахівців визначено етапи розвитку парадигми 

міжнародного маркетингу, їх сутність, часові межі та особливості. Доведено, 

що парадигма міжнародного маркетингу пройшла такі етапи формування: 

емпірично-інтуїтивний (з початку формування світового ринку до середини 

1950-х рр.); порівняльного маркетингу (середина 1950-х – середина 1960-х рр. 

(США)); виникнення наукової концепції (середина 1960-х – початок 1970-х рр., 

США); диференціації концепції та розвитку практичних методів (середина 

1970-х рр. – до теперішнього часу) [1].  

Міжнародний маркетинг має практично ті ж принципи, що і маркетинг. 

Однак, це більш комплексне поняття, оскільки має на увазі необхідність 

адаптації до специфічних запитів споживачів, які знаходяться на різних 

світових ринках. Відмінною рисою міжнародного маркетингу є повна 

орієнтація на закордонного споживача, прагнення задовольнити його потреби. 

Термін «міжнародний маркетинг» прийнято вживати до підприємств, коли 

їх сфера діяльності виходить за рамки національних кордонів. Він звичайно, є 

антонімом поняття «національний» або «внутрішній маркетинг». У деяких 

випадках замість терміну «міжнародний маркетинг» використовують термін 

«зовнішній маркетинг». У зв‘язку із цим у вітчизняній теорії та практиці варто 

вважати правильним застосування як терміну «міжнародний маркетинг», так і 

«зовнішній маркетинг», а також рівнозначність понять національний і 

внутрішній маркетинг, якщо не вводяться які–небудь спеціальні обмеження на 

їхнє вживання. 
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Французькі вчені А. Оллівє, А. Дайан і Р. Урсе, досліджуючи питання 

міжнародного маркетингу, не дають його спеціального визначення, розуміючи 

під цією категорією систему заходів і сукупність технічних прийомів, що 

дозволяють підприємству завойовувати і, як наслідок, зберігати вигідну 

клієнтуру за допомогою постійного спостереження за ринком з метою надання 

впливу на його розвиток або в найгіршому разі пристосування до нього  

[2, с. 480]. 

Дж.Р. Еванс і Б. Берман запропонували наступне визначення міжнародного 

маркетингу: «Це маркетинг товарів і послуг за межами країни, де перебуває 

організація» [3, с. 310].  

Спробу з‘єднати визначення Дж.Р. Эванса і Б. Берма–Нома з визначенням 

Ф. Котлера почали Ю.В. Пашкус і О.Н. Мисько: «Міжнародним маркетингом 

називається маркетинг товарів і послуг, здійснюваний поза національними 

кордонами. Він опирається на принципи національного маркетингу та має 

схожу з ним структуру. Разом з тим він специфічний, тому що має справу із 

зовнішньоторговельними та валютними операціями, іноземним і міжнародним 

законодавством» [4, с. 155]. 

Інтенсивний міжнародний обмін товарами та глобалізація міжнародних 

ринків призвели до зміни наукових поглядів фахівців маркетологів. Зокрема, Ф. 

Котлер у зв‘язку з розвитком маркетингу на зовнішніх ринках став 

відокремлювати його від національного маркетингу. Міжнародний маркетинг 

він називає глобальним і дає йому наступне визначення: «Глобальний 

маркетинг - це маркетинг, заснований на інтеграції або стандартизації 

маркетингової діяльності на різних географічних ринках» [5, с. 227]. 

Таким чином, основу міжнародного маркетингу становить не просте 

перетинання товарами границь, а деякі якісні зміни як в маркетинговому 

управлінні міжнародною діяльністю, так і в характеристиках самої компанії. 

Вищевказані визначення за своєю суттю подібні до групи визначень, в 

яких міжнародний маркетинг розглядається як комплекс заходів. У трактуванні 
 Г. Асселя [6, с. 46] міжнародний маркетинг, за своєю суттю, означає комплекс 
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заходів, спрямованих на просування товарів за кордоном, що в свою чергу 

схоже з визначенням міжнародного маркетингу Б.М. Смітієнка, В.К. 

Поспєлова, які розглядають міжнародний маркетинг, насамперед, як 

просування на зарубіжні ринки [7, с. 67]. 
При цьому різні групи науковці, які досліджували розвиток категорії 

«міжнародний маркетинг» вкладали різні підходи до розуміння його поняття, 

на основі чого були сформовані наступні підходи до трактування даного 

поняття (табл. 1).  
Таблиця 1 -  Підходи різних наукових шкіл до розуміння міжнародного 

маркетингу 

Наукові підходи Основоположники наукових підходів 

Міжнародний маркетинг як маркетинг товарів і 

послуг, що реалізуються за кордоном 
Р. Крамер, В. Терпетра, М. Цинкотта, Г. 

Стар, Дж. Еванс і Б. Берман та ін. 

Міжнародний маркетинг як комплекс заходів А. Олів‘є, А. Дайан, Р. Урсе та ін. 

Міжнародний маркетинг як функція просування 

товарів і послуг на міжнародні ринки 
В. К. Поспелова, Б. М. Смитиенко  

Міжнародний маркетинг як система планування, 

реалізації контролю і аналізу 
П. Аулах і М. Ротабе П. Аулах і М. 

Ротабе та ін. 

Міжнародний маркетинг як діяльність 

міжнародних фірм 
В. Новицький, Т. Циганкова, А. Романов, 

О. Азарян, Г. Багієв та ін. 

Міжнародний маркетинг як глобальна філософія Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн, О. 

Канищенко, А. Старостіна та ін. 

Джерело: розроблено автором на основі [2, с. 480, 9, с. 435, 10, с. 7, 7, с. 67] 
Таким чином, зміст поняття «міжнародний маркетинг» є доволі складним, 

багатофакторним, неоднозначним і розвивається відповідно до розвитку 

світогосподарській системи, світового ринку та глобалізаційних процесів, які 

здійснюються у світовій економіці.  
Ґрунтуючись на різних наукових підходах та поглядах вчених-економістів 

можна виділити кілька основних теоретичних підходів до визначення поняття 

міжнародного маркетингу: по–перше, маркетингова діяльність компанії 

зарубежем, по–друге, реалізація товарів на міжнародному ринку різними 

способами, по–третє, маркетинг, що здійснюється в середовищі, відмінному від 

національного.  
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Однак дані підходи відображають трохи спрощене розуміння 

міжнародного маркетингу, оскільки не враховують різноманітні аспекти 

функціонування підприємств на світовому ринку. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

У статті представлено теоретичний підхід дослідження  концептуальних 

засад формування системи управління маркетинговою діяльністю вищих 

навчальних закладів, як прикладного аспекту використання маркетингу в 

освітній діяльності, проаналізовано підходи до управління маркетинговою 

діяльністю навчальних закладів, окреслено сутність маркетингової діяльності, 

її завдання та цілі. Загалом дослідження формує чітке уявлення про 

маркетингове управління діяльністю навчальним закладом. 

Ключові слова: освітні потреби, маркетингове середовище, маркетинговий 

підхід,  маркетингове управління діяльністю підприємства. 

На сучасному етапі розвитку маркетингового освітнього середовища 

актуальною є проблема діяльності навчального закладу як суб'єкта ринкових 

відносин та виробника освітніх послуг. Перехід до ринкових відносин в галузі 

освіти вже констатувався в суспільстві як доконаний факт і отримує все більшу 

основу у всіх сферах системи освіти. Всі ці передумови й фактори свідчать про 

актуальність і необхідність дослідження маркетингового управління у 

діяльності навчальних закладів. 

Метою нашого дослідження є теоретичне обґрунтування засад 

маркетингового підходу в управлінні сучасними навчальними закладами як 

прикладного аспекту використання маркетингу в освітній діяльності. 

Застосування маркетингових засад в управлінні навчальними закладами є 

важливою науково-методичною проблемою, вагомий внесок у вирішенні якої 

належить таким науковцям, як Ф. Котлер [9], А. Старостіна [16], С. Гаркавенко 

[3], Н. Куденко [10], В. Пилипчук [13], А. Романов [15], В. Фадєєв [18] Т. 

Оболенська [11], А. Томсон [17] та ін. Разом з тим, ряд ключових моментів, 
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пов‘язаних з аспектами розроблення та використання маркетингового 

управління в НЗ, всеодно залишається не до кінця дослідженим в сучасній 

літературі. 

Ф. Котлер і К. Фокс під маркетингом освітніх послуг мають на увазі 

дослідження, планування, здійснення і контроль за ретельно сформованими 

програмами, задумами, щоб викликати добровільний облік цінностями з 

цільовими ринками з метою досягнення прагнень навчальних закладів [16]. 

М.Єльніквова і В. Л. Пілюшева вважають, що освітні послуги — це досить 

специфічний «товар». Вони володіють високою споживчою вартістю, оскільки 

збільшують інтелектуальний потенціал особистості, майбутніх робітників чи 

фахівці. На розвинутих ринках зазначене знаходить своє відображення у 

високій вартості послуг кваліфікованої робочої сили, правомірності високих цін 

на освітні послуги. Для освітніх послуг характерна тривалість періоду їх 

надання, відстроченість виявлення результативності освітніх послуг і 

залежність ефективності роботи випускників навчальних закладів від умов їх 

праці та життя [6,14]. 

Як відзначає Григораш В.В. , освітня послуга є товаром особливого роду та 

зберігає риси суспільного блага. Тому потреба у послугах освіти як суспільного 

блага виражається через механізм суспільного вибору у вигляді прийняття 

рішення щодо вступу до конкретного навчального закладу, на той чи інший 

факультет, взагалі обрання відповідного престижного і привабливого рівня 

освіти [5].  

Попит населення на послуги освіти може стримуватися правилами 

прийому до навчальних закладів, рівнем вимог до якості знань абітурієнтів, а 

також деформуватися ажіотажним попитом населення на окремі професії та 

спеціальності чи політикою держави стосовно підтримки осіб, які навчаються, 

але задля залучення якомога більшої кількості абітурієнтів, кожен НЗ має 

ставити на меті, в першу чергу, маркетингове просування власних послуг. 

На думку Т. Е. Оболенської, для навчальних закладів маркетинг – це  

розробка, реалізація і оцінка освітніх послуг шляхом установлення відносин 
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обміну між освітніми установами та споживачами освітніх послуг з метою 

гармонізації інтересів та задоволення потреб школярів, учнів, студентів і 

слухачів [13].  

З точки зору Б. Братаніча, маркетинг має принципове значення для 

системи освіти, насамперед, у двох аспектах: формування критеріїв соціальної 

й індивідуальної цінності освіти в контексті соціокультурних характеристик 

інформаційного суспільства (визначення ціннісних параметрів якісної освіти) й 

забезпечення зростання ролі освіти як соціальної цінності в системі його 

ціннісних пріоритетів [3, с. 8]. 

Маркетинг освітніх послуг дозволяє кожному навчальному закладу посісти 

своє місце на ринку освітніх послуг, здійснювати підготовку кадрів відповідно 

до потреб ринку праці. 

Середовище, у якому безпосередньо функціонує навчальний заклад як 

суб'єкт ринкових відносин, називається маркетинговим середовищем 

навчального закладу та має певну структуру, яка складається із щонайменше 

двох середовищ – внутрішнього та зовнішнього (рис. 1) [2]. 

Соціально-економічні перетворення системи освіти України висунули 

сьогодні на передній план ряд проблем, пов'язаних із функціонуванням і 

розвитком освіти як галузі сфери послуг і національної економіки в цілому:  

- різні галузі народного господарства не завжди забезпечені своєчасною 

підготовкою кадрів;  

- відсутні досвід і практика визначення перспективних потреб суспільства 

у фахівцях певного рівня професійної підготовки;  

- діяльність системи освіти не завжди скоординована з поточними 

соціально-економічними та політичними завданнями суспільства і 

особистісними устремліннями споживачів освітніх послуг;  

- освітнє середовище постійно підлягає істотній модернізації, що викликає 

активні зміни в організації діяльності сфери освітніх послуг;  
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- сьогодні в освіті не повною мірою розвинений конкурентний ринок, що 

істотно знижує ефективність суспільних витрат на освіту і призводить до 

нераціонального використання ресурсів;  

- ринок освітніх послуг у країні поки що формується практично тільки з 

боку пропозиції, хоча в цьому процесі важливу роль повинен відігравати й 

попит, тобто конкретний споживач та суспільство зі своїми освітніми 

потребами [3].  

 
Рисунок 1 – Маркетингове середовище навчального закладу 

Наведені проблеми сучасної системи освіти України, викликані її 

децентралізацією та вступом в економічні взаємовідносини з іншими 

суб'єктами ринку освітніх послуг, підкреслюють практично повну відсутність 

координуючих дій з боку керуючої підсистеми навчальних закладів стосовно 

навколишнього середовища, яке здійснює на сферу освіти потужний 

багатофакторний вплив за кількома напрямками (рис. 2).  

Передумовою для ефективного маркетингу освітніх послуг є чітка 

сегментація ринку. Тільки тоді для маркетингу освітніх послуг оперативно 

можуть бути розроблені власні інструменти. Серед них виділяються наступні: 
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формування попиту, організація комунікації, забезпечення збуту; організація 

взаємного виконання зобов‘язань. 

Однак, не дивлячись на важливість і актуальність маркетингу освітніх 

послуг, на теперішній час він ще не одержав належного розвитку. Багато 

українських навчальних закладів не має підрозділів маркетингу або відділів 

зв‘язків із громадськістю. Здійснення маркетингової діяльності навчального 

закладу зводиться в основному до роботи приймальної комісії та обмежується 

часом рекламної компанії. 

 
Рисунок  2 – Основні напрями дій у сфері маркетингу освітніх послуг 

Аналізуючи все вищезазначене, необхідно підкреслити, що маркетинговий 

підхід в управлінні сучасними навчальними закладами – це двоєдиний 

взаємодоповнюючий підхід. З одного боку, він являє собою ретельне й усебічне 

вивчення ринку, попиту, смаків і потреб, орієнтацію виробництва освітніх 

послуг на ці вимоги; з іншого боку – активний вплив на ринок та існуючий 

попит, на формування потреб і переваг.  

Таким чином, навчальні заклади, управління якими здійснюється на основі 

маркетингового підходу, можна вважати маркетингово орієнтованими 

освітніми організаціями, які функціонують і розвиваються, відповідно до 

потреб ринку, при використанні маркетингового підходу зі всіма необхідними 

функціями (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Найбільш важливі функції маркетингового підходу в 

управлінні вищими НЗ 

Як вважають В. Александров та В. М. Міщенко, введення маркетингового 

управління в діяльність вищих НЗ повинно починатися аналізом попиту 

потенційних клієнтів, конкурентів, фактичного стану портфелю замовлень, а 

також розробці маркетингових стратегій [1]. 

Під маркетинговою діяльністю навчального закладу ми розуміємо 

діяльність, спрямовану на вивчення запитів (пропозицій) споживачів та їх 

формування у майбутньому на основі надання й отримання освітніх послуг із 

метою розвитку особистості споживача й піднесення освіти як соціальної 

цінності. 

Тобто основне призначення маркетингового управління діяльністю 

навчальних закладів полягає в тому, щоб взаємоузгодити маркетингові їх цілі з 

можливостями, вимогами споживачів (абітурієнтів, студентів, слухачів), 

використати слабкі позиції конкурентів та свої конкурентні переваги. 

Провідною ідеєю використання маркетингового управління в діяльності 

навчального закладу є положення про те, що маркетингове управління 

навчальним закладом визначається як ринкова система управління, що включає 

певні маркетингово-зорієнтовані управлінські функції (рис. 4) [4]. 
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Рисунок 4 – Функції маркетингового управління НЗ 

Технологію запровадження маркетингового управління в освіті 

визначається як поетапна діяльність з відповідними управлінськими впливами, 

яка представлена у формі збирання, опрацьовування й аналізу інформації 

щодо вивчення ринку й динаміки споживчого попиту та можливостей 

навчального закладу на основі проведення маркетингових досліджень із 

використанням специфічного інструментарію «маркетинг-мікс» [12]. 

Маркетингове управління має такі етапи:  

1) проведення аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, 

виявлення сильних та слабких сторін діяльності закладу;  

2) визначення потенційних зовнішніх загроз і сприятливих 

можливостей діяльності навчального закладу й визначення мети;  

3) розробка стратегічного планування, організація діяльності й 

створення системи моніторингу якості надання освітніх послуг закладом.  

Для успішності здійснення маркетингового управління вищим НЗ 

необхідно провести певне сегментування ринків праці й ринку освітніх послуг. 

Діяльність із сегментації ринку враховує вибір принципів і методів проведення 
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сегментації, а також визначення критеріїв сегментації і позиціонування освітніх 

послуг на ринку. Заключним етапом сегментування ринку завжди виступає 

розробка ефективного маркетингового плану для цільового сегмента. 

Прогноз ринку починається з переліку усіх факторів, які можуть вплинути 

на майбутній попит, далі передбачається майбутній рівень кожного фактору і 

його вплив на попит. Виділяють такі провідні категорії факторів, які мають 

вплив на майбутній попит навчального закладу:  

- неконтрольовані фактори макросередовища;  

- фактори конкуренції, фактори, що стосуються діяльності самого 

навчального закладу. 

Провідним у сегментуванні є визначення освітніх потреб споживачів. Але 

для забезпечення якості визначення цих потреб необхідно провести аналіз 

внутрішнього та зовнішнього середовища навчального закладу.  

Аналіз внутрішнього середовища – це проведення SWOT-аналізу. Він є 

універсальним методом, який використовують при стратегічному плануванні 

діяльності навчального закладу.  

У зв‘язку з тим, що SWOT-аналіз не містить економічних категорій, він 

має широкий спектр використання. Принципова різниця між зазначеними 

видами аналізу – це те, що SWOT-аналіз досліджує становище навчального 

закладу на ринку освітніх послуг – його можливості та загрози розвитку, а 

PEST-аналіз досліджує самі ринки: освітніх послуг і праці. За результатами 

проведених SWOT-аналізу та PEST-аналізу здійснюється формулювання місії 

навчального закладу. 

Успішність здійснення маркетингово-зорієнтованих функцій управління 

залежить від створеного в закладі маркетингового середовища. Забезпечити або 

покращити маркетингову ефективність навчального закладу можливо шляхом 

створення маркетингового центру. Основне призначення центру – це 

інформаційне забезпечення процесу управління, який полягає у зборі і обробці 

маркетингової інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень. Співробітники центру здійснюють комплексне вивчення 
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ринку праці й ринку освітніх послуг й розробку на цій основі довгострокових, 

середньострокових і короткострокових прогнозів освітніх потреб.  

Зрозуміло, що на ринку освітніх послуг, як правило, успішно працюють 

саме лише ті освітні установи, де керівники, особливо ті, яким довелося 

працювати в радянські часи, не уявляють, що школа може бути тісно пов‘язана 

з ринковою економікою. Але, як писав відомий автор, жити в суспільстві й бути 

від нього незалежним не можна. Тобто, жити в країні, де все будується на 

ринкових відносинах, і бути поза цим процесом — неможливо. Здорові ринкові 

відносини мають природний характер. Їм притаманні такі риси як жорстка 

конкуренція, прагнення бути першим, уміти усунути слабшого тощо.  

Застосування маркетингового управління навчальним закладом приводить 

до регулювання потреб для досягнення соціального ефекту від освітньої 

діяльності. Іноді навчальний заклад створює умови для формування нових 

освітніх потреб споживачів з метою підняття цінності освіти. Провідним 

завданням є створення в навчальному закладі маркетингового середовища. 

Середовище, яке орієнтоване на задоволення освітніх потреб цільової аудиторії. 

Інструментарієм його є маркетинг-мікс.  

Отже, необхідність й актуальність впровадження маркетингового 

управління в діяльність навчального закладу системи післядипломної 

педагогічної освіти не викликає сумнівів. Успішність її забезпечує те, що 

маркетинг стає філософією навчального закладу, яка визначає його політику, 

стиль та характер діяльності. При визначенні цілей та завдань цієї діяльності 

акцент ставиться на ринкові можливості закладу. Якщо маркетингова 

діяльність поставлена відповідним чином, то можна знайти спонсорів, 

інвесторів тощо, тобто забезпечити джерела фінансування з метою розвитку 

навчального закладу взагалі й системи післядипломної педагогічної освіти 

зокрема.  
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Світові тенденції глобалізації, швидкого технічного та технологічного 

зростання виробництва, зростаючі темпи розвитку національних ринків і як 

наслідок посилення до «неможливого» конкурентної боротьби висувають 

високі вимоги до стратегічного маркетингу господарюючих суб‘єктів. Питання 

підвищення ефективності рівня стратегічних маркетингових підходів стає чи не 

найактуальнішою проблемою для сучасного підприємства, від якості вирішення 

якої залежить його конкурентне самовизначення та подальший розвиток. Адже, 

тільки стратегічний маркетинг із властиво йому функціональним апаратом в 

змозі передбачити і «створити» майбутнє, саме він на теперішній час 

найсучасніший дієвий інструмент конкурентної боротьби. 

Питаннями формування стратегії стимулювання збуту та  розкривали роль 

стратегічного маркетингу  зарубіжні та вітчизняні науковці, такі як: Ж-Ж. 

Ламбрена, Р.А. Фатхудінова, Джордж Дей, Ф. Котлер, А. Сміт. 

Метою дослідження є визначення ролі стратегічного маркетингу в 

стимулюванні збуту на підприємстві, його особливостей та виокремлення 

основних його завдань та суб‘єктів. 

Аналіз основних періодів еволюції підходів до ефективного ведення 

бізнесу та розвитку управління дає змогу дійти висновку, що стратегічний 

маркетинг виник внаслідок органічного поєднання методів маркетингового 

менеджменту та стратегічного управління. В умовах сучасності стратегічний 

маркетинг - це самостійний напрямок у маркетинговій науці, для якого властиві 

своя суть, мета, об‘єкт та предмет дослідження, суб‘єкти, функції та методи.  

Розкриваючи суть стратегічного маркетингу, необхідно відзначити те, що в 

економічній літературі не існує єдиного визначення поняття ―стратегічний 

маркетинг‖. Наприклад, за визначенням всесвітньо відомого бельгійського 

маркетолога Ж-Ж. Ламбена «Стратегічний маркетинг - це постійний і 

систематичний аналіз потреб ринку, що сприяє розробці ефективних товарів, 

які призначені для конкретних груп споживачів і володіють особливими 

властивостями, які відрізняють їх від товарів-конкурентів і, отже, забезпечують 

виробнику стійку конкурентну перевагу» [3]. За словами російського теоретика 
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маркетингу Р.А. Фатхудінова «Стратегічний маркетинг - це діяльність по 

розробці нормативів конкурентоздатності організації і товарів, що нею 

виробляються на основі досліджень стратегічних потреб, цінностей, товарів і 

ринків. Стратегічний маркетинг є першою стадією життєвих циклів об‘єктів 

(соціально-економічних, виробничих, технічних, технологічних та інших 

систем) і першою загальною функцією управління (менеджменту)»[6]. На 

думку американського вченого Джорджа Дейа «... стратегічна маркетингова 

діяльність базується на основних чотирьох виборах (АААА (arena, advantage, 

access, activities)). Аrena (арена) - це та сфера, яку бізнес визначає для своєї 

діяльності, ті сегменти ринку, на яких він буде обслуговувати споживачів. 

Аdvantage (перевага) - це найбільш висока цінність для споживача, яка є 

лакмусовим папером для перевірки конкурентоздатності організації. Аccess 

(доступ) — це вихід на потрібний ринок через відповідні канали дистрибуції та 

комунікацій. Аctivities (діяльність) - це асортимент та масштаби, тобто що саме 

та скільки бізнес буде пропонувати ринку» .  Крім того, в абревіатурі є ще одне 

«А» (adapt - адаптування), необхідність адаптування перерахованих вище 

напрямків для своєї організації, пише автор, що дозволяє ефективніше долати 

труднощі та використовувати можливості бізнесу [5, с. 208]. Представники 

вітчизняної науки визначають стратегічний маркетинг, як постійний аналіз 

потреб, сегментування ринку та розробку концепцій конкурентоспроможних 

товарів, вибір ринків та стратегій розвитку фірми. Його завдання полягає в 

приведенні у відповідність вимог ринку та можливостей фірми, формуючи при 

цьому її конкурентні переваги [5, с. 203]. Узагальнюючи вищевикладене, 

доходимо висновку, що стратегічний маркетинг - це інтелектуальний вид 

діяльності з вивчення, маркетингового аналізу та прогнозування стану 

зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства з метою участі у 

визначенні місії та цілей підприємства, розробці стратегії його розвитку та 

формуванні сприятливих передумов ефективної її реалізації, що забезпечило б 

підприємству та продукованим ним товарам, послугам чи ідеям досягнення 

конкурентних переваг.  
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Основною метою стратегічного маркетингу є досягнення господарюючим 

суб‘єктом стійкої конкурентної переваги. Об‘єктом стратегічного маркетингу є 

теоретичні положення та практичний досвід маркетингової діяльності у 

процесі: визначення місії та цілей підприємства, розробки стратегії його 

розвитку та формування сприятливих передумов ефективної її реалізації. 

Предметом стратегічного маркетингу є участь маркетингу в системі 

стратегічного управління підприємства, в тому числі: маркетинговий аналіз та 

прогнозування стану зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;  

участь у визначенні його місії та цілей;  вибір та обґрунтування загально 

фірмової стратегії;  участь в управлінні портфелем бізнесу;  сегментація ринку;  

позиціонування;  розробка стратегії маркетингу;  розробка програми 

тактичного маркетингу.  

Суб‘єктами стратегічного маркетингу є спеціалісти в галузі маркетингу, 

менеджери, топ-менеджери та інші спеціалісти, які в силу своїх професійних 

обов‘язків чи інших умов задіяні в процесі стратегічного маркетингу. Говорячи 

про суб‘єктів стратегічного маркетингу, необхідно відмітити визначальну та 

провідну роль вищої ланки управління підприємством (топ-менеджерів, 

власників, зборів акціонерів чи пайовиків тощо), оскільки вони в найбільшій 

мірі задіяні в процесі стратегічного маркетингу і саме на них лягає тягар 

відповідальності за обрання відповідного напрямку розвитку. Розгляд функцій 

доцільно здійснити в контексті аналогії стратегічного маркетингу з тактичним. 

Для стратегічного маркетингу властиві середньо - та довгострокові часові 

виміри, основними завданнями є участь у визначенні місії підприємства та його 

цілей, вибір та обґрунтування стратегії розвитку, забезпечення оптимального 

«бізнес-портфелю», розробка стратегії маркетингу та формування сприятливих 

передумов ефективної її реалізації. Зауважимо, що за характером процесу в 

стратегічному маркетингу превалює аналітична діяльність, тоді як в 

тактичному активна. Ф. Котлер наголошує, що стратегічний маркетинг - це 

вибір конкретної цінності, а на тактичний маркетинг покладається робота з 

втілення цієї цінності в життя та переміщення її до споживача (користувача)  
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[4, с. 128]. Аналітична характеристика процесу стратегічного маркетингу 

черговий раз доводить, що стратегічний маркетинг - це передусім концепція, 

що зорієнтовує будь-яку діяльність на споживача.  

Важливу роль у досягнені успіху компанії належить стратегіям 

стимулювання збуту. Стимулювання збуту (Promotion) - це одна з чотирьох 

основних частин маркетингового комплексу, що представляє собою процес 

інформування кожного споживача про наявність продукту і переконання в 

необхідності його придбання. 

Цілі стимулювання збуту - це одна з  частин стратегії стимулювання збуту, 

що відповідає на питання: що необхідно для того, щоб максимально впливати 

на поведінку споживача. Оскільки поведінка покупця передбачає  усвідомлення 

проблеми, пошук інформації, оцінку альтернатив, рішення про покупку і оцінку 

продукту після покупки, то і вибір того, що необхідно сказати, буде залежати 

від того, на яку сторону поведінки покупця потрібно впливати. 

У зв'язку з цим  цілі стимулювання розділені на п'ять груп: 

1. Привернення уваги. Завдання полягає в повідомленні покупця про те, які 

він має бажання, а у продавця є саме той продукт, який його задовольнить. 

2. Забезпечення інформацією. Завдання полягає в наданні покупцю 

відомостей про ціну продукту, його характеристиках і місце продажу. Каталоги, 

виставки-продажі, реклама в магазинах - приклади досягнення мети. 

3. Створення переваги. Коли покупець приступає до розгляду альтернатив, 

завдання продавця - створити переваги для покупки саме цього товару. 

Покупець повинен відчути, що пропонований товар знаходиться першим в 

розглянутому списку. 

4. Здійснення продажу. Завдання полягає в перетворенні намірів в дію. 

5. Нагадування. У післяпродажний період, коли покупцю потрібно знов 

зробити вибір, завдання стимулювання збуту, полягає у наданні інформації про 

наявність продукту і його характеристик [3. c, 148]. 

Вибір мети стимулювання збуту залежить від цільової аудиторії. 

Споживач, безсумнівно, володіє найбільшою значущістю. Вся політика 
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маркетингу зводиться до дії саме на споживача. Широкий спектр прийомів 

стимулювання збуту був створений з єдиною метою - найефективнішим чином 

привернути споживача і задовольнити його запити. 

Виділяють стратегічні, специфічні і разові стратегії стимулювання збуту: 

  1) Стратегічні: 

  - збільшити кількість споживачів; 

  - збільшити кількість товару, що купується кожним споживачем; 

  - пожвавити інтерес до товару з боку споживачів; 

  - збільшити оборот до показників, намічених в плані маркетингу; 

  - виконати показники плану продажів. 

2) Специфічні: 

  - прискорити продаж найбільш вигідного товару; 

  - підвищити оборотність якого-небудь товару; 

  - позбутися зайвих запасів; 

  - надати регулярність збуту сезонного товару; 

  - надати протидію виниклим конкурентам; 

  - пожвавити продаж товару, збут якого переживає застій. 

3) Разові: 

  - отримати вигоду з щорічних подій (Різдво, Новий Рік); 

  - скористатися окремою сприятливою можливістю (річниця створення 

фірми, відкриття нової філії); 

  - підтримати рекламну кампанію. 

Методи стимулювання збуту відрізняються один від одного за суб'єктами, 

на який вони спрямовані. Типовими стратегіями стимулювання збуту є: 

 1. Проштовхування - будь-які зусилля по стимулюванню збуту, 

спрямовані на продавців по всій лінії каналу збуту. 

 2. Протягування -  будь-які зусилля, спрямовані на виробника. 

3. Холодна вербування - обслуговування споживача без попереднього 

з'ясування його нахилів і можливостей. 
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 4. Настирливість - створення умов, при яких споживач не уникне 

рекламного повідомлення. 

5. «Ефект сноба» - створення продукту і його іміджу для поширення серед 

покупців, схильних до снобізму. 

6. Зняття вершків - стратегія, при якій новий продукт продається за 

високою ціною, проте у міру збільшення продажів ціна ковзає по кривій попиту 

[6, c, 305]. 

Основними методами стимулювання збуту, які відмінні один від одного по 

суб'єкту, на який вони спрямовані, є методи «проштовхування» і 

«протягування». Будь-які можливі зусилля, спрямовані на споживача 

називається «протягуванням». Будь-які зусилля по стимулюванню збуту, які 

спрямовані на оптових або роздрібних продавців по всій наявної лінії каналу 

збуту називається «проштовхуванням» (рис.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Потік попиту                                    Потік стимулювання 

Рисунок 1 – Стратегія проштовхування і протягування 

Стратегія протягування направляє основні маркетингові зусилля на 

кінцевого споживача і зазвичай реалізується з великими рекламними 

витратами. Вона може містити додаткові стимули для споживача у вигляді 

купонів, компенсації, зразків або лотереї. Ці зусилля створюють споживчий 

попит, спрямований на те, щоб «протягнути» товар через канал розподілу. 
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Таким чином, стратегія протягування вимагає незначних зусиль по просуванню 

товару з боку продавців. 

Стратегія проштовхування направляє більшість маркетингових зусиль на 

тих, хто займається перепродажем, і на торговий персонал з метою 

стимулювати особисті продажу. Підприємство «проштовхує» товар через 

канали розподілу за рахунок звернення до продавців з проханням 

демонструвати товари, використовувати всередині магазину засоби просування, 

допоміжні торгові матеріали тощо. 

Стратегія протягування використовується тоді, коли попит на товар 

високий і коли має місце сильна диференціація серед реальних або можливих 

вигод від користування даним товаром. Деякі ринки, наприклад дитячий, добре 

реагують на стратегію протягування. Також новизна продукту може викликати 

відкриту і наполегливу поведінку частини споживачів. Якщо товар відносно 

новий чи складний або якщо існує безліч доступних замінників, то буде більш 

доречна стратегія проштовхування [4, с 128]. 

Стратегічний маркетинг - це інтегрована функція менеджменту, яка 

охоплює стадію планування маркетингу, відіграє своєрідну роль на кожному із 

стратегічних рівнів підприємства і спрямована на підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, зокрема, та зростання добробуту 

суспільства, загалом. Рівень використання стратегічних маркетингових підходів 

в діяльності українських підприємств можна охарактеризувати як позитивний, 

хоча й існують певні напрямки щодо вдосконалення. Наприклад, це підходи до 

розробки маркетингової стратегії та методично-організаційні засади 

формування аналітичних служб стратегічного розвитку підприємства. 

Оцінюючи перспективи підвищення ефективності стратегічного маркетингу в 

діяльності національних підприємств, слід зауважити доцільність спрямування 

наукових розвідок у вищезгаданих напрямках. Оскільки саме вони лягають в 

основу покращання дієвості одного із основних інструментів конкурентної 

боротьби - стратегічного маркетингу в «руках» головних «режисерів ринку» - 

маркетологів. 
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Стимулювання збуту, при орієнтації на покупця,  успішно здійснюється за 

допомогою невеликих сувенірів, що містять згадку про підприємство, різного 

роду знижок, кредиту, видачі товарів на пробу для подальшого придбання, 

показу і демонстрації товарів, реклами на місцях продажу, сезонної зміни цін. 

При орієнтації на посередників стимулювання збуту пов'язано з розширенням 

кола потенційних покупців. З цією метою використовуються знижки, конкурси. 

При орієнтації па продавців стимулами можуть бути преміювання, 

нагородження цінними подарунками, путівками в розважальні поїздки, 

моральні заохочення 
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ЛОГІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті визначено сутність логістичного потенціалу підприємства. 

Проаналізовано вплив потенціалу на вибір логістичної стратегії та 

послідовність його оцінки. Визначено основні показники, на основі яких 

ґрунтується оцінка логістичного потенціалу. Розглянуто процес оцінки 

показників логістичного потенціалу на конкретному прикладі. Запропоновано 

механізм реалізації логістичної стратегії на основі цієї оцінки. 

Ключові слова: логістичний потенціал, логістична стратегія, оцінка 

потенціалу,  

В економічній літературі розглядаються різноманітні підходи до 

визначення структури потенціалу підприємства. Особливий науковий інтерес 

викликають дослідження багатоаспектного аналізу структури потенціалу, в 

якому поряд із ресурсним розглядаються й інші аспекти структури. Сучасні 

умови функціонування складних соціально-економічних систем 

господарювання свідчать про необхідність використання нових теоретичних 

підходів, прикладного інструментарію, які уможливлюють ефективне 

подолання різних рівнів невизначеності динамічного ринкового середовища та 

дають змогу своєчасно адаптуватися до нього. 

Кризовий стан національної економіки та окремих підприємств, що 

супроводжується недовикористанням виробничих потужностей, накопиченням 

понаднормативних запасів матеріалів та готової продукції, закономірно 

призводить до втрати потенціалу, зокрема логістичного. 

  Питання дослідження сутності категорій «потенціал», «економічний 

потенціал», проблеми його формування, оцінки та управління розглядаються у 

працях вітчизняних учених, таких як О. Балацький, Б. Бачевський,  
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Л. Головкова, Н. Краснокутська, Є. Лапін, В. Савченко, О. Федонін тощо. 

Дослідженню структури логістичного потенціалу присвятили свої роботи  

О. Ареф‘єва, Є. Лапін, О. Логвінова, І. Савенко та ін. Однак значення 

логістичного потенціалу підприємств та його вплив на формування ефективної 

логістичної стратегії залишились поза увагою науковців, що свідчить про 

недостатню кількість досліджень у цій сфері. 

Мета статті полягає у визначенні поняття «логістичний потенціал 

підприємства», особливостей та методів його оцінки, а також шляхів 

упровадження логістичної стратегії на основі результатів аналізу логістичного 

потенціалу. 

Як відомо, стратегічне управління — це область менеджменту, яка 

спрямована на довгострокові цілі та дії підприємства щодо створення та 

утримання конкурентних переваг, здатних забезпечити йому прибуток у 

довгостроковій перспективі. 

Відповідно, стратегічне управління логістикою — це діяльність, яка 

пов'язана з постановкою довгострокових цілей, розробкою та реалізацією 

завдань логістичної системи підприємства, які дають можливість підприємству 

досягти своїх цілей, відповідають його внутрішнім можливостям та факторам 

зовнішнього середовища. 

Однією з найважливіших складових частин стратегічного управління 

логістикою є планування, яке представляє собою набір дій, рішень керівництва, 

які призводять до розробки логістичних стратегій. 

Логістична стратегія є основним засобом ефективного формування та 

реалізації логістичних процесів підприємства. Логістичну стратегію більшість 

авторів визначає як стратегію підприємницької структури, тобто узагальнену 

модель дій, необхідних для досягнення довгострокових цілей шляхом 

координації та розподілу ресурсів [8]. 

На вибір тієї чи іншої логістичної стратегії впливає логістичний потенціал 

підприємства, а саме: 
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- конфігурація та потужність логістичної мережі; 

- організаційна структура логістичного управління; 

- технологія координації логістичних процесів; 

- стратегічні взаємовідносини; 

- якість логістичного сервісу; 

- система управління запасами та перевезеннями; 

- логістична інформаційна система; 

- організація допоміжних процесів [3]. 

Таким чином, під логістичним потенціалом підприємства мається на увазі 

динамічно збалансована система ресурсів та компетенцій, ефективність 

використання яких визначає можливість підприємства створювати нову 

вартість для забезпечення його розвитку. 

Поряд із поняттям «логістичний потенціал» виокремлюють поняття 

«стратегічний розвиток логістичного потенціалу», в основу якого покладено 

здатність підприємства до покращення його фактичних можливостей через 

реалізацію внутрішніх резервів розвитку та можливостей зовнішнього 

середовища. Цей підхід дає змогу розглянути логістичний потенціал 

підприємства в аспекті його розмірів, структури, характеристик, рівня 

завантаження та ефективності відтворення як об'єкта управління. 

Під управлінням стратегічним розвитком логістичного потенціалу 

підприємства також розуміється процес прийняття і здійснення управлінських 

рішень, спрямованих на оцінку та реалізацію можливостей удосконалення 

потенціалу підприємства з метою створення нової вартості і забезпечення 

стратегічного розвитку підприємства на засадах логістики (рис. 1). 

Процес управління стратегічним розвитком логістичного потенціалу 

підприємства необхідно розпочинати з формулювання місії підприємства та 

встановлення логістичних цілей, які дають змогу сформувати логістичну 

стратегію. 
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Рисунок 1 – Послідовність оцінки логістичного потенціалу 

підприємства [сформовано автором на основі [5] 

Аналіз логістичного потенціалу підприємства доцільно проводити в такій 

послідовності: 

1) визначити відносні показники для аналізу потенціалу підприємства; 

2) розподілити показники за групам и та графічно представити їх динаміку 

у часі; 

3) провести аналіз потенціалу підприємства та виявити проблемні ділянки 

[7]. 

Погоджуючись з Н.М. Тюріною, І.В. Гой, І.В. Бабій, оцінка логістичного 

потенціалу повинна ґрунтуватись на системі таких показників: 

1) коефіцієнт задоволення потреби (ефективність матеріального потоку на 

вході), що відображає рівень забезпеченості потреб підприємства у 

матеріальних ресурсах за обсягом, якістю та кількістю асортиментних груп; 

2) коефіцієнт рівномірності поставок продукції на підприємство 

(інтенсивність матеріального потоку на вході, показник роботи 

постачальників); 
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3) коефіцієнт співвідношення вхідних та вихідних односторонніх 

матеріальних потоків, який характеризує ефективність використання 

матеріальних ресурсів під час виробництва продукції; 

4) коефіцієнт співвідношення запасів та вхідного матеріального потоку 

характеризує співвідношення планованого рівня матеріальних запасів на 

підприємстві до фактичного обсягу поставок продукції на підприємство; 

5) коефіцієнт співвідношення запасів та вихідного матеріального потоку 

показує, скільки оборотних коштів припадає на одну грошову одиницю 

реалізованої продукції за певний період; 

6) коефіцієнт якості обслуговування споживачів, який можна визначити 

за допомогою, наприклад, показника досконалого обслуговування (OTIF: on 

time, in-full, error-free). Для цього підприємству необхідно оцінити такі 

показники рівня задоволення потреб споживачів продукції, як: 

- показник надійності (своєчасності) поставок підприємством; 

- показник комплектності послуг; 

- показник безпомилковості надання послуг; 

7) коефіцієнт безвідмовності обслуговування споживачів продукції 

характеризує рівень надійності (оперативності) обслуговування споживачів 

продукції; 

8) коефіцієнт завантаженості потужностей логістичних об'єктів 

характеризує ефективність використання складських площ, транспорту, 

обладнання тощо [2]. 

Практичний досвід показує, що логістичний потенціал підприємства 

визначається сукупністю цілої низки факторів, у тому числі якістю й обсягом 

наявних на підприємстві ресурсів, оскільки вони безпосередньо впливають на 

параметри економічних потоків підприємства, здібностями співробітників 

ефективно виконувати логістичні операції, інноваційними здібностями, тобто 

здатністю підприємства до різного роду змін, інформаційними та фінансовими 

можливостями тощо. 
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Під час розробки методики оцінки логістичного потенціалу підприємства 

слід виходити з того, що найбільш адекватним за наявних економічних умов 

буде такий методичний підхід, який би враховував системний характер 

логістичного потенціалу [6]. 

Логістичний потенціал підприємства варто розглядати з позиції 

стратегічного управління. Він може включати в себе систему характеристик, які 

розкривають умови логістичної діяльності та спрямованість на досягнення 

поставленої мети, тому логістичний потенціал — це результат взаємодії 

ресурсів та логістичних можливостей підприємства. 

Під час формування логістичного потенціалу підприємства важливо чітко 

визначити його складові елементи. При цьому на даний момент виокремлюють 

дві ресурсні позиції. Перша розглядає потенціал як сукупність ресурсів без 

урахування їх взаємозв‘язків та участі у процесі виробництва. Особливість 

другої ресурсної позиції полягає у трактуванні потенціалу як сукупності 

ресурсів, здатних виробляти певну кількість матеріальних благ [4]. 

Відповідно, наприкінці оцінки логістичного потенціалу підприємства 

необхідно зробити певні висновки, що в практичній діяльності зводяться до 

вибору, формування та реалізації логістичної стратегії. Своєю чергою, такі 

стратегії мають вироблятися залежно від зовнішніх і внутрішніх змінних 

(необхідності змін, вимог логістики, залежності від інших підприємств, галузі 

діяльності тощо). 

Отже, для будь-якого підприємства вкрай необхідним є своєчасний аналіз 

логістичного потенціалу, управління його розвитком та використання наявних 

можливостей у процесі розробки логістичної стратегії. Оцінка логістичного 

потенціалу на прикладі промислового підприємства показала наявність значної 

кількості проблем у його діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙ В КОНТЕКСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

У даній статті розглянуто поняття інновацій в контексті маркетингової 

товарної політики. Встановлено, що поняття «інноваційний продукт» і «новий 

продукт» є тотожними за змістом та запропоновано визначення понять 

«інновації». Обґрунтовано, що поняття «інновації» є рушійною силою 

конкурентоспроможності продукції. 
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Інноваційна політика підприємств – один з основних чинників, які 

впливають на маркетингові показники ефективності функціонування 

підприємства. На сучасному етапі виробники ставлять за мету виведення на 

ринок якісних та конкурентоспроможних продуктів, які найбільш повно 

задовольнятимуть потреби споживачів і користуватимуться попитом серед 

населення. Це потребує активізації інноваційної діяльності, яка набуває 

особливого значення для економіки в контексті наростання інтеграційних 

процесів на усіх рівнях соціально-економічної системи, а також розвитку 

ринкових відносин. З огляду на це варто розглянути особливості інновацій в 

контексті маркетингової товарної політики підприємства, що і пояснюють 

надзвичайну актуальність даної статті. 

Теоретико-методичні аспекти розроблення нових продуктів і виведення їх 

на ринок розглянуто у працях вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема:  

О. Азарян, Л. Балабанової, А. Войчака, Ю. Дайновського, А. Мазаракі,  

А. Павленка, В. Пилипчука, А. Старостіної, Ф. Котлера й ін. Проблему 

інновацій вивчали такі дослідники: А. Власова, П. Друкер, В. Загорський,  

М. Окландер, П. Харів, Н. Чухрай тощо. Не дивлячись на велику кількість 

наукових публікацій, все ж таки не вирішеним залишаються питання, пов‘язані 

із розглядом особливостей інновацій в контексті маркетингової товарної 

політики підприємства. 

Метою даного наукового дослідження є визначення особливостей 

інновацій в контексті маркетингової товарної політики підприємства. 

Прогресивна динаміка інноваційної діяльності на міжнародному і 

національному рівнях сприяє активізації розвитку товарних ринків взагалі та 

ринку інноваційних продуктів, а зокрема молочних. Інноваційна політика 

молокопереробних підприємств є одним із основних чинників, які впливають 

на маркетингові показники ефективності функціонування підприємства, тому 

планування інноваційного розвитку підприємства, а також розробки і випуску 
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інноваційної молочної продукції забезпечує можливість врахування майбутніх 

завдань, визначення основних потреб ринку, вивчення поведінки споживачів, 

здійснення впливу на зміни зовнішнього середовища, змушує підприємства 

постійно здійснювати інноваційну діяльність, спрямовану на розробку і 

впровадження сучасного обладнання, новітньої техніки, технології, проектів з 

визначенням виходу продукції на внутрішній та зовнішній ринки за допомогою 

стратегічного управління та аналізу. 

Сучасне виробництво потребує дослідження закономірностей і тенденцій 

його подальшого розвитку з інноваційних позицій, а саме з погляду 

інноваційних теорій. Такий підхід є наслідком загальносвітових тенденцій 

інноваційного розвитку, які набули стрімкої динаміки наприкінці ХХ і 

особливо на початку ХХІ ст. У контексті зазначеної динаміки сучасні 

продуктові ринки набувають переважно інноваційних ознак. Саме ця специфіка 

вимагає вивчення інноваційно-маркетингової проблематики з огляду на сучасні 

інноваційні елементи розвитку [8, с. 427-428]. 

Як зазначалося нам вище, дослідженнями питань пов‘язаних із 

інноваціями займалися багато науковців. Варіація основних понять 

інноваційної діяльності, свідчить, що вживання терміну «інновація» є дуже 

багатогранним: від надміру узагальнених (широких) варіантів до специфічних 

(звужених), що здебільшого належать до технічних нововведень.  

Зокрема, К. Найт дає наступне визначення: «нововведення – це 

впровадження будь-чого нового щодо організації або її безпосереднього 

оточення» і розглядає нововведення як «особливий випадок процесу змін в 

організації» [11, с. 32]. Х. Барнет вважає нововведенням будь-яку ідею 

(діяльність чи речовий результат), що є новою за своїми якісними ознаками 

порівняно з існуючими формами. У той же час, багато американських 

дослідників під нововведеннями розуміють процеси виникнення, розвитку, 

поширення та зміни науково-технічних нововведень в різних сферах людської 

діяльності. Згідно думки В. Томсона «нововведення – це генерування, 

прийняття і впровадження нових ідей процесів та послуг» [3, c. 15].  
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Вчені по-різному трактують поняття інновацій залежно від предмету та 

об‘єкту свого дослідження. Наприклад, Б. Твісс визначає інновацію як процес, у 

якому винахід або ідея набувають економічного змісту [12, с. 26]. Ф. Ніксон 

вважає, що інновація – це сукупність технічних, виробничих і комерційних 

заходів, що спричинюють появу на ринку нових товарів, поліпшених 

промислових процесів та устаткування [10, с. 106]. 

Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність», інновації – це 

новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [4].  

Відповідно до даного Закону, маркетингова інновація є впровадженням 

нового методу продажу, включаючи значні зміни в дизайні або упаковці 

продукту, його складуванні, просуванні на ринок або в призначенні продажної 

ціни, і націлені на краще задоволення потреб споживача, відкриття нових 

ринків або завоювання нових позицій для продукції підприємства на ринку з 

метою збільшення обсягу продажу [4]. Прикладом маркетингової інновації в 

дизайні може служити значна зміна в дизайні для відновлення зовнішнього 

вигляду продукту і підвищення привабливості. Інновації в дизайні можуть 

полягати також у значних змінах форми, зовнішнього вигляду або смаку 

харчових продуктів або напоїв – таких, як додавання нового аромату або 

присмаку – для завоювання нового ринкового сегменту. Прикладом 

маркетингової інновації в упакуванні є використання радикально нового 

дизайну упаковки для молока, що за задумом повинен додати продуктові 

оригінального вигляду і залучити нову групу покупців. 

Відповідно до міжнародних стандартів, інновація визначається як кінцевий 

результат інноваційної діяльності, який дістав втілення у вигляді нового або 

удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або удосконаленого 

технологічного процесу, що знайшов використання у практичній діяльності [2, 

с. 44].  



372 

Звернемо увагу, що в умовах ринкової економіки методологія системного 

опису інновацій ґрунтується на міжнародних стандартах. 

Отже, проаналізувавши значну кількість визначень поняття «інновації» 

дійшли до висновку, що це результат інноваційної діяльності, новий підхід до 

виробництва продукції, інструмент зміни, визначений у часі, просторі і 

задіяних ресурсах, який не використовувався раніше до цього моменту в 

заданому просторовому вимірі, котрий може бути отриманий на будь-якому 

етапі інноваційного процесу та є рушійною силою конкурентоздатності 

продукції.  

Звідси, приходимо до розуміння, що одним із основних об‘єктів уваги 

кожного підприємства є розроблення і впровадження на ринок нової продукції. 

Існує ряд трактувань і підходів до розуміння поняття «нового продукту» [5, с. 

141]. Зокрема, вітчизняний науковець А. Павленко під новим продуктом 

розуміє передовсім модифікації існуючих продуктів, а не абсолютні зміни [9, с. 

86]. У той же час, інший науковець Л.Балабанова розглядає новий продукт, як 

продукт, який по-новому задовольняє потреби, що виникли раніше, а також, як 

продукт з новими перевагами, який виготовляють з нових сировинних ресурсів, 

за новою технологією. Л.Балабанова розрізняє три основних типи нововведень, 

а саме, адаптація, модифікація та оновлення продукції [1, с. 304]. 

Новизна продукту з погляду споживача визначається тим, як цей продукт 

сприймається на ринку, як його купують. Отже, слід уточнити поняття 

інноваційного продукту та нового продукту, а також правильності розуміння їх 

як тотожних.  

Інноваційний продукт – це новий продукт, з новими перевагами, 

споживчими властивостями та характеристиками, що здатен застосовуючи 

вдосконалені чи нові методи та інструменти маркетингу під час процесу 

створення та розповсюдження продукції з метою більш ефективного 

задоволення потреб та запитів споживачів та виробників і вироблений за новою 

технологією. 
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На рис. 1 представимо графічне зображення життєвого циклу 

інноваційного товару в контексті інноваційного процесу, де максимальне 

зростання прибутку досягається на стадії початку виробництва, тобто в той час, 

коли підприємство стає монополістом даного виду продукції і має можливість 

застосовувати монопольні високі ціни на ринку. 

 
Рисунок 1 – Життєвий цикл інноваційного товару в контексті 

інноваційного процесу 

Ціна перекриває видатки, пов‘язані з розробкою і освоєнням виробництва 

продукції [13, с. 514]. Крива прибутку на перших порах після безприбуткової 

реалізації швидко зростає, випереджаючи обсяги продажу [7, с. 44]. Але з 

часом, коли відбувається насичення ринку даним видом продукції, норма 

прибутковості знижується, а суму прибутку підприємство може підтримувати 

за рахунок збільшення обсягів виробництва. 

Необхідно зазначити, що також, спостерігається дуже різке падіння 

прибутковості якщо підприємство не буде працювати над створенням нових 

модифікацій продукту, це може призвести до втрати конкурентоздатності на 

ринку і навіть в до банкрутства підприємства [6, с. 64]. 

Варто відзначити, що для досягнення ефективного продажу та отримання 

комерційного успіху необхідно створити продукти, які можуть привернути 

увагу споживачів з-поміж безлічі запропонованих на ринку повних аналогів. 
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Отже, пропонуємо наступну схему (рис.2), що розкриває маркетингову 

інноваційну діяльність та процес виведення продукту на ринок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виведення продукту на ринок на основі маркетингової 

інноваційної діяльності 

Таким чином, інновації в цілому повинні сприяти кращому використанню 

виробничих ресурсів, поліпшенню і виробництву нової якісної продукції і 

забезпечити належне зберігання довкілля та максимально задовольняти потреби 

споживачів. 
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті, виходячи із проблем визначення результативності рекламної 

діяльності на підприємствах, представлений методичний підхід до оцінки їх 

результативності на підставі створення системи показників, пов'язаних із 

специфікою різних груп товарів. 
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Ключові слова: рекламна діяльність, ефективність реклами, маркетингові цілі, 

маркетингові інвестиції, рекламні заходи. 

Ефективність маркетингової діяльності виробничих підприємств перебуває 

під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Розвиток 

світової економіки не тільки створює ускладнення факторів освоєння зовнішніх 

ринків, але й дає в руки фахівців з маркетингу набір інструментів і методів для 

підвищення ефективності їх роботи.  

Проблеми оцінювання результативності рекламної діяльності розглядалися 

в роботах багатьох вітчизняних і закордонних авторів: Абовяна А.В., 

Біленького О.Ю., Гасаненка Н.А., Германчука А.М., Гуревича С.М., Бернет 

Дж., Лазарєва Е.А., Майданова Л.М., Попова В.В., Моріарті С., Уеллс У., 

Фещенка Л.Г., Шатина Ю.В. Усі підходи до питання оцінювання 

результативності рекламної діяльності можна розділити на дві групи: перша – 

застосування складних багатофакторних моделей, які враховують, в основному, 

мотиваційні фактори ефективності без обліку кінцевих результатів; друга –

залежність обсягів продажу або прибутку від рекламної діяльності.  

Останнім часом дослідження зазначеної проблематики в Україні помітно 

активізувалися. Актуальність цих проблемних питань обумовила вибір теми 

дослідження, визначила її мету та завдання. 

При розрахунку результативності рекламної діяльності враховується 

частка ринку, охоплення аудиторії, якість комунікаційних повідомлень, усе це 

пов'язане з допомогою складних математичних функцій. Проблема таких 

моделей  полягає в тому, що для їхнього практичного застосування необхідний 

точний підрахунок великої кількості параметрів. Для розрахунків 

результативності рекламних заходів необхідно витрачати багато засобів і часу 

кваліфікованих фахівців, на вітчизняних підприємствах  в сучасних умовах такі 

методи є нераціональними. 

У іншому випадку результативність рекламної діяльності оцінюється як 

відношення обсягу продажу до витрат на рекламні заходи. Однак, на обсяг 

продажу крім рекламної діяльності впливають фактори: зміни ціни на товар і у 

зв'язку із цим структура споживання; активність конкурентів тощо. 
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У практичній діяльності вітчизняних підприємств не існує єдиної системи 

показників результативності рекламної діяльності. Це зв'язано зі специфікою 

виробництва окремих видів товарів.  

На нашу думку, вибір показників результативності рекламної діяльності 

необхідно звести до мінімуму, щоб створену систему оцінювання можна було 

застосовувати в практиці кожного вітчизняного підприємства, тому що для 

порівняння всі показники повинні бути однаковими, крім того кожне 

підприємство відповідно до своїх маркетингових цілей може вибирати інші 

показники, які мають для нього більше значення. 

Наразі, кожне вітчизняне підприємство веде систему управлінського 

обліку, яка містить мінімально необхідний набір показників ефективності 

діяльності та дає можливість вибору правильних маркетингових цілей. При 

формуванні системи показників результативності рекламної діяльності 

необхідно враховувати, що існує пряма залежність між досягненням 

маркетингового ефекту та ефективністю рекламної діяльності. 

На нашу думку, оскільки рекламні заходи спрямовані на споживача, то в 

основі системи показників результативності має бути кількість суб'єктів, які 

змінили під впливом заходів свою поведінку. Усі інші показники, базуються на 

обсязі продажу, прибутки є вторинними. 

У процесі визначення результатів рекламної діяльності у діяльності 

вітчизняних підприємств пропонуємо застосовувати метод, який базується на 

ієрархічній моделі цілей-ефектів заходів [1].  

Відповідно до цієї моделі вся сукупність ефектів рекламної діяльності 

представлено двома групами - мотиваційні ефекти (А и В) і економічні ефекти 

(C і D).  

Побудована на підставі цієї моделі ієрархія цілей і відповідних їм ефектів 

виглядає так: 

-  цілям рекламного заходу ММА відповідає очікуваний результат у 

вигляді збільшення кількості споживачів ΔNA, обізнаних про торговельну 

марку;  
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-  цілям рекламного заходу ММВ відповідає очікуваний результат у 

вигляді збільшення кількості споживачів ΔNВ, у яких сформувався необхідний 

рівень переваги до торговельної марки;  

-  цілям рекламного заходу ММС відповідає очікуваний результат у 

вигляді збільшення кількості споживачів ΔNC, що зробили первинну покупку 

товару;  

-  цілям рекламного заходу ММD відповідає очікуваний результат у 

вигляді збільшення кількості споживачів ΔND, що зробили повторну покупку 

товару. 

Передбачається, що в результаті впливу реклами на вибрану аудиторію, із 

сукупності споживачів N, ΔNA споживач буде обізнаний про товар; з них ΔNВ 

людей буде мати певний рівень переваги до товару; ΔNС споживач зробить 

першу покупку товару і ΔND споживач почне повторно купувати товар. При 

цьому буде слушним наступне співвідношення величини ефектів (1): 

.0DCBA NNNN      (1) 

Ідеальний випадок результативності:  

.DCBA NNNN      (2) 

Відсутність фірмового магазину у виробничих підприємств не дає 

можливості проводити панельні дослідження, тому не завжди можна із усієї 

сукупності споживачів N визначити ΔNС – споживачів, які здійснили першу 

покупку товару й ΔND споживачів, які почали повторно купувати товар. Тому 

рівність (1) для виробничих підприємств частіше має вигляд .0CBA NNN  

На підставі рекламних цілей виробничого підприємства формується мета  

рекламної діяльності, формалізуються параметри мети (ММА; ММВ; ММС), 

організовується процес одержання даних, необхідних для виміру ефективності 

рекламної діяльності (ΔNA; ΔNB; ΔNC), порівняння їх з параметрами мети, і 

інтерпретація отриманих результатів. У випадку не досягнення мети 

приймається рішення про її коригування. Якщо ціль рекламної діяльності 

досягнута, то приймається рішення про постановку нової маркетингової мети та  

відповідних їй рекламних заходів. 
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На нашу думку, у практиці діяльності вітчизняних підприємств, 

інтегральна результативність рекламної діяльності, виражена в абсолютних 

показниках, зокрема економічних, не завжди зручна, особливо в тих випадках, 

коли даний показник необхідно буде використовувати для регулювання 

величини витрат на рекламну діяльність. Тому, для визначення ефективності 

маркетингових інвестицій у рекламні заходи, пропонуємо співвідносити 

витрати на досягнення ефектів рекламних заходів із чисельними значеннями 

ефектів  рекламної діяльності. 

Пропонуємо представити результативність управління рекламною 

діяльністю як систему питомих витрат у рекламному процесі на одного 

цільового суб'єкта, тобто: скільки коштує залучення одного цільового суб'єкта, 

який перебуває в стадії C із сегмента X при сумарному використанні n заходів у 

рамках проміжку часу T. Для контролю проміжної результативності (якщо в 

цьому є необхідність) доцільно співвідносити сумарну величину витрат на 

кожному етапі з досягнутими значеннями відповідних цільових параметрів Δni.  

Для контролю результативності управління рекламною діяльністю  

вітчизняних підприємств сформовано систему показників:  

1. Питомі витрати на одного споживача обізнаного про торговельну марку 

(етап A) (3): 

,1
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n

i

i
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A
N

C

Р
       (3) 

де i

AC – витрати на передачу інформації з використанням i носіїв на етапі A. 

2. Питомі витрати на формування переваги до товару/ торговельної марки 

в один споживача (4):  
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де i

BC – витрати на передачу інформації з використанням i носіїв на етапі B. 

3. Питомі витрати на споживача, який зробив одну покупку (5): 
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де i

CC – витрати на передачу інформації з використанням i носіїв на етапі C. 

Значення вираження РC показує результативність управління рекламною 

діяльністю, яку характеризують прояв поведінки споживача при здійсненні 

покупок. 

З виразу РС видно, що питомі витрати на досягнення кінцевої мети МС 

процесу, які розраховують як відношення суми витрат на всіх етапах рекламних 

заходів до величини результату процесу заходу ΔNС, вище,  ніж сума 

відношення результатів на кожному окремому етапі до відповідних до витрат 

(6): 
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Важливим є те, що вітчизняні підприємства не дають високу 

результативність від інвестування засобів на досягнення мотиваційних 

складених результатів рекламних заходів ΔNA і ΔNB при відсутності результату 

ΔNC. Тому при інтегральній оцінці результативності рекламної діяльності ми 

рекомендуємо користуватися вираженням РС, яке щонайкраще відповідає 

кінцевим вимогам вітчизняного підприємства. А виразом ЕАЕВ користуватися 

тільки у випадку, коли досягнення рівня поінформованості та переваги є 

кінцевими цілями заходів. 

Отже, провівши наукове дослідження дійшли до висновку про те, що 

результативність управління рекламною діяльністю необхідно оцінювати за 

тривалий період часу. Визначення результативності вимагає збору інформації, 

проведення розрахунків і аналізу що, загалом, має більші витрати. Тому, 

періодичність оцінювання результативності рекламної діяльності не повинна 

бути меншою тривалості одного маркетингового циклу.  
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У даній статті розглянуто поняття конкурентоспроможності та 

представлені основні шляхи і напрями посилення конкурентоспроможності 

підприємства в сучасних ринкових умовах. Виявлено те, що проблема посилення 
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Питання конкурентоспроможності підприємства на ринку – одне із 

найважливіших аспектів ринкового середовища. Воно демонструє, на скільки 

підприємство здатне адаптуватися до змін ринкових умов, чи може зайняти 

провідне місце серед конкурентів і втримати його. Адже на даний час є безліч 

однотипних підприємств, які виробляють схожу продукцію або надають подібні 

послуги. Тому дана тема є надзвичайно актуальною. 

Проблеми конкурентоспроможності у своїх роботах висвітлили такі вчені 

як Г.Л. Азоєв, І. Ансофф, Т.О. Загорна, Ж.-Ж. Ламбрен,  М. Портер, Т.Ф. 

Рябова, Т.Б. Харченко, А. П. Челенков, А.Ю. Юданов  та багато інших. Не 

дивлячись на велику кількість наукових публікацій, все ж таки не вирішеним 

залишаються питання, пов‘язані із управлінням маркетинговими аспектами 

посилення конкурентоспроможності підприємства на ринку. 

Основної ціллю (метою) даного наукового дослідження є розгляд поняття 

конкурентоспроможності та висвітлення основних шляхів і напрямів посилення 

конкурентоспроможності підприємства в сучасних ринкових умовах. 

Слід зазначити те, що конкурентоспроможність визначається різними 

чинниками, які можуть виявлятися в конкурентних перевагах. Згідно з теорією 

конкурентних переваг підприємств за М. Портером визначено, що конкурентні 
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переваги формуються завдяки ефективності використання усіх видів ресурсів 

підприємства, а не лише через їхню наявність. Конкурентоспроможність – це 

визначене сукупністю факторів положення товаровиробника на внутрішніх і 

зовнішніх ринках, віддзеркалене через сукупність показників [1]. 

За визначенням Ж.-Ж. Ламбрена [2] конкурентоспроможність – це 

можливість кращого задоволення потреб споживачів, аніж у конкурентів. 

Конкурентні переваги – ті характеристики, властивості товару або марки, які 

створюють для фірми певні переваги над своїми прямими конкурентами. Під 

час аналізу конкурентоспроможності найважливішим є визначити тип 

конкурентної переваги, що забезпечується трьома групами чинників: відмінною 

якістю продукції, що є найбільшою цінністю для покупців; низькими 

витратами; ключовими особливостями, які створюють унікальну цінність для 

споживачів.  

Т.Б. Харченко [3] трактує поняття конкурентоспроможності як становище 

країни або окремого товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринку, 

зумовлене економічними, соціальними та політичними чинниками. 

Азоєв Г.Л. та Челенков А.П. [5] дослідники проблем пошуку, створення та 

реалізації конкурентних переваг і конкурентоспроможності підприємств – 

вважають, що конкурентоспроможність – це результат, який фіксує наявність 

конкурентних переваг, без яких вона неможлива, але зазначають, що наявність 

окремих конкурентних переваг не означає автоматичну перевагу. На їхню 

думку, передумовою появи конкурентних переваг є ефективне використання 

ресурсів підприємства. Конкурентні переваги можна виміряти результативними 

економічними показниками, такими як: додатковий прибуток, вища ринкова 

частка, обсяг продажу. Однак прояв конкурентних переваг – це не лише 

результат власних зусиль підприємства, але й вплив зовнішніх чинників на 

діяльність підприємства. Ці чинники можуть як сприяти появі нових 

конкурентних переваг, так і усуненню існуючих. Таким чином надзвичайно 

важливо для підприємства мати змогу адаптуватись до умов зовнішнього 

середовища для того, щоб мінімізувати його негативний вплив і максимально 

використати можливу сприятливу ситуацію. 
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На нашу думку конкурентоспроможність – це здатність виробляти і 

збувати продукцію швидко, якісно, в достатній кількості з максимальним 

задоволенням інтересів та потреб споживачів. З даного визначення можемо 

зробити висновок, що конкурентоспроможність підприємства значною мірою 

залежить від конкурентоспроможності тієї продукції або послуги, яку виробляє 

це підприємство. 

Для того, щоб визначити, якою мірою підприємство є 

конкурентоспроможним по відношенню до конкурентів, як і на скільки йому 

потрібно посилити свою конкурентоспроможність на ринку для отримання 

високих економічних показників,  необхідно провести оцінку рівня 

конкурентоспроможності підприємства на даному етапі. Лише кількісна оцінка 

дозволяє виміряти рівень конкурентоспроможності і управляти ним. Наразі 

єдиної універсальної методики оцінки конкурентоспроможності не розроблено 

[5,6]. Усі методи оцінки конкурентоспроможності поділяються за ступенем 

об‘єктивності та за підходом до оцінки. 

На рисунку 1 представлено основні кількісні та якісні підходи до  оцінки 

рівня конкурентоспроможності, які використовуються для підприємств в 

сучасних умовах. 

 
Рисунок 1 – Методи оцінки конкурентоспроможності 
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До заходів, які посилюють рівень конкурентоспроможності підприємства, 

належать [3]: 

- забезпечення пріоритетності продукції; 

- зміна якості виробу та його параметрів; 

- виявлення переваг продукту в порівняні з замінниками; 

- виявлення недоліків товарів-конкурентів; 

- виявлення і використання цінових факторів посилення 

конкурентоспроможності; 

- нові пріоритетні сфери використання продукції; 

- диференціація продукції; 

- вплив безпосередньо на споживача шляхом реклами, надання 

грошового або товарного кредиту тощо. 

Слід зазначити те, що посилити конкурентоспроможність і збільшити 

частку підприємства на ринку можна також за рахунок вироблення нової 

продукції, демпінгу цін на товари та послуги; реклами, а також використання 

інновації, тобто розроблення принципово нового виду продукції або послуги. 

Отже, інноваційна продукція – це нові конкурентоспроможні товари чи 

послуги, що відповідають вимогам [4]: 

- є результатом виконання інноваційного проекту; 

- були або будуть вироблені в Україні вперше, або порівняно з іншою 

аналогічною продукцією мають істотно вищі технічно-економічні показники. 

Тому для посилення конкурентоспроможності обов‘язково потрібно 

здійснювати інноваційну діяльність, яка спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень і зумовлює випуск нової 

конкурентоспроможної продукції. 

При розробленні інноваційної продукції слід дотримуватись певної 

послідовності: 

- проведення маркетингових досліджень для виявлення незадоволених 

потреб споживача [9, 10]; 
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- незалежні наукові дослідження з метою аналізу наявної матеріально-

технічної бази [11]; 

- генерування ідеї; 

- фільтрація ідеї; 

- розроблення концепції продукції та її перевірка; 

- проведення НДДКР; 

- виготовлення дослідного зразка; 

- тестування інновації; 

- розроблення стратегії маркетингу; 

- розгортання комерційного виробництва. 

Крім конкурентоспроможності продукції на конкурентоспроможність 

підприємства впливають системи маркетингових комунікацій підприємства, так 

як для якісної роботи необхідно, щоб інформація проходила свій шлях за 

мінімальний час, була максимально оброблена, проаналізована. Система 

маркетингових комунікацій повинна бути спрямована на інформування, 

переконання, нагадування споживачам про свою продукцію, підтримку її збуту, 

створення позитивного іміджу підприємства. 

Відомо те, що конкурентоздатність персоналу є важливою складовою 

конкурентоспроможності підприємства. Рівень кваліфікації кадрів, плинність, 

досвід, стаж роботи – все це характеризує потенціал підприємства та його 

перспективи. Тому підвищення конкурентоспроможності підприємства 

необхідно розглядати як довгостроковий послідовний процес пошуку й 

реалізації управлінських рішень у всіх сферах його діяльності, здійснюваний 

планомірно, відповідно до обраної стратегії довгострокового розвитку, з 

урахуванням змін у зовнішньому оточенні та стану засобів самого 

підприємства, і внесенням відповідних коректив . 

Велику увагу слід приділяти підвищенню конкурентоспроможності і 

збільшенню конкурентних переваг продукції, яку підприємство виробляє. Один 

із методів є розробка інновацій. Розроблення та виведення на ринок 

інноваційного продукту є одним із шляхів підвищення 
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конкурентоспроможності  підприємств. Процес розроблення інноваційної 

продукції є тривалим, трудомістким, витратним та ризиковим, але завдяки 

якісному виконанню усіх етапів розроблена інноваційна продукція окупить усі 

затрати і принесе підприємствам очікувані прибутки. 

Отже, провівши дослідження маркетингових аспектів посилення 

конкурентоспроможності підприємства на ринку дійшли до висновку про те, 

що перед тим як розпочати низку заходів, спрямованих на посилення 

конкурентоспроможності, потрібно провести оцінку конкурентоспроможності 

підприємства для визначення його положення серед конкурентів. Варто 

врахувати те, що на посилення конкурентоспроможності мають вплив  такі 

фактори – вивчення запитів споживачів і аналіз конкурентів; зважена рекламна 

політика; виробництво нової продукції; покращення якісних характеристик вже 

існуючої продукції; впровадження інновацій; всебічне зниження витрат; 

покращення обслуговування у процесі купівлі та післяпродажного сервісу 

тощо. Лише комплексний підхід до процесу посилення 

конкурентоспроможності допоможе досягти бажаних результатів. 
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Одна з головних проблем замовників та творців соціальної реклами - 

вміння чітко сформулювати в стислій формі своє послання на гостру соціальну 

тему, видати це в креативній формі, створити громадський резонанс, 

привернути увагу максимальної кількості людей.   

Тому на меті ставиться дослідити один із нових в Україні інструментів - 

вірусний маркетинг, звичку людей ділитися з ближніми і знайомими цікавою і 

незвичною інформацією, фотографіями і відеороликами. А також зробити огляд 

соціальних мереж.  

Соціальна реклама - некомерційна інформація, спрямована на досягнення 

соціально значущих цілей: боротьба зі шкідливими звичками (наркоманією, 

алкоголізмом, курінням), пропаганда здорового способу життя, привернення 

уваги населення до важливих питань державного значення, інформація про 

розташування спецслужб (пожежні, поліція, швидка). Соціальна реклама нічого 

не продає, вона спрямована на досягнення благодійних цілей, на поліпшення 

суспільного добробуту [2]. Її мета - привернення уваги до проблеми, вплив на 

погляди, на законодавство. Це пропаганда нормальних взаємин між людьми - в 

сім'ї, колективі, суспільстві. Це спонукання дотримуватися законів і творити 

добро, берегти здоров'я і не падати духом.  

Розвиток інтернет-технологій і поява інструментів для таргетування 

призводять до того, що традиційні види реклами поступово відходять у минуле. 

У свою чергу наповнюваність мережі зростає.  Інтернет, як канал поширення 

реклами лише зміцнює свої позиції, навіть в кризовий період Інтернет показав 

значне зростання. Банери, відеоролики і контекстна реклама стали 

традиційними видами реклами в Інтернеті. Все частіше стала виникати 

проблема перевантаженості Інтернету рекламними повідомленнями. У зв'язку з 

цим все більшої популярності набуває нестандартний вид  подачі інформації - 

вірусний маркетинг, який дозволяє виділитися з потоку нескінченної рекламної 

інформації. Вірусний маркетинг з кожним роком стає дешевше і ефективніше 

[5]. 
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Однак,  крім збільшення продажів і зростання аудиторії, вірусні рекламні 

кампанії можуть привертати увагу суспільства до соціальних проблем, для 

вирішення яких необхідний суспільний резонанс - донести думку, показати 

історію, змусити людей задуматися [4]. 

Щоденне зростання аудиторії мережі, висока швидкість передачі даних, 

відсутність заборон на деякі види реклами робить Інтернет привабливим для 

вірусного маркетингу і сприяє його активному поширенню. 

На сьогоднішній день «Всесвітня павутина» надає безліч майданчиків для 

поширення соціальної та комерційної реклами: 

- Розважальні майданчики; 

- Інтернет-ЗМІ; 

- Соціальні мережі; 

- Спільноти; 

- Блоги і топ-блоги (кількість читачів досягає декількох тисяч); 

- Форуми; 

- Чати; 

- Відеохостінги; 

- Фотохостинги і ін. 

Серед вищевказаних майданчиків особлива увага приділяється соціальним 

мережам, блогам і суспільним групам. Соціальні мережі володіють 

величезними можливостями для просування, оскільки вони мають велику 

кількість переваг, які виділяють їх з усіх основних майданчиків. Соціальні 

мережі являють собою значну частину Інтернет-простору. Статистика 

невблаганна: кожен четвертий користувач ділиться цікавими та креативними 

матеріалами з друзями, в тому числі і соціального, і рекламного характеру. 

Крім особистих сторінок в соціальних мережах з кожним роком з'являється все 

більше публічних корпоративних сторінок, для компаній соціальні платформи 

це незамінний інструмент для вибудовування відносин з аудиторією. Сьогодні 

функціонують десятки тисяч соціальних мереж, серед яких можна виділити 

найбільш великі (по числу зареєстрованих анкет, за швидкістю зростання, по 
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відвідуваності) як на світовому рівні, так і в Україні. Щорічно авторитетними 

компаніями в області Інтернету (такими як, наприклад, Opera і Microsoft, а 

також іншими подібними фірмами) складені різноманітні рейтинги соціальних 

мереж за різними показниками. Зокрема, найпопулярнішими соціальними 

мережами за даними «Топ-25 Самих Популярних Соціальних Мереж Миру» є 

наступні (наведемо перші п'ять позицій рейтингу в порядку убування)[3]: 

Facebook: безумовна першість дісталася одній з найбільш соціальних 

майданчиків в світі. Відсоток зареєстрованих користувачів дорівнює 86,3%. 

Pinterest: друге місце заслужив соціальний інтернет-сервіс, фотохостинг, 

який дозволяє своїм користувачам додавати в режимі онлайн зображення і 

поміщати їх в тематичні колекції, а також ділитися ними з іншими 

користувачами. На Pinterest зареєстровані 6,4% користувачів з усього світу. 

Twitter: майданчик для коротких висловлювань розташувалася на третьому 

місці топа, там зареєструвалися 3,9% користувачів. 

Tumblr: служба мікроблогів, що включає в себе безліч картинок, статей, 

відео та gif-зображень з різних тематик і дозволяє користувачам публікувати 

пости в їх тамблелог, заслужила 1,1% користувачів. 

Reddit: соціальний новинний сайт, на якому зареєстровані користувачі 

можуть розміщувати посилання на будь-яку вподобану інформацію в Інтернеті, 

набрав 0,5% користувачів. 

А які соцмережі найбільш популярні в Україні? Станом на лютий 2018 

року ситуація така: 

1. Facebook: дана соціальна мережа зберегла і зміцнила свої позиції 

серед українців, відсоток користувачів виріс до 51,9. 

2. Twitter: вище піднявся і twitter, відсоток користувачів зріс до 32,05. 

3. YouTube: третє місце зберіг  найвідоміший  відеомайданчик  в світі, 

проте його позиції впали щодо інших платформ. На сьогоднішній день в 

YouTube значаться 5,7% зареєстрованих користувачів. 

4. Pinterest: ця платформа піднялася на пункт вище, чисельність 

користувачів становить 4,07%. 
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5. ВКонтакте: після підписання в травні 2017 року Президентом 

України Петром Порошенко указу, згідно з яким під санкції потрапили декілька 

російських сайтів, в число яких увійшло  багато знаменитих соціальних мереж,  

російська платформа здорово втратила свої позиції, але все ж не покинула топ-5 

найбільш відвідуваних соцмереж України. Відсоток українських користувачів 

зменшився  з 22,8 до 2,4. 

Також в Україні швидко зростає кількість нових соціальних мереж, серед 

них найвідоміші: 

1. Nimses.com - єдина світова система, яка фіксує та зберігає 

прожитий час людського життя та дозволяє ним управляти. Після реєстрації в 

Nimses кожна хвилина життя людини перетворюється в один nim (нiм), 

унікальний цифровий запис, що не зникає. Загальна кількість німів вироблених 

та отриманих однією людиною, накопичується в індивідуальному балансі, в 

nimb (німбі). Людина може керувати своїми німами, використовуючи 

безкоштовний геолокаційний додаток Nimses. 

2. WEUA.info – українська соціальна мережа, яка запрацювала 1 

квітня 2014 року як соціальна мережа для українців. Засновником та головою 

сервісу є Богдан Оліярчук. Станом на кінець грудня 2014 року мережа 

нараховувала 235 тис. користувачів, з яких 89,4 %, за результатами сервісу 

Alexa, становлять користувачі з України. 

Сайт позиціонує себе як соціальна мережа для молоді, об'єднаної ідеєю 

створення якісного, адекватного, інформативного та безпечного місця для 

спілкування. 

Навесні 2017 року мережа змінила назву на «inRepublic», нова адресу 

ресурсу — inrepublic.com [2] 

 Отже, соціальна мережа має високий потенціал для підвищення 

ефективності реклами і її поширення вірусним шляхом за рахунок ряду 

можливостей і переваг: 

1. соціальна мережа - канал комунікації, який користується попитом і 

налічує сотні мільйонів користувачів. Як показує статистика зростання мереж і 

їх популярність зростає. 
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2. володіння інформацією про власників акаунтів соціальної мережі 

(користувачів) і можливість використання цієї інформація з метою підвищення 

ефективності реклами і таргетингу. 

3. постійний інформаційний обмін та початкова готовність і схильність 

користувачів до обміну інформацією (особливо, якщо інформація цікава 

користувачеві з яких-небудь причин) 

4. Легкість і доступність передачі будь-якої інформації від користувача до 

користувача. 

5. Можливість довготривалого зберігання користувачем інформації 

(причому досить великих її обсягів) на своєму акаунті (в тому числі і рекламних 

роликів). 

6. Можливість створення в самій соціальні мережі груп і співтовариств по 

інтересах (часто використовується при розкручуванні брендів) [6]. 

Теми здорового способу життя, дотримання правил дорожнього руху, 

важких і небезпечних захворювань стосуються кожного, проте встановлення 

контакту з аудиторією не стає від цього більш простим завданням. Користувач 

повинен відчути ситуацію, співпереживати герою або сам стати героєм. Вірусна 

реклама може бути найбільш ефективним і дієвим інструментом будь-якої 

маркетингової кампанії. Завдяки вірусним технологіям, можна за короткий 

проміжок часу привернути увагу мільйонів користувачів до проблеми або 

продукту, вивести ініціативу або бренд на новий рівень. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНИХ РИНКІВ 

Обґрунтовано важливе місце маркетингових досліджень в діяльності 

вітчизняних підприємств на ринку. Розглянуто проблеми розвитку 

дослідницької галузі в Україні. Проведено аналіз теоретичних засад 

формування поняття маркетингові дослідження, визначено проблеми, 

завдання, об’єкти, функції маркетингових досліджень. 

Ключові слова: маркетинг, маркетингові дослідження, концепція 

маркетингових досліджень, функції маркетингових досліджень. 

Сьогодні вдале ведення бізнесу неможливе без постійної адаптації до змін 

ринку. Ці зміни відбуваються швидко і зазвичай їх важко або взагалі 

неможливо передбачити. Тому, своєчасним засобом пристосування до цих змін 

є своєчасні та обґрунтовані управлінські рішення вищого керівництва фірми. 

Що ґрунтуються на повній і достовірній інформації. Найбільш ефективним 

засобом для отримання такої інформації є маркетингові дослідження.  

Виведення на ринок нового продукту чи розширення існуючого товарного 

асортименту потребують точного планування та інформаційної підтримки. 

Споживачі при купівлі певного товару крім того, що враховують його якість, 

ціну, дизайн, прагнуть, щоб цей товар задовольняв якомога повніше їх бажання, 

тому проведення маркетингових досліджень підприємствами є актуальним в 

умовах сьогодення. Від якісно проведених маркетингових досліджень залежить, 

чи буде вдалим представлення товару на ринку, а саме точність визначення 
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цільового ринку, ефективність рекламної компанії й, відповідно, одержання 

підприємством запланованого прибутку. 

Метою дослідження є відображення необхідності проведення 

маркетингових досліджень, доведення того, що такі дослідження є засобом 

підвищення ефективності представлення товару на ринку. 

Необхідність систематичних маркетингових досліджень ринку 

обґрунтована в працях Ф. Котлера [1], М. Портера[2], А. Томпсона [4], П. 

Саблука, Г. Калієва [3]. Адже, маркетингові дослідження є тим інструментом, 

який дозволяє вивчити смаки і уподобання споживачів, визначити фактори, які 

впливають на їх поведінку під час купівлі товару, визначити напрямки 

досягнення конкурентних переваг товаровиробників. 

Зародження маркетингових досліджень в Україні розпочалося в 90-х роках 

з виникнення перших дослідницьких компаній. Звичайно, що тоді мало хто з 

підприємців взагалі розумів, що таке маркетингове дослідження, на ринку не 

існувало жорстокої конкуренції. 

Але з кожним роком ринок розвивався, відбувався обмін практиками 

ведення бізнесу із іноземними компаніями, почали створюватися потужні 

вітчизняні підприємства, що прагнули вийти на світовий ринок. Керівництво  

компаній потребувало своєчасної якісної інформації щодо внутрішнього і 

закордонних ринків, підприємці почали розуміти, що вже недостатньо просто 

випустити товар на ринок, потрібно спочатку дослідити цей самий ринок, а 

саме вподобання споживачів, вивчити стратегії та потужність конкурентів, що 

вже пропонують ці послуги та товари на ринку, визначити ціну, зовнішній 

вигляд товару, провести вдалу рекламну компанію, тобто, необхідно перш за 

все зібрати інформацію та проаналізувати її, а потім вже пропонувати товар чи 

послугу. 

Дослідницька галузь в Україні є перспективною галуззю. Український 

ринок маркетингових досліджень демонструє значні коливання. Аналізуючи 

данні 2016 року визначено незначне зростання ринку маркетингових 

досліджень в гривнях (+12,8%). Однак, тенденція в доларовому еквіваленті, яка 
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певним чином враховує фактор інфляції, все ще показує падіння ринку. 

Скорочення ринку у 2016 року становить -9,9%. Необхідно відмітити, що 

падіння ринку у 2015 році становило -13%. Замовлення дослідницьких агенцій 

на виконання певних робіт дорівнює 80,89 млн грн. З врахуванням цього 

показника темп росту ринку в гривневому еквіваленті становить 2,2%, а в 

доларовому розрахунку - 9,9% [5, c.4].  

Таким чином, спостерігаємо тенденцію незначного пожвавлення. Згідно з 

думкою експертів не можемо говорити навіть про незначне зростання ринку як 

загальної тенденції, оскільки у великих компаніях просто спостерігається 

тенденція переносу підписання та реєстрації договорів в Україну. Якщо 

проаналізувати дані компаній за сегментами «великі», «середні» та «невеликі», 

то можемо визначити, що трійка лідерів, починаючи з 2014 року, не 

змінювалась. До трійки входять компанії ACNielsen Ukraine, ГФК Юкрейн, та 

об‘єднання компаній Проксіма Рісерч та Медикал Дата Менеджмент. Сумарна 

частка ринку лідерів становить 60% обсягу маркетингових досліджень. Всі три 

компанії показують зростання своїх оборотів в гривнях. Середнє зростання 

оборотів в гривнях становить 30%. Середнє зростання у доларах становить 

6,9% [5, c.5].  

Група компаній «Українська Маркетингова Група» (UMG) та компанія 

TNS Ukraine традиційно входять до п‘ятірки лідерів ринку. Сумарна частка 

ринку – 14,5%. В 2016 році вони показали стійкі та значні темпи росту. 

Гривневе зростання становило 40,9%, в доларах відповідно 15,9%. Таким 

чином, обидві компанії показали зростання більше, ніж в середньому по ринку.  

До середніх компаній відносяться компанії, оборот яких складає не менше 

10 млн. грн., однак вони не входять до п‘ятірки лідерів. Загальна кількість – 8 

компаній, частка ринку – 22%. До таких компаній відносяться компанії IPSOS, 

КМІС, Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг Україна, МАС- МІ Україна, InMind, 

Advanter Group, New Imidz Group, Research&Branding Group (R&B). В 2016 році 

вони показали приріст 15% в гривнях, та -17% в доларах. Склад першої десятки 

дещо змінився в 2016 році порівняно з 2015 роком. Частка ринку першої 
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десятки – 91,75%. До першої десятки 2016 року ввійшла компанія МАС- МІ 

Україна та вийшла компанія R&B. Аналіз даних, наданих компаніями, які 

ввійшли до першої десятки про свої обороти свідчить, що у 2016 році їх 

сумарні обороти у гривнях збільшилися на 39,%, в доларовому вимірі на 15,3%. 

До невеликих компаній відносяться компанії, оборот яких складає близько 

кількох млн. грн., але менше десяти. Загальна кількість малих компаній  – 14, 

частка ринку – 3,5%.  Згідно даних, наданих 14 компаніями в 2016 році та 7 

компаній у 2015 році оборот таких компаній в грн сумарно 63,6 та 34,9 в 

доларовому вимірі, кількість малих компаній цього сегменту збільшилася.  

Щодо методів досліджень, то спостерігається зростання використання 

опитувань за допомогою САТІ та проведення опитування он-лайн. Серед 

якісних досліджень продовжують лідирувати фокус групи. Однією з основних 

тенденцій розвитку ринку маркетингових досліджень залишається бурхливий 

розвиток Internet Research та Social Media Research. Комп‘ютеризація та 

збільшення чисельності користувачів мобільних пристроїв, які забезпечують 

доступ до Інтернету (в останні кілька років за рахунок найбільш 

платоспроможного сегменту – міських жителів віком 40-55 років), актуалізує 

вивчення on-line торгівлі. Значний інтерес становить вивчення ресурсів та 

платформ Інтернет-трейдингу в Україні, включаючи популярні соціальні медіа, 

з‘ясування потенціалу їх зростання, ступеню інтернаціоналізації, конкурентної 

ситуації на ринку відповідних послуг [5, c. 8]. 

Таким чином об‘єктивно зростає попит на розширення досліджень 

Інтернету речей (Internet of Things, IoT). В зв‘язку із зазначеним, можна 

прогнозувати пожвавлення інтересу великого і середнього бізнесу до SEO. Не 

тільки Internet Research, а й сфера традиційних досліджень зазнаватимуть все 

більшого впливу алгоритмізації та автоматизації на всіх етапах, включаючи 

інтерпретацію даних та вироблення рекомендацій. Великі компанії та їх 

менеджери з маркетингу роблять ставку на технологію Big Data, і, натомість, 

поки що скептично відносяться до інструментів «розпізнавання емоцій» (Facial 

Scanning) та нейромаркетингу. Ще однією важливою тенденцією можна 

вважати інтеграцію бізнес-аналізу.  
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Складні економічні умови призводять до подорожчання досліджень, що 

впливає на попит та ускладнює співпрацю з клієнтами. Ринок маркетингових 

досліджень, як і завжди, після тієї чи іншої кризи буде відновлюватися, 

змінюватися. На технологічному рівні бізнес-аналіз реалізують через 

воркшопи. Фактично це симбіоз експертних груп, фокусованого групового 

інтерв‘ю та мозкового штурму. В цьому плані примітним трендом є 

відродження глибинного інтерв‘ю у формі нарративного підходу або Story 

Telling. Українські ринки стають все більш відкритими для зарубіжних і 

транснаціональних гравців, отже значна частина маркетингових досліджень 

буде пов‘язана з їх запитами та інтересами. Загальною проблемою Market 

Research в 2017 р. є скорочення витрат бізнесу на дослідження ринку і 

зниження вартості відповідних послуг в контексті складної макроекономічної 

та соціально-політичної ситуації в Україні, а також структурних проблем в 

окремих галузях економіки, що пов‘язані з важкопрогнозованими 

суб‘єктивними факторами (рейдерство, блокади і т.п.) [5, с.15]. 

З вище зазначеного можна зробити висновок, що ринок маркетингових 

досліджень в Україні розвивається, є перспективним, досить ефективно 

досліджується, але зрозуміло, що проблеми все таки існують. На думку 

фахівців, особливо необхідно знати слабкі ланки, щоб планувати маркетингову 

діяльність. 

Одна з найважливіших проблем в галузі маркетингових досліджень  

пов'язана із кадровим забезпеченням. Як зазначають кваліфіковані фахівці 

компанії «In Mind», країні потрібні дослідники, які б поєднували в собі дві 

функції. Перша - ефективний менеджмент, зокрема уміння працювати з 

клієнтом, друга функція - аналітичні здібності, тобто вміння працювати з 

інформацією та бачення тенденцій». 

Крім того, що бракує спеціалістів з  дипломом і талантом маркетолога, 

повністю ще не усвідомлена вся важливість проведення маркетингової 

діяльності. Дуже часто можна стикнутися з нерозумінням керівництва ролі 

маркетингових досліджень і недовірою до дослідників. Існує безліч компаній, 
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де відділу маркетингу не існує, роль виконують інші підрозділи, або він є, бо 

так має бути, і його прямі функції і обов'язки не визначені. Тому, дуже часто 

виробники стикаються з проблемою, коли споживач не купує товар, який, 

здавалося б, чудової якості і дешевший за закордонний. Не тому, що товар 

насправді поганий, а тому що він був неправильно представлений на ринку, 

споживач не зрозумів на що саме цей товар чи ця послуга йому потрібні. Саме 

маркетингове дослідження дає змогу уникнути відхилення товару на ринку. 

Іншою не менш важливою перепоною на шляху проведення якісного 

маркетингового дослідження є споживачі. Якщо у 90-х роках люди просто 

боялися привселюдно обговорювати певні питання, висловлювати свої думки, 

то зараз з'явилася проблема іншого характеру, деяка пасивність. Дуже часто 

можна почути слова «навіщо мені це потрібно», «від мене одного все одно 

нічого не залежить» і тому подібне. 

Фахівці зазначають, що українське законодавство також створює 

перешкоди для розвитку маркетингових досліджень. Зазначають, шо зараз 

практично неможливо легально оплачувати послуги респондента, що, звичайно, 

значно зменшує процент опитаних, а як наслідок і ймовірність представлення 

достовірної інформації. Тут, на думку автора, необхідно відмітити і бюджетну 

проблему у галузі. Дуже часто замовники не розуміють, що найскладнішим є не 

зібрати інформацію, а її проаналізувати, вміти побачити головне і на основі 

цього зробити висновки, чіткість і правильність яких, в більшості випадків, 

визначає успіх подальших стратегій. Тому прагнуть платити лише за вибірку, а 

не за аналіз, внаслідок чого, часто програючи, скидають невдачі на нібито 

неякісне маркетингове дослідження і в подальшому не звертаються до агенцій. 

В умовах ринкової економіки, а отже жорсткої конкуренції, не припустимо 

діяти навмання , керуючись власними побажаннями чи інтуїцією. Для того, щоб 

завоювати авторитет і місце на ринку, отримати прибуток, необхідно якомога 

краще задовольнити примхи найвибагливішого споживача, випускаючи на 

ринок товар чи послугу, що ідеально йому пасуватиме, є кращою ніж у твоїх 

конкурентів, а можливо і унікальною на даний момент. 
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Потрібно знати, який сегмент ринку найвигідніше обслуговувати, яку 

рекламну компанію провести, що зробити, щоб перевершити вже існуючий 

асортимент, потрібно прорахувати все аж до упаковки і місця на поличці 

магазину. Успіх товару на ринку буде залежати від того, на скільки точно 

будуть отримані відповіді і зроблені висновки, іншими словами, на скільки 

якісним буде маркетингове дослідження, бо лише воно дасть вам необхідну 

інформацію. Важливість таких досліджень вже давно усвідомлена розвинутими 

країнами і про це свідчить обсяг капіталу, що обертається в цій сфері. Наш 

ринок також поступово сприймає методики, які з успіхом вже довгі роки 

спрацьовують за кордоном. Хоча є багато проблем, але все більше підприємців 

на українському ринку приходять до аксіоми: «Хто володіє інформацією, 

володіє світом». 
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РИНКОВЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті розглянуто підходи до тлумачення поняття позиціонування. 

Доведено, що позиціонування є своєрідною гарантією вартості бренда та 

розкрито критерії позиціонування бренду. Проаналізовано весь процес 

позиціонування товару від аналізу до розробки стратегії позиціонування. 

Ключові слова: маркетинг, ринкове позиціонування, бренд, диференціація 

товару, маркетингова стратегія 

Сьогодні ми спостерігаємо значне  уповільнення розвитку ринкової 

економіки в Україні.  У зв'язку зі зменшенням реальних доходів, обсяг 

реалізації продукції стрімко зменшується як на промисловому так і споживчому 

ринках. Більшість суб'єктів господарської діяльності не просто працюють в 

умовах скорочення частки ринку через втрату споживачів, але стикаються з 

загрозою повної втрати ринкової позиції внаслідок збиткового виробництва та 

реалізації продукції. 

Ось чому в сучасних умовах  найкращою маркетинговою стратегією фірми 

має бути забезпечення максимальної користі для споживачів. Через більшість 

економічних криз споживачі змінюють структуру власних споживчих кошиків, 

а іноді і навіть спосіб життя. В результаті знижуючи доходи та купівельну 

спроможність, споживачі шукають більш доступні продукти, які б найкраще 

відповідали їх потребам. За таких умов саме  чітка сегментація ринку і поетапне 

позиціонування товарів - одне з найбільш ефективних методів конкурентних 

компаній на ринку, оскільки вони дозволяють збільшити прихильність 

споживачів до певної марки товарів; формувати сприйняття товарного знаку як 

цілісного бренду; зберегти рентабельність цього продукту і надавати 

конкурентні переваги компанії у майбутньому. Отже, компанії за допомогою 

адекватних методів позиціонування мають унікальну можливість об'єднати та 

зміцнити свої ринкові позиції. 
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Метою статті є висвітлення основних суджень щодо трактування 

позиціонування; аналіз та дослідження процесу позиціонування товарів на 

ринку.  

Дослідженням  ринкового позиціонування на ринку присвячені роботи 

таких вітчизняних та закордонних авторів, як Райс Е., Траут Дж., Ж.-Ж. 

Ламбен, Котлер Ф., Батра Р., Майерс Дж., Д., Келлер К.Л., Хулей Грем, 

Сондерс Джон, Пирси Найджел, Павленко А.Ф.,Войчака А.В., Куденко Н.В, та 

деяких інших фахівців з маркетингу. Роботи цих авторів охоплюють основні 

теоретичні положення, пов'язані з проблемою позиціонування на ринку. 

Вперше концепція позиціонування була розглянута в 1972 році Джеком 

Траутом та Елом Райсом. На їхню думку, позиціонування – своєрідна операція 

на свідомості потенційних клієнтів, оскільки відмінні особливості того чи 

іншого товару „осідають‖ саме у свідомості споживача. 

Один з відомих дослідників цієї проблеми Т. Нілссон, описуючи сутність 

позиціонування, дотримується підходу Рейс-Траут. На думку Т. Нілсона, 

успішне позиціонування полягає в тому, щоб знайти ключове слово або фразу 

для торгової марки та пов'язати це вираження з суттєвими характеристиками 

для покупця. Позиція повинна бути відмінною, покупці повинні вірити в це. В 

ідеалі позиція торгової марки повинна бути легко перевірена або 

продемонстрована. Найважливішою є узгодженість вибраної позиції. Позиція 

сильного бренду означає, що бренд займає унікальне, стабільне і ціле місце в 

розумі покупців. Позиціонування визначає напрям, необхідний для орієнтації 

фірми в бізнесі та концентрації стратегічних зусиль [3, с.39]. 

Правильне позиціонування є своєрідною гарантією вартості бренда, що 

робить його відмінним від решти брендів. Якщо потреби в позиціонуванні 

ігноруються, місце бренду у свідомості споживачів визначатиметься 

конкурентами. Позиціонування бренду в той же час є основним джерелом 

внутрішнього та зовнішнього зростання  компанії.  

На думку Дж. Траута та Е. Райса, позиціонування - це операція у 

свідомості потенційних покупців. Позиціонування створює певну догму в 
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свідомості споживача. Позиціонування - це вплив на спосіб мислення 

споживачі (продукт знаходиться в свідомості споживача) [6, с. 307]. 

Тобто позиціонування продукту - це процес, пов'язаний із створенням та 

консолідацією візуального образ продукту у свідомості споживачів, а також 

процес, спрямований на створення особистих вражень споживачів про товар та 

його імідж з наступним позиціонуванням загалом бренду. Слід зазначити, що 

позиціонування бренду є таким самим нематеріальним  процесом, як брендінг, 

однак, здійснюється за допомогою матеріальних носіїв, але позиціонування 

бренду практично неможливо без позиціонування продукту, що залежить від 

створення його зображення. 

Таким чином, загалом поняття позиціонування може бути охоплене 

концепцією позиціонування на ринку, тому що цілком очевидно, що 

позиціонування на ринку, якщо воно використовується компанією як 

маркетинговий інструмент, може дати первинне уявлення про індивідуальні 

особливості продукту або його переваги в комплексі [1, с.46] 

Будь-яка концепція позиціонування бренду повинна відповідати шести 

критеріям: 

- бажана позиція, позиціонування має відображати бажану, а не фактичну 

позицію бренду на ринку. Бажана позиція на ринку - положення, яке забезпечує 

бренду максимальний обсяг продажів і прибутку в умовах існуючої 

конкуренції; 

- відмінність від конкурентів, при розробці позиціонування підприємства 

необхідно спиратися на уявлення споживачів про конкурентів для того, щоб 

сформулювати більш вигідну пропозицію від бренду компанії і правильно 

диференціювати свій товар; 

- збільшення  цінності, позиціонування продукції повинно будуватися на 

важливих для споживача властивості і збільшувати цінність товару. В іншому 

випадку, навіть добре донесене позиціонування товару не принесе очікуваного 

рівня продажів. Споживач знатиме про продукт то, що хоче компанія, але не 

буде здійснювати вибір на користь товару компанії; 
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- довгостроковість, позиціонування бренду має бути довгостроковим. 

Позиціонування товару - тривалий і складний процес, тому характеристики 

товару, що є основою позиціонування повинні залишатися актуальними 

протягом 5-7 років мінімум; 

- фокус, позиціонування фірми повинно бути єдиним в кожному елементі 

комплексу маркетингу товару. Одне і те ж позиціонування має відображатися в 

рекламі, в властивості продукту, в ціні і місцях продажу продукту; 

- однозначність, позиціонування продукту компанії має бути однозначним і 

зрозумілим для цільової аудиторії. 

Весь процес позиціонування виглядає наступним чином: він починається з 

аналізу і сегментування ринку, і закінчується розробкою стратегії 

позиціонування  компанії (рис.1.) 

 
Рисунок 1 – Процес позиціонування товару 

З вищезазначеного ми можемо зробити висновок, що позиціонування 

разом із сегментацією ринку є вихідною точкою для розробки маркетингової 

стратегії підприємства. Будучи інструментом реалізації стратегія диференціації, 

позиціонування на ринку, по суті, забезпечує монопольне становище компанії у 

частині ринку, за умов, коли останній має монопольний тип конкуренції. 

Ефективна реалізація позиції на ринку також дозволяє зміцнити конкурентні 



404 

позиції підприємства через формування цін на бренд, що є наслідком почуття 

особливої цінності клієнта під час використання фірмових товарів [6, с.42]. 

На основі споживчих переваг, позиціонування конкурентів та визначення 

фактичного задоволення споживачів товарами або послугами конкретного 

підприємства за допомогою певних атрибутів було сформовано алгоритм 

вибору атрибута позиціонування (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Трикутник позиціонування [5, с.96] 

Ефективне позиціонування на ринку неможливе без фокусування компанії  

на  продуктах для особливих потреб споживачів, що забезпечуються 

сегментацією ринку. Такий фокус дає позицію для зміцнення конкурентної 

позиції підприємства виробника на двох напрямках: 

- налаштувати об'єктивні властивості продукту відповідно до потреб 

споживачів. У цьому випадку компанія має вміння маніпулювати ціною та 

споживчою вартістю товарів; 

- працюючи зі свідомістю споживача, компанія значно збільшує споживчу 

цінність товару, що відчуває споживач. Це забезпечується шляхом 

маніпулювання суб'єктивними, нематеріальними властивостями товару [4,с. 

341]. 

В реальних умовах завжди існують ситуації, коли компанія створює 

товари, аналогів якому немає, і це формує новий ринок, де немає конкурентів. 

Так  виникає необхідність зміни трактування поняття позиціонування як 

процесу визначення місця, перш за все, у всіх суб'єктів ринку, а саме: цільових 

 

позиціонування 

Споживчі очікування Позиціонування конкурентів  

Конкурентні переваги товару 
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споживачів; державних органів; постачальників; конкурентів; посередників; 

контактних аудиторій, які формують та впливають на сприйняття продукту. 

Тому позиціонування на ринку слід розуміти як систему заходів, 

спрямованих на просування процесу сприйняття ринку і товару, його 

характеристик, із формуванням і фіксацією відповідних позицій у своїй 

свідомості. 

Відповідно сформована та реалізована стратегія позиціонування та обрана 

компанією позиція є важливим аспектом формування успішної діяльності 

компанії. Проте, в сьогоднішніх ринкових умовах, вітчизняні підприємства 

повинні постійно відслідковувати зміни у ринковому середовищі та своєчасно 

реагувати на них, щоб поліпшити або підтримувати свою ринкову позицію. 

Таким чином, підвищення значення для підприємств полягає у перевірці 

актуальності використовуваної позиції. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

ТОВ «ТУЛЬЧИНМ’ЯСО»  

У статті здійснюється аналіз впливу зовнішніх факторів на підприємство та 

методи їхньої оцінки для оптимального функціонування організації. Розглянуто 

аналіз впливу зовнішнього середовища та вивчено можливості й загрози, сильні 

та слабкі сторони підприємства як засобу, що допомагає керівнику побачити, 

передбачити й оцінити в достатньо конкретному значенні вплив різних 

факторів на організацію, та базуючись на цій інформації, приймати 

максимально ефективні рішення на подальший розвиток організації. 

Ключові слова: зовнішнє середовище, підприємство, економічне середовище, 

демографія, політичне середовище, НТП, культура, природне середовище, 

SWOT – аналіз. 

Сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно 

високим рівнем складності та невизначеності. Маркетингове середовище 

постійно знаходиться на етапі змін, зокрема, таких як політична нестабільність, 

законодавство, технічні інновації, духовний розвиток окремих людей, 

збільшення конкурентів. Здатність пристосовуватися до таких змін у 

зовнішньому середовищі – основна умова в бізнесі та в інших сферах 

життєдіяльності. 
Зовнішнє середовища в Україні є складним і нестабільним. Бідність 

більшості населення, протистояння законодавчої та виконавчої влад, часті 

зміни уряду, залежність від інших країн, вкрай несприятлива екологія, великий 

рівень безробіття, значна тіньова економіка, знецінення моральних якостей – 
усе це надзвичайно ускладнює ефективний розвиток різних підприємств. Зміни, 

що постійно відбуваються в зовнішньому середовищі, змушують змінюватися й 

організації. 
Мета статті – розкрити фактори впливу зовнішнього середовища на ТОВ 

«Тульчинм‘ясо»[5] та зробити їх аналіз і характеристику. Потрібно навчитися 
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досліджувати вміння адаптуватись до змін в навколишньому середовищі, адже 

від цього залежить ефективне існування та постійний розвиток підприємства.  
Значення зовнішнього середовища для підприємницької діяльності у своїх 

працях активно досліджували такі видатні вчені: Ф.Котлер, Гаркавенко С. С., 

Липчук В. В., Корж М. В. 
На думку Олексенка Р.І.  зовнішнє середовище - фактори, якими фірма не 

може безпосередньо керувати, але які впливають на її маркетингову діяльність. 

До маркетингового макросередовища належать: економічне середовище, 

демографія, політичне середовище, НТП, культура, природне середовище. 
Демографічний фактор передбачає дослідження таких показників, як 

чисельність населення, географічне розміщення населення, міграція, віковий 

склад населення, рівень народжуваності та смертності, сімейний стан. 
Політико-законодавчий фактор охоплює: політичну структуру країни, 

урядову, політичну та законодавчу стабільність, політичну орієнтацію країни, 

податкову політику уряду, вплив професійних спілок, міжнародну орієнтацію 

та державне регулювання міжнародних відносин, державне регулювання 

конкуренції. 
Соціально-культурне середовище містить такі фактори, як соціальні групи, 

базові цінності, переваги світосприйняття, поведінку, системи поглядів, 

цінностей, моралі, звичок, мови, стилю життя. 
Природне середовище як фактор маркетингового макросередовища 

останнім часом набуває дедалі більшого значення у зв'язку зі зростанням рівня 

забруднення навколишнього середовища. 
Екологічні проблеми були головною причиною виникнення концепції 

соціально-етичного маркетингу, її суть полягає у тому, що, задовольняючи 

потреби окремих споживачів, фірми повинні враховувати інтереси суспільства 

в цілому.  
Науково-технічний прогрес, технологічні зміни справляють значний вплив 

на спосіб життя, поведінку, потреби та переваги споживача. Вони впливають на 

всі елементи маркетингового комплексу, але більш за все проявляються в 

аспекті інноваційної діяльності. 
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Коротка характеристика всіх  факторів зовнішнього маркетингового  

середовища та визначення  їх  впливу на діяльність підприємства наведені у 

табл.1. 
Таблиця 1 – Фактори зовнішнього маркетингового середовища та їх 

вплив на діяльність ТОВ «Тульчинм’ясо» 

Група факторів Фактор Прояв впливу фактору 

   Економіка - рівень та напрямки розвитку 

сільськогосподарської та суміжних 

галузей (хімічної, харчової, 

пивобезалкогольних напоїв і т.д); 

- коливання біржових цін; 

- рівень інфляції; 

- коливання попиту на послуги 

підприємства; 

 

Політико-

законодавчий 

-політична структура 

-рівень політичної та законодавчої 

стабільності  

-податкове законодавство 

 

Науково-

технічний 

прогрес 

-введення нових технологій 

-напрями концентрації технологічних 

зусиль 

-підвищення продуктивності праці 

-нова продукція  

 

- збільшення витрат на 

придбання якісної зарубіжної 

техніки; 

- збільшення витрат на 

експлуатацію, переобладнання 

та ремонт техніки; 

Демографія - непрестижність технічних та 

хімічних спеціальностей у вузах; 

 

-  нестача  

кваліфікованих кадрів 

технічних та хімічних 

спеціальностей; 

   Природне 

середовище 

- значний вплив природних факторів 

на діяльність підприємства (природні 

катаклізми); 

- сезонність; 

- коливання рівня прибутку 

підприємства; 

- коливання обсягу наданих 

послуг, що пов‘язано зі 

значною вологістю зерна, 

котре надійшло); 

- різниця в доходах в 

залежності від пори року; 
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   Оскільки, основним видом діяльності на даному підприємстві є надання 

послуг, пов'язаних із заготівлею, переробкою та реалізацією 

сільськогосподарської продукції (основна послуга – зберігання зерна), таким 

чином, найсуттєвіше впливають екологічні фактори, так як природні 

катаклізми - затяжні дощі, град та спекотне посушливе літо – є основними 

чинниками , що призводять до збитків і як наслідок, до коливання попиту на 

продукцію і послуги та доходу підприємства. Також суттєво впливовими є 

технологічні фактори, а саме відсутність вітчизняних виробників сучасної 

сільськогосподарської техніки, незадовільний рівень якості вітчизняної 

техніки, що спричиняє збільшення витрат підприємства на придбання 

зарубіжного обладнання. Використання застарілих технологій призводить до 

збільшення витрат на експлуатацію та ремонт, підвищення собівартості 

продукції та зменшення прибутковості підприємства. 

  Розглянуті фактори макросередовища відносно того чи іншого 

підприємства відіграють неоднакову роль і можуть, залежно від обставин 

впливати на його діяльність позитивно, негативно або залишитися 

нейтральними. Комбінаційний склад факторів, їх варіації, пріоритети і 

вагомість залежать від цілей підприємства, видів його діяльності, 

організаційно-виробничої структури, складності виробничо-господарських та 

комерційних зв'язків, а також від конкретних ситуацій, у яких може опинитися 

підприємство. 

  При зміні факторів зовнішнього середовища перед окремо організацією 

відкриваються нові можливості чи створюються додаткові труднощі (загрози). 

Тому організація повинна вміти передбачати можливості і загрози, що виходять 

із зовнішнього середовища. 

В даному дослідженні використаний SWOT-аналіз як пріоритетний метод 

оцінки роботи ТОВ «Тульчинм‘ясо», з огляду на вплив внутрішніх і зовнішніх 

чинників та з урахуванням їх сильних та слабких сторін, які вказані в табл. 2. 
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Таблиця 2 – SWOT-аналіз ТОВ «Тульчинм’ясо» 

 Можливості Загрози 
1.Розширення діяльності 

підприємства 
 

1.Посилення конкуренції 
2.Залежність від погодних 

умов 

Сильні сторони  
-встановлення нижчої ціни 

на послуги порівняно з 

конкурентами; 
 

 
-постійний контроль за 

змінами на регіональному 

ринку; 
 
 
 
 
 

1.Забезпеченість постійним 

збутом 
2. Контроль якості 
4.Кваліфіковані працівники 
5.Власне обладнання 
6.Матеріальна підтримка для 

працівників 

Слабкі сторони -розроблення вигідніших 

технологій для приймання 

вантажу; 
 
 

-оновлення техніки;  
1.Вигідне розташування 

підприємства 
 2.Застаріле обладнання у 

лабораторіях 

Сильні сторони (переваги) фірми - це її визначні особливості, які дають 

змогу визначити і сформувати конкурентні переваги. 

  Дані таблиці свідчать, що основним сильними сторонами підприємства є: 

- забезпеченість постійним збутом (у даного підприємства є постійні точки 

збуту, [6]); 

- контроль якості (на підприємстві працює виробничо-технологічна 

лабораторія, в обов'язки якої входить перевірка зерна (сорт, вологість,  

забрудненість); 

- кваліфіковані працівники (завдяки достатнім фінансовим можливостям 

товариство має змогу запрошувати на роботу висококваліфікованих 

працівників і виплачувати їм відповідну заробітну плату); 

- власне обладнання (спроможність мати власну технічну основу для 

виробництва, а не орендоване); 
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- матеріальна підтримка для працівників (здійснюються заохочувальні та 

компенсаційні витрати). 

«Слабкі сторони підприємства – це відсутність чогось важливого для 

функціонування підприємства або те, що поки не вдається в порівнянні з 

іншими компаніями і ставить фірму в несприятливе становище. В якості 

прикладу слабких сторін можна привести дуже вузький асортимент товарів, 

погану репутацію компанії на ринку, недостатнє фінансування, низький рівень 

сервісу, застаріле обладнання, некваліфікований персонал» [2]. 

Слабкі сторони: вигідне розташування підприємства (підприємство має 

прямий вихід до залізниці, що полегшує транспортування продукції); застаріле 

обладнання у лабораторіях (щупи для відбору точкових проб, щуп 

пробовідбірник, вологомір зерна). 

На думку Перфілової О. Є. ринкові можливості - це сприятливі обставини, 

які підприємство може використовувати для отримання переваг. 

Можливості: розширення  діяльності підприємства. 

«Загрози – це труднощі й обмеження, що виникають на шляху організації в 

майбутньому. Загрозу можуть представляти: впровадження конкурентом 

нового або вдосконаленого продукту, можливість поглинання крупнішою 

фірмою, політичні зміни в країні, де компанія має свої філії тощо» [2]. 

Загрози: посилення конкуренції (впровадження зовнішньої реклами); 

залежність від погодних умов (засуха, повені). 

Проведений SWOT аналіз ТОВ «Тульчинм‘ясо» дав змогу оцінити сильні і 

слабкі сторони, а також можливості та загрози , пов'язані з його діяльністю.  

Отже, велика кількість різноманітних факторів впливає на те, як 

сприймають підприємство та його пропозиції. Наприклад, у силу тих чи інших 

звичок або традицій товар може не користуватися попитом. Конкуренція може 

призвести до зниження цін, істотно впливає на збут і законодавчі процеси. 

Рівень інфляції уповільнює зростання продажу. Брак ресурсів призведе до того, 



412 

що не буде необхідних компонентів. Засоби масової інформації можуть 

створити негативну думку про підприємство та його безпосередню діяльність. 

Якщо аналіз потреб буде неточним, деякі маркетингові функції будуть втрачені. 

Неправильна стратегія просування створить негативний імідж, а встановлені 

ціни можуть не відповідати рівню якості. Необхідно розуміти, що без 

належного аналізу навколишнього середовища, фірми можуть порушувати 

існуючі соціальні або культурні вимоги та втратити переваги у конкурентній 

боротьбі. 
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У статті розглянуто структуру елементів потенціалу підприємства. 

Виокремлено поняття та структурні елементи процесу формування 

маркетингового потенціалу підприємства. Виявлено значення необхідності 

управління маркетинговим потенціалом на підприємствах. 

Ключові слова: потенціал підприємства, маркетинговий потенціал, управління 

маркетинговим потенціалом підприємства, ресурс, економічний потенціал. 

Актуальність розвитку маркетингового потенціалу вітчизняних 

підприємств обумовлена тим, що ефективність управління ним впливає на 

конкурентоспроможність підприємства в умовах нестабільного оточуючого 

середовища. Підприємства, які прагнуть до успіху та розвитку, мають 

пристосовуватися до умов сучасного мінливого зовнішнього середовища, яке 

представлене сукупністю можливостей. Це вимагає від управлінського 

персоналу підприємств безперервного удосконалення усіх сфер діяльності, в 

першу чергу, маркетингу, виробництва, фінансів, що дозволить управляти 

реалізацією можливостей розвитку та мінімізувати негативні наслідки.  

Чималого наукового застосування поняття «потенціал» набуло у 70-80 

роках минулого століття, коли потенціал потрапив у коло дослідження 

науковців та практиків як об‘єкт наукового пізнання та ефективного 

використання.  

Вивченню маркетингового потенціалу підприємства питань його оцінки та 

аспектів управління, присвячено значна кількість праць, таких вітчизняних 

вчених як: О. М. Вовк, А. Е. Воронкова, І. М., О.І. Гончар, С.І. Гриценко [3],  

І. З. Должанського, Т. О. Загорної, Н. С. Краснокутської, Є. В. Лапіна,  

Г.О. Маренкова [6], О. І. Олесюк, Л. Д. Ревуцького, І. М. Рєпіна,  
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Г. М. Тарасюка, О. О. Удалих, О. С. Федоніна та інші. Серед зарубіжних вчених 

дослідження даної категорії висвітлено у працях В. Н. Авдєєнко,  

О.І. Анчишкін [1], Ю. Ю. Донець, В. А. Котлова, І. І. Лукінов [5],  

Р. В. Марушкова, Є. В. Попова, М. К. Старовойтова, С.Г. Струмилін [2],  

Е. Б. Фігурнов [10], П. А Фоміна, Д.О. Черніков [11], В. Л. Ханжиної та інші. 

Щодо особливостей та можливостей підприємства управляти маркетинговим 

потенціалом, то основні дослідження за цим напрямом проводять зарубіжні 

вчені Т. Є. Андрєєва, В. С. Катькало, Р.Р.Ларіна [4], Г. Пізано, І.В. Попова [8], 

Г. Хемел, К. К. Прахалад, К. Ейзенхарт і Дж. Мартін, В. А. Чайка та інші. 

Незважаючи на існування різних підходів до визначення категорії 

маркетингового потенціалу підприємства, його складових та способів оцінки, 

немає прийнятного оформлення даних знань у вигляді теорії, яка б давала 

уявлення про особливості управління маркетинговими можливостями 

підприємства та його складовими. Крім того, сукупність цих знань не дає 

повного уявлення про способи його використання та механізм реалізації 

маркетингового потенціалу підприємства. Необхідність створення здатності 

найбільш повного використання маркетингового потенціалу підприємства 

зумовлює актуальність обраної теми дослідження.  

Метою наукового дослідження є дослідження сутності маркетингового 

потенціалу підприємства та розроблення теоретичних положень процесу 

управління маркетинговим потенціалом підприємства.  

Дослідження суті потенціалу підприємства, його характеристик, 

можливостей оцінки знайшло своє відображення у працях багатьох вчених- 

економістів. Їх роботи представляють цілий напрям економічної науки, 

присвячений потенціалу підприємства, що набуває ознак теорії. Теоретичне 

дослідження показало існування різних підходів до визначення категорії 

«потенціал підприємства». Відповідно до того, який підхід дослідження обрали 

науковці – ресурсний чи результатний – і визначається його сутність, або як 

набір ресурсів, або як можливості досягати певного результату. Нами 

проведений аналіз наявних визначень поняття «потенціал», запропонований 

різними науковцями (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Теоретичні підходи щодо визначення поняття 

«потенціал» 

Автор Сутність поняття 

Струмилін С.Г. 

[13] 
Економічний потенціал – сукупна виробнича сила праці всіх 

працездатних членів суспільства 

Анчишкін О.І. [1]  Потенціал – це набір ресурсів, які в процесі виробництва 

набирають форму факторів виробництва  

Фігурнов Е. Б. [10]  Потенціал – характеристика ресурсів виробництва, кількісних і 

якісних їх параметрів, що визначають максимальні можливості 

суспільства по виробництву матеріальних благ в кожний даний 

момент  

Черніков Д.О. [11]  Потенціал – сукупність ресурсів без урахування їх реальних 

взаємозв‘язків, які складаються в процесі виробництва  

Лукінов І. І. [5]  Потенціал – кількість та якість ресурсів, якими володіє та або інша 

господарча система  

 
Поняття «маркетинговий потенціал» використовується науковцями та 

практиками порівняно недавно. Воно пов‘язане із необхідністю визначення 

спроможності підприємства ефективно використовувати методи і принципи 

маркетингу. Маркетинговому потенціалу підприємства на сьогодні присвячено 

небагато наукових праць, що говорить про недостатню його дослідженість. 

Проведемо аналіз наявних визначень поняття «маркетинговий потенціал», 

запропонований різними науковцями (табл. 2). 
Таблиця 2 – Теоретичні підходи щодо визначення поняття 

«маркетинговий потенціал» 

Автор Сутність поняття 
Попова І.В. [8] Маркетинговий потенціал – це доповнююча одна одну сукупність 

можливостей підприємства, реалізація яких підкріплена ресурсами, 

що є в наявності, та можуть бути мобілізовані для досягнення цілей 

маркетингової діяльності підприємства. 
Ларіна Р.Р. [4] Маркетингового потенціалу – це максимальні можливості 

підприємства використовувати всі передові напрацювання у сфері 

маркетингу.  
Маренкова Г.О. 

[6] 
Маркетингового потенціалу – це сукупності ресурсів, що 

забезпечують здатність підприємства до ефективного здійснення 

операцій і можливостей для досягнення поставлених цілей з 

оптимальними витратами.  
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Продовження таблиці 2 

Гриценко С.І. [3] Маркетинговий потенціал – це здатність економічного суб‘єкта, за 

наявності сприятливих умов, оптимізувати структуру ресурсів та 

раціонально їх використовувати для досягнення поставленої мети. 
 

Схиляємося до думки, що поняття «маркетинговий потенціал» слід 

розглядати в комплексі з потенціалом підприємства. Потенціал підприємства – 

сукупність наявних факторів виробництва, інтелекту, виробничих резервів і 

можливостей, здатних забезпечити випуск високоякісних товарів, необхідних 

для задоволення всебічних запитів різних категорій населення країни. 

Потенціал підприємства складається з окремих елементів, серед яких виділяють 

маркетинговий потенціал. Більшість вчених схиляються до думки, що 

потенціал підприємства слід поділяти на такі складові: трудовий потенціал, 

потенціал основних фондів, потенціал оборотних фондів, фінансовий 

потенціал, організаційно-управлінський потенціал, маркетинговий потенціал, 

інноваційний потенціал. На нашу думку, серед перелічених складових 

маркетинговому потенціалу належить одна з найголовніших ролей, адже саме 

комплекс маркетингових дій в синергії з фінансовими та виробничими 

можливостями дає можливість досягти поставлених цілей. 

На основі проведених досліджень запропоновано власне визначення 

даному поняттю: маркетинговий потенціал підприємства – це сукупність 

структурних елементів за допомогою яких відбувається досягнення 

поставлених цілей та результатів у своїй діяльності, обумовлених наявністю 

ресурсів та їх використання в умовах сучасного бізнес-середовища.  

Основою практичних дій щодо управління маркетинговим потенціалом 

підприємства є теоретичні дослідження у сфері його структуризації, 

ідентифікації його елементів та особливостей їх формування. Узагальнюючи 

результати наукових досліджень структуризації маркетингового потенціалу 

підприємства, з‘ясовано, що вчені в межах поставлених завдань щодо розкриття 

сутності потенціалу підприємства неоднозначно підходять до висвітлення його 

структури.  
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Сукупність ресурсів підприємства визначає можливі досягнення цілей 

потенціалу підприємства, багатоаспектні складові, що містить як матеріальні, 

так і нематеріальні активи, які забезпечують ефективність діяльності 

підприємства. Складові загального потенціалу підприємства систематизовано 

на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Складові потенціалу підприємства [7] 

У цілому до елементів потенціалу підприємства можна зарахувати усе, що 

пов‘язане з його функціонуванням і розвитком. Він являє собою сукупність 

людських (цінні знання та навички, які мають працівники, а також їхні 

здібності та готовність до спільної діяльності з іншими членами організації), 

матеріальних (активи, які відображаються в балансі компанії: основні й 

оборотні засоби, інвестиції) та нематеріальних ресурсів [7]. 

Маркетинговий потенціал є невід‘ємною складовою загального потенціалу 

підприємства, що в цілому спрямоване на досягнення корпоративних цілей та, 

як правило, передбачає отримання прибутку від діяльності. Маркетинговий 

потенціал підприємства формують низка факторів, які в загальному визначають 

реальні можливості формування конкурентоспроможності промислового 

підприємства на ринку. 

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 
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Рисунок 2 – Складові маркетингового потенціалу підприємства [9] 

Отже, у сучасних умовах більшість підприємств не повною мірою 

використовує маркетинговий потенціал, що обумовлено відсутністю розуміння 

його ролі та необхідністю розробки дієвого механізму управління 

маркетинговим потенціалом підприємства, можливість оцінки з метою 

максимального задоволення інтересів груп відповідних користувачів, 

формування стратегічних напрямів діяльності, прийняття управлінських рішень 

на мікро та макрорівні. 

Маркетинговий потенціал підприємства як складна і багатогранна 

субстанція видозмінюється протягом часу функціонування підприємства та 

його товару на ринку, тобто з моменту створення до моменту ліквідації 

підприємства, з моменту виходу на ринок та до моменту спаду (занепаду), 

змінює свою величину, обсяг, структуру складових та взаємозв‘язки між ними. 

Виявлення маркетингового потенціалу на підприємстві відіграє важливу 

роль для його розвитку. На кожному етапі виробничого циклу на підприємстві, 

починаючи з виготовлення продукції і закінчуючи її реалізацією, правильність 

використання маркетингового потенціалу дає можливість підприємству 

підвищити ефективність використання його ресурсів задля досягнення 

корпоративних цілей та зміцнення ринкових позицій. 
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Сутність маркетингового підходу до управління підприємствами 

характеризує його як комплексну систему, що дозволяє зв'язати можливості 

господарюючих суб‘єктів з потребами ринку й добитися переваг у порівнянні з 

конкурентами, що дозволить використати маркетинговий потенціал повною 

мірою. 
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УДК 658.8 

   Луп’як Ю.О. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ КАНАЛІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НА РИНКУ 

Обґрунтовано процес формування системи розповсюдження продукції 

підприємства. Запропоновано сукупність послідовних етапів з метою 

організування взаємодії процесів дистриб’юції, товароруху та продажів з 

подальшою оцінкою їх результативності за допомогою комплексу 

збалансованих показників. 



421 

Ключові слова: комплекс маркетингу, канали, канали розподілу, 

розповсюдження, товарорух, маркетингові канали, маркетингова політика 

розповсюдження. 

Ефективність політики розповсюдження залежить від вдалого вибору 

каналу розповсюдження. Якщо управління маркетинговими каналами 

розповсюдження ефективне, кінцевий споживач буде задоволений як часом і 

місцем придбання товару або послуги, так і вигодою, отриманою від його 

придбання. Управління каналами розповсюдження – це управління якістю. З 

фінансової точки зору, учасники маркетингових каналів розповсюдження 

підвищують ефективність власної діяльності та збільшують прибуток завдяки 

стимулюванню збуту і проведенню поставок. 

Більшість споживачів, як індивідуальних, так і корпоративних, добре 

знають, що можуть придбати сотні товарів і послуг в будь-якому 

торговельному підприємстві, що входить в структуру маркетингового каналу. 

Проте, при цьому рідко замислюються, наскільки складною може бути 

структура цих каналів, що об‘єднує кілька підприємств, організацій, агентств, 

завдяки яким товари та послуги знаходять свого споживача.  

Маркетингові канали розповсюдження можна розглядати як сукупність 

взаємозалежних організацій, що надають можливість використання і 

споживання різних товарів та послуг. В умовах змінного середовища, з високим 

рівнем конкуренції, роль сфери розповсюдження постійно зростає. Сучасні 

підприємства, організації ширше використовують нові канали розповсюдження, 

що найбільш повно і ефективно відповідають специфічним вимогам і 

характеристикам конкретних сегментів ринку. В майбутньому керівники 

підприємств будуть приділяти більше уваги вибору каналів розповсюдження, 

які дозволять досягти конкурентних переваг над іншими підприємствами. 

Окремі питання формування каналів розповсюдження стали об‘єктом 

дослідження всесвітньо визнаних фахівців з маркетингу. Теоретико-

методологічні аспекти цієї проблеми висвітлені у роботах І. Ансоффа, 

Г. Армстронга, Г. Дж. Болта, Дж. Р. Еванса, Ф. Котлера, Ж. Ж. Ламбена, 
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Л. В. Штерн. Деякі питання процесу розповсюдження як складової комплексу 

маркетингу підприємства розглядаються у працях українських науковців, серед 

яких А. В. Войчак, С. С. Гаркавенко, В. Г. Герасимчук, Ю. А. Дайновський, 

Є. В. Крикавський, В. В. Ортинська, А. Ф. Павленко  та ін. Проте прикладні 

аспекти формування маркетингових каналів розповсюдження продукції 

вітчизняними підприємствами різних галузей з врахуванням особливостей 

розвитку економіки України висвітлено недостатньо. Саме тому ґрунтовне 

дослідження цієї проблеми є своєчасним та актуальним. 

З метою уточнення глибинного змісту та адекватного розуміння третього 

«Р» комплексу маркетингу, який є предметом дослідження, були досліджені 

найбільш розповсюджені наукові підходи до його визначення. Було виявлено, 

що переважна більшість науково-теоретичних джерел надають перевагу 

термінам «розподіл», «збут» та «товарорух», вживаючи їх здебільшого як 

синоніми. Рідше використовуються терміни «дистрибуція», або 

«дистриб‘юція», «розповсюдження», «продажі» та, інколи, «місце».  

Канал розповсюдження – це сукупність підприємств (окремих осіб), що 

приймають на себе чи допомагають передати комусь іншому право власності на 

конкретний товар чи послугу на шляху від виробника до споживача, тобто 

канал розповсюдження являє собою сукупність проміжних ланок, що включені 

у процес просування товарів з метою забезпечення їх доступності для кінцевих 

споживачів. Ефективність політики розповсюдження залежить від вибору 

ефективного каналу розповсюдження [2]. 

Якщо фірма використовує пряму систему розповсюдження «виробник – 

споживач», це так званий «канал нульового рівня», що отримав свою назву 

через відсутність посередницької ланки в ланцюгу товароруху (рис.1) [3].  

Однорівневий канал включає одного посередника: «виробник – роздрібна 

торгівля – споживач», «виробник – торговий агент – споживач». Дворівневий 

канал представлений двома посередниками: «виробник – оптовик – роздрібний 

торговець – споживач» (схема, до якої вдаються виробники споживчих товарів); 

«виробник – брокер – роздрібний торговець – споживач» тощо.  
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Рисунок 1 – Характеристики каналів розповсюдження 

Кількість рівнів каналу розповсюдження визначається видом товару, 

галузевою належністю, розмірами ринку:  

- традиційний – сукупність незалежних компаній, у яких кожен рівень 

збутового каналу діє незалежно від інших з метою максимізувати власний 

прибуток, залишаючи поза увагою ефективність каналу в цілому. 

- вертикальний – повна або часткова координація функцій учасників 

каналу розповсюдження з метою економії на операціях і посилення впливу на 

ринок. 

- горизонтальний – об‘єднання зусиль компанії одного рівня. Це має сенс, 

якщо об‘єднання капіталу, маркетингових ресурсів і виробничих потужностей 

посилює позиції фірми. При цьому об‘єднуватися можуть і фірми-конкуренти, і 

фірми, які між собою не конкурують. 

- багатоканальний – використання кількох каналів розповсюдження для 

охоплення різних сегментів ринку.  

Характеристикою каналу розповсюдження є ширина каналу – кількість 

посередників на кожному рівні каналу розповсюдження. Тобто ширина каналу 

визначається тим, скільки незалежних учасників каналу розповсюдження є на 

виробник 
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окремому рівні збутового ланцюга: скільки оптових покупців буде залучено до 

розповсюдження, скільки збутових агентів потрібно та ін.  

Довжина каналів розповсюдження споживчих товарів і товарів 

виробничого призначення відрізняється: найдовші, як правило, – канали 

розповсюдження споживчих товарів. Коротшими за канали розповсюдження 

споживчих товарів також є канали розповсюдження послуг, що пояснюється 

їхнім нематеріальним характером, який вимагає потребу в особистих контактах 

споживача й постачальника послуг.  

Новими пріоритетами розповсюдження є формування таких каналів, які 

найкраще відповідатимуть місії підприємства, сприятимуть досягненню 

поставлених цілей та забезпечуватимуть створення споживчої цінності 

продукції у відповідності до вимог покупців.  

На думку управління каналами розповсюдження продукції з точки зору 

виробника охоплює шість основних етапів [1, с.313], схематично зображених на 

рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Етапи управління каналами розповсюдження [1] 
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Перший етап сфокусований на твердженні, що стратегія каналів 

розповсюдження є однією з високо пріоритетних завдань підприємства, якщо 

виконується хоча б одна з наступних умов: 

- цільові ринки потребують більшої уваги; 

- існує конкурентна рівновага по іншим елементам комплексу 

маркетингу; 

- можна констатувати недостатню увагу до розповсюдження, що 

негативно впливає на конкурентну позицію підприємства; 

- стратегія розповсюдження відкриває можливості до використання 

синергічного ефекту. 

Після узгодження стратегії каналів розповсюдження із загальною 

стратегією підприємства необхідно розробити прийнятну структуру каналів. 

Розробка структури каналів розповсюдження – це або розробка принципово 

нових каналів, або ж реорганізація вже існуючих. Автор підходу пропонує цей 

процес розбити на чотири основні стадії, зображені на рис.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Процес розробки структури каналів розповсюдження [1] 
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підприємства буде представлена цільовому споживачу. Наступним кроком в 

процесі розробки структури каналів розповсюдження є максимально точне 

визначення їхніх функцій.  

На завершальному етапі потрібно обрати ефективну структуру каналу, 

оскільки обрати у прямому розумінні оптимальну структуру на практиці 

неможливо. Протягом останніх років пропонувалося багато підходів до 

вирішення цієї проблеми, які, проте, не знайшли широкого практичного 

застосування. Серед методів вирішення дослідники виділяють формальні 

управлінські підходи; фінансові методи бюджетування капіталу;  аналіз витрат 

розповсюдження; аналіз витрат, що виникають при укладанні угод [1]. 

Найбільше у практичній діяльності використовуються евристичний підхід 

та підхід, заснований на судженні менеджера. Ці підходи, окрім особистої 

думки менеджера враховують дані про витрати розповсюдження та потенційні 

прибутки. Іноді вони базуються на формальному визначенні критеріїв, які 

використовують для вибору каналів розповсюдження. У поєднанні з методами 

вимірювання та порівняння, вони дозволяють встановити відносну важливість 

цих критеріїв і створити загальну схему оцінки альтернативних структур 

каналів. 

Вибір посередників, які стануть учасниками каналу розповсюдження 

можна розглядати і як останню стадію розробки структури каналу і як окремий 

напрямок у процесі прийняття рішень про управління каналом. Для цього 

потрібно розробити критерії відбору, здійснити підбір та оцінку перспективних 

кандидатів та мотивувати відібраних кандидатів до участі у каналі 

розповсюдження продукції підприємства [4]. 

Для того, щоб оцінити наскільки ефективно учасники каналу 

розповсюдження втілювали в життя стратегію розповсюдження та виконували 

поставленні перед ними завдання потрібно проводити оцінку їхньої роботи. 

Здійснюючи, наприклад, систематичний моніторинг, підприємство зможе 
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внести необхідні якісні зміни у роботу тих з них, хто не відповідає розробленим 

критеріям. 

Приймаючи рішення про управління каналами розповсюдження 

менеджери повинні враховувати інші складові комплексу маркетингу 

підприємства  та обов‘язково  узгоджувати їх із загальною стратегією 

підприємства. Дотримання цього принципу допоможе уникнути протиріч у 

стратегіях та досягти ефекту синергії між інструментами маркетингу [4].  

На нашу думку, недоліком вищенаведеного підходу є те, що він 

сконцентрований на ситуації, коли підприємство формує нові канали 

розповсюдження. Проте в умовах постійно змінного ринкового середовища 

підприємство змушене систематично переглядати існуючі стратегії та вносити 

необхідні зміни в канали розповсюдження.  

Отже, управління розповсюдженням в системі маркетингу вимагає 

великих фінансових та часових інвестицій без гарантії їхньої результативності, 

а розповсюдження є одним з визначальним аспектів маркетингу на шляху до 

конкурентної переваги підприємства та задоволення вимог споживачів. 
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Маркетингова політика розподілу — це діяльність підприємства з 

організації, планування, реалізації та контролю за фізичним переміщенням 

виробленої продукції від місць її видобутку чи виробництва до місць 

використання чи споживання з метою задоволення потреб споживачів і 

досягнення власних цілей. Якщо виробництво є «серцем» промисловості, то 

система розподілу — це її «кровоносна система». Завдяки їй купують і 

продають, зберігають і трансформують товари, здійснюють сервісне 

обслуговування споживачів, вивчають, генерують і задовольняють попит, 

компенсують витрати, які мали місце у процесі виробництва товарів. 

Корисність маркетингової політики розподілу полягає в забезпеченні: 

своєчасного пропонування товару (корисність часу), надходження товарів до 

місць попиту (корисність місця), змін форми і вигляду товарів з метою 

досягнення їх більшої привабливості для споживачів (корисність форми), 

можливості придбання товарів (корисність власності) [1, c.37]. 

Ключовий момент маркетингової політики розподілу — конструювання 

каналів розподілу. Канали розподілу — це маршрути, за якими продукція 

переміщується від місць виробництва чи видобутку до місць споживання чи 
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використання, зупиняючись у певних пунктах, переходячи від одного власника 

до іншого, це сукупність фірм або окремих осіб, які беруть на себе обов'язок чи 

допомагають передати комусь іншому право власності на товари (послуги) на 

цьому шляху від виробника до споживача. Функції каналів розподілу можна 

об'єднати в такі групи: 

а) функції, пов'язані з угодами: 

- закупівля чи отримання продукції для відповідного, перепродажу або 

передання її споживачам; 

- продаж продукції, тобто контактування з потенційними покупцями, 

просування продукції, отримання і виконання замовлень, — взяття на себе 

ділового ризику (за наявності права власності на продукцію); 

б) логістичні функції: 

- підбір продукції, тобто створення необхідного асортименту для 

належного обслуговування споживачів; 

- збереження отриманої продукції, її якісних характеристик; 

- сортування, комплектування, поділ великих партій продукції відповідно 

до потреб споживачів; 

 -транспортування продукції. 

в) функції обслуговування: 

- торговельне кредитування покупців; 

- огляд, перевірка, оцінка продукції, визначення її ґатунку та якості; 

- проведення маркетингових досліджень; 

- планування продукції, тобто консультування товаровиробників стосовно 

потреб споживачів, динаміки попиту, місця товарів на ринку на підставі з умов 

конкуренції, стадій життєвого циклу товарів тощо; 

- визначення цін, націнок, знижок, інших умов продажу товарів; 

- надання інформаційних, виробничих, комерційних та інших послуг 
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Основні критерії, які визначають ефективність діяльності каналів 

розподілу, наведено в табл. 1. [2,c.101]. 

Розрізняють два базисні типи каналів розподілу — прямі та 

опосередковані. 

Прямі (без використання посередників) канали розподілу використовують 

підприємства, які бажають контролювати всю свою маркетингову програму, 

підтримувати тісний контакт зі споживачами, мають обмежену кількість 

цільових ринків, достатні засоби і досвід для організації збуту. 

Таблиця 1 - Основні критерії ефективності діяльності каналів 

розподілу

 
Опосередковані (переміщення товарів через посередників) канали 

розподілу підприємства використовують для розширення ринків збуту, 

ширшого їх охоплення, нарощування обсягів продажу товарів. 

Існують канали розподілу прямого (від виробників до споживачів) і 

зворотного (від споживачів до виробників) ходу. Останні використовуються 

для розподілу ділових відходів, зворотної тари, некондиційної продукції та 

іншого. 
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Приклади каналів розподілу товарів промислового і споживчого 

призначення показано на рис. 1. 

Основними характеристиками каналів розподілу є їхня довжина, ширина 

та типи суб'єктів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Канали розподілу товарів промислового і споживчого 

призначення 

Довжина каналу розподілу — це кількість наявних у ньому проміжних 

рівнів. Рівень каналу розподілу — це будь-який посередник, що виконує ту чи 

іншу роботу для наближення товарів і права власності на них до кінцевого 

споживача. Наприклад, довжина каналу, в якому товаровиробника і споживача 

зв'язують оптовик і роздрібний торговець, дорівнює двом. Так званий канал 

нульового рівня (довжина каналу дорівнює нулю), це канал, який зв'язує 

товаровиробника і споживача безпосередньо (неопосередковано) 

Ширина каналу розподілу або його напруженість — це кількість 

посередників на кожному рівні каналу розподілу. Так, якщо продукція 

підприємства на першому етапі її розподілу надходить до трьох оптовиків, а на 

другому — до п'ятнадцяти роздрібних торговців, то ширина каналу розподілу 

відповідно дорівнюватиме 3 і 15. 
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Типи суб'єктів каналів розподілу показані на рис. 2. 

Суб'єкти каналів розподілу включають в себе контактні організації та 

організації сприяння. До контактних організацій відносяться товаровиробники,  

посередники  та споживачі. До  організації сприяння відносяться фірми 

маркетингових досліджень, страхові фірми, фінансові фірми, рекламні 

агентства, транспортні агентства [1,c.98].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Типи суб'єктів каналів розподілу 
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На оцінюванні результативності діяльності суб'єктів каналу розподілу 

базуються передовсім комплекс підтримувальних та коригувальних заходів, які 

сприяють підвищенню ефективності діяльності каналів. Основною особливістю 

цього процесу є необхідність оцінювати незалежних суб'єктів ринкової 

діяльності. Тому, визначаючи види і частоту оцінювання діяльності суб'єктів 

каналу розподілу, необхідно передовсім виходити із загальної можливості 

контролювання їхньої діяльності товаровиробником. 
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В статті  розглянуто економічну сутність маркетингового потенціалу як 

єдність  економічного та ринкового потенціалу, охарактеризовано фактори, 

що формують його структуру.  

Ключові слова: маркетинговий потенціал, розвиток підприємства, стратегія, 

маркетинг, ефективність діяльності. 

В умовах кризи надзвичайно важливим є дотримання стратегічних цілей 

організації та збереження сталої прибутковості. Тому доцільним є здійснення 

стратегічного аналізу потенціалу підприємства. У цьому контексті важливе 
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місце належить аналізу маркетингового потенціалу, оскільки дає змогу 

правильно оцінити ринкові умови і зорієнтувати діяльність підприємства на 

задоволення потреб цільового споживача, що в підсумку визначає 

життєздатність суб'єктів господарювання в перспективі. 

Трактування та дослідження сутності маркетингового потенціалу 

займалося багато науковців, зокрема такі як: Воблий К.Г., Вейц В., Струмилін 

С.Г., Нємчинов В.С., Анчишкін О.І., Абалкін Л.І., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. та 

інші. 

У розвитку сучасних уявлень про маркетинговий  потенціал можна 

виділити три напрями[1]: 

1)маркетинговий потенціал, як сукупність необхідних для функціонування 

та розвитку системи різних видів ресурсів (представники Д.Черніков, С.Бєлова, 

Є.Фігурнов та інші); 

2)маркетинговий потенціал, як система матеріальних та трудових факторів 

(умов, складових), що забезпечують досягнення мети виробництва 

(представники М.А.Іванов, Ю.Г.Одегов, К.Л.Андреєв та інші); 

3)маркетинговий потенціал, як здатність комплексу ресурсів економічної 

системи виконувати поставлені перед нею завдання (представники І.Ансофф, 

Н.Т.Ігнатенко, В.П.Руденко та інші). 

Метою даної статті є обґрунтування маркетингового потенціалу у 

забезпеченні сталого розвитку підприємства. 

Під маркетинговим потенціалом розуміють сукупність внутрішніх 

можливостей та зовнішніх шансів задовольняти потреби споживачів та 

отримувати на цій основі максимальні економічні вигоди. Цим поняттям 

позначають здатність підприємства ефективно виявляти, формувати та 

найповніше задовольняти потреби споживачів. 

Маркетинговий потенціал підприємства визначається його реальними 

можливостями в тій чи іншій сфері соціально-економічної діяльності, причому 

не лише реалізованими, але й нереалізованими з певних причин. Разом вони 

формують сукупну можливість підприємства, яка значною мірою, визначає 

рівень його конкурентоспроможності. 
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Маркетингові фактори, які формують потенціал підприємства [2, с. 12]: 

1. Частка ринку. 

2. Відома торгова марка. 

3. Оптимальний асортимент. 

4. Лояльні споживачі. 

5. Власна збутова мережа. 

6. Імідж підприємства. 

7. Рівень кваліфікації та досвіду персоналу (маркетологів). 

Опосередковано маркетингові можливості розвитку можна 

охарактеризувати через динаміку обсягів продажу, що зумовлює зміну кінцевих 

фінансових результатів підприємства та залежить від двох взаємопов‘язаних 

складових – потенціалу ринку та внутрішнього потенціалу підприємства, які 

повинні відповідати ринковим умовам діяльності. Потенціал ринку 

визначається спроможністю споживачів купувати товари конкретної товарної 

категорії і є некерованим з боку підприємства, тому в контексті управління 

основну увагу потрібно приділяти внутрішнім можливостям формування 

маркетингового потенціалу. 

До елементів потенціалу підприємства можна зарахувати усе, що пов‘язане 

з функціонуванням і розвитком підприємства. Він являє собою сукупність 

людських (цінні знання та навички, які мають працівники, а також їхні 

здібності та готовність до спільної діяльності з іншими членами організації), 

матеріальних (активи, які відображаються в балансі компанії: основні і 

оборотні засоби, інвестиції) та нематеріальних ресурсів. Основна частина 

маркетингового потенціалу належить саме до нематеріальних ресурсів. 

Важливою складовою процесу управління маркетинговим потенціалом є 

стратегічний аналіз цього потенціалу, який є початковим етапом розроблення 

стратегії підприємства. Його метою є вибір конкретної стратегії з багатьох 

альтернатив і формування всієї системи стратегій. Стратегічний аналіз – це 

комплексне дослідження позитивних і негативних факторів, які можуть 

вплинути на економічний стан підприємства у перспективі, а також шляхів 

досягнення стратегічних цілей підприємства [3, с. 45]. 
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Одним з найпоширеніших методів стратегічного аналізу є SWOT-аналіз, 

який дає можливість виконати спільне вивчення зовнішнього і внутрішнього 

середовища фірми шляхом групування факторів середовища підприємства та їх 

оцінки з позиції визначення позитивного чи негативного впливу на діяльність 

підприємства. 
Головні фактори, які визначають потенціал підприємства, можна 

використати для з‘ясування поточного маркетингового потенціалу і для 

визначення його нереалізованих складових, тобто напрямів розвитку окремих 

ресурсів підприємства або їх сукупності для покращання конкурентних 

позиційна ринку. Можливі сильні та слабкі ознаки підприємства з погляду 

стратегічного аналізу маркетингового потенціалу [3, с. 48]. 
Таблиця 1 – Сильні та слабкі ознаки підприємства, що визначають 

його маркетинговий потенціал 
Нематеріальний 

маркетинговий актив 
Сильні ознаки Слабкі ознаки 

1.Маркетингова 

інформаційна система 
Низькі витрати на формування 

та експлуатацію 
Високі витрати на 

формування та експлуатацію 
Використання сучасної 

технології (програмного 

забезпечення) 

Застаріла технологія 

Ефективне управління 

інформацією 
Недостатнє управління 

інформацією 
2. Гудвіл Позитивна репутація Негативний імідж 
3.Торгова марка Високий рівень обізнаності 

споживачів з торговою маркою 
Низький рівень обізнаності  
споживачів з торговою 

маркою 

Сильна марка Слабка сила марки 

4.Довготривалі відносини 

з партнерами 
Лідерство на ринку Низька частка ринку 

Ефективна збутова діяльність Сильна залежність від 

постачальників 
Ефективна програма 

стимулювання співпраці з 

партнерами 

Неефективна система 

стимулювання співпраці 

5.Лояльні споживачі Висока якість продукції Низька якість продукції 
Високий рівень сервісного 

обслуговування 
Низький рівень сервісного 

обслуговування 
Переваги у конкурентній 

боротьбі 
Конкурентні недоліки 

Велика кількість лояльних 

споживачів 
Мала кількість лояльних 

споживачів 
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Ігнорування маркетингового стратегічного аналізу під час розроблення 

маркетингової стратегії призводить до прийняття необґрунтованих 

стратегічних рішень, застосування стратегії пасивного пристосування до 

ринкових змін. 

До основних етапів оцінювання варто додати і ефективність маркетингової  

діяльності, як ефективність витрат на маркетинг. З огляду на це, у здійсненні 

стратегічного аналізу маркетингового потенціалу підприємства пропонуємо 

виокремити такі етапи [4]: 

1. Визначення методу оцінки ефективності маркетингової діяльності. 

2. Оцінки ефективності маркетингової діяльності. 

3. Дослідження характеру впливу мікро- та макросередовища на 

формування маркетингового потенціалу. 

4. Аналіз відповідності стратегічних цілей використання маркетингового 

потенціалу загальним стратегічним цілям підприємства. 

5. Формування висновків та рекомендацій щодо підвищення ефективності 

використання маркетингового потенціалу як складової потенціалу 

підприємства. 

Проходження запропонованих етапів стратегічного аналізу дасть змогу 

підприємству: 

- визначити свої сильні та слабкі сторони; 

- поставити цілі та сформувати стратегію; 

- зменшити вплив негативних факторів; 

- пов'язати вирішення своїх стратегічних проблем через маркетингові 

інструменти; 

- забезпечити дотримання обраної стратегії шляхом синхронізації 

маркетингової діяльності із загальними цілями підприємства. 

Однією з причин того, що за однакових умов різні підприємства 

отримують різний прибуток, є відсутність розуміння важливості, дієвих на 

практиці механізмів управління маркетинговим потенціалом сучасного 
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підприємства. Тому необхідно розробити єдину методологію та 

послідовність здійснення стратегічного аналізу маркетингового потенціалу 

підприємства. 

Важливим процесом в управлінні маркетинговим потенціалом є 

оцінювання рівня його використання, за результатами якої підприємство зможе 

оперативно виявити нові можливості вдосконалення маркетингової діяльності, 

оцінити ефективність використання наявних ресурсів і знайти приховані 

резерви з метою підвищення ефективності маркетингової взаємодії 

підприємства. Грамотно здійснений стратегічний аналіз ефективності 

використання маркетингового потенціалу як складової потенціалу 

підприємства є запорукою успішності підприємства. 

Досліджуючи  маркетинговий потенціал в науковій літературі виділяють 

три підходи: ресурсний, функціональний, результативний [4, с. 235].  

1) Ресурсний підхід зорієнтований на визначення маркетингового 

потенціалу як сукупність ресурсів та зв‘язків між ними, які забезпечують 

підприємству конкурентну позицію на ринку. Розкриття сутності 

маркетингового потенціалу через призму ресурсного підходу значно обмежує 

дане поняття і не дає змогу розкрити всі його характеристики. 

2) В межах функціонального підходу маркетинговий потенціал 

визначається як спроможність маркетингової служби забезпечити задоволення 

потреб споживачів і використання потенційних ринків збуту. З цієї точки зору 

маркетинговий потенціал розглядається з позиції функціональності та 

структурності, що не завжди створює можливості системного визначення всіх 

аспектів і факторів, які характеризують цю категорію і впливають на неї, що 

знижує ефективність прийняття управлінських рішень, особливо в умовах 

загострення кризових явищ. 

3) З позиції результативного підходу маркетинговий потенціал науковці 

визначають як ступінь задоволення (порівняно з конкурентами) потреб клієнтів, 

які споживають вироблену продукцію (надані послуги) з метою отримання 
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економічної користі. Визначення маркетингового потенціалу в рамках 

результативної концепції дає можливість характеризувати його як комплексну 

систему, що враховує фактори стратегічного розвитку підприємства і впливає 

на формування й реалізацію управлінських рішень. 

В результаті проведеного дослідження визначено, що маркетинговий 

потенціал у сучасних економічних умовах відіграє найважливішу роль у 

просуванні товарів на ринок, саме він визначає тенденції розвитку 

конкурентного ринку та виокремлює найважливіші ресурси і компетенції для 

задоволення потреб споживачів, в той же час підвищуючи вартість 

підприємства на ринку і окреслює стратегічні напрями розвитку підприємства. 

Тому ми вважаємо за потрібне, розглядати сутність маркетингового 

потенціалу з позиції провесно-компетентного підходу, за яким, маркетинговий 

потенціал фокусується на взаємозв‘язку окремих дій, кожна з яких є процесом, 

а орієнтація на ключові компетенції, своєю чергою, дозволить здійснювати 

управлінські дії, що орієнтовані на формування і підтримку ключових факторів, 

які впливають на формування, управління і використання маркетингового 

потенціалу підприємства, а також сприятиме створенню ефективної стратегії 

управління та підвищенню на основі цього результативності діяльності 

підприємства. 
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В статті  визначено ефективність використання візуального 
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Ключові слова: візуальний мерчандайзинг, роздрібна торгівля, торгові площі, 

складові мерчандайзингу, планування торгових залів. 

Візуальний мерчандайзинг відіграє важливу роль у роздрібній торгівлі, 

адже він привертає увагу покупця, пробуджує інтерес  та бажання купувати.  

Ефективна стратегія використання візуального мерчандайзингу допоможе 

супермаркету випередити конкурентів та отримати значну конкурентну 

перевагу. Візуальний мерчандайзинг є однією з основних тактик, що 

використовується роздрібними торгівцями для залучення клієнтів до 

магазинів.  Проте, візуальний мерчандайзинг у сфері роздрібної торгівлі 

продуктами харчування залишається недостатньо вивченим і недостатньо 

практичним, оскільки навіть невелика кількість продуктів харчування часто 

вимагає  постійного контролю за його стендуванням, що призводить до 

недбалості візуального мерчандайзингу. Тому вивчення даної теми актуально. 

Метою статті є дослідити використання інструментів візуального 

мерчандайзингу в роздрібній торгівлі. Завдання, в свою чергу, полягають в 
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вивченні складових візуального мерчандайзингу, а саме його сенсорних 

елементів, форм, методів та технік застосування.  

На думку С.В. Карпової візуальний мерчандайзинг - це комплекс заходів, 

вироблених в торговому залі і спрямованих на збільшення продажів і 

просування того чи іншого товару (бренду) за допомогою спеціального їх 

розміщення, оформлення простору магазину та вітрин для того, щоб дати 

покупцеві максимум інформації про товари [5, с. 158] 

Найціннішим активом роздрібної торгівлі є торгові площі, при 

правильному використанні яких, спостерігається максимізація продажів на 

квадратний метр. Візуальний мерчандайзинг допомагає оптимізувати 

використання торгових площ та привабити покупців унікальною 

презентацією  товару.  

Інтер‘єр магазину, оформлення його торгівельних площ мають неабиякий 

вплив на покупців, оскільки більшість з них приймають рішення про 

здійснення покупки під час їхнього перебування в супермаркеті. Близько 

однієї третини незапланованих покупок пов'язано з виникненням бажань та  

потреб під час перебування в магазині. Американські науковці Бемоссі, 

Аскегард та Хогг стверджують, що найбільша частка незапланованих 

покупок припадає саме на продукти харчування. Також, з'ясувалося, що 

споживачі, які запланували свої покупки, так само  роблять спонтанні 

покупки як і ті, хто не планував [2, с. 34]. 

Складовими візуального мерчандайзингу є: сенсорні елементи та категорії 

оформлення торговельної площі (інтер‘єр та екстер‘єр). Схему складових 

візуального мерчандайзингу подано на рис. 1. 

Середовище магазину відіграє важливу роль в передачі інформації, 

оскільки воно здатне впливати на сенсорні системи людини: зорову, слухову, 

смакову, дотикову та нюхову. Ось чому для правильного розуміння поняття 

мерчандайзингу та грамотного його використання в роздрібній торгівлі 

необхідно розрізняти його сенсорні елементи.   
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Рисунок 1 – Складові візуального мерчандайзингу 

П'ять сенсорних відчуттів впливають на сприйняття людиною 

навколишнього світу. Відчуття  відіграють важливу роль в створенні 

людського життєвого досвіду, адже  без відчуттів не буде створено ніяких 

вражень. Відчуття надають інформацію про об‘єкт через візуальний, звуковий, 

ароматичний, тактильний та смаковий канали [3, с. 23]. 

Візуальне сприйняття є важливим елементом мерчандайзингу, оскільки 

дає можливість привернути увагу покупців новим дизайном, стилем, темою та 

графікою оформлення торговельної площі і, тим самим, стимулює здійснення 

покупок.   

Під час створення візуального досвіду, колір відіграє вирішальну роль, 

адже, загальновідомо, що кольори можуть породжувати почуття. Наприклад, 

червоний колір стимулює нервову систему швидше ніж всі інші кольори, 

найбільше стимулює увагу, а тому його доречно використовувати в 

оформленні логотипів, пропозицій та рекламі.  Зелений колір асоціюється в 

більшості людей з природою та ландшафтом, викликає відчуття свіжості та 

спокою.  
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Незважаючи на те, що правильно підібраний колір може сприяти більш 

високому визнанню серед споживачів, хибний вибір кольорів здатен навпаки – 

ускладнити компанії створити імідж бренду, оскільки інформація може 

викликати негативні емоції. Тому вибір кольорів повинен символізувати те, що 

означає бренд, і  викликати в клієнта лише позитивні відчуття [6, с. 163] 

Правильне та якісне освітлення здатне створити позитивну атмосферу 

продажу, оскільки чим швидше покупець знаходить товар, тим швидше він 

приймає рішення про купівлю товару.  Більше того, колір товару та загальне 

оформлення магазину сприймаються по-різному при різному освітленні. 

 Магазини можуть використовувати різні способи освітлення стін і 

товарів. Один із принципів полягає в тому, що теплі кольори  освітлюються 

більш теплим відтінком освітлення, а холодні кольори, відповідно – холодним 

[4, с. 6].  

Одним із способів, що дозволяють компаніям диференціювати свій бренд 

та зміцнювати свою ідентичність, є використання звукового сприйняття у 

маркетингу. Музика грає в роздрібних магазинах, щоб вплинути на поведінку 

покупців. Вибір музики залежить від асортименту продукції та від цільової 

аудиторії магазину. Як правило, використовується легка приємна музика, яка 

створює в покупців відчуття розслабленості, що робить покупки простішими, 

і, як наслідок, покращує їх торговий досвід. 

Аромати впливають на людину значною мірою, адже нюхові рецептори 

запам‘ятовують до 10 000 різних ароматів, які вливають на емоції людини. Для 

того, щоб викликати позитивні почуття в потенційного покупця та спонукати 

його зайти в магазин, варто розміщувати товари з привабливим ароматом біля 

входу. 

Тактильні відчуття часто створюють враження про продукт, коли інші 

почуття не можуть бути повністю використані. Фізична та психологічна 

взаємодія набуває значення, якщо мова йде про те, як людина відчуває бренд. 

Не торкаючись об'єкта, людина буде знати, що ніж гострий і що м'яч круглий, 
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оскільки в людини є тактильна пам'ять про ці об‘єкти. Тобто, мислячи або 

дивлячись на об'єкт, людина підсвідомо згадує відчуття дотику до нього. А 

тому, недостатньо, аби бренд чи продукт виглядали приємно, форма теж 

повинна бути такою, щоб викликала позитивні тактильні спогади [3, с. 33]. 

Смак часто можна розглядати як загальний елемент чуттєвого  досвіду, 

оскільки всі п'ять органів чуття активізуються, коли людина куштує продукт 

на смак. Почуття смаку  це найбільш соціальне відчуття, яке впливає на 

людський настрій. Люди, які спробували продукт на смак краще його 

запам‘ятають і в подальшому, якщо смак сподобався будуть купувати саме 

його. Супермаркети можуть запропонувати безкоштовні дегустації 

різноманітних продуктів і, тим самим, викликати приємні смакові емоції, які 

спонукатимуть споживача придбати продукт.  

Візуальний мерчандайзинг переважно складається з двох категорій: 

інтер‘єру та екстер'єру. Метою  "Інтер'єру" є залучення покупців до придбання 

товарів, виставляючи ті, на яких можна побачити, тоді як у випадку з 

зовнішнім / віконним відображенням вони викликають інтерес у клієнта на 

відстані привабливою та унікальною вітриною [1, с. 115]. 

Щоб привабити увагу всередині магазину маркетологи зазвичай 

використовують привабливу експозицію. Доведено, що при використанні 

правильного внутрішнього оформлення бажання зробити покупку зростає на 

10 %.  

Існують різні методи та фактори, які слід враховувати при розробці 

інтер'єру магазинів, наприклад, макет магазину, дизайн магазину, дисплей та 

вивіски. 

При проектуванні макета магазину слід скласти план визначення місця 

розташування кожного відділу товару таким чином, щоб товари одного типу, 

кольору або розміру були розташовані разом, допомагаючи клієнту обрати, 

наприклад, фруктовий або сирний відділ. При плануванні макета магазину слід 

також забезпечити простір для вільного руху, а каси слід розмістити біля 
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виходів з магазинів. Макет магазинів повинен бути спроектований таким 

чином, щоб заощадити час споживача та викликати приємні відчуття. Цільова 

аудиторія та кількість відвідувачів, що відвідають, також є важливими 

факторами, які слід враховувати під час розробки макету магазинів. 

Дослідник Дотре розрізняє 4 загальних схеми внутрішнього планування 

магазинів, які також називаються шаблонами трафіку, які складаються з 

циклічного потоку, вільного потоку, макета-сітки та макета-хребта [3, с. 25]. 

 Основна перевага циклічного макету полягає в тому, що вона покращує 

продуктивність магазинів, дозволяє роздрібним торговцям відображати 

якомога більше продуктів і стимулює імпульсну купівельну поведінку. Цей 

макет підходить прямокутним магазинам і формується як петля, яка 

починається і закінчується біля входу в магазин, спонукаючи споживача до 

відвідування декількох ділянок, а також дозволяючи роздрібним торгівцям 

відображати товари по обидві сторони проходу [2, с. 48]. 

 
Рисунок 2 – Макет циклічного потоку 

Макет вільного потоку. Цей макет відомий як макет магазину-бутіка та 

є найпростішим шаблоном, який підходить для невеликих магазинів без 

продуктових відділів. За цією схемою немає чіткого трафіку, а інтер'єр 

розміщується асиметрично, що дозволяє споживачам вільно переміщатися в 

магазині, що, як наслідок, сприяє покращенню поведінки споживачів, 

стимулює покупку, сприяючи виникненню розслаблюючого почуття  [3, с. 

28]. 
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Рисунок 3 – Макет вільного потоку 

Основна перевага використання моделі макет-сітки полягає в тому, що 

вона є економічно ефективною, оскільки менше місця витрачається і 

залучається менше співробітників, оскільки цей шаблон робить можливим 

самообслуговування. Метою інтер'єрів є натхнення споживачів відвідувати 

весь магазин, оскільки магазин організований довгими рядами навколо 

головного проходу, який утворюється як пряма лінія. Схема сітки зазвичай 

використовується супермаркетами і відповідає прямокутним магазинам, 

оскільки модель дозволяє ефективно використовувати вертикальний простір  

[4, с. 10]. 

 
Рисунок 4 – Макет-сітка 
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Макет- хребет дозволяє роздрібним торговцям відображати товари по 

обидві сторони проходу з різними формами та візерунками. Даний шаблон в 

певному сенсі поєднує всі попередні схеми – циклічну, вільного потоку та 

сітки. Основний ряд розташовується в магазині як пряма лінія, що йде від 

входу до кінця залу або іншого виходу [3, с. 31]. 

 
Рисунок 5 – Макет-хребет 

 Дизайн магазину. У цьому кроці роздрібні торговці повинні створити 

план для дизайну магазинів з урахуванням вибору освітлення, полиць, 

відділів, настінних покриттів, меблів та картинок. Багато уваги слід приділяти 

розробці магазину, оскільки дизайн повинен привернути увагу клієнтів. 

Правильно підібраний декор та стиль переконують покупців купувати. 

Правильне стендування товару створює  імідж  магазину,   забезпечує 

максимальну експозицію продукції, створює інтерес шляхом приваблення 

покупців викладкою продукту. Приємна атмосфера та привабливий 

демонстраційний вигляд продукту можуть сприяти успішному здійсненню 

торгового процесу. Товар на полицях повинен бути розміщений в достатній 

кількості та в широкому асортименті, адже відсутність необхідного товару чи 

обмеженість різноманіття асортименту створюють негативні враження від 

візиту в супермаркет.  

Різні види стендування використовуються для різних категорій товару в 

роздрібних магазинах і найбільш поширеними його формами є платформи, 

настінні стенди та полички, стійки, прилавки, вітрини. 

Девіс і Тіллі пояснюють, що не лише стендування товарів має 

неабиякий вплив на поведінку споживача, а й такий елементи як висота, на 
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якій викладені продукти. Науковці стверджують, що вітрина,  на яку 

покупець в першу чергу звертає свою увагу, розташована на 15-20 нижче його 

погляду. Тому перш ніж замислитися над викладкою товарів на такий полиці, 

варто визначитися з цільовою аудиторією: її віком, статтю і навіть зростом [1, 

с. 120].  

У супермаркетах вивіски часто використовуються для просування 

магазину та надання споживачеві інформації. Добре оформлена, правильного 

масштабу вивіска сприятиме ефективному роздрібному продажу [6, с. 164]. 

Існують також різні методи та фактори, які слід враховувати при 

розробці зовнішнього вигляду магазинів. Зовнішня експозиція включає: вікно 

та вітрину. 

Дизайн вітрини повинен коротко передавати інформацію про товари, 

акції та загалом про магазин містити зображення бренду, оскільки перше 

враження про магазин формується саме під впливом дизайну вітрин. Вітрини 

призначені для передачі різних видів повідомлень клієнту, для демонстрації 

сезонних тенденцій або зовнішнього вигляду, для демонстрації того, як 

використовувати або носити певні товари для досягнення певного смаку чи 

вигляду, або показати,  доступність магазину за різними ціновими рядками [3, 

с. 39].  Споживачі часто вирішують, чи потрібно входити до магазину, чи ні, 

базуючись на зовнішній привабливості вітрин магазинів, і тому для них 

необхідно створити привабливий екстер'єр. 

Отже, візуальний мерчандайзинг – потужний інструмент впливу на 

поведінку споживача. Для правильного застосування інструментів 

мерчандайзингу необхідно пам‘ятати про п‘ять основних сенсорних систем, 

які відіграють ключову роль в сприйнятті покупцем фізичного середовища 

супермаркету та його товарного асортименту. Візуальний мерчандайзинг 

включає в себе категорії «інтер‘єру» та «екстер‘єру», які містять  методи та 

фактори, що варто враховувати при його ефективному застосуванні  в 

роздрібній торгівлі. 
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ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА 

В статті розглядається формування збутової мережі,  методи формування 

та принципи розробки збутової мережі підприємства. Вказано як здійснювати 

комунікацію, доставку та передачу права власності на його товар кінцевому 

споживачу.  

Ключові слова:  мережа, збут, методи, оптимізація, управління, маркетинг. 

Найважливішим питанням до потреб ринку є формування політики 

збутової мережі підприємства. Підприємство повинно не тільки налагодити 
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процес виробництва продукції, а й створити ефективну систему розподілу. 

Проблеми збуту підприємствам необхідно вирішувати під час розробки 

маркетингової політики. Підприємства використовують тільки метод прямого 

збуту у разі, якщо вони випускають продукцію у невеликих обсягах або їх 

споживачі зосереджені в одному регіоні, або їх товари є 

вузькоспеціалізованими чи виготовляються на замовлення споживача, або ціна 

на товар змінюється, і ці зміни потрібно постійно враховувати, або вони 

пропонують ринку принципово нові товари. Деякі виробники застосовують 

метод опосередкованого збуту.  

Питаннями і проблемами формування збутової мережі підприємства 

займалися зарубіжні та вітчизняні науковці, такі як: И. Ансофф, І. Бенета, Д. 

Джоббера, А. П. Панкрухін, П. І. Бєлінський, С. В. Близнюк, А. В. Войчак та 

інші.  

Метою даної статті є обгрунтування методів та  формування принципів 

розробки збутової мережі підприємства. 

Збутова політика – це сукупність взаємозв‘язаних елементів збутової 

діяльності, спрямованих на задоволення потреб споживачів шляхом 

оптимального використання збутового потенціалу підприємства і забезпечення 

на цій основі ефективності продажу. Саме на цьому етапі слід прийняти 

рішення стосовно вибору ринків збуту, методів збуту і його стимулювання. 

Розробка збутової політики підприємства передбачає визначення пріоритетних 

напрямків, засобів та методів, необхідних для активізації збуту. Розробка 

збутової політики підприємства повинна базуватися на результатах аналізу 

наявної збутової системи. Причому цей аналіз доцільно здійснювати не лише за 

кількісними показниками, але й за якісними: рівень обслуговування, 

задоволеність і прихильність покупців, результативність комунікаційної 

політики, правильність вибору сегментів ринку, результативність роботи 

збутового персоналу тощо.  

Збут у системі маркетингу має велике значення, оскільки забезпечує 

зворотний зв'язок з ринком, надає підприємству інформацію про динаміку та 
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структуру попиту, про зміни у потребах і перевагах покупців. Розробка збутової 

політики є невід'ємною частиною програми маркетингу підприємства. 

Особливе значення при формуванні збутової політики підприємства має вибір 

методів взаємодії з покупцями та їх удосконалення. При цьому необхідно 

визначити розмір та структуру витрат на обслуговування покупців, на 

придбання необхідної техніки, навчання персоналу тощо.  

Для обґрунтування збутової політики необхідним є вибір оптимального 

варіанта розрахунку витрат у розрізі основних напрямків реалізації збутової 

політики підприємства. Саме завдяки посередникам товари стають широко 

доступними до цільових ринків, а також вони зменшують тривалі розриви в 

часі, місці і праві власності на товар. Виробник використовує посередників, 

коли розподіляється продукція повсякденного попиту, прямий маркетинг якої є 

неефективним або у нього не вистачає фінансових ресурсів для застосування 

прямих каналів розподілу, або він хоче вийти зі своєю продукцією на нові 

ринки збуту, або він не має кваліфікованого торгового персоналу. Більшість 

виробників товарів широкого вжитку використовують змішаний метод 

формування збутової мережі, який дозволяє, як безпосередньо спілкуватися з 

кінцевим споживачем, так і задовольняти потреби в своїй продукції віддалених 

споживачів, використовуючи посередників. Виробники можуть самостійно 

продавати товари за допомогою власної збутової мережі – метод прямого збуту, 

використовувати посередників – метод опосередкованого збуту чи 

застосовувати змішаний метод формування збутової мережі. 

Розробка збутової політики передбачає прийняття таких маркетингових 

рішень: 

1. Розробка системи цілей у сфері збуту; 

2. Вибір цільового ринку; 

3. Вибір методів збуту; 

4. Визначення місця, часу і способу виходу на ринок; 

5. Розробка стратегії збуту; 
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6. Розробка заходів стимулювання збуту і визначення переліку додаткових 

послуг [1, с. 172-174]. 

Вимоги маркетингу не обмежуються лише створенням високоякісного 

продукту і правильним встановленням ціни на нього. Необхідно ще й 

відповідним чином довести цей продукт до кінцевого споживача і забезпечити 

його доступність цільовому ринку. Для забезпечення ефективної реалізації  

послуг підприємство має проводити комплекс заходів, що знаходять своє 

вираження у формуванні маркетингової збутової стратегії. Необхідно 

враховувати, що в сучасних умовах збут розглядається усього лише як один з 

багатьох елементів маркетингу. Один з провідних теоретиків з проблем 

управління П. Дракер зазначав: "Мета маркетингу - зробити зусилля по збуту 

непотрібними. Його мета - так добре пізнати і зрозуміти клієнта, що товар або 

послуга будуть точно підходити йому і продавати себе самі». Це зовсім не 

означає, що зусилля по збуту і його стимулюванню втрачають своє значення. 

Мова, швидше, йде про те, що вони стають частиною більш масштабного 

комплексу маркетингу, тобто підбору маркетингових засобів, які необхідно 

гармонійно пов'язати один з одним, щоб домогтися максимального впливу на 

ринок [2]. 

       Роль збуту в маркетинговій діяльності обумовлена наступними 

обставинами:  

- в сфері збуту остаточно визначається результат усіх маркетингових 

зусиль підприємства; 

- пристосовуючи збутову мережу до запитів споживачів, створюючи їм 

максимальні зручності до, під час і після придбання, підприємство має значно 

більше шансів для виграшу в конкурентній боротьбі; 

 Той факт, що прибуток у кінцевому підсумку реалізується в сфері збуту, 

пояснює пильну увагу, яка приділяється кожною фірмою щодо вдосконалення 

своїх збутових операцій. Говорячи про збутові стратегії  підприємства, ми 

повинні пам'ятати про те, що вона є однією із складових частин комплексу 

маркетингу підприємства і, відповідно, вона не може реалізуватися у відриві від 
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інших маркетингових заходів, не може служити самоціллю. Разом з тим, 

враховуючи специфіку роботи фірми, - завдання її не просто зробити продукт, 

але продати його, донести до цільового споживача в максимально зручній для 

нього формі, в найкоротший час і з максимальним економічним ефектом для 

самого підприємства. Збутова стратегія є однією з найважливіших частин 

загальної маркетингової стратегії підприємства. Як і інші елементи 

маркетингової стратегії збутова стратегія повинна бути тісно пов'язана з 

загальними цілями і завданнями підприємства, узгоджуватися зі стандартами, 

які діють всередині підприємства, і бути спрямованою на максимальне 

задоволення потреб клієнта по місцю, формі і часу придбання продукту.  

       Необхідно, щоб групи маркетингу не тільки займалися стимулюванням 

попиту, заохочуючи споживачів купувати продукт; надзвичайно важливо, щоб 

вони повідомляли споживачам інформацію про те, де і як можна придбати 

продукт і тим самим задовго до початку будь-якої кампанії забезпечували 

наявність прийнятною системи продажів: (розподільна мережа) ", - так ставить 

питання професор Джеффріс [2, с. 175]. 

Яка роль збуту в діяльності підприємства виробництва? Ця роль 

багатопланова, а саме: 

- у сфері збуту визначається остаточно результат всіх зусиль підприємства, 

спрямованих на розвиток виробництва і отримання максимального прибутку; 

- пристосовуючи збутову мережу до запитів покупців, створюючи їм 

максимальні зручності до, під час і після придбання товару, виробник має 

значно більше шансів для виграшу в конкурентній боротьбі; 

- збутова мережа як би продовжує процес виробництва, беручи на себе 

доопрацювання товару і його підготовку до продажу (сортування, фасування, 

упакування). 

- саме під час збуту ефективніше проходить виявлення і вивчення смаків та 

вподобань споживачів. 

Система збуту виробила специфічні поняття для позначення своєї 

діяльності. Зупинимося на деяких з них. Канали збуту - це організовані 
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структури, які покликані сприяти процесам обміну. Канали збуту створюють 

корисності часу, простору і стани, що складає додану вартість 

дистрибуції. Діяльність торгових посередників (оптові торговці, роздрібні 

торговці, агенти, брокери) необхідна тому, що виробники не в змозі самостійно 

виконувати всі функції розподілу, що існують в умовах вільного і 

конкурентного обміну, вкладаючись при цьому в розумні вартісні 

рамки. Канали збуту характеризуються кількістю проміжних рівнів, які 

поділяють постачальника і кінцевих користувачів. Вибір конкретної структури 

каналу визначається ринковими факторами, поведінкою покупців і 

характеристиками компанії.  

При використанні непрямого каналу потрібна деяка ступінь координації та 

кооперації між учасниками вертикальної маркетингової системи. Залежно від 

числа посередників, що розглядається як необхідне, можуть використовуватися 

три стратегії охоплення ринку: інтенсивний, селективний та ексклюзивний 

збут. Для здійснення збутових заходів, необхідно враховувати велику роль тих, 

від кого, по суті, і залежить ефективність проведення маркетингової стратегії, а 

саме суб'єктів маркетингу, які включають виробників і організації 

обслуговування, оптові та роздрібні торгові організації, фахівців з маркетингу і 

різних споживачів.  

Важливо відзначити, що хоча відповідальність за виконання збутових 

функцій може делегуватися і розподілятися різними способами, ними в 

більшості випадків зневажити не можна, вони повинні обов'язково кимось 

виконуватися. Канал збуту характеризується числом проміжних рівнів, які 

поділяють виробника і кінцевого користувача. У сфері споживчих товарів 

переважають довгі канали розподілу, що включають відразу декілька 

посередників. Зазвичай це оптові та роздрібні торговці. На ринках товарів 

виробничого призначення канали, як правило, коротше, особливо якщо покупці 

відомі і являють собою великі організації [3, с. 133]. 

У більшості ринкових ситуацій підприємства застосовують кілька каналів 

виходу на цільові сегменти. Робиться це для того, щоб "скопіювати" одну і ту ж 
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структуру за участю різних дистриб'юторів або щоб вийти на цільові сегменти з 

різними купівельними звичками. Приміром, багато виробничі компанії 

обслуговують дрібних замовників через дистриб'юторів, а великих - силами 

власного торгового персоналу. 

Щоб вижити підприємству, потрібно боротися за кожного клієнта. У цих 

умовах особливого значення набувають збутові можливості підприємства 

малого бізнесу, а також особливості збутової мережі підприємств виробництва 

товарів народного споживання [4, с. 34]. 

В результаті проведеного дослідження визначено та принципи і методи 

формування збутової мережі підприємства, в основі яких знаходиться механізм 

узгодження інтересів і цілей, що передбачає об‘єднання зусиль усіх учасників 

каналу збуту для досягнення спільної мети - вибір стратегії збуту, побудова 

збутової мережі, вибір транспортних засобів для доставки продукції, 

встановлення раціональних маршрутів, створення інформаційного забезпечення 

ланцюга «виробник – споживач». 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В РОЗВИТКУ 

СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті викладено сутність ціни та основні її характеристики, види та 

функції,  визначено роль маркетингового ціноутворення  розвитку сучасного 

підприємства. 

Ключові слова: ціна, цінова політика, ціноутворення, витрати, собівартість, 

прибуток, маркетинг. 

Нестабільне економічне становище сильно відображається на 

підприємницькій діяльності в Україні. Більшість представників малого та 

середнього бізнесу переживають не найкращі часи свого існування. Ринок в 

переважній більшості належить підприємствам-монополістам, що не дають 

змогу іншим рости та розвиватися. Досить значний вплив здійснюється зі 

сторони іноземного виробника, який заполонив ринок власними товарами. 

Якість яких подекуди є набагато кращою, ніж може дозволити собі вітчизняний 

виробник, у якого набагато гірше розвинена матеріально-технічна база, та й 

сама сировина майже вся надходить з-за кордону і тим самим робить нас 

залежними від іноземної валюти та в результаті кінцевий споживач часто 

спостерігає вищу ціну товарів українського виробництва у порівняні з 

імпортним товаром. 

Жорсткі умови ринку в Україні також зумовлені залежністю від світових 

трендів та модних тенденцій, що диктують нашим виробникам, яким саме має 

бути той чи інший товар, щоб його купували. Тому, в деяких випадках, саме 

ціна може стати основним фактором забезпечення відповідного рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних виробників і їх товарів. У сучасному 

світі досить важко доводиться не тільки виробникам, а й самим споживачам. 

Усі недоліки діяльності держави відбиваються на кінцевому споживачі, який 
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змушений переплачувати за якість або обирати той товар, показники та гарантії 

якого залишають бажати кращого [3].  

Питання ціни та ціноутворення розглядалися  у працях вчених:                 

Е. Андросовича, Л. Балабанової, М. Бєляцева, А. Войчака,   В. Герасименка,     

Н. Гончарової, А. Длігача, С. Дугіної, В. Корінєва, Ф. Котлера, Г. Крамаренка,  

І. Ліпсиця, І. Лшенюк, О. Мазура, М. Овчиннокової, М. Окландера,                 

А. Павленка, В. Пінішко, М. Портера, Т. Примака, Е. Пуніна, А. Старостіної, 

Ю. Тормоси, Д. Шевчука та інших. 

Метою статі є аналіз та узагальнення теоретичних аспектів  ціни, 

дослідження її ролі у розвитку сучасного підприємства.  

Майже усі споживачі надають вагоме значення ціні. Вона має відповідати 

можливостям та сподіванням споживача. Так як сучасний ринок 

перенаповнений товарами, то усі виробники та реалізатори зацікавлені 

привернути увагу споживачів саме до свого товару. А основною рушійною 

силою у цьому виступає маркетингова цінова політика організації. 

Маркетингова цінова політика  – це комплекс принципів та методів 

ціноутворення що дії на основі створення найбільш оптимального рівня 

структури цін по товарам і ринкам. Маркетингова цінова політики є 

невід’ємною складовою маркетингової політики, комплексу маркетингу та 

активно функціонує з товарною, збутовою та комунікативною політиками [6].  

Завдяки ціні визначається прибутковість, рентабельність, оборот, 

конкурентоспроможність, частка ринку, структура виробництва. Наскільки 

ефективним та вигідним є товар відображається на ринку та підтверджується 

ціною реалізації.  

На сьогоднішній день є дуже багато визначень ціни, але в певній мірі усі 

вони відображають, що це певна сума грошей, за яку покупець готовий 

придбати той чи інший товар, а продавець готовий продати. Тобто це грошовий 

вираз вартості товару, який задовольняє дві сторони, сторону продавця, що має 

на меті отримати прибуток та сторону покупця, який погоджується з вартістю 

товару, що йому потрібний.  
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Визначення такої категорії, як «ціна» залежать від того, яку економічну 

теорію наслідує її автор, тому існує велика кількість трактувань цієї категорії, 

зокрема, ціна це: 

- грошовий вираз вартості; 

- грошовий вираз цінності товару (послуги) при економічному обміні; 

- грошовий вираз системи ціноутворюючих факторів; 

- кількість грошей (товарів, послуг), за яке продавець готовий продати, а 

покупець готовий купити одиницю товару (послуги); 

- один з елементів ринку (поряд з попитом, пропозицією та конкуренцією); 

- інструмент ринкової конкуренції; 

- характеристика товару на ринку; 

- ціна товару або послуги складається з зарплати працівників, у ціні немає 

ніяких інших доданків, крім зарплати [10]. 

Також існують декілька підходів до визначення категорії «ціна»,  а саме, зі  

сторони покупця (споживача) та зі сторони продавця (виробника).  З поглядом 

продавця пов‘язана трудова теорія ціни, прихильником якої був Карл Маркс. 

Ціну він визначав, як грошовий вираз вартості товару. Його думку розділяли 

Адам Сміт, Вільям Петті та ін. [4]. 

А погляд споживача оснований на нетрудовій теорії ціни. З якої саме ціна 

відображає місце товару на ринку, його популярність, тобто попит  на нього та 

те наскільки він є корисним споживачу. 

І тому встановлення ціни виступає досить серйозною проблемою для будь-

якої організацій. Ціна є однією з  головних складових маркетингу фірми. 

Також ціна пов‘язана з усіма процесами, що відбуваються на організації. 

Бажаний результат можна отримати тільки за рахунок заздалегідь продуманої 

цінової політики, тому що ринок не є стабільним, швидко змінюється і щоб 

виживати серед конкурентів потрібно докласти максимум зусиль, щоб бути 

успішним та мати задоволених покупців, які будуть приходити знов і знов. І в 

межах цінової політики в залежності від ситуації на ринку можна диктувати 

свої умови покупцю, чи то встановлення знижок для продажу застарілої 
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колекції, чи встановлення максимально високої ціни на ексклюзивний товар, 

що знаходиться на піку популярності. Усі ці дії дозволяють підлаштувати 

споживача відповідно до умов, що є найбільш вигідними для продавця 

(виробника). Але усі вони не стосуються тільки самого товару, а й усього 

процесу, що передує реалізації товару. Тобто всі процеси навіть ті, які ніколи не 

будуть торкатися прямого споживача залежать від цінової стратегії 

підприємства. І в результаті об‘єднується в цілісну систему, елементи якої 

підтримують один одного. 

Але усе це не так давно враховується при виборі ціни та цінової політики. 

Хоча й одна з перших згадок «ціни» як терміну зустрічається в трактаті 

«Архамастра» радника індійського царя, що проживав близько ІІІ-ІV століття 

до н.е. та основний розвиток цінової політики розпочався в XX ст [8]. 

В середині XX ст. науковцями було виявлено, що майже всі організації 

встановлювали ціну на основі собівартості витрат, приплюсовуючи певний 

відсоток, який вважається прибутком та дозволяє раціонально функціонувати 

або наслідували власних конкурентів, виставляючи таку ж саму ціну як у них. І 

тільки в 60-70 рр. XX ст. почали визнавати важливість ціноутворення в роботі 

будь якого підприємства та на практиці застосовувати, точніше почали 

орієнтуватися на попит з урахуванням визначених цілей [3].  

В умовах ринку ціна виконує наступні функції: 

- обліково-інформаційну; 

- стимулюючу; 

- балансування попиту та пропозиції; 

- критерії раціонального розміщення виробництва. 

Обліково-інформаційна функція відображає основну суть ціни, тобто 

показує в скільки саме обходиться суспільству створення товару для 

задоволення певної потреби. У ціні передбачається прикладена праця, 

використана сировина та інші витрати, що необхідні були для створення та 

реалізації товару. Також ця функція включає сам обіг товарів та величину 

прибутку. До того ж принципи та методи обліку витрат, що застосовуються 
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організацією повинні відповідати асортименту товарів, що реалізовуються, 

технології їх виробництва організації та управлінській структурі підприємства 

та безпосередньо зв‘язком із ринком.  
Стимулююча функція передбачає безпосередньо вплив на споживача та 

виробника через заохочення та стимулювання до здійснення чи то виробництва 

цього товару чи його купівлі. Тобто виробники за рахунок прибутку зацікавлені 

його виробляти (реалізовувати),  а споживач маючи певне попереднє уявлення 

про ціну та якість і якщо їхнє поєднання є найбільш вигідним та доступним для 

споживача то відбувається певне стимулювання до здійснення саме цієї 

покупки на даний час. Тобто ціна може стимулювати підприємство до змін 

відповідно до умов ринку (підвищення якості товару, автоматизування процесу 

виробництва, покращення матеріально-технічної бази, зміни структури 

виробництва) та стимулювати споживача придбати товар саме тут у порівнянні 

з аналогічними реалізаторами. 
Розподільча функція. На основі ціни відбувається так званий розподіл 

національного доходу між галузями економіки, її секторами, різними формами 

власності, регіональними, між групами населеннь і  фондами накопичення та 

споживання.  
Розподільча функція передбачає включення акцизного збору, наприклад, 

алкогольні напої, податок на додану вартість,  відоме більш як ПДВ та інші 

види податкових платежів, що наповнюють бюджет, як місцевий так і 

загальнодержавний. 
Також цією функцією враховуються доходи потенційних споживачів. А 

саме це можна спостерігати при оплаті комунальних послуг, тобто їх вартість 

для пересічного громадянина та заводу як споживача буде відрізнятися. 
Сьогодні держава надає субсидію громадянам в залежності від їхнього 

офіційного прибутку, чим нижче він тим більше буде  сплачувати держава за 

використані комунальні послуги. 
Функція балансування попиту та пропозиції. За рахунок ціни відбувається 

зв'язок між продавцем та покупцем, тобто самим виробництвом та 

споживанням в результаті чого відбувається встановлення рівноваги між 

попитом та пропозицією. 
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Існує залежність ціни від кількості товару, що пропонується.  Відомо, якщо 

товару мало, то ціна на нього буде високою і навпаки, чим більше буде 

представлено товару на ринку з аналогічною якістю та параметрами, тим 

нижчою буде ціна.  

Функція ціни як критерію раціонального розміщення виробництва 

передбачає направлення капіталу у ті галузі економіки, де прибуток буде більш 

високий. Тобто кожне підприємство в праві саме вирішувати якою справою 

займатися. І на основі маркетингових досліджень та аналізу вибирають той 

напрямок, який на їхню думку є перспективним та прибутковим [4]. 

Функції в певній мірі пов‘язані між собою.  Розподільча функція пов‘язана 

з функцією ціни як критерію раціонального розміщення виробництво і разом 

вони спонукають розвиток економіки. Стимулююча функція впливає на 

функцію балансування попиту та пропозиції, а саме вказує виробляти той 

товар, що користується попитом.  

Ціна відіграє досить серйозну соціально-економічну роль. Економічні 

відносини виникають під час купівлі-продажу товару. За допомогою поділу 

споживачів. Тобто на оптових та роздрібних, відбувається розподіл обов‘язків 

різних рівнів ринку для максимально ефективного функціонування як 

виробників, посередників та споживачів.  

Данілова А.А. та Петровська С.В.  досить вдало узагальнили економічну та 

соціальну природу ціни [4].  

Економічна природа визначається тим, що ціна це: 

1. Посередник при обміні товарів на гроші; 

2. Фактор територіального розміщення виробництва; 

3. Інструмент отримання прибутку; 

4. Фактор оподаткування; 

5. Головна складова інфляційних процесів; 

6. Засіб впливу га інвестиційну політику; 

7. Засіб конкурентної боротьби; 

8. Інструмент перерозподілу капіталу. 
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Соціальна природа ціни відображається в наступному: 

1. Визначає рівень реальних доходів населення; 

2. Фактор рівня життя населення [5]. 

В умовах ринку за характером виділяється два види ціноутворення: вільне 

(ринкове) та централізоване. Під ринковим або вільним розуміють вплив 

попиту на пропозиції,  а централізоване ціноутворення передбачає, що 

державними органами встановлюється ціна [1].  

Яскравим прикладом централізованого характеру є ті умови, що існували в 

Радянському Союзі, а саме держава контролювала ціни на усі товари, що були 

на ринку, тобто існувала державна дисципліна цін – це процес дотримання 

встановлених законом норм щодо вставлення ціни.  

А ринковий характер передбачає вільну конкуренцію серед цін, які 

змінюються в результаті попиту та пропозиції, що виникає на ринку між 

продавцем та покупцем. 

Необхідними умовами для функціонування ринкового ціноутворення є 

наступне [2]: 

1) Економічна незалежність при виборі діяльності підприємства; 

2) Купівля-продаж здійснюється на основі взаємовигідних умов; 

3) Підтримка держави при виявленні договірних відносин, а також 

вирішення суперечок що можуть виникати з дотриманням усіх законів; 

4) Існування конкурентного ринку, без абсолютного монополіста; 

5) Наявність балансу попиту та пропозиції за допомогою 

раціонального встановлення ціни. 

Головний вплив на рівень ціни здійснює ринкове середовище. Воно 

складається з мікро- та макрорівня. 

Макросередовище включає наступні фактори: 

-фінансова, податкова, кредитно-грошова політика держави і місцевих 

органів влади;  

-зміна соціально-економічних відносин (трудових, політичних факторів);  

- вплив інфляційного фактору, включаючи інфляційне очікування;  
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- заходи, які прийняті в галузі державного регулювання цін;  

- зміни, внесені в законодавче й правове забезпечення функ-ціонування 

підприємства на ринку. 

До мікро середовища підприємства відносяться : 

- фактор попиту; 

- фактори споживчого вибору; 

- фактори пропозиції; 

- фактор альтернативних виробничих можливостей [2]. 

Фактори макросередовища є неконтрольованими зі сторони підприємства,  

з якими будь-яка організація змушена змиритися, а факторами 

мікросередовища підприємство здатне керувати та контролювати їх відповідно 

до потреб самого підприємства.  

Під час вибору цінової політики підприємству слід докласти зусиль усіх 

підрозділів. Адже на її основі буде закладатися майбутній успіх та прибуток. І 

для цього потрібно проаналізувати ринок (споживачів та конкурентів) щодо 

виробництва товарів та визначити, який із них буде ефективно продаватися, 

тобто визначити яку нішу має на меті зайняти. Далі потрібно визначити 

стратегію та принципи за якими буде встановлюватися ціна. На основі цього 

потрібно оцінити ту ситуацію, що є на даний час на ринку цього товару та 

оцінити конкурентів та їхні ціни. Потім потрібно прорахувати необхідні обсяги 

продажів виготовленої продукції та пошук потенційних покупців, які будуть 

зацікавлені співпрацювати саме з нашим підприємством. 

Далі вибираємо вже безпосередньо сам метод встановлення ціни та 

розраховуємо яка ж буде ціна за  одинцю товару. На основі цього потрібно ще 

раз оцінити всі попередні етапи та прорахувати наскільки високі шанси для 

досягнення бажаної мети. У разі позитивного висновку варто розпочати справу. 

І першим етапом має бути створення цілісної структури підприємства, у якому 

чітко сформовані обов‘язки кожного підрозділу. 

Отже, ціна - досить масштабний економічний термін, що поєднує інтереси 

та можливості, як  продавців так і споживачів. Ціна може призвести до 
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бажаного успіху, або до незворотних збитків. Ця межа є досить тонкою. І при 

виборі цінової політики потрібно максимально продумано підійти до її 

встановлення. Адже якою б неповторною та захоплюючою рекламою ви не 

завойовували споживачів чи використовували інші види маркетингових 

технологій, ціна є тим елементом, що дозволить стати успішним, визнаним 

багатьма та бути на крок попереду інших. 
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КОРПОРАТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 

Досліджено сутність корпоративних зв’язків з громадськістю. Розглянуто 

проблему реалізації корпоративних зв’язків з громадськістю на підприємствах 

державної власності.  

Ключові слова: корпоративний PR, внутрішній PR, корпоративні зв’язки з 

громадськістю, корпоративна культура, державні підприємства   

Діяльність будь-якого підприємства залежить від великої кількості людей. 

Існування підприємства неможливо без створення і підтримки зв'язків з 

наступними категоріями громадян: споживачами, службовцями, конкурентами, 

урядами, акціонерами, місцевим населенням, населенням країни, а іноді й з 

міжнародною спільнотою. Кожна з таких груп може бути визначена як 

громадськість організації. Чим краще у організації збудовані відносини з 

громадськістю, тим успішніше її функціонування. Для управління відносинами 

з громадськістю використовують процес, який визначається як зв'язки з 

громадськістю.  
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Деякі дослідники розділяють громадськість на «внутрішню» і «зовнішню» 

[1, с. 12]. До внутрішньої громадськості відноситься персонал фірми, члени 

політичної партії, працівники адміністративного органу. Зовнішньою 

громадськістю для організації є всі ті, хто відноситься до її зовнішнього 

середовища – споживачі товарів і послуг, аудиторія ЗМІ, співробітники інших 

компаній. 

На жаль, більшість підприємств нехтують роботою зі внутрішньою 

громадськістю, хоча в умах підвищеної конкуренції для ефективного 

функціонування підприємства необхідно працювати з обома напрямками. 

Метою даної роботи є детальне вивчення вмісту поняття внутрішніх або 

корпоративних зв'язків з громадськістю, а також місця корпоративних зв'язків з 

громадськістю на підприємствах державної власності. 

Теоретичні аспекти корпоративних зв'язків з громадськістю знайшли 

відображення в роботах Ф. Котлера, Є. Л. Бернейза, В. Г. Королько,  

Є. А. Блажнова, Є. Г. Каліберди, Е. А. Капітонова, В. В. Бугрова,  

Г. Г. Поцепцова, А. Б. Зверінцевої, М. М. Поплавського, Ж. П. Бодуана.  

Велику увагу корпоративним зв‘язкам з громадськістю у державному 

секторі приділяли Д. А. Мірошніченко, I. A. Борнін, Г. А. Васильєва,  

В. Ф. Комаров, С. В. Василенко, В. А. Мельма, Е. Л. Крикавський, К. В. Корсак, 

Л. П. Федотова, А. Н. Чуміков, М. П. Бочаров. 

Існує більше 100 визначень корпоративних зв'язків з громадськістю. Для 

об'єктивного сприйняття цього поняття наведемо кілька трактувань терміна 

різними авторами.  

М. М. Поплавський визначив корпоративні зв‘язки з громадськістю як 

керовану діяльність з розвитку корпоративної культури, в основі якої лежать ті 

ідеї, погляди, основоположні цінності, які поділяються членами команди  

[6, с. 51].  

Ж. П. Бодуан в своїх роботах наводить визначення корпоративних зв'язків 

з громадськістю за даними професійного кодексу об'єднання AFREP: 

«Внутрішні зв'язки з громадськістю полягають в розробці, пропозиції, 
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застосуванні та контролі постійної інформаційної та комунікаційної політики 

для встановлення, підтримки і розвитку всередині певної групи довірчих 

відносин з усіма аудиторіями, які обумовлюють існування і розвиток цієї групи 

(персонал, інвестори, адміністративні кола)» [2, с. 71]. 

Детальне визначення дав В. Г. Королько. У книзі «Основи паблік 

рілейшнз» вчений підкреслює, що це цілеспрямований або стихійний, явний 

або прихований інформаційний вплив на співробітників підприємства, що має 

на меті сформувати заданий образ компанії в очах персоналу, встановити 

корпоративні стандарти поведінки і скорегувати дії співробітників в бажаному 

напрямку [4, с. 42]. 

Таким чином, аналізуючи думки різних вчених відповідно тлумачення 

терміну, можна визначити корпоративні зв'язки з громадськістю як систему 

управління внутрішніми і зовнішніми потоками інформації, націленими на 

створення позитивного іміджу та сприятливої думки про організацію у груп 

людей, від яких залежить її доля.  

Ми виділили і перерахували людей, що входять в ці групи, окремим 

списком. Отже, основними суб'єктами корпоративних зв'язків з громадськістю 

є: 

- керівники підприємства; 

- працівники підприємства; 

- партнери підприємства; 

- споживачі корпоративного продукту; 

- державні та адміністративні органи. 

Існує проблема у визначенні цілей корпоративних зв'язків з 

громадськістю, обумовлена різними підходами авторів до вивчення 

поставленого питання. 

Найбільш близької нашому баченню є думка В. Г. Королько, який 

визначає, що головна мета корпоративних зв'язків з громадськістю – це 

побудова певного іміджу в очах широкої аудиторії, конкурентів та ЗМІ за 

допомогою досягнення другорядних цілей: 
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1. Побудова комунікацій всередині організації; 

2. Формування та розвиток корпоративної культури; 

3. Мотивація и формування лояльності кадрового складу; 

4. Побудова міцних довірчих відношень з партнерами, інвесторами; 

5. Підтримка доброзичливих зв`язків з представниками 

адміністративного апарату [4, с. 58]. 

Українські автори Д. А. Мірошниченко та Г. Г. Поцепцов підтримують 

думку В. Г. Королько та на основі цього виводять такі складові корпоративних 

зв'язків з громадськістю [5]: 

1. Корпоративний брендинг, тобто сприйняття компанії як єдиного 

цілого, загальна візуальна унікальність компанії за рахунок встановленого 

набору знаків і символів. Сюди можна віднести фірмовий одяг, брендовану 

продукцію та інші елементи, спрямовані на перетворення співробітників 

підприємства в адвокатів бренду. 

2. Корпоративна культура або загальна і внутрішня ідентичність. 

Загальна ідентичність – це справжність і унікальність компанії, які 

відображаються як на внутрішньому, так і на зовнішньому іміджі та репутації 

за допомогою високої корпоративної культури. Внутрішня ідентичність 

включає в себе характеристики компанії, які вважаються безпосередньо 

співробітниками ключовими, відмітними і стійкими. 

3. Корпоративна відповідальність, заснована на повазі компанії до 

інтересів суспільства, коли компанія відповідає за можливі наслідки своїх дій. 

4. Корпоративна репутація як загальна оцінка організації її 

партнерами. 

5. Внутрішні комунікації, за допомогою яких відбувається 

комунікація вищого керівництва з усіма підлеглими, оперативна комунікація 

між співробітниками. 

6. «Перша особа» підприємства – авторитетність керуючих осіб в очах 

партнерів, співробітників і громадськості. 
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Особливе значення корпоративні зв'язки з громадськістю набувають на 

підприємствах державної форми власності. На це існує ряд причин: 

1. Необхідність підтримки бездоганної репутації державним 

підприємствам. Важливо, щоб співробітники транслювали цінності компанії і 

поза роботою. 

2. Висока відповідальність перед громадськістю. Державні 

підприємства керуються не тільки пошуком найбільшого прибутку, але також і 

прагненням задовольнити суспільні потреби. Без задоволення потреб членів 

внутрішньої громадськості завдання стає нездійсненним. 

3. Більша кількість співробітників. Як правило, в державних 

підприємствах на відміну від малих і середніх комерційних фірм великий штат 

працівників, багато підрозділів, вертикальна структура управління. 

4. Внутрішнє сполучення повинно бути максимально налагоджено. 

5. Підвищене значення нематеріальної мотивації персоналу. 

6. Важливість підтримки відносин з іншими державними структурами. 

А. Н. Чуміков детально розглянув проблематику роботи корпоративних 

зв'язків з громадськістю на державних підприємствах [7].  

Основною відмінністю їх роботи на державних і комерційних 

підприємствах вчений знаходить бюджетування, розподіл коштів і масштаб. Це 

породжує певну специфіку в роботі з державним сектором.  

Наприклад, бюджет в державних підприємствах обмежений. Найчастіше 

розподіл ресурсів на роботу зв'язків з внутрішньої і зовнішньої громадськістю 

розподіляється не порівну, а з великою перевагою в бік першої, так як в 

державних підприємствах часто немає прямої залежності від якості 

корпоративного життя співробітників і прибутком. 

Бюджет на корпоративні зв'язки в свою чергу знову розподіляється в 

співвідношенні 2:1 між побудовою показного корпоративного іміджу, міцних 

зв'язків з партнерами і створенням сприятливої атмосфери всередині 

підприємства.  
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Великі масштаби державних підприємств роблять їх менш мобільними. 

Наприклад, з широкого інструментарію корпоративних зв'язків фахівці на 

державних підприємствах використовують 2-3 стандартних інструмента і, як 

правило, не можуть експериментувати [7, с. 220]. 

Хочемо зазначити і позитивну відмінність. У кожному державному 

підприємстві обов'язково присутній відділ зв'язків з громадськістю. У той час 

як в комерційних підприємствах, особливо невеликих, роль фахівця зі зв'язків з 

громадськості виконує сам керівник, або така діяльність може зовсім не 

вестися. 

Беручи до уваги специфіку роботи державних підприємств, вивчивши 

інструментарій, запропонований вітчизняними і зарубіжними науковцями [1], 

ми підібрали ряд інструментів для роботи корпоративних зв'язків з 

громадськістю, які можна використовувати в державному секторі: 

1. Запуск корпоративного видання. 

2. Створення «гарячої лінії» для персоналу з метою своєчасного 

виявлення та вирішення виникаючих всередині колективу проблем. 

3. Організація спеціальних проектів (Дні відкритих дверей, 

конференції дилерів, урочистого прийому гостей і т.п.). 

4. Розробка інформаційного регламенту і регламенту антикризової 

поведінки. 

5. Організація виїзних сесій і тім-білдингів. 

6. Індивідуальні для кожної організації інструменти для підняття рівня 

корпоративного життя: привітання з днем народження персоналу, розважальні 

заходи тощо. 

Отже, на основі проведених досліджень, можна зробити висновок, що 

зовнішні та внутрішні зв'язки з громадськості – це не альтернативні, а 

взаємозалежні тісно пов'язані напрямки однієї діяльності. 

В даний час підприємствам вкрай важливо не нехтувати, а правильно 

вибудовувати роботу з управління системою внутрішніх комунікацій. 

Необхідно створювати єдине інформаційне поле, усувати комунікативні 
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розриви, постійно отримувати зворотний зв'язок від персоналу з метою 

залучення співробітників в процеси управління організацією та приділяти 

значну увагу продуктивній роботі з партнерами, інвесторами та адміністрацією. 

Корпоративні зв'язку з громадськістю особливо актуальні для підприємств 

державної форми власності. Це обумовлено високим рівнем відповідальності 

перед суспільством, підвищеною увагою з боку ЗМІ і громадян та гострою 

необхідністю нематеріальної мотивації співробітників в тому числі.  

Маркетинг та зв'язки з громадськістю на підприємствах державної 

власності мають деякі специфічні особливості, які необхідно враховувати.  
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В статті розглянуто суть збутової стратегії на підприємстві і її формування 

в ринкових умовах. Відображено систему маркетингових стратегій управління 

збутом. Показано маркетингове управління портфелем бізнесу фірми  із 

розв'язком основних завдань. 

Ключові слова: стратегія, управління збутом, ціна, ринкові умови, збутова 

стратегія, маркетингова діяльність. 

Для будь-якого підприємства недостатньо тільки виробити товар, 

призначити на нього ціну,  а украй важливо знайти оптимальний спосіб збуту 

свого товару.  Тому потрібно уміти правильно вибрати стратегію розподілу,  

яка дає можливість організувати для споживачів доступність товарів 

підприємства  «в потрібний час і в потрібному місці».  З функціональної точки 

зору система розподілу –  це діяльність всіх підрозділів підприємства з метою 

пошуку покупця і доставки йому товару потрібної якості,  в необхідній 

кількості і в обумовлені терміни.   

Збут підприємством свого товару - це процес реалізації промислової 

продукції з метою задоволення потреб і запитів споживачів та отримання 

прибутку. 

В сучасній економічній літературі значна увага приділяється стратегічному 

менеджменту (Володькіна М.В., Забєлін П.В., Майдебура Є.В., Маркова В.Д., 

Немцов В.Д., Редченко К.І., Садєков А.А., Смирнов М.М., Соловйов В.С., 

Тренєв М.М., Уткін Е.А., Шершньова З.Є.), використанню маркетингового 

підходу (Ассель Г., Балабанова Л.В., Балабаниць А.В., Бєлявцев М.І., Еткінсон 

Дж., Зозульов О.В., Куденко Н.В., Шубін О.О., Шульгіна Л.М.), комплексного 
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підходу до стратегічного маркетингового управління (Балабанова Л.В., 

Бриндіна О.А., Маркіна І.А., Сліпенький В.В.). 

Мета дослідження полягає у розробці теоретичних і практичних положень 

щодо формування маркетингової стратегії підприємства. Досягнення мети 

передбачало формування та вирішення наступних завдань: дослідити 

економічний зміст маркетингової стратегії, розвиток її теорії та практики; 

проаналізувати існуючі стратегію на підприємстві; внести пропозиції щодо 

удосконалення формування маркетингових стратегій на підприємстві. 

Основне завдання плану збуту полягає в розробці та обґрунтуванні 

реальної збутової програми, яка охоплює найбільш суттєві аспекти ринку: 

ціноутворення, заходи щодо сприяння збуту, просування товарів на ринку, 

систему розподілу та постачання продукції та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під стратегією збутової 

діяльності ми розуміємо процес довгострокового планування та організації 

збутової діяльності, що дозволяє успішно реалізувати філософію ведення збуту 

конкретним підприємством-продавцем.  

На формування збутової стратегії підприємства впливає багато факторів. 

Найважливіші серед них: 

- продукція та послуги, які виробляє підприємство; 

- мікросередовище підприємства (його цілі та ресурси — фінансові, 

технологічні, технічні, людські тощо); 

- споживчі аудиторії (їх потреби, смаки та уподобання); 

- умови конкуренції; 

- зовнішні чинники[9,c. 136]. 

Система маркетингових стратегій управління збутом охоплює сім груп 

стратегій (рис. 1): управління бізнесом; управління цільовим ринком; 

управління товарним портфелем; цінові стратегії; управління збутовим 

потенціалом; управління збутовими ризиками; управління збутовим 

персоналом. 
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Рисунок 1 – Система маркетингових стратегій управління збутом 

Сутність маркетингові стратегії управління бізнесом полягає у визначенні 

реального ринкового становища стратегічних господарських підрозділів та 

стратегічних напрямів їх подальшого розвитку. 

Маркетингове управління портфелем бізнесу фірми розв'язує такі основні 

завдання: 

- визначення конкурентних позицій стратегічних господарських 

підрозділів фірми, 

- розподілення стратегічних ресурсів між стратегічними господарськими 

підрозділами фірми, 

- визначення напрямів стратегічного розвитку стратегічних господарських 

підрозділів (від переважного розвитку до виключення зі складу портфеля 

бізнесу), 

- визначення пріоритетів розвитку портфеля бізнесу, 
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- зменшення стратегічної вразливості портфеля бізнесу фірми, 

- досягнення рівноваги між довго-та короткостроковими перспективами 

розвитку фірми[48,c. 60-61]. 

Наступною складовою системи маркетингових стратегій управління 

збутом є маркетингові стратегії управління цільовим ринком, які включають: 

стратегії сегментації; стратегії вибору цільового ринку; стратегії 

позиціонування; стратегії "залучення/утримання" покупців; стратегії 

управління «прихильністю» покупців. 

Стратегія сегментації безпосередньо впливає на рівень ефективності 

стратегічного маркетингового управління збутом. 

Необхідність проведення сегментування ринку для торговельних 

підприємств в сучасних умовах господарювання зумовлена перевагами, які 

вона надає: створюється більш повне уявлення про потреби і переваги 

покупців; з'являється можливість підвищення ефективності збуту своїх товарів; 

полегшується процес планування і організації збуту товарів з орієнтацією на 

чітко визначені цільові сегменти ринку; скорочуються витрати на просування 

товарів на ринок; виявляються потенційні, сприятливі можливості на основі 

ретельного вивчення покупців; формуються переваги перед конкурентами, які 

не здійснюють сегментування ринку. 

В умовах ринкової економіки підприємствам доцільно використовувати 

стратегію диференційованого маркетингу, сутність якої полягає в тому, щоб 

продавати значну розмаїтість товарів, розрахованих на різні сегменти ринку, 

кожний з яких вимагає певного комплексу маркетингових заходів. Особливо це 

стосується тих підприємств, які займають слабку позицію на ринку 

(підприємства, які знаходяться на стадії народження або старіння свого 

життєвого циклу)[57,c. 115]. 

Стратегія вибору цільового ринку допомагає підприємству визначити, 

скільки сегментів доцільно йому обслуговувати і яким чином. 

Стратегія позиціонування дозволяє виділити підприємство серед інших і 

забезпечити бажане місце на ринку і у свідомості покупців. 
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Як показали дослідження, різні типи покупців по-різному сприймають 

досліджувані підприємства. 

Тому маркетингові стратегії позиціонування підприємств повинні 

розроблятись з урахуванням ключових факторів вибору підприємства 

покупцями. Крім того, підприємствам необхідно розробляти стратегічні 

рішення щодо підвищення рівня залучення і утримання покупців, а також 

прихильності цільового ринку. 

Невід'ємними складовими маркетингових стратегій управління збутом є 

стратегії управління товарним портфелем, які можна розробити на основі 

матриці Мак-Кінзі[61,c. 73]. 

Крім того, усім підприємствам доцільно систематично здійснювати 

моніторинг законодавчої бази України і створити маркетингову інформаційну 

систему, що дозволить мінімізувати зовнішні збутові ризики. 

У сучасних умовах господарювання, які характеризуються високою 

інтенсивністю конкурентної боротьби, ефективність стратегічного 

маркетингового управління збутом підприємства багато в чому залежить від 

результативності управління збутовим персоналом. 

На стадії народження підприємствам доцільно приділяти основну увагу 

формуванню колективу, залученню висококваліфікованих працівників, які 

зможуть забезпечити конкурентні переваги підприємства у перші роки його 

діяльності. 

На стадії зростання основну увагу слід приділяти розвитку збутового 

персоналу: підвищенню його кваліфікації і зміцненню корпоративної культури. 

На стадії зрілості доцільно реалізовувати заходи, спрямовані на стабілізацію 

збутового персоналу: здійснювати ротацію кадрів, підвищувати кваліфікацію 

персоналу, посилювати соціальні гарантії. 

Необхідно розуміти, що для виробника залучення посередників означає 

втрату контролю над певними функціями збуту, тому що підприємство доручає 

стороннім організаціям завдання, які могли б виконувати її власні служби 

маркетингу та продажів. Таким чином, з погляду підприємства рішення про 
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канали розподілу відносяться до розряду принципово важливих. Структура 

каналу розподілу повинна відповідати стратегії фірми, а також потребам 

цільового сегмента. Побудова такої структури –найважливіше стратегічне 

рішення, яке не допускає довільних модифікацій.  

На будь-якій стадії життєвого циклу підприємства результативність 

збутової діяльності цілковито залежить від ефективності маркетингових 

стратегій управління збутом. 

Організація збуту в системі маркетингу відіграє дуже важливу роль і в 

тому сенсі, що здійснює зворотний зв'язок виробництва з ринком, є джерелом 

інформації та попит та потреби споживачів. Тому розробка збутової стратегії 

кладеться в основу програми маркетингу, як по кожному конкретному 

продукту, так і по виробничому відділенню в цілому. Якщо на основі 

розрахунку виявиться, що витрати по реалізації нового товару надмірно високі і 

не дозволяють забезпечити певний рівень рентабельності, керівництво 

виробничим відділенням може прийняти рішення про недоцільність подальшої 

розробки та впровадження у виробництво даного товару. Фахівці можуть тільки 

визначити майбутню прибутковість вироби, а й внести свої припущення і 

модифікації і про нові сфери використання відповідних виробів. 

Таким чином, реалізація маркетингових стратегій управління збутом у 

комплексі дозволить всебічно забезпечити стійку конкурентну перевагу 

підприємства (незалежно від стадії його життєвого циклу) на ринку у 

довгостроковій перспективі. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний  інститут  КНТЕУ 

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

УСПІХУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

У статті досліджено роль маркетингового менеджменту у забезпеченні 

успіху торговельного закладу. Висвітлені сутність та функції маркетингового 

менеджменту, доведено важливість виконання кожної функції.  

Ключові слова: маркетинговий менеджмент, сутність, функції, маркетингове 

планування, організація, контроль, маркетингова служба. 

Метою будь-якої торговельної організації – є отримання від своєї 

діяльності максимального прибутку і підвищення рейтингу фірми на ринку. 

Тому основою маркетингової діяльності можна вважати не тільки забезпечення 

зростання продажів, але і їх ефективність, яка досягається за рахунок зайнятої 

позиції на ринку, якісного задоволення потреб споживачів.  

Мета дослідження полягає у визначенні сутності та  ролі маркетингового 

менеджменту у забезпеченні успіху торговельної організації.   

До опрацювання сутності маркетингу і менеджменту вдавалися як 

зарубіжні, так і українські вчені. Проте важливі досягнення в теоретичному на 

практичному аспекті мають такі науковці, як: Л.В.Балабанова, О.А.Біловодська, 

А.В.Войчак, Ф.Котлер. Важливість досліджень в цьому напрямку обумовлює 
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необхідність узагальнення ролі маркетингового менеджменту в успішній 

діяльності торговельних організацій.  

Успіх організації, в тому числі торговельної залежить від створених 

передумов для отримання прибутку в довгостроковій перспективі, а саме від:  

- встановлення своєї ринкової позиції за рахунок найкращого задоволення 

потреб споживачів;   

- утримання своєї ринкової позиції через запровадження засобів залучення 

уваги споживачів, позитивний імідж, маневрування ціною, надання потрібних 

споживачам послуг;  

- ефективного управління підприємством, враховуючи планування 

закупівель, оптимізацію асортименту з урахуванням попиту, забезпечення 

високого рівня сервісних послуг тощо. 

Основною метою торговельного закладу є підвищення рентабельності 

продажів та попиту на товари, що досягається за рахунок управління 

маркетинговою діяльністю. Підприємства, що не здатні пристосовуватись до 

ринкових умов,  не в змозі використовувати сучасні маркетингові технології, 

які не мають уявлення про ринки та ті труднощі, які виникають при роботі, 

можуть швидко збанкрутувати. Сучасна комерційна діяльність вимагає від 

керівників та спеціалісті підприємств навичок роботи як на внутрішньому 

ринку, так і на зовнішньому, а це в свою чергу передбачає знання методів 

управління компаніями та результатів практичної реалізації маркетингової 

концепції. 

Аналіз, планування, проведення заходів та контроль за їх результатами, що 

направлені на встановлення та підтримку потрібних рівнів збуту, доходів, 

прибутку та частки ринку являє собою маркетинговий менеджмент. З цією 

точки зору:  

- вірно встановити цілі маркетингу означає можливість узгодження 

ринкової ситуації та операційної, збутової, сервісної політики підприємства;  
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- вірно спланувати маркетингові заходи – організувати досягнення 

встановлених цілей;  

- своєчасно здійснювати контроль та регулювання маркетингових процесів 

відповідно до змін обставин на ринку;  

- здійснювати стимулювання ефективної діяльності персоналу, зайнятого в 

цій сфері, з метою отримання найвищої творчої віддачі. 

Автори праці [1, с.11] вважають, що маркетинговий менеджмент – це 

системний, програмно-цільовий механізм взаємодії інструментів маркетингу та 

управління щодо адаптації підприємства до змін маркетингового середовища з 

метою максимального задоволення потреб споживачів та цілей підприємства 

при ефективному розподілі обмежених ресурсів. Виходить, що  застосування 

маркетингового менеджменту є передумовою для успішної діяльності 

торговельного підприємства. Основні функції маркетингового менеджменту 

торговельного підприємства показані на рис. 1.  

Аналіз ринкових можливостей дозволить торговельному підприємству 

визначити умови впливу зовнішнього середовища і ймовірності успіху в 

досягненні поставлених цілей.  

Дослідження поведінки суб‘єктів цільових ринків в умовах жорсткої 

конкуренції дасть  відповіді на питання:  хто саме купує?  коли саме купує?  де 

саме купує?  як саме купує?  чому, власне, купує? Для ефективного 

маркетингового дослідження необхідно знати, які потреби будуть розвиватися, 

щоб виробник міг їх задовольняти. Спираючись на знання, можна судити про 

можливе споживання даного товару і прогнозувати динаміку розвитку ринку в 

цілому. Потреби людей задовольняються не в однаковій мірі, і це правило має 

велике значення для прийняття ефективного маркетингового рішення. Є 

потреби, які задоволені майже повністю, але для маркетологів великий інтерес 

представляють незадоволені потреби. Виявивши їх, можна спрогнозувати 

очікуваний попит і подумати про створення нових товарів для їх задоволення. 
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Рисунок 1 – Основні функції маркетингового менеджменту торговельного 

підприємства 

Питання прогнозування збуту продукції підприємства набувають 

особливої гостроти в умовах нестабільного ринку через необхідність оцінки та 

врахування впливу на збут усього комплексу факторів, що його визначають. 

Для підвищення якості й своєчасності прийняття рішень щодо управління 

збутом продукції підприємства необхідним є застосування економіко-

математичних методів і моделей. Якщо прогнозування виконано на якісному 

рівні, то його підсумки можна використовувати як основу для планування, 
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обґрунтування залучення інвестицій, а також складання виробничих планів у 

цілому, що надає перевагу в конкретному середовищі [2, с.258]. 

Досягнення конкурентних переваг є метою і результатом стратегічного 

управління підприємства, концентрованим проявом лідерства серед 

конкурентів. Конкурентні переваги не лише впливають на рівень 

конкурентоспроможності підприємства, але й є джерелом розширення 

можливостей зі зниження витрат, покращення якості продукції, гнучкості 

реагування на попит, раціонального використання ресурсів, впровадження 

інновацій, вироблення оптимальних шляхів виходу з фінансових та 

економічних проблем, адаптивності системи управління підприємством до змін 

внутрішнього і зовнішнього середовищ, що є передумовами формування і 

розвитку дієвої системи управління конкурентними перевагами 

підприємства [3]. 

Розроблення маркетингових стратегій і тактик має визначальну роль в 

управління маркетинговою діяльністю, так як полягає у визначенні цілей, 

завдань підприємства, способів їх досягнення і містить рішення щодо товарної, 

збутової, цінової, комунікаційної та кадрової політик, розробку бюджету та 

методів оцінки їх ефективності.  

Результати планування оформлюються в  конкретних маркетингових 

програмах діяльності підприємства, щодо формування товарних, цінових, 

комунікаційних і розподільних політик, управління товарним асортиментом і 

номенклатурою підприємства, управління цінами, процесами комунікації, 

планування каналів розподілення та управління ними.   

Важливим завданням підприємства при переході на нові умови 

господарювання для забезпечення ефективності збутової діяльності є 

формування конкурентоспроможної організаційної структури як елементу 

системи управління збутовою діяльністю. Збутова мережа може бути визначена 

як структура, сформована партнерами, що беруть участь у процесі 

конкурентного обміну, з метою надання продуктів і послуг у розпорядження 

індивідуальних споживачів чи індустріальних користувачів. Цими партнерами є 
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виробники, посередники і кінцеві покупці. Всі організаційні рішення по 

збутовій політиці фірми повинні бути прийняті лише тільки після глибокого 

аналізу існуючої ситуації і повинні бути націлені на виконання конкретних 

завдань підприємства, як одержання максимального прибутку або завоювання 

найбільшої частки ринку [4]. 

Організація збору та опрацювання маркетингової інформації. 

Маркетингова інформація — це найцінніший ринковий продукт, який створює 

передумови для здобуття конкурентних переваг, дозволяє знизити рівень 

ризику, визначити й урахувати ситуаційні зміни в зовнішньому середовищі. Це 

в свою чергу дозволяє формувати та координувати стратегічні пріоритети, 

підтримувати і обґрунтувати маркетингові рішення.  

Створення та використання систем контролю за маркетинговою діяльністю 

підприємства дає можливість аналізувати його діяльність з метою підвищення її 

ефективності.  

Важливою функцією  маркетингового менеджменту є  розроблення систем 

оплати праці маркетингових працівників. Так як розробка й впровадження 

заходів щодо підвищення успішності підприємства є складним і трудомістким 

процесом, то це потребує чималих затрат сил і часу тих, хто здійснює дані 

дослідження. Саме тому, виникає гостра необхідність у розробці дієвих 

інструментів зі стимулювання роботи тих структур підприємств, які власне і 

займатимуться втіленням відповідних маркетингових заходів. В праці [5] 

доведено, що саме від активної діяльності відділу маркетингу підприємства 

можуть отримати до 25 % додаткового прибутку. Вигода підприємства в цьому 

випадку виражається, в першу чергу, в зростанні продажів товарів, збільшенні 

частки ринку, завантаженні виробничих потужностей, підвищенні 

продуктивності праці персоналу.  

Особливо важливим вважається застосування маркетингового 

менеджменту в умовах кризових ситуацій. Розробляючи антикризову політику, 

маркетинговий менеджер враховує як внутрішні особливості торговельної 

організації, так і можливості ринку, товарів, що пропонується підприємством. 
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Зокрема, на основі маркетингових досліджень можуть бути прийняті рішення за 

такими напрямками:  

- коригування стратегії розвитку маркетингової діяльності в залежності від 

умов зовнішнього середовища;  

- активізація асортиментної політики (аналіз структури, розширення, 

диверсифікація);   

- управління цінової політики (зниження витрат, підбір ефективної цінової 

стратегії, встановлення певної норми прибутку залежно від ризиків на різних 

стадіях життєвого циклу продукту);  

- інтенсифікація товаропросування (оптимізація каналів розподілу, 

розробка механізму регулювання діяльності торговельних агентів, розподільчої 

логістики);  

- управління комунікаційною політикою (застосування інноваційних 

технологій роботи в мережі Інтернет, рекламі, зв‘язків з громадськістю);  

- управління кадрами (підвищення кваліфікації, розробка системи 

стимулювання персоналу). 

Отже, динамічність сучасної української економіки висуває на перший 

план в якості ключової ланки розвитку будь-якого підприємства не просто 

ресурсозабезпеченість, а впровадження ефективного маркетингового 

менеджменту.  Маркетинговий менеджмент є достатньо гнучким, оскільки саме 

ті підприємства, що наближені до споживача (торговельні заклади) спроможні 

відстежувати всі потреби споживачів та найбільш повно їх задовольняти. При 

цьому, виявивши нову потребу, можна запропонувати споживачам продукцію 

для її задоволення і відповідно отримати максимальний ефект. Найбільш  

результативним заходами щодо досягнення успіху торговельної організації 

можуть бути підвищення обсягів роздрібного товарообігу, підвищення доходів 

від реалізації, оптимізація витрат на реалізацію, підвищення продуктивності 

праці торговельного персоналу. 
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ 

РОЗДРІБНИХ ПРОДАЖ 

В роботі розглянута маркетингова стратегія на регіональному рівні. Метою 

маркетингової стратегії регіону є розробка системи різнорівневих заходів та 

заходів, спрямованих на просування регіону всередині країни і за її межами з 

урахуванням всіх її особливостей і переваг. В статті показано процес 

формування системи управління регіональним маркетингом, а також 

охарактеризовано принципи, дотримання яких вимагає маркетинг регіону.  
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критерії, стратегічні напрямки, алгоритм розвитку, система управління, 

концепція маркетингу, ринок. 

У сучасних умовах у світі та Україні склалася ситуація неоднорідності 

розвитку регіонів, яку обумовлюють нерівні ресурсні можливості, історична 

спадщина, географічне положення і т.д. Всі ці фактори впливають на специфіку 

виробництва продукції та послуг регіону, яке виражається у здатності 

формування тих чи інших цільових сегментів або ринків. У цих умовах велике 

значення набуває використання інструментарію маркетингу регіону, який 

здатний забезпечити більш ефективне використання продукту регіону, залучити 

необхідні регіону ресурси та ринки. 

Теоретичні основи і практичні аспекти запровадження  маркетингових 

стратегій знайшли своє відображення у працях зарубіжних і вітчизняних 

учених-економістів: Г. Асселя, Г. Багієва, Є. Бровка, В. Тарасевича, Ф. Котлера, 

Г. Амстронга, С. Гаркавенко, Н. Куденко, А. Тимоніна, О. Панкрухіна, Є. 

Уткіна та ін. Досить ґрунтовно досліджено маркетингові проблеми на 

мікрорівні у наукових працях таких українських вчених, як Балабанової Л.В., 

Бєлєнького П.Ю., Буняк Н.М., Войчака А.В.,  Гаркавенка С.С., Герасимчук З.В.,  

Долішнього М.І., Дубовик О.В., Кардаша В.Я., Козоріз М.А., Кредисова А.І., 

Крикавського Є.В., Куденко Н.В., Кузьміна О.Є., Мороз Л.А., Павленка А.Ф., 

Решетілової Т.Б., Решетнікової І.Л., Старостіної А.О., Чухрай Н.І., Шевченко 

Л.С. та інших. Водночас малодослідженими залишаються питання 

використання маркетингу на рівні регіону та формування маркетингової 

стратегії, завдяки якій регіон отримує тривалі конкурентні переваги.  

Метою статті є  аналіз існуючих підходів та розроблення авторських 

пропозицій щодо формування маркетингової  стратегії регіону, яка забезпечить  

підвищення його конкурентоспроможності. 

Використання маркетингу при прийнятті управлінського рішення дозволяє 

враховувати стан, динаміку попиту і кон'юнктури ринку, створює умови для 

пристосування регіонального виробництва до вимог ринку, сприяє формуванню 
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сприятливого інвестиційного клімату. Необхідність використання маркетингу 

обумовлена і тим, що він сприяє розкриттю потенційних можливостей регіону.  

Основою маркетингового підходу до управління є глибока і тривала 

прихильність до тієї філософії, що на першому місці завжди повинен 

знаходитися споживач. Маркетинг в якості управлінської реальності, 

безсумнівно, еволюціонує, і в цьому процесі вже можна виділити певні етапи. В 

даному контексті показано розвиток поглядів Ф. Котлера, загальновизнаного 

авторитета в цій галузі знань.  

Маркетинг регіону відповідно до сучасних підходів можна визначити як 

спосіб встановлення, створення, підтримки таких відносин з різними суб'єктами 

ринку, які забезпечували б вигідні позиції регіону відносно до ресурсів і 

цільовим ринкам, а також дозволяли досягати задоволення цілей учасників цих 

відносин. Таким чином, маркетинг регіону спрямований на виявлення потреб 

контрагентів регіону, узгодження цих інтересів з інтересами регіону і 

досягнення на цій основі конкурентного успіху і соціально-економічних цілей 

регіону. Щоб уявити маркетинг регіону як цілісну систему, необхідно виділити 

принципи маркетингу регіону, суб'єкти, об'єкти, цілі, елементи, методи, склад 

програми маркетингу (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Формування системи управління регіональним 

маркетингом 
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В якості специфічних споживачів можна розглядати цільові іноземні ринки 

або вітчизняні ринки інших регіонів. Всі зазначені споживачі - фізичні та 

юридичні особи, витрачаючи гроші в регіоні, надають чинності 

мультиплікативного ефекту позитивний вплив на розвиток регіону.  

Як основні цілі (як безпосередні, так і допоміжні) регіонального 

маркетингу можуть виступати:  підвищення зайнятості, зростання доходів 

населення і якості життя, формування сприятливої демографічної структури, 

соціальний і культурний прогрес, збереження природного середовища та 

поліпшення екологічної обстановки;  вигідна для регіону реалізація ресурсного 

потенціалу;  підвищення конкурентоспроможності підприємств регіону;  

залучення в регіон нових підприємств та інвесторів з інших регіонів і країн;  

створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього 

бізнесу; залучення в регіон нових споживачів для товарів і послуг; створення 

популярності і позитивного іміджу регіону в країні і за кордоном;  внутрішній 

маркетинг, спрямований на створення корпоративної культури регіону, системи 

цінностей і самоідентифікації території, її жителів і господарюючих суб'єктів, 

розвиток соціального капіталу регіону. 

Програма маркетингу буде різною для кожного регіону, але вона повинна 

включати наступні обов'язково присутні стратегічні напрямки: маркетинг 

інвестиційної привабливості території; маркетинг іміджу; маркетинг пам'яток; 

маркетинг інфраструктури; забезпечення підтримки з боку громадян, політиків, 

організацій, розвиток соціального капіталу регіону. 

Маркетингова стратегія розвитку регіону є складовою частиною 

регіональної стратегії, під якою розуміють загальний комплексний план 

розвитку регіону, спрямований на досягнення довгострокової мети, що включає 

напрямки, завдання, пріоритети розвитку території та комплекс відповідних 

заходів, дій та рішень [2].  

Маркетингова стратегія - це логічна схема маркетингових заходів, за 

допомогою яких організація намагається вирішити свої маркетингові завдання і 

яка складається з окремих стратегій для цільових ринків, позиціонування, 

маркетингового комплексу і рівня витрат на маркетингові заходи [3, с.129].  
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Н.М. Буняк пропонує розуміти під маркетинговою стратегією регіону 

сукупність напрямків діяльності регіону на цільових ринках і відповідність 

рішень стратегічного характеру, які складаються в розробці заходів 

спрямованих на підвищення конкурентоспроможності регіону на цільових 

ринках і інтегрального показника конкурентоспроможності регіону, а також в 

розробці механізмів та інструментів реалізації обраної стратегії [1].  

Маркетингова стратегія регіону - це підсистема стратегії його соціально-

економічного розвитку, вона повинна не просто сприяти досягненню 

поставлених в основній стратегії цілей, але і визначати їх, а головне - 

забезпечувати інтеграцію всіх напрямків стратегічного регулювання, від 

промислової політики до розвитку культури і спорту. Сенс стратегічного 

маркетингу будь-якої території «полягає в тому, щоб еволюціонувати 

паралельно з базовим ринком і ідентифікувати різні товарні ринки або 

сегменти, існуючі або потенційні, за допомогою аналізу всього що підлягає 

задоволенню потреб»[4 , с. 39 ] . 

Отже,  під маркетинговою стратегією регіону  пропонується розуміти 

всебічний комплексний план глобальних дій регіону, завдяки яким він досягає 

поставленої стратегічної мети. Метою маркетингової стратегії регіону є 

розробка системи різнорівневих заходів та заходів, спрямованих на просування 

регіону всередині країни і за її межами з урахуванням всіх його особливостей і 

переваг. У процесі формування маркетингової стратегії регіону вивчення 

маркетингових можливостей розвитку регіону займає найважливіше місце, 

оскільки саме дослідження внутрішнього і зовнішнього середовища 

функціонування регіону дають можливість визначити потенціал регіону 

(трудовий, фінансовий, природно-ресурсний, виробничий) і виявити фактори, 

які зможуть забезпечити конкурентні переваги регіону серед інших регіонів.  

Маркетингова стратегія забезпечує перехід регіону  в більш привабливі 

для нього сегменти ринку та підвищення своєї значущості, 
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конкурентоспроможності в цих сегментах. Традиційно виділяються чотири 

великі групи стратегій, націлені на залучення і утримання відвідувачів і 

резидентів, розвиток виробництва чи експорту регіональних продуктів. Ці 

стратегії умовно можуть бути названі: маркетинг іміджу, маркетинг 

привабливості, маркетинг інфраструктури та маркетинг населення, персоналу. 

Жодна з них практично не може існувати в «чистому вигляді», ізольовано від 

інших, але кожна за певних умов може домінувати. 

Перераховані вище критерії носять загальний характер і не враховують 

конкретні сфери діяльності, туристичну орієнтацію, позитивний чи негативний 

імідж регіону. При визначенні здібностей і обмежень регіону необхідно 

враховувати конкретні сфери діяльності та інтереси в рамках запропонованих 

критеріїв. 

З метою виходу регіону на рівень макроекономічної системної 

конкурентоспроможності необхідно сформувати, постійно корегувати і 

реалізовувати маркетингову стратегію, алгоритм якої показаний на рис. 2.  

З рисунка видно, що маркетингова стратегія формується в рамках 

стратегії розвитку регіону з урахуванням зовнішнього середовища.  Алгоритм 

формування та реалізації маркетингової стратегії в регіоні включає в себе 

блоки: аналіз ринкової ситуації, постановка цілей та задач, формування 

стратегії, її реалізація і оцінка результатів. 

 Якщо мета не може бути досягнута наявними ресурсами, тоді необхідно 

проводити диверсифікацію видів діяльності та / або диференціацію товарів. 

Маркетингова стратегія спрямована на удосконалення всіх компонентів: товар, 

ціна і цінова політика, географія ринку і стимулювання збуту. 

Для впровадження маркетингової  стратегії розвитку необхідні значні 

зусилля, які пов'язані насамперед з формуванням інституціональних, 

організаційних, економічних і правових основ цивілізованого ринку стратегій 

розвитку. Однак ці зусилля не марні і обіцяють отримання великих вигод.  
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Рисунок 2 – Алгоритм  розробки маркетингової стратегії  регіону 

ІІ ептап  
Постановка цілей і завдань 

 
- Визначення цілей та їх оцінка 
- Визначення завдань, що необхідні для досягнення кінцевої мети 

І етап  
  Аналіз ситуації 

 
- Аналіз ресурсів регіону 
- Аналіз ринку і оцінка найбільш привабливих для регіону сегментів 
- Визначення можливих загроз 
- Визначення сприятливих можливостей 
- Аналіз конкурентного середовища 

ІV етап 
Реалізація стратегії та контроль 

 
- Виконання плану заходів 
- Контроль за досягненням запланованих цілей 

ІІІ етап 
Розробка маркетингової стратегії 

 
- Визначення структури управління маркетингом регіону 
- Формування бренду регіону 
- Вибір сегменту ринку 
- Стимулювання збуту продукції 
- Географія ринків збуту 
- Розробка ефективної політики ціноутворення 
- Визначення джерел фінансування заходів 
- Забезпеченість трудовими ресурсами 
- Оцінка ризиків 

-  

V етап 
Оцінка результатів 

 
- Оцінка ефективності стратегії на основі розроблених критеріїв 
- Оцінка ефективності стратегії  за допомогою моніторингу громадської 

думки 
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В результаті використання концепції маркетингової стратегії регіону 

можна очікувати зміни статусу категорії «стратегія розвитку», а також 

створення міцного фундаменту відносин між суб'єктами в процесі здійснення 

товарообмінних операцій як в корпоративному секторі економіки, так і в сфері 

державного, регіонального та муніципального управління. 

Слід підкреслити, що вигоду від наявності у регіону ясної маркетингової 

стратегії  отримують не тільки ті, хто орієнтується на неї у своїй діяльності, а й 

представники інших регіонів, які беруть участь у реалізації стратегії. Оскільки 

вони можуть надати як позитивний, так і негативний вплив на хід реалізації 

стратегії, то в процесах формування та реалізації стратегії необхідно 

враховувати і їхні соціально-економічні інтереси.  

Отже, регіональний маркетинг представляється найбільш ефективною 

економічною формою вирішення протиріч між галузевим та регіональним 

початком, між центром і регіонами в управлінні модернізованої  економіки 

України.  

Конкретним інструментом регіонального маркетингу є план просування 

регіону - система дій, яка створює і підтримує конкурентні переваги регіону 

протягом тривалого часу.  

Маркетингова стратегія  здатна на рівні регіону збалансувати інтереси 

безлічі суб'єктів регіонального ринку, спроектувавши на них інтереси держави. 

Вона покликана також реалізовувати загальну спрямованість реформування 

економіки в регіоні з урахуванням його особливостей. 
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ 

Стаття присвячена формуванні товарної маркетингової політики в умовах 

ринку. Розкрито мету та завдання маркетингової товарної політики в умовах 

ринку. Визначено основні складові, цілі та структуру  маркетингової товарної 

політики підприємства. Розроблена товарна стратегія маркетингової 
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товарної політики на підприємстві. Визначено переваги та недоліки товарно-

ринкових організаційних структур формування товарної політики 

підприємства в умовах ринку. Здійснено основне планування товарної 

номенклатури та її особливості. Проведено аналіз та оптимізацію товарного 

асортименту підприємства в умовах ринку. 

Ключові слова: маркетингова товарна політика, товарна стратегія, 

структура товарної політики, номенклатура, планування товарної 

номенклатури, оптимізація асортименту. 

Сьогодні більшість торговельних підприємств України й досі не 

застосовують маркетингових стратегій, не розробляють оперативних заходів у 

сфері маркетингу. Швидко реагувати на зміну ринкової кон‘юнктури і 

традиційність підприємницького мислення є своєрідним бар‘єром на шляху 

ефективної комерційної діяльності торговельних підприємств. Все це вимагає 

від них пошуку оптимальних шляхів забезпечення довгострокової позиції на 

ринку, застосування нових концепцій і моделей управління діяльністю задля 

досягнення комерційного успіху. 

Перспективним способом подолання економічної нестабільності є вміння  

торговельних підприємств адаптуватися до ринкової ситуації. За цих умов, 

пріоритетне місце належить зміні управлінської філософії торговельних 

підприємств, орієнтованої на маркетинг [3, с.4]. Вивчення особливостей, 

проблем і перспектив управління маркетингом торговельних підприємств має 

вагоме теоретичне та практичне значення. 

Метою даного дослідження є визначення основних способів підвищення 

прибутку, підвищення товарообігу та частки ринку за рахунок ефективного 

формування маркетингового товарної політики підприємства. 

Відомо те, що в сучасних умовах розробка товарної політики вимагає від 

менеджерів з маркетингу дотримання таких умов: 

- наявності стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства; 

- вільної уяви про основні цілі та збуту товарів підприємства; 

- вільного знання ринку і основні його вимоги; 
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- чіткого розуміння власних можливостей і ресурсів (дослідницькі, 

виробничі, збутові).  

Отже, маркетингова товарна політика – це цілеспрямована сукупність дій 

комерційного підприємства з метою максимального задоволення створеними 

або залученими споживчими вимогами визначених ринкових потреб [1, с.8]. До 

складу маркетингової товарної політики відносять: визначення прибуткового 

асортименту товарів та його постійне оновлення, якість продукції, упаковку, 

товарну марку, міру відповідності критеріям споживачів та інше. Визначення 

оптимальної номенклатури може передбачати різні фактори, а саме включення 

у виробничу програму підприємства товарів, виробництво та збут яких 

орієнтовано на ринкові потреби, які позитивно впливають на розвиток 

підприємства, дають досить хороший  прибуток, сприяють досягненню 

стратегічних цілей. Отже, на нашу думку, сутність маркетингової товарної 

політики полягає у визначенні, формуванні та підтримуванні оптимальної 

структури виробничого або торговельного асортименту з урахуванням 

досягнення основних цілей підприємства. 

Слід зазначити те, що товарна політика не може бути відокремлена від 

реальних умов функціонування і розвитку зовнішнього середовища 

підприємства, від специфіки його виробничо-комерційної й маркетингової 

діяльності. Створення стратегії і тактики проведення товарної політики 

потрібно здійснювати відповідно до вимог ринку і поведінки конкурентів. 

Якщо ж на підприємстві немає сформованої товарної політики, то це може 

призвести до нестійкості асортименту, втрати контролю над 

конкурентоспроможністю і комерційною ефективністю товарів. 

Отже, основним завданням товарної політики підприємства є створення 

певних видів товару (окремий виріб, послуга чи їх сукупність) та способу ним 

керування, щоб інші аспекти маркетингової діяльності були непотрібні взагалі 

або їх використовували як допоміжні для досягнення цілей підприємства. 
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Основною метою товарної політики є підвищення прибутку, підвищення 

товарообіг, підвищення частку ринку, на якому діє підприємство; зменшення 

витрат на виробництво та маркетинг, поліпшення іміджу та зниження ризиків. 

Маркетингова товарна політика складається із наступних заходів: 

- розробка товару (створення нових чи модифікація існуючих);  

- обслуговування товару (забезпечення сталості відповідних 

характеристик товару, що користується попитом); 

- елімінування (зняття товару з виробництва) 

Отже, основними завданнями та цілями маркетингової товарної політики 

підприємства при: 

- розробці нового товару або покращення існуючого є збільшення 

доходів і прибутку, досягнення конкурентних переваг, вихід на нові ринки 

збуту, підвищення існуючої частки ринку, посилення уваги; 

- обслуговуванні товару є забезпечення стабільності отримання доходів і 

прибутку, забезпечення стабільності характеристик товару, які користуються 

постійним попитом; 

- знятті товару з виробництва, підприємство має на меті зберегти 

поточний рівень доходів, оптимізувати товарний асортимент, зменшити 

витрати виробництва і обігу товарів, попит на який знижується. 

Відомо те, що товарна політика насамперед залежить від співвідношення 

темпів зростання обсягів продажу і відносної частки товару на ринку. З метою 

аналізу цього співвідношення Бостонська консалтингова група (США) ще у 

1960-х роках розробила спеціальну оціночну модель «зростання ринку – частка 

ринку», що більше відома як матриця БКГ. Виразність і простота цієї матриці 

вирізняють її з поміж інших та роблять її популярною [3, с.49]. Дана матриця є 

відображенням позицій конкурентного виду бізнесу у стратегічному просторі, 

що графічно зображується двома осями координат, та робить її використання 

вигідним для практичного застосування. 

Слід зазначити те, що товарна стратегія – це довгостроковий курс товарної 

політики, що посилаються на перспективу й передбачає вирішення 
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принципових завдань з формування, удосконалення та поліпшення 

привабливості товарного міксу, що виробляється або збувається підприємством 

[2, с. 18] 

Товарна стратегія підприємства, як одна з основних функціональних 

маркетингових стратегій, може використовувати наступні стратегічні напрями 

розвитку товарної політики: диференціація товару (товарного асортименту); 

модифікація, варіант іншого товару (товарного асортименту); елімінація. 

При визначенні стратегічних альтернатив з метою пошуку способів та 

методів освоєння цільових ринків використовується матриця «товар – ринок», 

уперше запропонована І. Ансоффом у 1966 році. 

Організація управління та розробка товару на виробництві маркетингової 

орієнтації відіграє досить важливу роль на будь-якому підприємстві. Вона 

залежить від напряму підприємства, його розмірів, номенклатури продукції, 

кількісних і якісних характеристик ринку, на якому функціонує підприємство. 

Важливу роль в товарній політиці також грає оптимальна номенклатура, 

яка, в свою чергу, є індивідуальною для кожного підприємства і складається з 

товарів, що мають попит і успішно реалізуються, які потребують 

модифікування відповідно до вимог споживачів, які потрібно вилучити з 

виробництва через невідповідність вимогам покупців. 

Планування товарної номенклатури являє собою втілення наявних або 

потенційних технічних і матеріальних можливостей у товари, які є 

прибутковими і мають споживчу цінність. 

До особливостей планування товарного асортименту слід віднести: 

- розробку асортиментної концепції, що дає наукове обґрунтування і 

чітке уявлення про перспективний асортимент; 

- цільову спрямованість і мистецтво планування, яке проявляється в 

реалізації наявних та потенційних можливості підприємства, задоволенні 

потреб покупців на високому рівні і дозволить досягти запланованого 

прибутку; 
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- планування асортименту і реалізація його передбачає здійснення 

попередньої оцінка задуму, розробки специфікації, заснованої на потребах 

споживачів, також передбачає створення дослідних зразків, здійснення 

перевірки можливостей масового виробництва, тестування товару на ринку. 

Важливою складовою товарної політики підприємства є використання 

стратегії елімінації, тобто вилучення із програми неефективних товарів. З 

виробництва знімають товари, що морально застаріли й економічно 

неефективні, хоча й, можливо, користуються деяким попитом. Рішення про 

вилучення або скорочення випуску товару в програмі підприємства передує 

оцінка якості показників кожного товару на ринку. При цьому необхідно 

враховувати об'єднану інформацію з усіх ринків збуту, щоб установити 

динаміку реальних обсягів продажів і рівня рентабельності (прибутковості), які 

забезпечує підприємству кожний з його товарів. Підприємству потрібно 

організувати постійний моніторинг і систематичний контроль поведінки товару 

на ринку, його життєвого циклу. Лише за певних умов буде отримана  

достовірна інформація, що дозволяє приймати об'єктивні й правильні рішення 

щодо своєчасного вилучення товару із асортименту [2, ст.163]. 

Товар, що вичерпав свої ринкові можливості, вчасно не вилучений з 

виробничої програми, приносить великі збитки та вимагає витрат коштів, 

зусиль і часу, які нерозмірні з одержуваними результатами.  

Слід зазначити те, що оптимізація асортименту – це безперервний процес 

реалізації товарної політики. Товарний асортимент не може бути реалізований 

один раз на весь період присутності підприємства на ринку. Оптимальний 

асортимент, зазвичай, містить товари, що перебувають на різних стадіях 

життєвого циклу товару: стратегічні товари (фаза впровадження), найбільш 

прибуткові (фаза зростання), ті, що підтримують (період зрілості, насичення 

товарного ринку), тактичні (для стимулювання продажів нового товару), ті, що 

плануються до зняття з виробництва (фаза спаду), і ті, що розробляються 

(стадія НДДКР).  
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У процесі оптимізації маркетингової товарної політики маркетологи свої 

зусилля спрямовують на головні характеристики номенклатури (асортименту). 

Проте виробництво нового товару не завжди приносить великий прибуток та 

успіх, зокрема тоді, коли не враховано специфічних вимог ринку або нових 

науково-технічних досягнень. Однак треба пам'ятати також, що випуск нової 

продукції може помітно зменшити продаж інших вигідних для підприємства 

товарів.  

Визначення місця товару на ринку передбачає оцінювання потенційних 

можливостей його комерційно досягнутого успіху, який залежить від 

своєчасної появи товару на ринку саме там і в такій кількості, що дає змогу 

максимально задовольнити потреби споживачів [2, с.28]. 

Таким чином, підприємству необхідно мати й постійно вдосконалювати 

товарну стратегію, що дозволить їй забезпечити постійну стійку структуру 

асортименту, постійний збут і стабільний прибуток. Щоб правильно 

регулювати товарну політику потрібно використовувати певний асортимент 

товарів, з метою збільшення продажу та прибутків підприємства. 

Отже, провівши дослідження щодо формування маркетингової товарної 

політики підприємства в умовах ринку дійшли до висновку про те, що 

головними завданнями товарної політики є управління якістю, 

конкурентоспроможністю, життєвим циклом товарів, товарним асортиментом 

та товарною номенклатурою. 

За допомогою різноманітних методів аналізу можна здійснити 

модифікацію товарної номенклатури. Для підвищення товарної політики можна 

використовувати стратегію диверсифікації (концентрична, конгломеративна, 

горизонтальна, вертикальна диверсифікація та спільне підприємство).  

Щоб підвищити ефективність маркетингової товарної політики 

підприємства потрібно вдосконалити та вирішити дві основні проблеми. По-

перше, підприємство повинно раціонально організувати роботу в рамках 

наявної номенклатури товарів з урахуванням стадій життєвого циклу; по-друге 

– завчасно розроблювати нові товари для заміни товарів що підлягають зняттю 
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з виробництва і виводу з ринку. Тому, підприємству необхідно мати і постійно 

удосконалювати товарну стратегію, що дасть їй можливість забезпечити стійку 

структуру асортименту, постійний збут і стабільний прибуток. 
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В статті розглядається застосування  сучасних  маркетингових комунікацій 

на підприємстві. Проаналізовано підходи до визначення поняття 

«маркетингові комунікації». Обґрунтовано важливість впровадження 

інтегрованих маркетингових комунікацій. 

Ключові слова: маркетингові комунікації, ринкове середовище, система 

маркетингових комунікацій (СМК), інтегровані маркетингові комунікації. 

Маркетингові комунікації відіграють важливу роль у діяльності 

підприємства і у залученні цільових споживачів, зміні їх поведінки в бажаному 

для підприємства напрямі. Крім цього, маркетингові комунікації посідають 

важливе місце серед засобів конкурентної боротьби.  
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Посилення ролі маркетингових комунікацій обумовлено особливостями 

середовища сучасного вітчизняного ринку. Доцільно погодитись, що сучасний 

стан економіки України характеризується певною стабілізацією, 

спостерігається зростання фінансової спроможності багатьох українських 

підприємств та їх прагнення освоювати ширше коло ринкових сегментів. Це 

примушує їх проводити агресивну комунікаційну політику та збільшувати 

власні витрати на просування. Постійно зростають розміри іноземних 

інвестицій у національну економіку, зумовлюючи долучення до 

конкуренції зарубіжних компаній з великим досвідом ведення бізнесу та 

значними бюджетами на рекламу, стимулювання та інші інструменти 

просування [1].  

Також існує тенденція, що в останні роки бізнес перейшов із ринкових 

відносин в класичному розумінні у віртуальне середовище – Інтернет, 

мобільний зв‘язок, соціальні мережі тощо, тому акценти у комунікаційній 

політиці необхідно розставляти відповідно до сучасного середовища існування 

як споживача так і підприємства. 

Залишається проблемою те, що зусилля керівників з маркетингу переважно 

спрямовуються на використання окремих інструментів системи маркетингових 

комунікацій, не враховується їх ефективність та широта охоплення цільової 

аудиторії. Також майже зовсім не приділяється уваги та не використовується 

система інтегрованих маркетингових комунікацій, яка є популярною і 

ефективної у процесі формування комунікацій у зарубіжних підприємствах. 

Метою статті є визначення сутності поняття «маркетингові комунікації» та 

його елементів,  розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення 

використання маркетингових комунікацій підприємствами у сучасних умовах. 

Маркетинговим комунікаціям та їх ефективності як в теоретичному, так і в 

практичному аспектах присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних 

авторів. Серед них роботи таких зарубіжних та вітчизняних дослідників, як  І. 

Ансофф, Г. Армстронг, В. Вонг, А.В. Войчак, С.С. Гаркавенко, П. Діксон, Дж. 

Р. Еванс, Ф. Котлер, Т.О. Примак, Е.Ромат та багато інших вчених. 
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Сьогодні існують різні підходи до визначення маркетингових комунікацій, 

так Ф. Котлер розглядає їх як специфічне поєднання засобів реклами, 

особистого продажу, стимулювання збуту і зв'язків з громадськістю [2, с. 711], 

Дойль П. – як процес передачі звернення від виробника до споживачів з метою 

представити товар або послугу компанії з привабливої для цільової аудиторії 

сторони [3, с. 402]. Ульяновський А.В. під «маркетинговими комунікаціями» 

розуміє систематичні відносини між бізнесом і ринком з метою передачі ідей, 

модифікації поведінки і стимуляції конкретного сприйняття продуктів і послуг 

окремими людьми, які агрегуються в цільовий ринок [4, с. 367].  

Тобто, спільним у твердженні авторів є те, що маркетингові комунікації є 

важливим засобом зв‘язку із цільовими споживачами і в комплексному 

застосуванні всієї системи маркетингових комунікацій (СМК) здійснюється 

вплив на вибір товару споживачем того чи іншого виробника і змінюється його 

поведінка у бажаному для підприємства напрямі. Крім цього, доцільно 

погодитись, що ефективна маркетингова політика комунікацій підприємства 

неможлива без формування комплексу її заходів [5, с. 115]. Алгоритм 

планування комплексу маркетингових комунікацій зображено на рис. 1. 

Вихідний момент формування такого комплексу – визначення його 

завдань. Такими завданнями можуть бути: привернення уваги споживачів, 

формування їхніх знань про товари чи послуги підприємства, переконань щодо 

цінності таких товарів і послуг для розв‘язання тих чи інших проблем 

споживача. Інакше кажучи, це — в кінцевому підсумку — стимулювання 

попиту, збільшення обсягів продажу, поліпшення іміджу підприємства та його 

продукції, збереження частки ринку та ін. Завдання мають бути визначені чітко 

і конкретно, що дасть змогу контролювати їх виконання, вносити відповідні 

корективи в разі будь-яких ускладнень. Визначаючи завдання, необхідно 

орієнтуватись на наявні засоби, ураховувати можливі перешкоди [5, с.120].  Як 

видно з рис. 1, система маркетингових комунікацій складається із таких 

основних елементів: реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний 

продаж, прямий маркетинг, які, на нашу думку, в синергійній взаємодії 

призведуть до одержання більшого ефекту від їх використання, аніж поодинці. 
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Визначення завдань комплексу 
маркетингових комунікацій

Дослідження цільової аудиторії 
 та бажаної  зворотної  реакції

Вибір форми звернення та засобів його 
поширення

Реклама Пропаганда
Стимулювання 

збуту
Персональний 

продаж
Прямий 

маркетинг

Формування бюджету

Формування каналів зворотного зв’язку

 
Рисунок 1 – Алгоритм формування комплексу маркетингових 

комунікацій [5, с. 115] 

Переваги та недоліки кожного із елементів представлені в табл.1. 

Таблиця 1 – Переваги та недоліки елементів системи маркетингових 

комунікацій  
Засоби впливу Переваги Недоліки 
1. Реклама Ефективний засіб для охоплення 

великих кількостей споживачів. 

Здатність до формування споживчої 

поведінки, полегшення процесу 

продажу 

Досить висока вартість. Брак 

гнучкості, трудності організації 

зворотного зв‘язку. Обмежена 

можливість укладення угод 

2. Особистий 

продаж 
Переконливий характер. Висока 

інформативність, інтерактивність, 

гнучкість, аргументованість, 

особистий контакт зі споживачами. 

Можливість укладення угод. 

Тривалість контактів 

Висока вартість 

3.Пропаганда Довірчий характер. Висока 

інформативність споживачів 
Складність налагодження 

контактів із засобами масової 

інформації. Низький рівень 

контролю за публікаціями 
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Продовження таблиці 1 

4. Стимулюван

ня продажу 
Ефективний засіб швидкої зміни 

поведінки споживачів. Гнучкість, 

тривалість, інформативність 

Легко дублюється 

конкурентами. Досягається 

лише короткостроковий ефект. 

Може погіршити імідж 

торгової марки. Досить значна 

вартість 
5.Прямий 

маркетинг 
Індивідуалізація зв‘язків зі 

споживачем. Вимірюваність 

результатів. Тривалість контактів 

Низька ймовірність отримання 

вірогідних відповідей від 

споживачів 
 

Як видно із табл. 1, всі елементи мають як свої переваги так і недоліки. 

Саме тому важливо визначити конкретний бюджет на комунікації, який є 

наявний і етап життєвого циклу продукції, адже в залежності від цих факторів 

необхідно формувати не лише засіб комунікації (або їх поєднання), але й тип 

комунікаційного звернення, який прямо залежить від етапу життєвого цикл 

продукції (послуги), яку виготовляє підприємство. 

Так, можна погодитись, що маркетинговий комунікаційний мікс (збут, 

реклама, просування товару) автори називають інтегрованими маркетинговими 

комунікаціями, які «об'єднують у собі всі інструменти — від реклами до 

упаковки, призначені для формування звернень до цільової аудиторії та 

службовців для просування продукції фірми до покупців» [6]. Тобто, 

інтегровані маркетингові комунікації являють собою концепцію, згідно з якою 

компанія ретельно обмірковує і координує роботу своїх численних 

каналів комунікації, рекламу в засобах масової інформації, особистий продаж, 

стимулювання збуту, пропаганду, прямий маркетинг, упаковку товару тощо. 

На нашу думку, саме система інтегрованих маркетингових комунікацій із 

використанням всіх елементів СМК та Інтернет-середовища покликана 

найбільш ефективно вирішувати сучасні завдання, які стоять перед 

підприємствами в умовах жорстокої конкуренції, а саме – не лише збільшити 

частку ринку, а й втримати цільових споживачів, обрати конкретні елементи 

інтегрованих маркетингових комунікацій в залежності від життєвого циклу 

продукції (послуги) тощо. Тому важливо поширювати свою діяльність не лише 

на ринку, а й охопити й сферу віртуального бізнесу – Інтернет-середовища. 
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Аналіз сучасних наукових досліджень та практики ведення бізнесу дає 

можливість стверджувати, що на сьогоднішній день комплекс Інтернет-

комунікацій складається з семи елементів: реклама, PR, стимулювання збуту, 

пошукова оптимізація, віртуальні спільноти, інтерактивний продаж та директ-

маркетинг. В таблиці наведена порівняльна характеристика структури 

комплексу комунікацій в реальному та віртуальному просторах (табл. 2)  

[7, с.29]. 

Доцільно погодитись із авторами, що  комунікації в віртуальному 

середовище більш ефективні: можливо максимально налаштувати (таргетувати) 

комунікації на цільову аудиторію (географічно, за часом, контексту, поведінки 

користувача, типу товару або послуги та ін.), моніторити та стрімко  

відстежувати їх ефективність з допомогою, наприклад Google AdWords, і on-

line коректувати [7, с.29]. 

Таблиця 2 – Комплекс комунікації традиційного маркетингу та 

Інтернет-маркетингу 

Традиційний комплекс комунікацій Комплекс Інтернет-комунікацій 
1.Реклама 1. Інтернет-реклама -  контекстна: банерна та 

текстова 
2.PR 2 .Інтернет-PR  
3.Стимулювання збуту 3. Стимулювання збуту 
4. Прямий маркетинг 4. Прямий маркетинг. 
5. Особовий продаж 5. Інтерактивний продаж 
 6. Пошукова оптимізація 
 7. Віртуальні співтовариства:  

а) форуми та чати.; 
 б) блоги; 
 в) віртуальні мережі 
 г) віртуальні ігри та світи. 

 

Порівняльна характеристика комплексу маркетингових комунікацій в 

традиційній та віртуальній економіці дозволяє відокремити форми комунікації, 

притаманні виключно Інтернет - середовищу. Вони відсутні в реальній 

економіці, мають специфічні характеристики, які проявляються завдяки 

унікальним властивостям віртуального середовища [8, с.150]. 
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Важливо також, що в Інтернет - середовищі більша кількість учасників 

комунікаційного процесу взаємодіє на відмінній від реальності моделі 

спілкування, а саме «від багатьох Ғ до багатьох». 

Отже, маркетингові комунікації слід розглядати як універсальний 

інструмент цілеспрямованого впливу на цільову аудиторію через комунікаційне 

звернення з метою безпосереднього або опосередкованого впливу на 

досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей підприємства. Система 

інтегрованих маркетингових комунікацій із використанням всіх елементів СМК 

та Інтернет-середовища покликана найбільш ефективно вирішувати сучасні 

завдання, які стоять перед підприємствами в умовах жорстокої конкуренції. 

Аналіз сутності інтегрованих маркетингових комунікацій свідчить про 

необхідність продовження досліджень та синергетичного поєднання 

традиційних та електронних маркетингових комунікацій в процесі 

маркетингової діяльності підприємств. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ 

РОЗВИТОК БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті досліджено особливості розвитку бренду В2В підприємства в 

сучасних умовах, визначено етапи побудови ефективного бренду,  

інструментарій та стратегії, що застосовується з цією метою. 

Ключові слова: бренд, стратегії розвитку бренду, В2В, інструменти побудови 

бренду, трикутник брендингу. 

У сучасних умовах промисловим підприємствам неймовірно важко 

розвинути свій бренд, особливо якщо це  В2В підприємство, тобто 

підприємство яке виробляє продукти, що будуть використовуватись іншим 

підприємством (бізнес для бізнеса). Успіх організацій, що працюють на  

промисловому ринку залежить від попиту на товари кінцевого споживання. 

Використання інструментів для побудови бренду, які використовуються 

підприємствами на ринку споживчих товарів не завжди призводить до 

бажаного результату.  

Мета дослідження полягає у визначенні особливості розвитку бренду В2В 

підприємства в сучасних умовах. 

У даній роботі досліджено безліч наукових джерел, серед яких праці Коссе 

Д.В., Яцентюка С.В., Ступака С.І.  Досить цінною працею в цій сфері є 

«Управління діловим ринком» (Business Market Management), написана Дж. 

Андерсеном і Дж. Нерусом [1]. В цих матеріалах наведені сучасні погляди на 

особливості розвитку В2В підприємств та їх функціонування в сучасних 

умовах. 
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На сьогоднішній день існує безліч визначень поняття «бренд». Бренд – це 

асоціації, образ товару, що існує у споживача; це «якісна» торговельна марка, 

що має репутацію у покупців і добре продається протягом тривалого часу. 

Успіх бренду залежить від: розуміння потреб споживачів, правильного 

позиціонування товару на ринку, цінності торговельної марки для споживачів 

тощо. Сутність бренда полягає у максимально короткому вираженні його ідеї, 

позиції й унікальності, яке закладається на етапі формування бренда і є 

фундаментальним елементом його подальшого розвитку. Відмінні 

характеристики бренда, які відповідають за його диференціацію від 

конкурентів, включають раціональні (функціональні) та емоційні 

характеристики [6, с.150]. 

 Для створення потужного бренду необхідно керуватись певними 

правилами. Дмитро Коссе у свої статті акцентує свою увагу на послідовності, 

як невід‘ємному елементі при побудові сильного бренду [4]. Подання 

послідовної ідентичності аудиторії стимулює почуття довіри і комфорту для 

споживачів і може пройти довгий шлях у створенні легко впізнаваного 

зображення для компанії. Компанія, котра представляє себе непослідовно, 

сприймається непрофесійною. 

Узгодженість стратегії і позиціонування починається з координації 

візуальних активів у всіх місцях, де представлена компанія: веб-сайт, облікові 

записи в соціальних мережах, оголошення, матеріали для друку тощо.  

Автор не радить спиратися занадто сильно і не обдумано на тенденції 

дизайну, але і не наполягає на консерватизмі. Збереження новітніх тенденцій 

брендингу та дизайну – є одним з ключових моментів в процесі розвитку 

підприємства в сучасних умовах [4].  

Одним з основних питань розвитку бренда є визначення його необхідності 

розширення або збільшення брендового портфеля, тобто вибору бренд-

стратегії. 
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Бренд-стратегією підприємства є довгостроковий підхід до розвитку 

бренду, що дозволяє зміцнити положення бренда на ринку і витиснути 

конкурентів з лідируючих позицій [9, с. 84]. 

Важливо зауважити, що створення бренд-стратегії має розпочинатися зі 

з'ясування — чи взагалі потрібен власнику чи керівникові фірми бренд. 

Цінність брендингу й досі не є очевидною для багатьох українських власників.  

Впізнаваність бренду є рушійною силою, котра здатна постійно 

збільшувати свою аудиторію. У такому разі важливо звертати увагу на 

розробку комунікаційних повідомлень та стратегій просування. 

В першу чергу визначається — що та в якій послідовності має доноситися 

до цільової групи. Хороший меседж відрізняється конкретністю, зрозумілістю 

та здатністю викликати інтерес до бренду. 

Зміст комунікаційних повідомлень мусить стосуватись, в першу чергу, 

атрибутів та раціональних переваг, а потім, по мірі засвоєння, рухатися до 

використання емоцій. Наприклад, на Auto.Ria продається до 1400 машин на 

день. Це й стало змістом комунікаційного повідомлення. Такий простий меседж 

відкинув назад усіх, хто намагався щось робити на цьому ринку. 

Як правило, бренд-стратегія створюється у два-три етапи. Для кожного 

визначаються основні канали комунікації, стратегічні імперативи, інструменти, 

які допомагають формувати тривалі стосунки з брендом. Якщо на етапі запуску 

мова про довіру ще не йде, ти більше кричиш про себе, то при переході на етап 

зростання - критично важливим завданням стає формування довірчих відносин 

між брендом і покупцем [6].  

З метою отримання стійкої довгострокової переваги бренд повинен 

формуватися не стохастично, а цілеспрямовано і скоординовано. Як наслідок, 

варто наголосити на основних етапах. 

Етап підготовки передбачає координацію та систематизацію бачення 

компанії майбутнього бренду, вектору його розвитку та ринкового середовища. 

Насамперед підприємству потрібно оцінити об‘єкт, який зможе принести їй 

найбільше прибутку у довгостроковому періоді. Для цього, поряд із 
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традиційними методами сегментування ринку, необхідно стежити за новими 

тенденціями, що впливають на формування потреб і смаків потенційного 

споживача. Врахувавши тенденції, що зароджуються, можна прогнозувати 

майбутню поведінку споживача та створювати новий бренд, що б відповідав 

баченням ринку у майбутніх періодах. На етапі формування стратегії та ідеї 

бренду відбувається узгодження ідеології, а саме – архітектури, платформи та 

позиціонування. На цьому етапі важливо дати відповідь на такі запитання:  Як 

позиціонують себе найближчі конкуренти?  Як фірма позиціонувала себе та 

свою продукцію у минулому? Які зміни чекають фірму на ринку у 

довгостроковій перспективі (від 10 і більше років) і як ці зміни можуть 

вплинути на наповнення дистрибуційного портфеля бренду? 

Створення ідентичності передбачає затвердження назви бренду і 

необхідних підбрендів, логотипа чи фірмового знаку та слогана. На наступному 

етапі розробляється так звана книжка бренду (Brand book), в якій описані 

методи та форми передачі інформації про бренд контактним аудиторіям. Під 

час виходу бренду на ринок реалізується програма впровадження, яка включає 

інформаційну підтримку, тренінги для персоналу та детальний план 

комунікацій із контактними аудиторіями [7, с.249].  

Необхідно звернути увагу і на інструменти для побудови бренду. Це 

засоби маркетингових комунікацій, за допомогою яких компанія інформує, 

переконує і нагадує покупцям про свої товари та бренди. Вони виступають в 

ролі «голосу» бренду і створюють платформу для налагодження діалогу та 

формування відносин зі споживачами. Інструменти будівництва бренду, 

використані в B2B і B2C-сфері, не мають особливих відмінностей. В обох 

випадках програма маркетингових комунікацій включає в себе одні й ті ж 

основні види комунікацій:  продаж;  прямий маркетинг;  PR;  спеціалізовані 

покази і виставки;  реклама;  просування продажів [6, с.247] 

Після визначення необхідних інструментів слід звернутись до  аналізу 

ринку та конкурентів. Бренд-стратегія залежить від рівня розвитку ринку та від 

того, наскільки структурованим він є. Якщо бізнес працює на молодому ринку 
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— стратегія має бути агресивнішою. Якщо ж ринок досягнув етапу зрілості, то 

потрібно рухатися в напрямку нішевих продуктів. 

Надихаючий приклад позиціювання на ринку з сильним брендом-

конкурентом – це Sprite. Коли його виводили на ринок США, бренд Coca Cola 

вже був дуже потужним. Щоб привернути увагу до свого нового бренду, Coca 

Cola Company сказала американським споживачам: «Sprite – це не Cola!». Тобто 

якщо є сильний конкурент, потрібно робити щось таке, що могло б чітко 

показати: ви — це не він [6].  

Особливо важливим і специфічним є процес розвитку бренду для В2В 

підприємства. В2В - скорочення від англійських слів "business to business", в 

буквальному перекладі - бізнес для бізнесу. Це сектор ринку, який працює не на 

кінцевого, рядового споживача, а на такі ж компанії, тобто на інший бізнес. 

Прикладом В2В – діяльності, наприклад, може бути надання рекламних послуг. 

Під терміном В2В також розуміється забезпечення будь-яких виробничих 

фірм супровідними послугами, додатковим обладнанням. Однак у загальному 

сенсі визначенню B2B відповідає будь-яка діяльність, спрямована на клієнтів, 

які є юридичними особами  [8]. 

Динаміка розвитку ринку В2В примушує компанії боротися за свій успіх, 

щоб перевершити успіхи конкурентів. Передусім це стосується правильного 

формування стратегії і тактики поведінки на ринку, яка не лише дозволить 

залишатися на плаву, але і змусить конкурентів переглядати свої плани і 

будувати нові аналітичні прогнози. 

Сучасний цикл В2В-стосунків знаходиться в постійному розвитку, але 

дуже часто навіть самі учасники сприймають В2В як дуже вузьку ділянку 

економіки, де діють інші, відмінні від інших ринків закони, у тому числі й з 

просування товарів і послуг, залучення покупців тощо. До чого варто 

придивитися під час планування бізнес-активності, які головні тенденції ринку 

В2В і що варто змінити вже зараз?  

Зміст комунікацій промислового бренду також має свої особливості в 

порівнянні зі споживчим брендом. У B2C-сфері основною метою утримання є 
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формування обізнаності і емоційного досвіду, які ведуть до переваги бренду, а 

в сфері промислового призначення воно виконує важливі практичні функції. 

Інструменти комунікації слід чітко направляти на переваги товару або послуги, 

а також на конкретні потреби, які можуть бути з їх допомогою задоволені. У 

число таких потреб може входити, наприклад, зниження витрат, накладних 

витрат, підвищення продуктивності та / або якості, гнучкості і можливості 

розширення [8]. 

Впевненість в тому, що поточні і потенційні покупці, а також преса 

зацікавлені в продукції і обізнані  так само, як і підприємство, може стати 

причиною хибних дій у сфері комунікацій. Покупців не цікавить сам товар: як 

правило, вони зацікавлені у вирішенні своїх проблем. Перш ніж компанія 

зможе запропонувати спеціальне рішення, що підкреслює і просуває будь-який 

тип конкретних можливостей, у неї наявних, необхідно виявити потреби своїх 

покупців. Проте багато B2B-компанії продовжують засипати своїх потенційних 

клієнтів горами паперів, в яких детально розповідається про їх компетенції і 

можливості. 

У секторі товарів і послуг промислового призначення, особливо в разі 

використання стратегії корпоративного бренду, основну роль відіграють 

ефективна сегментація і вибір мети. Як правило, інформація, що має значення 

для інвесторів, не є мотивуючою для потенційних покупців. Компанія, що 

володіє диверсифікованим асортиментом товарів і послуг, повинна розуміти, 

що різні цільові групи часто цінують різні вигоди. Не часто одна стратегія 

комунікації може підходити всім без винятку. 

Крім того, в учасників купівельного центру в B2B-секторі може бути різна 

мотивація і залученість в процес прийняття рішень. Малоймовірно, що всі 

члени такого центру будуть зацікавлені в одних і тих самих цінностях бренда. 

Стратегії продажів, використовувані компаніями на ділових ринках, повинні 

бути підкріплені чітким розумінням процесу обробки інформації, який 

відбувається при прийнятті рішень покупцями, які належать до B2B-сфері. 

Хоча характер багатьох промислових товарів і ринків може вимагати особливої 
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уваги до функціональних цінностям бренду, необхідно розуміти, що ті, хто 

здійснює організаційні покупки, можуть приймати свої рішення під впливом 

емоційних чинників, таких як довіра, безпеку і душевний спокій [6]. 

Емоційні стимули - засіб, за допомогою якого фахівці з маркетингу можуть 

привернути увагу до інших функціональних цінностей бренду. Для продавця 

комунікація цінності бренду, що демонструє розуміння психологічних турбот 

промислового покупця, може стати сильним джерелом відмінності на ринках, 

де домінує орієнтація на функціональність [3]. Комунікація бренду, яка не 

враховує ту цінність, котру різні члени купівельного центру пов'язують з 

нематеріальними складовими цього бренду, може зашкодити процесові 

продажів, привівши компанію до провалу. Для створення успішних комунікацій 

B2B-бренду необхідні стратегії продажів, які включають в себе цінності 

бренду, пов'язані з соціальними та психологічними, а також раціональними 

турботами різних покупців. 

Для того щоб створити відповідну стратегію комунікацій, необхідно точно 

знати, кому призначається інформаційне повідомлення. Зробити це можна за 

допомогою цілісного підходу, що враховує, що відносини в B2B-секторі 

представляють собою комплексну взаємодію, на яке впливають 

найрізноманітніші учасники. Подібний цілісний маркетинговий підхід 

передбачає наявність зовнішнього та внутрішнього маркетингу, а також 

маркетингу взаємодії, що видно з «трикутника брендингу», представленого на 

рис.1. На рисунку показані пересічні відносини між трьома найбільш 

важливими учасниками ринку: компанією, покупцем і посередниками. 

Зовнішній маркетинг пов'язаний з постійною роботою в області ціноутворення, 

дистрибуції та просування товарів і послуг покупцям. Внутрішній маркетинг 

включає в себе всі дії, за допомогою яких відбувається навчання і мотивація 

посередників, що дозволяють перетворити їх в справжніх посланців бренду. На 

роботу із зовнішніми і внутрішніми комунікаціями безпосередньо впливає 

компанія, а на маркетинг взаємодії впливають головним чином заходи 

внутрішнього маркетингу. 
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                    Широка публіка 

 

 

   Внутрішній маркетинг                                                                             Зовнішній 

маркетинг 

 

                                          Маркетинг взаємодії 

Рисунок 1 – Трикутник брендингу 

Трикутник брендингу наочно показує, що всі три комунікативні підходи 

мають рівне значення. Сьогодні, якщо підприємство хоче створити успішний 

бренд, воно вже не можете покладатися тільки на зовнішній маркетинг.  

Цілісний маркетинг має основне значення в секторі надання послуг, де 

прихильність покупця і постійне якість обслуговування залежать від багатьох 

змінних. 

У зв'язку з тим, що відносини в B2B-секторі представляють собою складні 

взаємини, на які впливають найрізноманітніші їх учасники, використання 

цілісного підходу має особливе значення. Подібний маркетинговий підхід 

передбачає наявність зовнішнього, внутрішнього маркетингу, а також 

маркетингу взаємодії, що випливає з «трикутника брендингу». Сьогодні вже 

недостатньо покладатися лише на зовнішній маркетинг. Проте все ще є безліч 

промислових підприємств, які не здійснюють ефективної внутрішньої 

комунікації суті і цінностей свого бренду.  

Висновок. Враховуючи вищезначене можна зробити висновок, що на 

сьогоднішній день все ще існує безліч промислових підприємств, які не 

здійснюють ефективної внутрішньої комунікації  і не доносять цінності свого 

бренду власним працівникам. Якщо ні у кого не знаходиться часу на те, щоб 

роз'яснити співробітникам компанії сенс її бренду,  в більшості випадків заходи 

брендингу приречені на провал. Необхідно розуміти значення того, що 

відбувається в самій компанії, і розробляти внутрішні програми для роз'яснення 

Компанія 

Посередник Покупці 
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співробітникам того, що являє бренд, куди рухається компанія і які кроки 

необхідно зробити, щоб дістатися мети.  

Створення бренду потребує великих інвестицій, кожен бренд, що 

просувається підприємством, вимагає сильної рекламної підтримки і 

відповідних витрат.  А невеликий розмір і спеціалізований характер більшості 

B2B – підприємств  ще більше ускладнює процес підтримки уваги, необхідних 

для подібних брендів. Саме тому в сучасних умовах ефективний розвиток 

підприємства вимагає  ретельного підбору індивідуальної стратегії розвитку 

бренду. 
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ОЦІНКА РІВНЯ ЗАДОВОЛЕННОСТІ СПОЖИВАЧІВ 

У статті розглядаються ключові аспекти формування лояльності споживача. 

Проведено дослідження рівня лояльності, що пов'язано з багатомірністю цього 

поняття. Представлена класифікація типів складнощів, що виникають при 

оцінці рівня лояльності споживачів. 

Ключові слова: споживач, лояльність, купівельна поведінка, довіра, 

моделювання поведінки. 

Останнім часом заходи щодо формування лояльності споживача 

реалізуються значним числом компаній, що відносяться до різних сфер, проте 

часто успішність цих процесів є досить сумнівною. Дане явище може бути 

частково викликано тим, що компанія не завжди може оптимальним чином 

оцінити рівень лояльності споживачів, і, відповідно, власні зусилля в даному 

напрямку і отримані результати. 

Вирішенню завдання побудови концепцій і методів параметричної оцінки 

лояльності споживача присвячена велика кількість досліджень. Внаслідок того, 

що поняття лояльності споживача є комплексним, в дослідженнях в цій галузі 

існує безліч різних, часто суперечливих підходів. З іншого боку, також 

використовуються спрощені методи дослідження, засновані виключно на 

одному параметрі, наприклад, на аналізі поведінкових аспектів (відносної 

частоти покупок). Важливим аспектом є те, що на сьогоднішній день немає 

єдиного підходу до того, як саме повинен бути визначений рівень лояльності 

споживача. 

Відсутність стандартизованої комплексної методики оцінки рівня 

лояльності, крім усього іншого, несе небезпеку дискримінації по відношенню 

до споживачів (щодо ціни, обслуговування та ін.), Тобто заохочення групи 
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клієнтів, яких насправді навряд чи можна віднести до лояльних. В якості 

ілюстрації можна відзначити дослідження, в результаті якого з'ясувалося, що, 

якщо компанія приймає рішення надати пільги 20-ти відсоткам кращим 

споживачам, насправді керівництво невірно оцінює 55% з даних 20% [9]. З 20% 

споживачів, які дійсно заслуговують пільг, їх отримують 45%. З 80% 

споживачів, які насправді не є цінними для компанії, пільги отримають 15% 

клієнтів. Такий стан речей може особливо негативно позначитися на ставленні 

до компанії тих споживачів, які повинні були отримати пільги або винагороду, 

однак цього не сталося. Це, в свою чергу, може в значній мірі сприяти тому, що 

споживачі починають активніше розглядати конкурентні пропозиції. 

Очевидно, що лояльність споживача схильна до впливу безлічі факторів і 

залежна від різних змінних. Цей факт, безсумнівно, перешкоджає можливостям 

оцінки рівня лояльності, в першу чергу, безпосередньо в практичній площині. 

Адже вимога часу така, що компанії необхідний постійний моніторинг своєї 

маркетингової діяльності, що має на меті впровадження нових технологій і 

інструментів, вдосконалення процесів і впровадження принципів клієнтського 

маркетингу як частини філософії бізнесу, фокусування на безперервному 

контакті і взаємодії компанії зі споживачами. 

Переходячи до розгляду особливостей і труднощів оцінки лояльності 

споживачів, необхідно, перш за все, відзначити, що лояльність розглядається як 

стійка поведінкова реакція покупця щодо певного бренду, що виникла в 

результаті психологічного процесу оцінки [7]. Таким чином, лояльність є 

багатовимірним конструктом [2]. Можна припустити, що існує взаємозв'язок 

між оцінками споживача і його купівельною поведінкою, однак варто 

зауважити, що у даної теорії існує чимало противників, які стверджують про 

відсутність стійкої і чітко вираженої залежності між поведінковими і 

«неповедінковими» компонентами. 

Комплексність даного поняття полягає переважно в тому, що розвиток 

лояльності необхідно розглядати як мультифазну модель, що характеризується 
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тим, що вона зачіпає комплекс взаємовідносин і динамічні процеси всередині 

формування лояльності [10]. До елементів моделі відносяться когнітивна, 

афективна і конативна стадії. Когнітивна ступінь пов'язана з інформаційними 

складовими і індивідуальним сприйняттям ціни, якості і вигод. Другий рівень 

(афективний) характеризується формуванням у споживача прихильного або 

неприхильного ставлення до продукту. Це пов'язано з задоволеністю і 

перевагою, а також з оцінкою досвіду. Ці фази є передумовою третьої, 

конативной, стадії. Вона пов'язана з індивідуальними намірами щодо подальшої 

поведінки споживача. Поведінкові наміри, безумовно, є провісниками дійсної 

поведінки, проте в досить обмеженій кількості, очевидно, що детермінанти 

дійсної поведінки споживача більш складні і комплексні [6]. Стадії моделі 

розвитку лояльності (когнітивна, афективна і конативна) можуть бути не 

синхронізовані або не перебувати в лінійній залежності. Можна припустити, що 

сумарна лояльність споживача накопичується поступово, у міру проходження 

через всі етапи взаємодії з компанією. При цьому очевидно, що лояльність, 

сформована на попередньому етапі, буде впливати на подальші стадії [1]. 

Можна говорити про криву лояльності для конкретного споживача, форма якої 

може змінюватися з плином часу, тобто формування лояльності є динамічним 

процесом. 

Згаданий вище динамічний характер процесу також викликаний 

безпосереднім зовнішнім оточенням і ситуаційними чинниками. Споживачі 

виявляють різні типи лояльності до брендів різних продуктів або послуг. Отже, 

необхідно брати до уваги специфіку кожної окремої компанії при побудові 

індивідуальної моделі вимірювання лояльності. Не можна не відзначити, що в 

даний час досить рідкісною є ситуація, коли споживач протягом тривалого 

періоду купує один і той же бренд, не перемикаючись на інші, тобто не 

спостерігається так званий пошук різноманітності («variety seeking»). Ідея 

ексклюзивності є однією з головних в питанні про лояльність. Однак варто 

зауважити, що на практиці подібна ситуація зустрічається досить рідко. У 
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багатьох дослідженнях, присвячених цій проблемі, відзначається, що споживачі 

схильні час від часу міняти бренди незалежно від ступеня задоволеності або 

залученості [3]. Процес вимірювання лояльності споживача ускладнює також ту 

обставину, що схильність зберігати вірність марці у всіх споживачів різна, а 

рівень лояльності до продуктів деяких категорій відносно вищий (продукти, що 

надають соціальні, символічні або емоційні вигоди). 

Процеси, що лежать в основі формування лояльності, знаходяться під 

значним впливом рівня причетності споживача, тому що пов'язані зі 

збільшенням цінності що сприймається, а причинно-наслідкові зв'язки 

характеризуються наявністю двох шляхів формування (прямо і 

опосередковано). Витрати переходу не впливають на взаємозв'язок між 

сприйманням цінності, задоволеністю та лояльністю окремо, а надають 

сукупний вплив на лояльність [14]. Чиста корисність з точки зору її сприйняття 

споживачем визначається як різниця між вигодами і витратами переходу і 

визначає можливості подальшої підтримки відносин з компанією. Якщо рівень 

сприйняття цінності та задоволеності високий, то витрати переходу знижують 

чисту корисність переходу на іншого постачальника. Навпаки, якщо 

задоволеність і сприйнята цінність нижче середнього, споживачі схильні 

переоцінювати власні втрати. У такому випадку витрати переходу незалежно 

від їх рівня здаються менш значними порівняно з потенційними втратами. 

Можна зробити висновок, в якості основних атрибутів, пов'язаних з 

лояльністю, можна відзначити рівень конкуренції, диференціацію пропозиції, 

кількість покупців, бар'єри переходу, а також рівень залученості і частота 

покупок. 

Суттєвим аспектом розглянутого питання стає досвід взаємодії з брендом, 

який впливає не тільки на ступінь задоволеності в минулому, але і на майбутню 

лояльність споживача. Найчастіше методики вимірювання лояльності 

передбачають оцінювання, прогноз майбутньої поведінки споживачів, що має 

на меті наявність двох його форм: наміри та очікування. Наміри визначають 
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свідому дію, вибір, що ґрунтується на внутрішніх детермінантах, що 

знаходяться під контролем споживача, таких як задоволеність і готовність до 

переходу[12]. Очікування - оцінка власної майбутньої поведінки, при 

врахуванні зовнішніх факторів, неконтрольованих споживачем (довіри і 

витрати переходу). Довіру можна визначити як очікування споживачів, що 

компанії виконає свої обіцянки, а проблеми, в разі їх виникнення, будуть 

вирішені [11]. Довіра, таким чином, є оцінкою майбутньої поведінки компанії і 

явно включає фактори, непідконтрольні споживачеві. Зовнішні фактори 

являють собою складність моделювання поведінки. Тобто, для споживача 

можуть існувати мотивації або причини, щоб діяти певним чином, що 

виражається у формі наміру, проте він передбачає, що існують також чинники, 

які непідвладні контролю з його боку, що знаходять своє відображення в 

очікуванні. Якщо споживач стверджує, що він має намір змінити компанію, в 

своєму судженні він спирається на поточну ситуацію і на конкретні причини. 

Однак в разі якщо він висловлює сподівання, приймаються до уваги зовнішні 

фактори, такі як, наприклад, можливе більш привабливі пропозиції 

конкурентів. Таким чином, конструювання майбутньої поведінки будується на 

різних джерелах інформації і на різних когнітивних процесах. 

Нерідко при розгляді даної проблематики до уваги приймаються лише 

простий і прямий вплив тих чи інших факторів на лояльність, в той час як для 

отримання більш повної картини важливо враховувати складні причинно-

наслідкові (прямі і непрямі) зв'язки між лояльністю і детермінантами. У разі, 

якщо причинно-наслідкові зв'язки між детермінантами і лояльністю мають 

протилежну спрямованість (позитивну і негативну), має місце ефект противаги. 

Він може привести як до зниження загального впливу на формування 

лояльності, так і до переваги того чи іншого ефекту (позитивного або 

негативного). Можна відзначити наявність прямого зв'язку між внутрішніми 

детермінантами і намірами, котрі виражає споживач, а також між зовнішніми 

факторами і його очікуваннями, при наявності також непрямого впливу між 

конструктами. 
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Що ж стосується питання про методику визначення рівня лояльності 

споживача, вона традиційно оцінюється за допомогою ряду стандартизованих 

питань або показників. Питання призначені для складання рейтингу, що 

відображає ступінь ймовірності позитивного ставлення та поведінки клієнта по 

відношенню до компанії. При спробі оцінки рівня лояльності споживача в 

багатьох дослідженнях за основу беруться фундаментальні компоненти 

лояльності, тобто поведінкові, пов'язані зі ставленням складові, а також їх 

поєднання. 

Перевагою вимірювання рівня лояльності на основі поведінкової змінної є 

те, що вона включає найбільш релевантний критерій - безпосередньо покупки. 

Однак головним обмеженням стає те, що при цьому не розглядаються причини 

і мотиви купівельної поведінки, природа відносин споживача до бренду, а 

також відсутнє чітке розмежування між лояльністю до бренду і іншими 

формами повторних покупок (наприклад, звичка). 

Складові «сприйнятої» лояльності виміряти і, відповідно, інтерпретувати 

складніше, оскільки мова йде про переваги і порівняння споживчих поглядів. В 

даному випадку основним способом отримання інформації будуть опитування 

споживачів і експертів. В якості індикаторів лояльності виступають, в першу 

чергу, обізнаність як ступінь популярності діяльності компанії на цільовому 

ринку, готовність споживача до рекомендації, а також задоволеність. 

Задоволеність в більшості випадків є невід'ємною частиною формування 

лояльності, проте, ступінь її впливу може варіюватися. У зв'язку з цим важливо 

відзначити такий аспект, що в той час як задоволеність як така є пасивною 

споживчою кон'юнктурою, лояльність має на меті активні дії [4]. Однак, 

незважаючи на існуючі обмеження задоволеності як показника лояльності, 

применшувати її значення було б помилкою. 

Під час обговорення даного методу неминуче виникає істотне протиріччя 

в дефініціях «переваги» і «лояльності». Перевага являє собою усвідомлений 

вибір в рамках альтернатив, а лояльність - дію, покупку. Таким чином, має 
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місце концептуально відмінне бачення лояльності як соціально-психологічного 

феномена. Даний метод оцінки відображає «стан свідомості» споживача, але не 

дію. З іншого боку, оцінка відносин споживача більш тісно пов'язана з 

процесом прийняття рішення про покупку, ніж аналіз поведінки, а також 

дозволяє судити про причини такої поведінки і допомагає розмежовувати 

ефект, наприклад, від короткочасних акцій стимулювання продажів. 

Оцінка загального рівня лояльності покупців передбачає фіксацію 

наступних аспектів: перцепційний (відношення), трансакційний (поведінку), 

репутаційний (ймовірність рекомендації), конкурентний (нечутливість до дій 

конкурентів). 

У певному сенсі, тенденція до спрощення методик і алгоритмів визначення 

рівня споживчої лояльності, які можливо здійснити саме на практиці, що само 

по собі є вкрай цінним, знайшла своє відображення в моделі «Secure Customer 

Index® (SCI®)». Відповідно до даного методу, респонденти можуть бути 

класифіковані як «вірні», якщо рівень їх задоволеності високий, вони 

безумовно будуть робити повторні покупки і рекомендувати організацію іншим 

[5]. Ці параметри стають ключовими в процесі оцінки рівня споживчої 

лояльності. Вже згадана методика може бути доповнена компонентами, 

покликаними визначити перевагу споживачами компанії іншим, а також 

ступінь, в якій споживачі вірять, що компанія зуміла завоювати їх лояльність. 

Таким чином, спектр компонентів дозволяє розглядати лояльність як 

«континуум». Важливим представляється довгостроковий моніторинг рівня 

лояльності, що дає більш повне враження про взаємини і купівельне 

поводження. 

Таким чином, представляється можливим таким чином об'єднати підходи 

до визначення рівня лояльності споживача. В якості одного з прикладів 

подібної комплексної методики оцінки можна відзначити модель SERVLOYAL 

[13]. Концепція моделі є взаємодією наступних змінних, а саме: поведінкових, 
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аспектів відносин, когнітивних, конативних, афективних, аспектів довіри та 

аспектів зобов'язання. 

Перевага даної моделі полягає, перш за все, в тому, що вона відповідає 

вимогам сьогодення, тобто дозволяє досліднику розглядати лояльність саме в 

сукупності її складових частин, що дає більш повну картину. Однак 

представлена модель також є спірною, так, наприклад, деякі дослідники 

дотримуються думки, що останні змінні (аспекти довіри і зобов'язання) є 

скоріше провісниками формування лояльності, ніж її компонентами [8]. 

Також до питання про труднощі оцінки рівня лояльності можна віднести 

те, що купівельна поведінка може бути проаналізовано протягом певного 

тимчасового відрізка, в той час як компоненти лояльності, пов'язані зі 

ставленням, оцінюються в конкретний момент часу, що має на увазі 

необхідність узгодження згаданих елементів. 

Сучасні дослідження мають ряд обмежень, з яких основним є те, що в 

існуючих моделях споживач розглядається як ізольований індивід, який 

виключений із соціально-економічного контексту. Якщо та чи інша модель 

зводиться до опису лояльності по відношенню до одного бренду, з цієї причини 

немає впевненості в тому, що вона буде актуальною в контексті безлічі брендів. 

Спроби удосконалити механізм інтерпретації свідчать швидше про 

невпевненість багатьох авторів в точності оцінки лояльності на основі тільки 

одного з параметрів. 

Після проведення огляду методик, призначених для визначення рівня 

лояльності споживачів, можна зробити висновок, що їх відмінності полягають в 

тому, який саме фактор є ключовим (поведінка або ставлення споживача). 

Щодо комплексних оцінок можна помітити, що параметри оцінки в цілому 

схожі, основні складові притаманні більшості з них, відмінність полягає в 

способі їх комбінації. Далі представляється можливим класифікувати види 

складнощів, що виникають при оцінці рівня лояльності споживача (табл.1). 

 



524 

Таблиця 1 – Складнощі, що виникають при оцінці рівня лояльності 

споживачів 

Типи труднощів Зміст Можливі шляхи подолання 
 
 
 
 

Безпосередньо 

пов'язані з 

сутністю 

лояльності 

• багатовимірність (аспекти, пов'язані 

з поведінкою та зі ставленням)  
• комплексність, 
- когнітивні,  
- афективні (задоволеність, оцінка 

досвіду, переваги)  
- конативні компоненти  
• динамічність  
- вплив попереднього досвіду на 

майбутнє  
- постійний розвиток лояльності 

1. постійний моніторинг 

діяльності компанії з точки зору 

всіх аспектів її взаємовідносин 

зі споживачами  
2. дослідження з метою 

уточнення факторів, що 

формують лояльність, і 

складання їх рейтингу 
3. постійна діагностика рівня 

виконання по кожному з 

факторів 
 
 

Пов'язані з 

зовнішнім 

середовищем 

• опис лояльності в контексті безлічі 

брендів  
• рівень конкуренції  
• диференціація пропозиції  
• кількість покупців  
• бар'єри переходу 
• частота покупок  
• рівень залученості 

1. постійний моніторинг 

зовнішнього оточення  
2. врахування специфіки галузі, 

ринку, продукту та інших 

параметрів, що може допомогти 

уникнути оцінки ізольовано 
 

 
 
 
 
 

Недоліки методик 

оцінки рівня 

лояльності 

• один з критеріїв стає переважаючим  
- поведінкові аспекти (не 

враховуються причини поведінки)  
- афективні аспекти (складність 

оцінки та інтерпретації)  
• неузгодженість за часом  
• спрощення методики  
• складність практичного 

застосування  
• складність моделювання майбутньої 

поведінки 

1. проведення додаткових 

досліджень з метою пошуку 

оптимальної комбінації змінних  
2. індивідуалізація при розробці 

методик оцінки рівня 

лояльності на основі ключових і 

обов'язкових компонентів 
 

 

Можна зробити висновок, що поряд з важливістю стандартних заходів в 

рамках вдосконалення маркетингової діяльності, що лояльність формується під 

впливом всієї сукупності аспектів діяльності компанії і її взаємин зі 

споживачем, ключовим стає індивідуалізація підходу до формування методики 

оцінки рівня лояльності кожної конкретної компанії, це має на увазі 

необхідність додаткових досліджень в даній сфері.  

Можна відзначити, що протиріччя між активними і пасивними елементами 

лояльності, стають, мабуть, основними. На перший план виходить завдання 

балансування активних і пасивних елементів лояльності, минулого досвіду і 
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майбутньої поведінки споживача в межах «континууму», індивідуалізація і 

адаптація методик, а також постійний моніторинг діяльності компанії і її 

зовнішнього оточення. 

Таким чином, подальшою метою дослідження в даному напрямку може 

вважатися розробка комбінованої методики. яка надавала б достовірні дані і 

була придатна для практичної діяльності. Складність практичного проведення 

дослідження рівня лояльності споживача. обумовлена, в тому числі, 

необхідністю всебічного обліку різноманіття чинників, пов'язаних з різними, як 

внутрішніми, так і зовнішніми сферами, а також труднощами інтерпретації 

отриманих даних, мається на увазі необхідність подальшого, глибшого 

вивчення даної проблематики, з метою створення найбільш повної і об'єктивної 

картини, яка допоможе компанії скорегувати, в разі потреби, та оптимізувати 

дії на прямі побудови довгострокових взаємовигідних відносин зі споживачем, 

а також стане запорукою досягнення інших цілей, безпосередньо або побічно 

пов'язаних з високим рівнем лояльності споживачів. 
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