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СЕКЦІЯ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ТА КОНТРОЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

УДК 658.589:663/664(045) 

Бондарчук М.А. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 

У статті розкрито теоретичні аспекти аналізу собівартості промислової 

продукції підприємства. Визначено інформаційне забезпечення аналізу 

собівартості промислової продукції та розглянуто основні його методи. 

Ключові слова: собівартість промислової продукції, економічний аналіз, 

витрати, фінансова звітність, бухгалтерський облік, калькуляція. 

В сучасних умовах собівартість промислової продукції підприємства 

впливає не лише на фінансові результати діяльності, а й на якість виготовленої 

продукції, можливість розширення виробництва та конкурентоспроможність 

підприємства на ринку. Аналіз собівартості промислової продукції сприяє 

економному витрачанню усіх видів ресурсів, виявленню та ліквідації 

недоліків, підвищуючи тим самим ефективність діяльності підприємства 

загалом. 

Пpoблeмaм, пoв’язaним з тeopeтичними тa пpaктичними питaннями 

пoняття, cутнocті, зміcту собівартості промислової продукції, її аналізу в 

нaукoвій літepaтуpі пpиcвячeнo чимaлo пpaць, cepeд якиx нaйбільш вaгoмі 

пpaці: Чернелевського Л.М., Чумаченко М.Г., Цал-Цалко Ю.С., Буряка П.Ю., 

Римара М.В., Карпінського Б.А., Митрофанова Г.В. тa іншиx. 

Незважаючи на підвищений науковий інтерес до проблеми впливу 

собівартості промислової продукції на діяльність суб’єктів господарювання, 

методики її аналізу та значну кількість наукових розробок, це питання 

залишається достатньо актуальним. 
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Метою статті є дослідження теоретичних аспектів економічного аналізу 

собівартості промислової продукції. 

Собівартість це грошове вираження витрат на виробництво та реалізацію 

продукції (виконання робіт, надання послуг). Це комплексний економічний 

показник, який об’єднує витрати уречевленої праці (обладнання) та витрати на 

спожиті засоби виробництва, й витрати живої праці та витрати на заробітну 

плату працівників підприємства. Собівартість слугує базою ціни товару 

(послуги) і її нижньою межею для виробника. При обчисленні собівартості 

продукції (послуг) важливе значення має визначення складу витрат, що 

включаються до неї [1]. 

Порядок формування та відображення в обліку витрат регламентується 

ПБО 16. Крім того, собівартість готової продукції (робіт, послуг) та склад 

витрат, що до неї входять, визначається ПБО 9. Пунктом 10 ПБО 9 

установлено, що собівартість продукції визначається згідно з нормами ПБО 

16. Зокрема, пунктами 11 — 16 ПБО 16 визначено склад собівартості 

продукції, робіт і послуг, а також порядок формування загальновиробничих 

витрат. Як зазначено у цих пунктах, ПБО 16 не відрізняє процес 

калькулювання собівартості продукції від калькулювання собівартості робіт і 

послуг [1]. 

Склад статей витрат, що включаються до собівартості реалізованої 

продукції (послуг), чітко визначений ПБО 16, є виключним та в 

бухгалтерському обліку складається з таких частин: 

 виробнича собівартість продукції, реалізованої у звітному періоді; 

 нерозподілені постійні загальновиробничі витрати; 

 наднормативні виробничі витрати (витрати, здійснені понад 

установлені нормативи) [1]. 

Визначення витрат дається у НС(П)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової 

звітності”. Згідно з НС(П)БО 1 “витрати – зменшення економічних вигод у 

вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок 
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його вилучення або розподілення власниками)”. Інакше кажучи, будь-які 

витрати пов’язані із зменшенням активів, або зі збільшенням зобов’язань) [2]. 

До витрат, що виникають у зв’язку зі зменшенням активів, належать: 

списання матеріалів у виробництво, для ремонту обладнання, на 

адміністративні цілі; нарахування амортизації; списання основних засобів, що 

стали непридатними і не використовуються, витрати нематеріальних активів, 

малоцінних швидкозношуваних предметів та інших необоротних активів; 

втрати від знецінення запасів; благодійні внески; визнані економічні санкції  

(штрафи, пені, неустойки сплачені); інші витрати, пов’язані зі зменшенням 

активів. 

Витратами, що збільшують зобов’язання, є нарахування зарплати, 

податків, зборів, обов’язкових платежів; відрахувань на обов’язкове і 

добровільне страхування; транспортних витрат; оренди, комунальних послуг, 

витрат зв’язку, послуг з реклами; інші нарахування витрат, пов’язаних зі 

збільшенням зобов’язань. У результаті таких витрат зменшується власний 

капітал. Основні вимоги до визнання , складу і оцінки витрат, а також вимоги 

до розкриття інформації про витрати у фінансовій звітності визначаються 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” (далі П(С)БО 

16) [1]. 

За місцем виникнення витрати на виробництво продукції групуються за 

цехами, дільницями, службами й іншими адміністративно відокремленими 

структурними підрозділами виробництв. Залежно від характеру і призначення 

виконуваних робіт виробництво поділяється на основне, допоміжне та 

обслуговуюче виробництво. 

За видами витрати групуються за економічними елементами і статтями 

калькуляції. Під елементами витрат розуміють економічно однорідні витрати. 

Класифікація за статтями калькуляції передбачає групування витрат з точки 

зору їх призначення і місця виникнення. П(С)БО 16 “Витрати” (п.21) 

регламентує порядок групування витрат операційної діяльності за такими 
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економічними елементами: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; 

відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати) [1]. 

Але класифікація витрат за економічними елементами не дозволяє 

обчислювати собівартість окремих видів продукції та встановлювати обсяг 

витрат конкретних підрозділів підприємства. З цією метою застосовують 

класифікацію витрат за статтями калькуляції. Саме вона розкриває цільове 

призначення витрат та їх зв’язок з технологічним процесом [1]. 

Типове групування витрат на виробництво за статтями калькуляції має 

вигляд: 

1. Сировина і матеріали; 

2. Куповані комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги 

виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій; 

3. Паливо і енергія на технологічні цілі; 

4. Зворотні відходи (відраховуються); 

5. Основна заробітна плата виробничих виробників; 

6. Додаткова заробітна плата виробничих робітників; 

7. Відрахування на соціальні заходи; 

8. Витрати, пов’язані з підготовкою і освоєнням виробництва; 

9. Загальновиробничі витрати; 

10.  Супутна продукція; 

11. Інші виробничі витрати [1]. 

Собівартість продукції це витрати у вартісному вираженні на 

виробництво і реалізацію продукції. Виробнича собівартість – основа 

формування ціни і визначення рентабельності продукції. Відповідно, чим 

нижча виробнича собівартість продукції, тим вищий прибуток підприємства. 

Відповідно до П(С)БО 16 “Витрати” до складу витрат виробництва 

включаються собівартість реалізованої продукції і витрати, пов’язані з 

операційною діяльністю підприємства, що поділяються на адміністративні 

витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. При цьому собівартість 

реалізованої продукції складається із виробничої собівартості продукції, 
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реалізованої протягом звітного періоду; нерозподілених постійних 

загальновиробничих витрат; понаднормативних виробничих витрат [1]. 

Собівартість об'єднує дві частини вартості – вартість використаних 

засобів виробництва та частину вартості необхідного продукту. Вартість 

використаних засобів виробництва об'єднує витрати на використання 

предметів праці (сировини, матеріалів, енергії, тари і т. д.) та частину вартості 

засобів праці, перенесену на продукцію у вигляді амортизаційних відрахувань. 

Вартість необхідного продукту являє собою сукупність витрат для 

відтворення робочої сили і складається не тільки з коштів на оплату праці, а й 

ще з грошових виплат і безплатних послуг із суспільних фондів споживання, 

які в собівартості промислової продукції відображені частково, у вигляді 

відрахувань на соціальне страхування. Обидві ці частини забезпечують просте 

відтворення виробництва. 

Третя частина вартості – додатковий продукт суспільства – 

використовується для розширення виробництва, виплат та безплатних послуг 

із суспільних фондів споживання. Отже, собівартість є основою вартості. 

Розрізняють фактичну і планову собівартість: фактичну використовують 

для аналізу виробничо-господарської діяльності, планову – для визначення 

величини витрат на виробництво продукції за планом. Розраховують фактичну 

і планову собівартість окремих виробів, собівартість валової та товарної 

продукції. 

Собівартість окремих видів продукції обчислюють як середню величину 

за рік. Собівартість валової продукції – це витрати на виробництво 

промислової продукції протягом певного періоду (рік, квартал, місяць), а 

собівартість товарної продукції (яка реалізується) характеризує витрати на 

виробництво та збут протягом усього циклу. 

Розрахунки планової собівартості окремих виробів, товарної і валової 

продукції здійснюють для визначення потреби в оборотних коштах, 

планування прибутку, обчислення економічної ефективності окремих 

організаційно-технічних заходів та виробництва в цілому, для 
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внутрішньозаводського планування, а також формування цін [4]. 

На підприємствах промисловості застосовують такі показники 

собівартості продукції: 

- виробнича собівартість продукції; 

-  собівартість порівняльної продукції; 

- витрати на 1 гривню продукції;  

- собівартість одиниці виробів [5]. 

Одним з основних показників обліку й аналізу собівартості промислової 

продукції є показник витрат на гривню товарної продукції. Цей показник 

характеризує не лише рівень собівартості, а й рентабельність виробництва, 

оскільки розраховується відношенням повної собівартості продукції до 

вартості цієї ж продукції в оптових цінах. 

Аналізуючи показник витрат на 1 грн., виробленої продукції необхідно 

враховувати, що він змінюється при зміні структури асортименту продукції, 

що виробляється. Оцінка зниження витрат на 1 грн., виробленої продукції 

здійснюється наростаючим підсумком з початку року та за рік у цілому 

шляхом зіставлення фактичних витрат на гривню продукції (робіт, послуг) в 

оптових цінах, прийнятих у плані, з плановими (розрахунковими) та 

фактичними витратами за попередній рік. 

Виробнича собівартість продукції визначається за формулою: 

ВСП = МВп + ВОПп + УВп + ЗВ,    (1) 

де:  ВСП – виробнича собівартість продукції; 

МВп – матеріальні витрати прямі; 

ВОПп – витрати на оплату праці прямі; 

УВп– інші витрати прямі; 

ЗВ – загальновиробничі витрати [6]. 

Собівартість реалізованої продукції складається з виробничої 

собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, 
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нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних 

виробничих витрат. 

Визначається за формулою: 

СРП = ВСПзп + НЗВп + НВВ,    (2) 

де: СРП – собівартість реалізованої продукції, грн.; 

ВСПзп – виробнича собівартість, яка була реалізована протягом звітного 

періоду; 

НЗВп – нерозподілені постійні загальновиробничі витрати; 

НВВ – наднормативні виробничі витрати [6]. 

Аналіз собівартості продукції має важливе значення, тому що дозволяє 

виявити тенденції зміни даного показника, виконання плану по його рівню, 

визначити вплив факторів на його приріст, встановити резерви і дати оцінку 

роботи підприємства по використанню можливостей зниження собівартості 

продукції. 

Основними задачами аналізу собівартості продукції є: 

- встановлення динаміки та ступеня виконання плану по собівартості; 

- дослідження собівартості окремих видів продукції; 

- дослідження впливу факторів на динаміку показника собівартості і 

виконання плану по цих показниках; 

- вияв резервів подальшого зниження собівартості продукції; 

- оцінка економії чи перевитрат по собівартості продукції [7]. 

Інформаційною базою аналізу витрат і собівартості продукції є 

насамперед форми державної статистичної звітності “Звіт про діяльність 

підприємства, організації за рік” (форма №1 - підприємство - річна), “Річний 

звіт підприємства (об’єднання) по продукції” (форма №1 - річна), а також 

місячні і квартальні звіти по продукції. У процесі аналізу використовуються 

також дані планових і звітних калькуляцій собівартості продукції. Місячні дані 

про витрати (за окремими статтями витрат і в цілому) можна отримати з 
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регістрів аналітичного обліку. Для вивчення причин відхилення від плану за 

витратами використовують також дані первинних документів (товарно-

транспортних накладних, лімітно-забірних карток та інше). 

Аналіз витрат виробничого підприємства обчислюється співставленням 

фактичних даних із плановими даними минулого періоду. Різниця між 

фактичною й плановою сумою витрат (або в динаміці) являє собою абсолютне 

відхилення. Відхилення по рівню витрат (від плану чи від даних минулого 

періоду) є розміром зниження чи підвищення їх рівня. Він показує, на скільки 

відсотків до загального обсягу  виробництва фактичний рівень витрат вищий 

або нижчий планового (чи минулого року). Відношення розміру зниження чи 

підвищення рівня витрат до базисного рівня (плановому або фактичному за 

минулий період), виражене у відсотках, є темпом зміни (зниження або 

підвищення) рівня витрат. 

Далі аналізують склад і структуру витрат, дотримання кошторису за 

окремими статтями витрат. Оцінку виконання плану по статтях витрат, сума 

яких знаходиться у прямій залежності від зміни обсягу виробництва, слід 

давати по їх рівню. Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат 

дає змогу визначити конкретні напрямки подальшого пошуку резервів 

зниження собівартості продукції. 

Перед тим, як проводити аналіз витрат, слід перевірити достовірність, 

реальність даних, що використовуються. Необхідно встановити 

обґрунтованість і повноту віднесення витрат, своєчасність і правильність 

нарахування резервів майбутніх витрат, правильність визначення витрат на 

залишок продукції. 

Аналіз витрат повинен проводитись з урахуванням витрат на оплату 

праці. Для цього залучають форми державної статистичної звітності з праці, з 

використання сировини і матеріалів, основних засобів. Для проведення 

поглибленого внутрішнього аналізу використовуються планові і нормативні 

документи, калькуляції окремих видів продукції, матеріали синтетичного та 
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аналітичного бухгалтерського обліку. Окремий звіт складається про 

виконання норм виробітку продукції. 

Аналізуючи вплив різних факторів на рівень витрат виробництва та 

собівартість продукції необхідно провести аналіз матеріальних витрат. При 

аналізі матеріальних витрат необхідно враховувати, до якої галузі належить 

досліджуване підприємство. Це зумовлює різний вміст матеріалів і 

сировини у собівартості продукції, тобто матеріаломісткість продукції. 

Взагалі в харчовій промисловості питома вага цих затрат дуже велика. 

Отже, проведення аналізу формування собівартості промислової 

продукції здатне сприяти вирішенню найважливішого завдання будь-якого 

виробничого підприємства – завдання пошуку резервів зниження витрат, а 

значить і собівартості продукції, що, у свою чергу, підвищить прибутки. 
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У статті розглянуто систему бухгалтерського обліку для проведення аудиту 

собівартості промислової продукції. Визначено інформаційне забезпечення 
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За умов ринкової економіки собівартість промислової продукції 

підприємства впливає не лише на величину його прибутку і можливості 

розширення виробництва, а й на вирішення питання про те, чи залишиться 

взагалі підприємство на даному ринку чи змушене буде покинути його через 

надмірні витрати. 

Значення формування собівартості продукції в діяльності підприємства 

визначається насамперед тим, що вона впливає на якість продукції, сприяє 

економії та полегшенню живої праці, зростанню її продуктивності, створюють 

необхідні умови для покращення виробничого процесу, а це забезпечує 

підвищення рентабельності. Тому, аудит та аналіз собівартості промислової 

продукції сприяє усуненню недоліків у витрачанні засобів підприємства та 

покращує ефективність його діяльності загалом. 

Система бухгалтерського обліку є основною інформаційною базою для 

аудиту формування собівартості промислової продукції підприємства. 
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Пpoблeмaм, пoв’язaним з тeopeтичними тa пpaктичними питaннями 

пoняття, cутнocті, зміcту, собівартості промислової продукції, її обліку, аудиту 

в нaукoві7й літepaтуpі пpиcвячeнo чимaлo пpaць, cepeд якиx нaйбільш вaгoмі 

пpaці: Голова С.Ф., Завгороднього В.П., Кузьминського А.Н., Сопко В.В., 

Лишиленко О.В., Ніколаєва С.А., Лігоненко Л.О., Кустової Н.П. тa іншиx. 

Метою статті є дослідження системи бухгалтерського обліку для 

проведення аудиту собівартості промислової продукції. 

Собівартість це грошове вираження витрат на виробництво та реалізацію 

продукції (виконання робіт, надання послуг). Це комплексний економічний 

показник, який об’єднує витрати уречевленої праці (обладнання) та витрати на 

спожиті засоби виробництва, й витрати живої праці та витрати на заробітну 

плату працівників підприємства. Собівартість слугує базою ціни товару 

(послуги) і її нижньою межею для виробника. При обчисленні собівартості 

продукції (послуг) важливе значення має визначення складу витрат, що 

включаються до неї [1]. 

Порядок формування та відображення в обліку витрат регламентується 

ПБО 16. Крім того, собівартість готової продукції (робіт, послуг) та склад 

витрат, що до неї входять, визначається ПБО 9. Пунктом 10 ПБО 9 

установлено, що собівартість продукції визначається згідно з нормами ПБО 

16. Зокрема, пунктами 11 — 16 ПБО 16 визначено склад собівартості 

продукції, робіт і послуг, а також порядок формування загальновиробничих 

витрат. Як зазначено у цих пунктах, ПБО 16 не відрізняє процес 

калькулювання собівартості продукції від калькулювання собівартості робіт і 

послуг [1]. 

Склад статей витрат, що включаються до собівартості реалізованої 

продукції (послуг), чітко визначений ПБО 16, є виключним та в 

бухгалтерському обліку складається з таких частин: 

 виробнича собівартість продукції, реалізованої у звітному періоді; 

 нерозподілені постійні загальновиробничі витрати; 
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 наднормативні виробничі витрати (витрати, здійснені понад 

установлені нормативи) [1]. 

Визначення витрат дається у НС(П)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності». Згідно з НС(П)БО 1 «витрати – зменшення економічних вигод у 

вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок 

його вилучення або розподілення власниками)». Інакше кажучи, будь-які 

витрати пов’язані із зменшенням активів, або зі збільшенням зобов’язань) [2]. 

Витрати визнаються у відповідному звітному періоді одночасно з 

визнанням доходів, для отримання яких вони були здійснені. Якщо витрати 

неможливо прямо пов'язати з доходами певного періоду, то вони 

відображаються у складі витрат періоду, у якому вони були здійснені 

(адміністративні витрати, витрати на збут та інші). За умови, що актив 

забезпечує отримання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, 

то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості 

(наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними періодами. 

Витрати підприємства відносяться на види продукції (робіт, послуг) по 

мірі зменшення активів або зростання зобов'язань [3]. Для потреб фінансового 

обліку ці витрати перегруповуються за узагальненими статями та 

економічними елементами в цілому по підприємству. Статтею витрат є вид 

витрат, що відноситься на окремий об'єкт обліку, елементом витрат – 

сукупність економічно однорідних витрат. 

Планування, облік і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 

у промисловості рекомендується здійснювати за такими статтями калькуляці: 

- сировина і матеріали, покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, 

роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій, 

паливо й енергія на технологічні цілі зворотні відходи (віднімаються); 

- основна заробітна плата, відрахування на соціальні заходи, витрати 

пов’язані з підготовкою й освоєнням виробництва продукції відшкодування 

зносу спеціальних інструментів і пристроїв та інші спеціальні витрати; 
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- витрати на утримання і експлуатацію устаткування загальновиробничі 

витрати загальногосподарські витрати, втрати від браку, інші виробничі 

витрати, позавиробничі витрати [4]. 

Прийняття такої калькуляції як типової дасть змогу, по-перше,повною 

мірою використовувати її як методологічну основу для розробки міжгалузевих 

інструкцій із планування, обліку і калькулювання собівартості продукції 

(робіт послуг), забезпечивши в такий спосіб однаковість в організації планової 

й облікової роботи із собівартості продукції, по-друге,вирішити інформаційну 

проблему ціноутворення на продукцію, що випускається (роботи послуги), по 

третє, така калькуляція стане найважливішим інструментом для роз рахунку 

різних параметрів ефективності діяльності підприємства. 

До поданої номенклатури статей витрат підприємства можуть вносити 

свої зміни з урахуванням галузевих особливостей технології й організації 

виробництва, питомої ваги окремих видів витрат у собівартості продукції, а 

також поєднувати кілька типових статей в одну чи виділяти з однієї статті 

кілька. 

Одним з актуальних питань контролю витрат виробництва, 

калькулювання собівартості продукції і пов'язаного з цим ціноутворенням є 

контроль і розподіл загальновиробничих витрат. З прийняттям П(С)БО 16 і 

об'єднанням статей «Витрати з утримання й експлуатації обладнання» і 

«Загальновиробничі витрати» у комплексну статтю «Загальновиробничі 

витрати» значно ускладнилися облік і контроль за витратами. 

Витрати, пов’язані з використанням малоцінних швидкозношуваних 

предметів, відображаються в документах, які майже не відрізняються від 

документів на оприбуткування і витрачання виробничих запасів. Лише окремі 

витрати, наприклад, витрати електроенергії, оформляє головний енергетик 

підприємства, документи на виплату премій складає економіст. 

Таким чином, частина виробничих витрат оформляється документами в 

момент здійснення господарських операцій, а частина тільки в кінці звітного 

періоду. В першому випадку господарські операції фіксуються в первинних 
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документах, які складаються працівниками цехів, складів тощо, а в другому – 

в документах, які складаються головним чином працівниками апарату 

бухгалтерії. 

Завершальним етапом відображення в обліку витрат є складання звітної 

калькуляції. Вона необхідна для встановлення ціни, планування прибутку, 

виявлення результатів від реалізації продукції і послуг, виявлення перевитрат 

або додержання режиму економії. Правильному відображенню валових витрат 

в обліку підприємства сприяє організація документообігу підприємства. 

Існуюча сукупність форм первинної документації з обліку виробничих витрат 

дає можливість побудови такої системи обліку, яка б відповідала масштабам 

підприємства, його організаційно – структурній формі та об’єктивним умовам 

функціонування [5]. 

Для ведення обліку витрат Планом рахунків передбачено відповідні класи 

рахунків. Так, для узагальнення інформації про витрати передбачено клас 8 

«Витрати за елементами» та клас 9 «Витрати діяльності». На рахунках класу 9 

обліковують витрати, які зменшують доходи звітного періоду, а рахунки класу 

8 призначені для відображення операційних витрат підприємства за 

економічними елементами. При цьому, рахунки класу 9 «Витрати діяльності» 

застосовуються всіма підприємствами, крім малих, з відкриттям за власним 

рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами». Малі підприємства 

можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків 

класу 8 або рахунків класу 9 з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 

8, тобто в порядку, передбаченому для всіх інших підприємств. 

Собівартість реалізованих товарів і готової продукції разом із 

адміністративними витратами, витратами на збут, іншими операційними 

витратами відносяться до витрат операційної діяльності. 

У собівартості продукції знаходять відображення індивідуальні витрати 

кожного підприємства на виробництво і реалізацію товарів, виконання робіт і 

послуг. Зменшення цих витрат забезпечує підприємству 

конкурентоспроможність на ринку, зростання прибутку, рентабельність, тому 
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при аудиті витрат особливу увагу звертають на облік собівартості продукції, 

товарів, робіт і послуг для досягнення неухильного зниження собівартості 

продукції, пошуку резервів подальшої економії усіх витрат на виробництво і 

реалізацію продукції. Для узагальнення інформації про собівартість 

реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, послуг 

використовується рахунок 90 «Собівартість реалізації», який має наступні 

субрахунки: 

 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»; 

 902 «Собівартість реалізованих товарів»; 

 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг». 

На субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» 

підприємство веде облік виробничої собівартості реалізованої продукції. 

Собівартість реалізованих товарів відображається за дебетом субрахунку 

902 «Собівартість реалізованих товарів», за кредитом – списання в порядку 

закриття оборотів на рахунок 79 «Фінансовий результат». 

На субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» ведеться 

облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг. 

Для обліку основних витрат на виробництво підприємство використовує 

призначені рахунки, згідно Плану рахунків: 23 «Виробництво» і 91 

«Загальновиробничі витрати». Рахунок 23 призначений для узагальнення 

інформації про витрати на виробництво продукції [8]. 

Перераховані витрати не можуть бути віднесені до конкретного виду 

продукції, тому вони підлягають розподілу. Основна частина цих витрат 

розподіляється між видами продукції (списується на дебет рахунку 23 

«Виробництво»), а нерозподілена частина прямо списується на рахунок 90 

«Собівартість реалізації». В кінці звітного періоду рахунки витрат закривають 

на фінансовий результат діяльності підприємства, оскільки рахунки витрат є 

номінальними і залишку на кінець звітного періоду не мають. 

Проте основним завданням є не тільки відображення в обліку вже наявних 

витрат, але і знаходження всіх можливих шляхів зниження собівартості 
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продукції. Можливості зниження витрат виробництва виділяються й 

аналізуються за двома напрямками: за джерелами та чинниками. У 

підприємства витрати можна знижувати, однак при цьому потрібно 

контролювати процес формування витрат. 

Отже, саме система бухгалтерського обліку є основною інформаційною 

базою для аудиту та аналізу формування собівартості продукції підприємства. 
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В статті розглянуто основні питання процесу проведення інвентаризації. 

Викладено її зміст, місце і роль у складанні фінансової звітності в Україні. 

Звернено увагу на сучасний стан товарно-матеріальних цінностей 

підприємств. Висвітлено ряд факторів для вдосконалення цього процесу, як 
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Постановка проблеми та зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Метою статті є дослідження завдань та методів 

проведення інвентаризації. Визначення сутності, змісту, ролі інвентаризації в 

господарській діяльності підприємства, обґрунтування значення 

інвентаризації, як невід'ємної частини формування достовірної фінансової 

звітності.  

Формулювання цілей статті. Ціль написання статті полягає у визначенні 

особливостей такої процедури, як інвентаризація підприємства, що є  засобом 

інформаційної підтримки та контролю за збереженням товарно-матеріальних 

цінностей.  

Вивчення наукових робіт, дослідження діючої практики щодо організації 

та здійснення інвентаризації свідчать, що й досі залишаються нерозкритими 

ряд питань, теоретичне обґрунтування й практична реалізація яких дозволила 

б забезпечити відповідність організації інвентаризаційної роботи. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Напрацюванню підходів 

до практичного здійснення інвентаризаційного процесу присвятили свої праці 

такі відомі вчені сучасності як: М.Т. Білуха, Р.Ф. Бруханський, І.М. Белова, 

Н.М. Грабова, Т.В. Дідоренко, В.В. Сопко, М.В. Кужельний, М.С. Палюх, Л. 

К. Сук, П.Л. Сук, Н.М. Ткаченко, П.Я. Хомин та інші.  

Професор Бутинець Ф.Ф. описував, що: „Інвентаризація є інструментом 

дослідження економічної реальності, яка пізнається в порівнянні”. Саме тому 

сьогодні при зміні економічної реальності важливо приділяти особливу увагу 
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проблемі впровадження нових й корегування існуючих основоположних засад 

інвентаризації. 

При цьому в ході проведення такої роботи необхідно обов’язково 

враховувати історію розвитку інвентаризації. В економічній літературі 

найчастіше зустрічається теоретичне обґрунтування інвентаризації, як одного 

із методів бухгалтерського обліку. Поряд з цим досить часто недостатньо 

розглядаються її контрольні функції. Проте неможливо не відмітити важливу 

роль інвентаризації в контролі за збереженням майна підприємства, повнотою 

відображення в обліку зобов’язань, дотриманням положень про матеріальну 

відповідальність, станом і оцінкою господарських засобів та їх джерел для 

забезпечення достовірності даних обліку та звітності.  

Наприклад, професор Сопко В.В. під інвентаризацією розуміє „виявлення 

фактичної наявності і стану господарських засобів підприємства на певний 

момент шляхом перевірки їх в натурі” [3, с.71].  

Професор Сук Л.К., наголошує, що інвентаризація є складовим 

елементом методу бухгалтерського обліку, а тому вона „...має більш широке 

значення, ніж просто техніка приведення даних бухгалтерського обліку у 

відповідність до фактичного стану справ” [4, с.179].  

Н.І. Дорош вважає, що інвентаризацією здійснюється контроль за 

збереженням матеріальних цінностей, грошових коштів, виявляються 

предмети, які втратили свою первісну якість, та, у випадку необхідності, 

понаднормативні та невикористані матеріали, інвентар і обладнання, машини 

та інші об’єкти основних засобів. Одночасно при інвентаризації перевіряють 

додержання правил і умов зберігання ТМЦ і коштів, а також правил утримання 

та експлуатації машин, обладнання, інструментів, спецодягу, інвентарю та ін 

[5, с.122]. 

Динамічність бухгалтерського обліку як системи, що супроводжується 

частою зміною законодавчої і нормативної бази в Україні, зумовлює 

необхідність додаткового дослідження теоретичних засад інвентаризації та 

вимагає розробки нових підходів до її здійснення. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Інвентаризаціяє методом 

фактичного контролю за збереженням майна підприємства та має велике 

значення для його діяльності. Інвентаризації підлягає все майно підприємства. 

Метою проведення інвентаризації є визначення відхилення даних 

бухгалтерського обліку від фактичної наявності економічних активів, що може 

бути наслідком помилок в обліку, природними втратами або псуванням 

матеріальних цінностей, зловживанням матеріально відповідальних осіб. 

Для збереженням оборотних активів і контролю за роботою матеріально-

відповідальних осіб використовується такий радикальний засіб, як 

інвентаризація товарно-матеріальних цінностей. Його застосовують також для 

виявлення фактичних витрат на виробництво продукції та послуг або у 

випадку коли інші способи отримання інформації про витрати матеріальних 

ресурсів не можуть бути вжиті. 

Дослідження інвентаризації в теорії економічного контролю має важливу 

роль і значення в забезпеченні збереження майна. Тому необхідним є вірне 

визначення місця інвентаризації в методології контролю, приналежності її до 

тих чи інших його форм, видів та методів.  

Методом господарського контролю є сукупність способів і прийомів, 

використання яких забезпечує сукупне і взаємозалежне дослідження процесів 

і операцій діяльності підприємств та їх підрозділів з поглядів вірогідності, 

законності, господарської доцільності і обґрунтованості.”. Основою цього 

методу є найважливіші положення діалектико-матеріалістичного методу, 

найперше це такі його закони, як взаємообумовленість явищ і всезагальний 

зв’язок, перехід кількості в якість, динамізм, боротьба протилежностей і 

єдність. 

Що стосується складових методу господарського контролю, то переважна 

кількість дослідників поділяє їх на загальнонаукові методи дослідження, такі 

як аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, абстрагування, моделювання, 

спостереження, конкретизація, експеримент та інші, і специфічні, які 

відповідають господарському контролю. 
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Так як, відповідно до законодавства України обов’язки з організації і 

здійснення внутрішнього-сподарського контролю покладено на головного 

бухгалтера та на керівника підприємства, такий вид контролю також іменують 

бухгалтерським. 

Можна виокремити такі завдання інвентаризації: 

- забезпечення виявлення фактичної наявності і стану майна 

підприємства, контроль за його рухом та використанням;  

- знаходженнятоварно-матеріальних цінностей, що втратили свої 

споживчі властивості, не використовуються і непотрібні у господарстві, 

зіпсовані, а також ті, що знаходяться поза обліком;  

 - виявлення надлишків та нестач цінностей, за рахунок зіставлення 

фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;  

- контроль за порядком та умовами збереження майна;  

- перевірка стану обліку і звітності матеріально відповідальних осіб; 

Проводячи аналіз економічної літератури, ми розуміємо те, що існують 

різноманітні підходи до визначення етапів інвентаризації, але між ними немає 

єдності.  

З метою узагальнення поглядів різних дослідників, на процес 

інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, можемо виокремити чотири її 

етапи.  

Виділення даних етапів може стати фундаментом для подальших 

досліджень зпокращення процесу інвентаризації. 

В залежності від інвентаризаційних об'єктів, на кожному її етапі, 

використовують різноманітний набір інвентаризаційних прийомів і процедур. 

Інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей підприємства проводять 

найчастіше, тому окреслимо основні процедури та етапи, що здійснюються 

протягом інвентаризації саме цих цінностей. 

 Під час першого етапу – (підготовчого) відбувається визначення 

кількості та строків проведення інвентаризації, об'єктів які підлягають 

інвентаризації, крім випадків, коли вона є обов'язковою.  
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Керівник підприємства затверджує та підписує календарний план, який 

розробила бухгалтерська служба в процесі оперативного та 

короткострокового планування інвентаризації. 

Також він підписує розпорядчий документ (Наказ) про створення 

постійно діючої інвентаризаційної комісії, і очолює її він або його заступник. 

Усі члени комісії повинні бути обізнаними, знаючими, спроможними 

визначити технічний стан об'єктів інвентаризації, їх реальну вартість і т.д. 

Бухгалтерів, що ведуть облік цих товарно-матеріальних цінностей та 

матеріально відповідальних осіб не доцільно призначати головами комісії, 

адже це може призвести до зловживань та фальсифікацій результатів. 

У Наказі також вказуються терміни та порядок проведення 

інвентаризації, визначаються обсяги та об’єкти інвентаризації, порядок 

оформлення необхідної документації, терміни та система подачі матеріалів 

для затвердження керівнику. 

Аби забезпечити раціональність, оперативність та об'єктивність 

інвентаризації під час першого етапу також потрібно провести виконання 

таких підготовчих заходів, як огляд місця проведення інвентаризації; 

перевірка наявності договорів про повну матеріальну відповідальність, що 

укладені з працівниками; перевірка ваговимірювального приладдя; 

підготування об'єктів інвентаризації до перевірки, а саме розміщення в 

зручному порядку;  також якщо місця зберігання цінностей, мають окремі 

виходи, то їх опломбування; підготовку бланків первинних документів для 

відображення результатів інвентаризації. 

 Другим етапом є технологічно-документальний – це фактична звірка 

наявності та стану товарно-матеріальних цінностей, достовірності їх 

визначення, утворення інформаційної бази даних для перевірки облікових 

оцінок та формулювання підстав для їх подальшого редагування. Всі технічні 

прийоми інвентаризації застосовуються під час цього етапу: органолептичні, 

документальні, розрахунково-аналітичні. 
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Також перед проведенням інвентаризації товарно-матеріальних 

цінностей кожна матеріально-відповідальна особа має оформити розписку про 

те, що на початок інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи на 

товарно-матеріальні цінності передані у бухгалтерію, і оприбутковано та 

списано всі цінності, що надійшли та вибули. 

Отриману інформацію про реальну наявність, стан та оцінку цінностей 

переносять у інвентаризаційні описи, які підписують усі члени 

інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальні особи. Крім того, якщо 

товарно-матеріальні цінності знаходяться у дорозі, у переробці та на 

відповідальному зберіганні на них складають окремі інвентаризаційні описи. 

Оформлені акти здаються до бухгалтерії. 

 Третій етап, порівняльно-аналітичний, включає роботу щодо  порівняння 

бухгалтерських даних про матеріальні активи з наявними, виявленими за час 

перевірки. В бухгалтерії складається порівняльна відомість, при порівнянні з 

інформації бухгалтерського обліку з інвентаризаційними описами. В 

результаті інвентаризації може бути встановлено: 

- відповідність фактичних і облікових даних; 

- нестача (фактичні залишки менші від облікових); 

- надлишки (фактичні дані перевищують облікових).  

Нестачі та надлишки ще називають інвентаризаційними різницями.  

Під час інвентаризації також може виявитись завищення або заниження 

облікових оцінок цінностей; повна невідповідність критеріям визнання 

активів або визнання активами певної категорії навмисно; змінифактичного 

стану активів, невідображення в обліку.  

Працівники повинні письмово надати пояснення комісії за всі виявлені 

розбіжності. На підставі цих пояснень і матеріалів комісія встановлює 

причини та характер відхилень від даних бухгалтерського обліку та надає 

пропозиції для їх усунення. 

Четвертий етап є підсумковим, на ньому визначаютьсяостаточні 

результати інвентаризації. Після завершення проведеної інвентаризації 
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інвентаризаційна комісія формує протокол, який підписує керівник 

підприємства.  

Встановлені розбіжності після завершення інвентаризації, 

врегульовуються у такому порядку: 

- встановлюють причини виникнення надлишків та оприбутковують їх; 

- нестачі списують в межах затверджених норм витрат; 

- нестачі, що перевищили нормативні витрати, відшкодовуються 

винними особами. 

Висновки. Отже, можемо констатувати, що одним з найважливіших 

методів фінансово-господарського контролю та бухгалтерського обліку є 

інвентаризація. А отже, чітко сформовані засоби і цілі, у сформованих 

системах, за умови ефективної програми мотивування, можуть покращувати 

інтенсивність інвентаризації, як засобу обліку і контролю активів 

підприємства. 

 Аби забезпечити всі процеси інвентаризації, між запланованими цілями і 

досягнутими результатами має бути утворений вірно функціонуючий 

інформаційний зв'язок, він є тим важливішим, чим більш складнішою є 

організація та технологія проведення інвентаризації. Висвітлений поділ 

інвентаризації на етапи показаний маючи на меті узагальнити погляди різних 

науковців на цей процес.  
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СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ  

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

Здійснено дослідження актуальних питань щодо порівняльних аспектів 

формування первісної та справедливої вартості біологічних активів за 

сучасних умов функціонування суб’єктів бізнесових структур у сфері 

сільського господарства. Акцентовано увагу на аспектах подальшого 

розвитку та удосконалення обліку біологічних активів на сучасних 

сільськогосподарських підприємствах.  

Ключові слова: біологічні активи, оцінка біологічних активів, надходження 

біологічних активів, первісна вартість, справедлива вартість, облік.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сучасний розвиток системи бухгалтерського обліку 

сільськогосподарських підприємств в умовах сьогодення знаходиться під 

впливом постійних змін, що обґрунтовується необхідністю проведення 

наукових досліджень методологічних основ щодо оцінки біологічних активів 

з ціллю оптимізації та визначення фінансового результату діяльності 

сільськогосподарського підприємства.  
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Формулювання цілей статті.Метою написання статті є дослідження та 

узагальнення особливостей методологічних основ та практичних аспектів 

щодо порівняння формування первісної та справедливої вартості біологічних 

активів в діяльності суб’єктів функціонування сфери сільського господарства.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вивчення основ щодо 

особливостей оцінки біологічних активів знаходиться в центрі уваги науковців 

та вчених, особливо за умов постійних змін у сучасному податковому 

законодавстві, зокрема, їх досліджено у працях таких авторів, як: М.Ф. 

Огійчук [7], Р.Д. Андрушко [1], В.Б. Моссаковський [5], Д.Л. Кузьмін [2], Н.В. 

Овчарова [6] та інших.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Основними видами 

сільськогосподарської діяльності в Україні вважають:  

- тваринництво; 

- лісництво; 

- вирощування однорічних та багаторічних рослин, фруктових садів та 

насаджень; 

- квітникарство; 

- водне господарство та інші.  

Для зазначених видів діяльності сільськогосподарських підприємств 

характерними загальними рисами виступають: 

- здатність змінюватися (живі тварини та рослини здібні до біологічної 

трансформації); 

- управління змінами (управління спрощує біологічне перетворення 

шляхом поліпшення або, щонайменше, стабілізацію умов, необхідних для 

того, щоб даний процес реалізовувався (до прикладу, підтримка рівня вмісту 

харчових речовин, вологості, родючості та інші).  

Варто констатувати, що саме означене управління відрізняє 

сільськогосподарську діяльність від інших видів діяльності підприємств. 

Зокрема, збирання врожаю із джерел, управління якими не здійснюється 
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(наприклад, морське рибальство та вирубка лісу), не визнаються 

сільськогосподарською діяльністю.  

- оцінка змін (вимірювання та контроль за зміною якості (генетичних 

властивостей, щільності, жирового шару, вмісту протеїну та міцності волокна) 

або кількості (потомства, ваги, кубічних метрів, довжини та кількості 

бруньок), викликаних біологічним перетворенням, виступають звичайною 

функцією управління.  

Отже, у ході провадження сільськогосподарської діяльності тварини й 

рослини здійснюють процес біологічної трансформації у керованій середі. В 

результаті біологічної трансформації виступає зміна кількості чи якості 

існуючих біологічних активів, нові біологічні активи або 

сільськогосподарська продукція.  

Методологічні принципи формування у фінансовому бухгалтерському 

обліку інформації щодо біологічних активів, а також про отримані у процесі їх 

біологічних перетворень додаткові біологічні активи та готову 

сільськогосподарську продукцію, а також розкриття інформації у фінансовій 

звітності регламентує П(С)БО 30 «Біологічні активи» [9].  

Для сільськогосподарських підприємств визначено нові методологічні 

принципи формування інформації у бухгалтерському фінансовому обліку 

стосовно біологічних активів. На сьогоднішній день важливим та  головним 

питанням для бухгалтерського обліку біологічних активів є безпосередньо 

процедура визначення їх справедливої вартості.  

Обліковуються біологічні активи на сільськогосподарських 

підприємствах за первинною та справедливою вартістю.  

Згідно з П(С)БО 30 «Біологічні активи», біологічним активом визнають 

тварин або рослин, які в результаті біологічних перетворень можуть надати 

можливість щодо отримання сільськогосподарської продукції або інших 

біологічних активів, або принести інші економічні вигоди підприємству в 

результаті його діяльності [9].  
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Під біологічними перетвореннями мають на увазі процес якісних або 

кількісних змін біологічних активів.  

Акцентуючи увагу на первісній (первинній) та справедливій (ринковій) 

вартостях біологічних активів, зазначимо, що:  

- по-перше, при первинному визнанні біологічний актив повинен 

оцінюватися за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат з 

продажу (винятком можуть бути випадки, коли справедлива вартість за певних 

обставин не може бути достовірно оцінена); первісна вартість біологічного 

активу визначається положеннями П(С)БО 7 «Основні засоби» чи П(С)БО 9 

«Запаси» відповідно до того, який біологічний актив оцінюється 

довгостроковий чи поточний. 

- по-друге, встановлення та визначення справедливої (ринкової) вартості 

біологічних активів та сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах 

активного ринку. За умови, коли є наявним активний ринок, ціни на ньому 

будуть прийнятними для визначення справедливої вартості біологічного 

активу або сільськогосподарської продукції. Однак, у випадку, якщо 

сільськогосподарське підприємство має доступ до кількох активних ринків, то 

воно використовує ціни саме того ринку, у якому планує функціонувати.  

Суб'єкти бізнесових структур у сфері сільського господарства за часту 

підписують контракти на реалізацію власних біологічних активів чи 

сільськогосподарської продукції на майбутню дату. Отож, у такому випадку 

при визначенні справедливої вартості контрактні ціни не обов'язково потрібно 

вважати доречними, адже справедлива вартість є віддзеркаленням реального 

стану саме того ринку, у якому зацікавленими є і покупець, і продавець, 

здійснюючи такі господарські операції.  

Таким чином, справедлива (ринкова) вартість біологічного активу або 

сільськогосподарської продукції не може бути коригованою враховуючи 

існування певного контракту. Однак, існують випадки та обставини, коли 

контракт на реалізацію біологічного активу або сільськогосподарської 
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продукції може виявитись обтяжливим, саме тоді можливою є оцінка по 

договірних цінах сільськогосподарської продукції.  

Біологічні активи на сільськогосподарських підприємствах 

обліковуються як необоротні активи, за умови, коли вони використовуються 

терміном, більше одного року (довгострокові біологічні активи - ДБА). Як 

приклад, довгостроковими біологічними активами визнають та оцінюють 

молочну худобу та дерева. Варто мати на увазі, що, до прикладу, цінність 

дерев, які призначені для виробництва пиломатеріалів, з роками буде зростати, 

але, й навпаки, цінність молочної худоби у ході старіння стада, буде 

зменшуватися. 

З ціллю оптимізації ведення бухгалтерського обліку біологічні активи 

можливо об’єднувати у групи (до прикладу: за віком, за якістю та т.д.). У 

такому випадку справедлива вартість біологічних активів визначатиметься для 

групи активів в цілому. 

Група біологічних активів являє собою сукупність подібних за 

характеристиками, призначенню чи умовах вирощування тварин та рослин. 

Додаткові біологічні активи (приплід, нові рої, матеріал для розведення 

риби, саджанці) при первинному визнанні оцінюються за справедливою 

вартістю, яка зменшена на очікувані витрати на місці їх безпосередньої 

реалізації.  

Витрати на місці реалізації - це витрати, які пов’язані із реалізацією 

біологічних активів на активному ринку, зокрема, мається на увазі комісійні 

винагороди продавцям, брокерам, непрямі податки, які сплачуються при 

реалізації готової продукції. Однак, при цьому, витрати на реалізацію не 

включають транспортно-заготівельні та інші витрати, які несуть підприємства 

при доставці активів на ринок.  

Первісне оцінювання додаткових біологічних активів здійснюється у 

тому звітному періоді, коли вони були відокремлені від біологічного активу 

[7]. 
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Додаткові біологічні активи – це біологічні активи, які підприємство 

отримало у процесі біологічних перетворень.  

Приклади біологічних активів, сільськогосподарської продукції та 

продуктів, які є результатом переробки сільськогосподарської продукції після 

її збору, наведені у П(С)БО 30 «Біологічні активи», зокрема, мається на увазі 

приплід, матеріал для розведення, саджанці [9].  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

проведене наукове дослідження основних нормативно-правових положень 

щодо методологічних положень обліку біологічних активів на 

сільськогосподарських підприємствах надало можливість дослідити їх 

первісну та справедливу оцінку, а також процес формування їх первісної та 

справедливої вартості у період їх надходження з різних джерел.  

В подальшому, вважаємо за необхідне провести детальне дослідження 

питання щодо визначення бази оподаткування та ставок нарахування податку 

на прибуток на підприємствах сільського господарства.  
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Лисак О.П. 

Судовий експерт відділу економічних досліджень  
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СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА В УКРАЇНІ: РОЛЬ, 

ЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

В статті визначено роль та значення судово-економічної експертизи в 

забезпеченні національної економічної безпеки держави, розглянуто предмет, 

з’ясовані об’єкти, суб’єкти судово-економічної експертизи та висвітлені 

основні аспекти її організації в Україні. 

Ключові слова: судово-економічна експертиза, економічна безпека, предмет, 

об’єкти, суб’єкти, завдання, організація.  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку багатьох держав 

ринкові моделі господарювання характеризуються широким спектром 

злочинності в сфері економіки, що призводить до криміналізації економічних 

відносин та загрозі національній економічній безпеці. Важливу роль в 

подоланні зазначених негативних явищ та процесів відіграє судово-

економічна експертиза, що набуває ще більшого значення в сучасних 

економічних умовах посилення конкурентної боротьби та глобалізації 
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економічного розвитку. Викладене вище підтверджує актуальність обраної 

теми дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є з’ясування поняття, 

визначення ролі та значення судово-економічної експертизи, а також 

висвітлення основних аспектів її організації в Україні.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Над дослідженням 

питань організації системи судово-економічної експертизи працювало ряд 

відомих вчених, зокрема: П.Й. Атамас, Ф.Ф. Бутинець, В.А. Дерій, 

С.В. Євдокіменко, Г.Г. Кірейцев, Т.О. Крівцова, В.І. Лемішовський, 

І.В. Перевозова, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко тощо. Незважаючи на широкий 

спектр досліджень вітчизняних і зарубіжних учених з даної тематики, окремі 

питання організації судово-економічної експертизи досі залишаються 

недостатньо опрацьованими. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах подолання наслідків 

світової фінансово-економічної кризи суттєво зростає актуальність проблеми 

забезпечення економічної безпеки держави, яка є одним з найважливіших 

національних пріоритетів, гарантом державної незалежності, умовою 

економічного розвитку й зростання добробуту громадян. Економічна безпека 

країни охоплює визначальні сфери життєдіяльності й розвитку людини, 

суспільства, держави і природи. Нехтування станом економічної безпеки може 

призвести до катастрофічних наслідків: занепаду галузей економіки, 

банкрутства підприємств і, зрештою, підриву системи життєзабезпечення 

держави з подальшою загрозою для її суверенітету [1, с.7]. 

Ефективний розвиток будь-якої держави є неможливим без системи 

економічних заходів дотримання законодавства у галузі господарської 

політики. На жаль, кардинальні реформи, що здійснюються в Україні, як 

свідчить статистика, супроводжуються криміналізацією суспільства та 

зростанням злочинності, особливо в економічній та фінансовій сферах, а це 

створює реальну загрозу національній безпеці країни. Тому дослідження 

реформ, що проводяться в Україні, показує необхідність підвищення ролі 
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фінансово-господарського контролю як важливого інструменту забезпечення 

економічної безпеки країни. За допомогою економічного контролю держава 

забезпечує достовірність і доступність інформації про основні показники 

роботи всіх суб’єктів господарювання та сприяє зменшенню протиправних дій 

у фінансово-господарській діяльності [2, с.7]. 

Економічний контроль, виявлення протиправної діяльності в фінансово-

господарських відносинах здійснюється органами економічного контролю та 

правоохоронними органами України. Система органів, що здійснює контроль 

фінансово-господарської діяльності в Україні є багаточисельною та 

різноманітною. Одним із важливих елементів забезпечення економічної 

безпеки держави в межах здійснення економічного контролю є система 

економічної експертизи, яка на сучасному етапі розвитку перебуває в процесі 

реформування та становлення. 

У науковій літературі переважно йдеться про судово-бухгалтерську 

(судово-економічну) експертизу. Така експертиза проводиться за завданням 

судово-слідчих органів з метою встановлення істини щодо законності і 

правдивості відображення в системі фінансового й управлінського обліку 

фактів господарського життя; порушень основних вимог щодо складання 

фінансової, податкової та статистичної звітності; здійснення кредитних і 

розрахункових операцій, а також операцій із власним та позиченим капіталом 

[3, с.509]. 

З моменту виникнення судової експертизи та на всіх етапах її розвитку в 

ній вбачали важливий інструмент правосуддя, необхідний для правильного 

вирішення справи як на етапі розслідування, так і під час розгляду в суді, а 

експерта вважали науковим свідком. На сьогодні, розглядаючи справи про 

економічні злочини, але не маючи спеціальної фінансово-економічної освіти, 

судді ставляться до висновків експертів-економістів з великою повагою. 

Висновок судового експерта-економіста відіграє роль центрального доказу 

при прийнятті рішення суддею. Значимість судово-економічної експертизи у 

процесі розгляду справ у суді важко переоцінити. Висновок судового експерта 
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виділяється серед інших джерел доказів тим, що з ним важко не погодитися, 

оскільки незгоду потрібно обов’язково мотивувати та аргументувати [4]. 

Судово-експертна діяльність в Україні заснована на принципах, які чітко 

виписані в Законі України “Про судову експертизу”, а саме: законність, 

незалежність, об’єктивність і повнота дослідження [5]. Дотримання принципу 

законності є невід’ємною частиною не тільки судово-експертної, але й інших 

видів діяльності. Висновки судовогоексперта-економіста є доказами по справі, 

яка розглядається судом, та мають бути отримані без порушення чинного 

законодавства. В іншому випадку такі докази не будуть мати юридичної сили 

та на них не може бути засноване рішення суду. Незалежність, об’єктивність і 

повнота дослідження мають забезпечуватись належним фаховим рівнем 

судових експертів-економістів та дотриманням ними стандартів професійної 

етики.  

Здійснення економічного контролю в межах судово-економічної 

експертизи потребує науково-обґрунтованого визначення її предмету, об’єктів 

і суб’єктів. В економічній літературі немає єдиного визначення предмету 

судово-економічної експертизи. В найбільш загальному вигляді предметом 

судово-економічної експертизи є документально відображені факти 

господарського життя та які є пов’язаними з господарською діяльністю 

економічного суб’єкта в межах, які окреслені слідчим або судом. 

Об’єктами досліджень в межах судово-економічної експертизи є 

документальна інформація, яка міститься в матеріалах кримінальної, 

цивільної абогосподарської справи та відноситься до предмету даного виду 

експертизи. 

Суб’єктами судово-експертної діяльності в Україні є судові експерти або 

державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених 

законодавством, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ 

[5]. Посада судового експерта-економіста за своєю природою є винятковою, 

оскільки має певні особливості. З одного боку, робота експерта полягає у 

проведенні із застосуванням своїх спеціальних знань з бухгалтерського обліку, 
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оподаткування та фінансів науково-обґрунтованого дослідження для 

встановлення фактів, що мають доказове значення під час розслідування та 

розгляду справ у судах, а з другого боку, судовий експерт набуває статусу 

процесуальної особи під час надання висновку і таким чином у своїй 

професійній діяльності поєднує статус фахівця у галузі обліку, науковця та 

процесуальної особи. Крім того, згідно зі статтями 384 та 385 Кримінального 

кодексу України судові експерти можуть бути притягнуті до кримінальної 

відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків [4]. 

Термін “судово-економічна експертиза” в Україні на офіційному рівні 

вперше запроваджено рішенням Президії науково-консультативної та 

методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції 

України. Міністерством юстиції України окресленні завдання проведення 

судово-економічної експертизи та визначено три напрями її проведення [6]: 

- 11.1. - дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і 

звітності; 

- 11.2 - дослідження документів про економічну діяльність підприємств і 

організацій; 

- 11.3 - дослідження документів фінансово-кредитних операцій. 

Необхідність призначення судово-економічної експертизи визначається 

відповідними правоохоронними органами та службовими особами в зв’язку з 

виникненням потреби в використанні спеціальних економічних знань для 

встановлення обставин справи, яка розслідується. Відповідно до чинного 

законодавства судово-економічні експертизи призначаються за наявності 

наступних підстав [7, с.273]:  

1) необхідність дослідження питань, що потребують використання 

спеціальних знань експерта-економіста;  

2) недоброякісне (неповне, неправильне) проведення документальної 

ревізії, що підтверджується результатами кримінального 

провадження,висновками повторних ревізій;  
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3) заявлене обґрунтоване клопотання про призначення судово-

економічної експертизи;  

4) висновки інших експертиз, що вказують на необхідність проведення 

судово-економічної експертизи. 

До судово-економічних експертиз відносять кілька родів (судово-

бухгалтерська, планово-економічна, виробничо-економічна, експертиза 

ціноутворення, економіко-статистична, експертиза економіки праці та інші) і 

видів (фінансово-кредитна, економічна експертиза банківських операцій, 

економічна експертиза виробничих ресурсів, економіко-технологічна, 

економіко-технічна тощо) [8, с.77].  

Різни види судових експертиз мають загальну юридичну базу і 

здійснюються відповідно до вимог єдиних процесуальних норм. Разом з тим, 

кожен вид судової експертизи відрізняється від інших предметом, об’єктами, 

методами та методиками судово-економічного експертного дослідження. 

Під методикою судово-економічної експертизи варто розуміти сукупність 

методів та способів, які застосовуються судовим експертом-економістом з 

метою дослідження об’єкта експертизи і вирішення експертного завдання. До 

методів судово-економічної експертизи відносять філософські, 

загальнонаукові та спеціальні методи (розрахунково-аналітичні: методи 

економічного аналізу, економічно-математичні методи, статистичний метод 

тощо; документальні: формальна, арифметична, хронологічна, взаємна, 

нормативно-правова перевірка і т. д.). Свої експертні дослідження судові 

експерти-економісти мали би проводити відповідно до вироблених наукою та 

практикою алгоритмів дій, що сприяло би подальшому розвиткові і 

поліпшенню методики судової експертизи, зменшенню витрат часу на 

проведення експертизи, повному та всебічному дослідженню фактичних 

обставин справи, а також створили б умови для підвищення достовірності 

висновків судових експертів [9, с. 48, 51, 52]. 
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Діяльність суб’єктів системи судово-економічної експертизи в Україні, за 

результатами проведеного нами вивчення наукових та спеціалізованих 

літературних джерел, може бути представлена наступною схемою (рис. 1): 

 
Рисунок 1 – Схема судово-економічної експертної діяльності в Україні 

* розроблено автором на основі джерел [1-9] 
 

Наукові дослідження практичного характеру, на нашу думку, мають 

містити данні щодо цінності отриманого або потенційного ефекту від їхнього 

проведення. Зазначимо, що формальним результатом проведеного 

дослідження судового економіста-експерта є документальний висновок, 

фактичним – є виконання рішення суду, прийнятого на основі висновку 

економіста-експерта, яке може захистити або обмежити права та свободи 

громадян і економічних суб’єктів, підвищити або зменшити економічну 

безпеку держави. 

Висновком судового експерта-економіста, відповідно до процесуальних 

кодексів України, вважається докладний опис проведених ним досліджень, 

який складено в порядку визначеному чинним законодавством. Висновок 

судового експерта має містити відповіді на поставлені експерту питання та 

може містити іншу важливу інформацію надану експертом по суті 

досліджуваних обставин справи. Такий висновок має стати належним доказом 

у судовій справі та як засвідчує практика здійснення судочинства в 

економічній сфері – часто основним. Тому важливим є дотримання зазначених 

вище принципів судово-експертної діяльності: законність, незалежність, 

об’єктивність і повнота дослідження. Це потребує вдосконалення кадрового 
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забезпечення системи судово-економічної експертизи України. На ринку праці 

відчувається гострий дефіцит кваліфікованих судових експертів-економістів зі 

спеціалізованою вищою освітою, що вимагає активізації підготовки 

високопрофесійних фахівців в галузі економічного контролю та судово-

економічної експертизи, які б мали необхідні теоретичні знання з економіко-

правових та з організаційних питань провадження справ в системі 

правоохоронних органів, з методик експертного дослідження фінансово-

господарської діяльності суб’єктів господарювання, а також володіли 

відповідними компетенціями та навиками застосування теоретичних знань на 

практиці. 

Висновки.Забезпечення економічної безпеки держави потребує 

ефективної протидії економічній злочинності та активізації розвитку 

інституту використання спеціальних економічних знань в судочинстві, що 

передбачає удосконалення національної системи судово-економічної 

експертизи. В сучасних умовах особливого значення набуває покращення 

теоретико-методологічного, науково-методичного та кадрового забезпечення 

даної сфери діяльності. Подальші наукові розвідки зосередимо на вивченні 

підходів до формування та розробці ефективних методик експертного 

дослідження фінансово-господарської діяльності економічних суб’єктів з 

врахуванням актуальних змін і сучасних тенденцій в сфері бухгалтерського 

обліку та оподаткування.  
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КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА  

У даній статті обґрунтовано напрями вдосконалення процесу контролю 

необоротних активів підприємства  та акцентування уваги на покращення 

якості, повноти та достовірності проведення перевірки стану та 

збереження основних засобів.  

Ключові слова: необоротні активи,нематеріальні активи, вдосконалення 

контролю, вибуття, переоцінка. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними проблемами 

теоретичними або практичними завданнями. У сучасних умовах основу 

необоротних активів складають основні засоби і нематеріальні активи. 

Нематеріальними активами слід вважати ідентифіковані грошові джерела 

майбутніх економічних вигод, які не мають фізичної субстанції, що були 

придбані або визначені в рахунок внутрішніх витрат мають обмежений 

термін використання, ринкову оцінку, незалежно від сутності, 

контролюються фірмою, як результат минулих операцій або подій.   

У процесі формування і управління необоротними активами необхідно 

враховувати їх переваги і недоліки в порівнянні з оборотними активами.Нині 

важливою проблемою, що потребує вивчення і подальшого вдосконалення, є 

ефективність використання основних засобів, а саме: забезпеченість 

підприємства основними засобами; ефективність використання обладнання; 

виявлення факторів і резервів підвищення ефективності використання 

основних засобів, нарахування амортизації основних засобів. Необхідність 

посилення контролю за основними засобами обумовлюється зростанням 

нестабільності зовнішнього середовища та ускладненням управління 

основними засобами, що потребують механізму координації внутрішнього 

контролю; переміщенням акценту з контролю минулого на аналіз 

майбутнього; необхідністю безперервного відстеження змін виробничого 

потенціалу підприємства; необхідністю мінімізації ризиків в управлінні 

основними засобами та їх оцінки для визначення амортизаційної політики. 
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Вирішення вказаних завдань обумовлюють створення ефективної системи 

контролю основних засобів.У сучасному економічному словнику контроль 

розуміється як складова частина управління економічними об’єктами і 

процесами, що полягає в спостереженні за об’єктом з метою перевірки 

відповідності об’єкта спостереження необхідному стану, передбаченому 

законами, інструкціями, іншими нормативними актами, а також планами, 

проектами, угодами. З метою здійснення політики стратегічного розвитку 

підприємства необхідно безперервно здійснювати контроль надходження, 

оцінки, переоцінки та вибуття необоротних активів. Саме цю функцію і 

виконує контроль.  

Контроль за необоротними активами також обумовлюється і постійними 

коливаннями та нестабільністю впливу факторів зовнішньогосередовища. 

Вирішенню завдань із мінімізації ризиків внутрішнього контролю в 

управлінні та оцінці необоротних активів для визначення амортизаційної 

політики сприятиме створення продуктивної системи внутрішнього 

контролю необоротних активів. Господарська практика показує, що на 

підприємствах має місце і використання підходів до оцінки необоротних 

активів, які не завжди враховують сучасні вимоги по формуванню 

амортизаційної політики. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Контроль у перекладі з 

французької (“controle”) означає перевірку або спостереження з метою 

перевірки. Однозначного трактування щодо цього поняття не існує. Так Ф.Ф. 

Бутинець, С.В. Бардаш, Н.М. Малюга та Н.І. Петренко визначають контроль 

як систематичне спостереження і перевірку процессу функціонування 

відповідного об’єкту з метою встановлення його відхилень від заданих 

параметрів. В.Г. Жила визначає контроль як процес, що забезпечує 

відповідність функціонування об’єкта управління прийнятим управлінським 

рішенням та направлений на успішне досягнення поставлених цілей. У 

енциклопедичному словнику бізнесмена під контролем розуміють замір та 

аналіз результатів виконання стратегічних планів, планів маркетингу і вжиття 
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заходів, що коригують їх. У сучасному економічному словнику контроль 

розуміється як складова частина управління економічними об’єктами і 

процесами, що полягає в спостереженні за об’єктом з метою перевірки 

відповідності об’єктаспостереження бажаному та необхідному стану, 

передбаченому законами, положеннями, інструкціями, іншими 

нормативними актами, а також програмами, планами, проектами, угодами. На 

думку Б.Ф. Усача, контроль – це повторне повернення до раніше 

розглянутого питання, його перевірка; означає перевірку виконання тих або 

інших господарських рішень з метою встановлення їх законності та 

економічної доцільності. Дікань Л.В. вважає, що під контролем слід розуміти 

систему відносин з приводу систематичного спостереження і перевірки ходу 

функціонування відповідного об’єкта деякого суспільного, виробничого або 

іншого процесу контролюючими органами, установами, уповноваженими 

особами з метою встановлення відхилень об’єкта контролю від заданих 

параметрів. Ряд авторів  визначають контроль як одну із функцій управління, 

призначення якої – виявлення можливих відхилень величини фактичних 

параметрів керованої системи від бажаних (мети, завдання, норми і т.д.) із 

метою забезпечення досягнення організацією своїх цілей.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Контроль за використанням 

необоротних активів є важливим видом контролю у сфері підприємництва. 

Раціональне використання необоротних активів безумовно слід розглядати як 

резерв скорочення витрат підприємства і підвищення економічної 

ефективності за рахунок власних фінансових ресурсів.Основними 

завданнями контролю основних засобів є: контроль наявності основних 

засобів і нематеріальних активів; оцінка відповідності документального 

оформлення і відображення в обліку операцій по руху основних засобів, 

нематеріальних активів та інших прибуткових вкладень у нематеріальні 

цінності відповідно до чинного законодавства; оцінка ефективного 

використання основних засобів і нематеріальних активів підприємства; 

оцінка своєчасності ремонту основних засобів; якісна і кількісна оцінка 
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основних засобів і нематеріальних активів; правильність нарахування 

амортизації основних засобів і нематеріальних активів і відображення 

операцій в обліку. Саме тому, контроль за ефективним використанням 

основних засобів можна розглядати як заходи щодо скорочення потреби в 

обсязі їхнього фінансування і підвищення темпів економічного розвитку 

підприємства за рахунок раціонального використання власних фінансових 

ресурсів. До  проблем, які негативно впливають на розвиток процесів 

удосконалення контролю основних засобів належать: нераціональне 

вдосконалення системи амортизації; похибки в інформативності первинних 

документів з обліку основних засобів; низький рівень інформаційного 

забезпечення управління матеріально-технічною базою, що представлено на 

підприємстві системою обліку, аналізу, аудиторського контролю; проблеми 

аналізу ефективності використання основних засобів і можливості її 

прогнозування тощо.Сьогодні розрізняють різні види контролю. Одним з 

основних є аудит. Це метод контрою, значення якого безупинно змінюється і 

який має значні потенційні можливості. Аудит ефективності необоротних 

активів поряд із традиційним аудитом відіграє більшу роль у структурі обліку 

підприємств. Його ціль – дати гарантії ефективної роботи та ефективного 

використання ресурсів. Якщо прив’язати аудит ефективності до необоротних 

активів, то ефективно та ощадливо мають використовуватися саме вони.З 

метою проведення економічно грамотної політики діяльності необхідно 

безперервно контролювати процеси визнання, оцінки та обліку 

нематеріальних активів. Саме тому контроль необоротних  активів сьогодні 

відіграє надзвичайно важливу роль на підприємстві. Ефективність є лише 

одним із результативних показників, що якісно та кількісно характеризують 

раціональне використання необоротнипх активів. Контроль ефективності 

визначає, чи відповідають за обсягами отримані результати від використання 

необоротних активів понесеним на них витратам. Метою контролю 

ефективності є оцінка повноти досягнення запланованих цілей, виявлення 

проблем у використанні необоротних активів та розробка пропозицій щодо 



55 
 

підвищення ефективності використання даних ресурсів. Запровадження 

контролю ефективності використання необоротних активів на українських 

підприємствах перебуває тільки на стадії становлення та розвитку. Проблема 

розвитку та здійснення контролю ефективності використання необоротних 

активів пов’язано з вирішенням таких питань, як проведення контролю 

ефективності використання необоротних активів з точки зору підвищення 

обсягів виробництва продукції та урахування аспектів ефективності 

використання таких активів при перевірці фінансової звітності.В силу того, 

що сьогодні назріла нагальна потреба у правильному та ефективному 

контролі використання необоротнихактивів, вважаємо за потрібне 

розглянути загальні його особливості та визначити можливі напрями його 

здійснення на підприємстві. Найефективнішим контроль таких активів буде 

лише у тому випадку, якщо він здійснюється на основі достовірних даних про 

всі необоротні активи, що використовує у своїй діяльності підприємство. 

Важливим є відображення необоротних активів у повному обсязі. А сьогодні 

з цим виникає чимало проблем. По-перше, недосконалість законодавчої бази 

щодо регулювання обліку необоротних активів призводить до того, що не всі 

об’єкти, які мають бути віднесені до необоротних, відображаються у їх 

складі. По-друге, проблематичним є оцінка таких активів. В силу того, що 

існують різні методи та способи визначення вартості даних об’єктів, не 

завжди вони обираються вірно. Вказані проблеми призводять до того, що 

балансова вартість підприємств значно відрізняється від реальної. В 

результаті виникають неточності отриманих даних при проведенні контролю 

ефективності, що негативно впливає на різні аспекти використання 

необоротних активів. Рішення, що приймаються на базі таких даних не дають 

очікуваного ефекту.Контроль необхідний на всіх етапах підприємницької 

діяльності: від початку створення підприємства до здійснення кожного кроку 

його функціонування. Тим більше, в ситуації, що склалася сьогодні в Україні, 

роль контролю значно зростає, особливо в умовах виникнення кризових явищ 

на підприємстві, коли саме завдяки проведенню постійного контролю 
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вдається визначити причини кризи та розробити і обґрунтувати можливі 

шляхи виходу з неї. Сучасний контроль дає можливість запроваджувати на 

підприємстві системи комп’ютерного спостереження та аналізу основних 

показників діяльності підприємства, але недоліком є те, що в Україні така 

практика проведення контролю не знайшла широкого розповсюдження. 

Вивчення загальних принципів та етапів, вдосконалення системи контролю 

необоротних активів діяльності управління. Але без достатнього вивчення 

всіх питань, пов’язаних з контролем таких активів управлінський персонал не 

в змозі надати якісну та достовірну оцінку використання нематеріальних 

ресурсів, основних засобів та прийняти найкращі управлінські рішення. 

Для вирішення поставлених завдань необхідно:  

 удосконалити методику обліку надходження основних засобів у 

системі аналітичних рахунків, що дозволить спростити систему 

бухгалтерських записів та контролю;  

 розробити бухгалтерську модель економічного механізму амортизації, 

що сприятиме вирішенню проблем фінансового, внутрішньо-господарського 

контролю амортизаційних процесів та їх податкового аспекту;  

 удосконалити методику обліку витрат на ремонти основних засобів, що 

підвищить ефективність управління витратами;   розробити моделі 

залежності експлуатаційних витрат від віку устаткування, що дозволить 

визначити доцільність проведення ремонту основних засобів. При контролі 

основних засобів важлива перевірка правильності відображення в обліку руху 

основних засобів. Для цього здійснюють контрольні вибіркові обстеження 

об’єктів основних засобів, виявляють відповідність їхнього фактичного стану 

згідно з технічною документацією. Первинні документи на прийняття 

основних засобів порівнюють із даними складського обліку, бухгалтерськими 

реєстрами, журналом реєстрації доручень та платіжними документами. 

Встановлюють розходження у цих документах, з’ясовують їхні причини, 

виявляють факти підміни дорогих товарів малоцінними. Достовірне 

визначення таких розходжень виявляється при пооб’єктному аналітичному 
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обліку. Для цього кожному об’єкту основних засобів надається відповідний 

інвентарний номер. Аналітичний облік основних засобів здійснюється в 

інвентарних картках. Заповнені інвентарні картки реєструють в Описах 

інвентарних карток з обліку основних засобів. Обов’язковою умовою 

ефективного використання строку експлуатації основних засобів є постійне 

підтримання їх у робочому стані за рахунок проведених періодичних 

ремонтів. Саме це є одним із способів розкрадань коштів на підприємстві. 

Наприклад, виділяють кошти на капітальний ремонт об’єкта, з точки зору 

обліку все правильно, надані всі документи щодо закуплених матеріалів і 

виконаних робіт, але насправді робиться поточний ремонт із меншими 

витратами, а кошти незаконно присвоюються (ведеться подвійна 

бухгалтерія). При перевірці підприємства, ревізори, щоб виявити цей злочин, 

застосовують такі методи перевірки, як контрольний замір виконаних робіт, 

зустрічної перевірки, залучають експертів будівельних організацій, якщо це 

потрібно тощо.Звісно ж завершальним пунктом контролю ефективності є 

надання результуючого документу, в якому узагальнюються результати 

проведеного контролю та надаються рекомендації керівництву підприємства. 

Отже, необоротні активи— це матеріальні і нематеріальні ресурси, що 

належать установі, забезпечуючи її функціонування, і очікуваний строк 

корисної експлуатації яких становить понад один рік. Необоротні активи 

суттєво впливають на діяльність підприємства в цілому, тому контроль за 

станом їх збереження, наявності й ефективності використання повинен бути 

ретельним, повним, достовірним, обґрунтованим та відповідати чинному 

законодавству. Ефективна політика внутрішнього контролю та низка заходів, 

спрямованих на покращення процесу контролю дасть змогу вдосконалити 

організацію та методику контролю необоротних активів, підвищити їх 

інформативність і прогнозувати ефективність їх використання на 

підприємстві.  

Для забезпечення отримання прибутку, здійснення інноваційної 

діяльності, та ефективного ведення виробництва на підприємстві за 
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допомогою створених невідчутних та відчутних необоротних активів 

необхідним є здійснення контролю їх ефективності. Удосконалено методику 

контролю ефективності використання необоротних активів, під якою 

розуміється перевірка економічності, продуктивності і результативності 

використання необоротних активів в діяльності підприємства для реалізації 

поставлених перед ним цілей. Вищенаведена методика складається з трьох 

стадій (організаційно-підготовча, технологічна, результативна) та дозволяє 

визначити ступінь результативності використання нематеріальних активів 

підприємства. За результатами контролю ефективності формуються 

незалежні висновки про ступінь результативності використання невідчутних 

та відчутних нематеріальних активів, ефективності рішень, прийнятих 

управлінцями та економічності використання витрачених на їх утримання та 

використання коштів. 

Отже, контроль ефективності використання необоротних активів є 

перспективним видом контролю у сфері підприємництва. Із його допомогою 

здійснюється контроль управління необоротними ресурсами, за підсумками 

проведення якого формуються незалежні висновки про ступінь 

результативності розпорядження ними, ефективності рішень, прийнятих 

управлінцями та економічності використання витрачених на це коштів та 

ресурсів. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ГАРМОНІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ ТА МІЖНАРОДНОГО 

ДОСВІДУ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ  

У статті висвітлено відмінності обліку реалізації товарів оптовим 

підприємствами між вітчизняною практикою та міжнародним досвідом. 

Досліджено національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. 

Проаналізовано основні зміни у законодавстві відповідно до гармонізації 

вітчизняного досвіду та міжнародних стандартів обліку реалізації оптової 

торгівлі. 

Ключові слова: гармонізація, каталізатор змін, міжрегіональні зв’язки, 

реалізація,доходи. 

Оптова торгівля являється однією з провідних галузей діяльності сучасної 

світової економіки. Відповідно в сучасних умовах в зазначеній галузі 

відбулися вагомі зміни, що становлять за необхідне надалі розвивати 

методологію, методику та організацію бухгалтерського обліку. Торгівля 

виступає, зазвичай, каталізатором змін, які відбуваються на виробництві і 

споживанні в умовах ринку. І дані зміни потребують суттєвої гармонізації 

стандартів обліку реалізації товарів на підприємствах оптової торгівлі. 

Аналізуючи дане питання необхідно зазначити, що торгівельна справа 

являється ініціативною самостійною діяльністю юридичних осіб та громадян 

щодо здійснення купівлі і продажу товарів, метою чого є одержання прибутків. 

Розвиток економіки варто характеризувати присутністю великої кількості 

міжгалузевих, регіональних і міжрегіональних зв’язків. Відповідно до 

світового і вітчизняного досвіду, ефективна організація даної системи зв’язків 

є неможливою без участі посередника, який в свою чергу працює над 

забезпеченням необхідної інтенсивності і швидкості процесів товароруху, 

зменшує рівень загальних обсягів капіталовкладень і поточних фінансових 

витрат. 

Ключовим елементом у системі розвитку міжнародних економічних 

відносин є створення єдиної облікової методики, яка сприятиме утворенню 
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якісно нових форм комунікацій між країнами. З метою досягнення уніфікації 

облікових процесів були розроблені й запроваджені міжнародні стандарти 

фінансової звітності (МСФЗ). Роль цих нормативних документів у 

інтеграційних процесах породжує безліч дискусій, предметом яких є їхня мета 

та вплив на розвиток бухгалтерського обліку. Не існує єдиної думки щодо 

трактування суті та характеристики значення МСФЗ у міжнародній системі 

обліку (табл.1). Узагальнюючи думку вчених щодо трактування суті МСФЗ, 

вважаємо за доцільне дати таке визначення, яке найбільш повно визначає суть 

досліджуваної категорії та основну мету її існування: міжнародні стандарти 

фінансової звітності - це документи, розроблені Радою з міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку, що відображають єдині методи та 

принципи формування якісної та доступної широкому колу користувачів 

інформації про фінансовий стан суб’єкта господарювання на засадах 

конвергенції методології обліку та звітності різних країн світу. 

Існують різні точки зору стосовно того, наскільки фінансова звітність 

складена за П(С)БО, відповідає вимогам Міжнародних стандартів. Об’єктом 

дискусій між вітчизняними та зарубіжними вченими є значущість 

розбіжностей та їхній вплив на якість та достовірність інформації. 

Склад та формат фінансової звітності в Україні затверджено 

Міністерством фінансів на законодавчому рівні. Така жорстка регламентація, 

на наш погляд, і є основним джерелом відмінностей, які виникають між 

вітчизняними та міжнародними стандартами у даному аспекті. Адже МСФЗ 

пріоритетним визначають професійне судження щодо об’єкту обліку, у той 

час, коли П(С)БО містять чітку інструкцію, відхилення від якої не 

допускається. 

Джерело Визначення МСФЗ 

МСБО 1 «Подання 
фінансових звітів» [4] 

Це стандарти та тлумачення, прийнятті Радою 
з Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку. 
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Закон України «Про 
бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в 
Україні» [9] 

Прийняті Радою з міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку документи, якими 
визначено порядок складання фінансової 
звітності. 

Ф. Ф. Бутинець [1] 

Правила, що встановлюють вимоги до 
визнання, оцінки і розкриття фінансово-
господарських операцій для складання 
фінансових звітів компаній у всьому світі. 

Л. Шнейдман [13, 7] 

Достатньо складна систем вимог, принципів, 
частково правил і процедур підготовки 
корисної для широкого кола зацікавлених 
осіб інформації. 

0. М. Петрук [7] 
Принципи складання фінансової звітності, а 
не правила, тому МСФЗ як система 
бухгалтерського обліку не існує. 

Таблиця 1 – Трактування суті міжнародних стандартів фінансової 
звітності 

Для зазначених суб’єктів господарської діяльності формування звітності 

за міжнародними стандартами є обов’язковою, розбіжності між П(С)БО та 

МСФЗ, на думку законодавця, є суттєвими. 

З метою визначення розбіжностей у обліковій політиці, проведемо 

порівняння концептуальних положень та загальних вимог МСФЗ до 

фінансової звітності з аналогічними нормами українського законодавства та 

П(С)БО (табл. 2) 

 П(С)БО МСФЗ 

Принцип 
обачності 

Установлено як один з 
основних принципів 
складання фінансової 
звітності (ФЗ) 

Не розглядається як принцип 
складання ФЗ 

Співвідношенн
я 
витрати-вигоди 

Не є умовою ведення 
обліку та складання 
ФЗ 

Розглядається як одна з підстав 
надання даних у ФЗ 
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Відхилення від 
стандартів Не допускаються 

Допускаються, як виняток, якщо 
виконання вимог стандарту може 
ввести в оману користувача 
настільки, що це суперечитиме 
меті складання ФЗ 

Використання 
аналогій 

Не допускається 

Якщо в системі МСФЗ не 
міститься положень, що 
регулюють облік тієї чи іншої 
операції, то допускається 
використання положень інших 
стандартизаційних систем, 
споріднених до системи МСФЗ 

Несуттєві статті 

Немає застереження 
про те, що стандарти 
не застосовуються до 
несуттєвих статей 

МСФЗ не застосовується до 
несуттєвих статей. Тобто 
підприємство не зобов'язано 
розкривати необхідну 
за МСФЗ інформацію, якщо стаття 
несуттєва 

 

Таблиця 2 – Основні відмінності у концептуальних положеннях між П(С)БО 

та МСФЗ 

Спостерігаються відмінності у базових принципах побудови фінансової 

звітності. В процесі впровадження МСФЗ в Україні більшість принципів було 

зазначено у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні». Однак не можна стверджувати, що на практиці всі вони реально 

використовуються. Що стосується суттєвості, можна констатувати, що, на 

відміну від МСБО, українські положення (стандарти) не розглядають 

суттєвість інформації як засіб забезпечення доречності та достовірності 

фінансової звітності. Тому очевидно, що відображення деяких елементів 

звітності є складними для вітчизняної системи обліку. Невідповідності мають 

місце і стосовно складу та формату фінансової звітності, що може бути 

важливим фактором формування якісної та достовірної інформації про 

фінансовий стан суб’єкта господарювання. 

Аналіз відповідності Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

міжнародним стандартам показав існування деяких відмінностей, що 
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торкаються як концептуальних положень, так і окремих аспектів ведення 

обліку та формування фінансової звітності. Варто звернути увагу на суттєвість 

таких розбіжностей, що визначає їхній вплив на якість фінансової звітності та 

відповідність міжнародним стандартам. 

До основних змін Закону можна віднести появу нових понять, таких як 

«підприємства, що становлять суспільний інтерес», до яких віднесені 

підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів 

на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну 

пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові 

установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, 

що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та великі 

підприємства; «таксономія фінансової звітності» – склад статей і показників 

фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю.  

З’явилися такі нові форми звітності як «звіт про управління» – звіт, що 

повинен містити фінансову та не фінансову інформацію, яка характеризує стан 

і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і 

невизначеності його діяльності, а також «звіт про платежі на користь 

держави». Його повинні будуть подавати підприємства, які становлять 

суспільний інтерес, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин 

загальнодержавного значення. З основних принципів бухгалтерського обліку 

виключено принцип обачності, історичної (фактичної) собівартості, 

періодичності. Важливою новацією стали встановлені критерії розміру 

підприємств, а саме мікропідприємства, малі, середні та великі підприємства. 

Були уточнені також загальні вимоги до фінансової звітності, до проведення 

аудиту, оприлюднення звітності тощо. 

Подальше реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

в Україні, гармонізація з Європейським законодавством, розвиток не 

фінансової звітності сприятиме вдосконаленню інформаційного забезпечення 

управління суб’єктів господарювання, прозорості діяльності підприємств та 

стане суттєвим поштовхом зростання обсягу іноземних інвестицій в Україну. 
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Аналіз відповідності Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

міжнародним стандартам показав існування деяких розбіжностей, що 

стосуються як концептуальних основ так і окремих елементів обліку. Цей 

фактор суттєво впливає на якість інформації та значення показників 

фінансової звітності загалом, що зумовлює недовіру міжнародних інвесторів 

щодо правдивості наданої інформації. Тому вважати звітність, складену за 

П(С)БО, як таку, що відповідає міжнародним вимогам, можна лише за таких 

умов: по-перше, відповідності норм національних стандартів положенням 

МСФЗ та не суттєвості існуючих відмінностей; по-друге, адекватного 

тлумачення та дотримання норм П(С)БО; по-третє, наявності аудиторського 

висновку про відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ, складеного 

на основі аудиту, проведеного за міжнародними стандартами аудиту ( МСА ). 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ОПТОВИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Висвітлено економічну сутність оптової торгівлі з урахуванням інноваційних 

перетворень національної економіки. Розглянуто цільові орієнтири та 

пріоритетні напрямки розвитку оптової торгівлі в економіці. Проаналізовано 

статистичні показники в оптовій торгівлі.  

Ключові слова: опосередкування, оптова торгівлі, економічні важелі, оптово-

посередницькі системи, реалізація. 

На сьогоднішній день становлення і покращення сфери товарного обігу є 

об’єктивною передумовою стабільності і динамічності економічного розвитку 

багатьох країн. Торгівля є провідною галуззю сфери обігу та з кожним роком 

охоплює все більші темпи розвитку.  

Відповідно до цього, варто зазначити, що споживчий ринок нашої країни 

досі не набув відповідного якісного розвитку. Важлива роль у вирішенні цієї 

проблеми належить підприємствам оптової торгівлі, які повинні бути 

активними, економічно вигідними комерційними посередниками як для 

товаровиробників (у першу чергу вітчизняних), так і роздрібних торговців, 

забезпечити баланс інтересів усіх учасників ринку та створити сучасну 
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систему товароруху, орієнтовану на максимальне задоволення потреб 

кінцевих споживачів.  

Досліджено, що у новітній економічній системі, яка формується в 

Україні, оптова торгівля має займати особливе місце, адже вона 

опосередковує у зростаючих масштабах обмін в товарно-грошовій формі, 

забезпечуючи необхідні темпи і пропорції не лише відтворювального процесу, 

але сукупного попиту і пропозиції та міжгалузевого обміну.  

Відповідно в сучасній оптовій торгівлі зруйнована організаційна 

структура, деформована функціональна діяльність, недосконалий 

економічний механізм функціонування і система управління. В результаті 

оптова торгівля не в повній мірі забезпечує формування системи 

господарських зв’язків, товарних ресурсів, реалізації раціональних схем 

товаропросування, здійснення в широких масштабах товарно-грошового 

обміну.   

Оптова торгівля є стратегічною сферою діяльності, оскільки вона може 

відігравати значну роль у розвитку вітчизняного виробництва, внутрішньої та 

зовнішньої торгівлі, отже, сприяти більш повному задоволенню потреб 

споживачів і позитивно впливати на соціально-економічний розвиток країни 

в цілому [1, с. 7].   

Мета функціонування оптової ланки полягає в опосередкуванні 

зростаючого у масштабі товарно-грошового обміну між сферами виробництва 

та споживання, між окремими галузями економіки, між регіонами України та 

з іншими країнами, забезпечуючи необхідні темпи і пропорції 

відтворювального процесу та збалансування сукупного споживчого попиту і 

товарної пропозиції. Перехід України до ринкової економіки вимагав 

роздержавлення оптової торгівлі, здійснення демонополізації і лібералізації 

торгово-посередницької діяльності, диверсифікації її форм.   

На оптовому ринку України за останнє десятиріччя з’явилася значна 

кількість малих оптових посередників. Більшість з них здійснюють 

посередницьку діяльність без надбання статусу юридичної особи. Однак, 
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основними оптовими посередниками є підприємства – юридичні особи. За 

даними Державного Комітету статистики України на 1 січня 2018 року в 

Україні діяло 57,5 тис. підприємств, основним видом економічної діяльності 

яких була оптова торгівля. В сучасних умовах найбільшого поширення набули 

партнерські оптові підприємства, засновані на колективній власності. У 2017 

р. їх частка за кількістю підприємств становила 61,4 %. Причому порівняно з 

2014 р. вона до того ж дещо зросла. Наступне місце посідають індивідуальні 

підприємства, створені на власності фізичної особи або сім’ї, і найменша 

питома вага припадає на корпоративні оптові підприємства, що функціонують 

у формі акціонерних товариств відкритого та закритого типів.   

Оптовий товарооборот (без ПДВ і акцизу) підприємств оптової торгівлі 

становив 811,9 млрд. грн.., що на 19,3 % менше проти відповідного періоду 

попереднього року (у порівняних цінах) [2]. В обсязі оптового товарообороту 

найбільш вагомими були частки оптового товарообороту підприємств, 

основним видом економічної діяльності яких за Класифікацією видів 

економічної діяльності є оптова торгівля паливом (17,3 %) і продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами (10,6 %). Частка оптової 

торгівлі товарами виробництва України порівняно з відповідним періодом 

попереднього року зменшилась і становила 63,3 % від загального обсягу 

продажу, у тому числі частка вітчизняних непродовольчих товарів – 61,5 %, 

продовольчих товарів – 74,1 % (табл. 1).  

Загальні проблеми реалізації товарів в оптовій торгівлі у країні в 

основному зводяться до того, що на тлі зростання кількості підприємств 

відсутні якісні перетворення, збільшилося число ланок в русі товару, що 

ускладнює всі види його контролю, підвищилася кінцева вартість товарів, 

немає належного набору послуг. На загальну думку вітчизняних і зарубіжних 

аналітиків, не вирішується ряд важливих функціональних завдань, серед яких: 

стабільне забезпечення роздрібної торгівлі широким асортиментом якісної 

продукції за доступними цінами від легальних виробників; оновлення і 

модернізація складських комплексів, будівництво і введення в експлуатацію 
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достатніх обсягів спеціалізованих і універсальних складських приміщень для 

вільного маневрування товарними потоками та раціонального управління 

ними, розвиток інфраструктури зберігання в місцях виробництва;  активне 

залучення національного капіталу до створення та розвитку інноваційних 

підприємств оптової торгівлі; формування "прозорого" економічного 

середовища в системі руху товарів;  - підтримка національного виробника в 

забезпеченні збуту продукції та ін.  

Таблиця 1 - Динаміка та структура оптового товарообороту України 

Структура 
оптового 
товарообороту  

2014 р.  2015 р.  2016 р.  2017 р.  2018 р.  

Відхилення 2018 р. 
від ( у %) 

 
201
7 р. 

 
20
16
р.  

 
20
15 
р. 

 
20
14 
р. 

Оптовий 
товарооборот, 
млн. грн.  

667228 863881 1050392 847667 1048469 123 99 121 157 
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Продовження таблиці 1 
у тому числі 
продовольчі 
товари  

103289 131483 155100 124607 
 

193848 155 125 147 187 

непродовольчі 
товари  563939 732398 895292 723060  

854621 118 95 116 151 

Питома вага в 
оптовому  
товарообороті, 
%  

100 100 100 100 100 -  100 100 100 

у тому числі 
продовольчі 
товари  

15 15 14 14 18 125 125 121 119 

непродовольчі 
товари  84  84 85  85 81 95 95 96 96 

Питома вага 
продажу 
товарів 
вітчизняного 
виробництва, 
%  

65 62 63 63  63 100 100 101 97 

у тому числі 
продовольчі 
товари  

75 75 74 74 75 101 100 100 99 

непродовольчі 
товари  63 60 61 61  61 99 100 101 96 

До важливих переваг оптової торгівлі через посередників належить і те, 

що в умовах ринкової економіки є можливість виробникам збувати свої товари 

в місцях територіально наближених до споживача з мінімальною кількістю 

ланок товаропостачання, з меншою кількістю угод, що потрібно укласти. 

Оптовий посередник може забезпечувати маркетингову і технічну підтримку 

як товаровиробників, так і партнерів з боку роздрібної торгівлі.   

В цілому за рахунок збільшення розмірів партій товарів зменшуються 

витрати при транспортуванні та виконанні інших функції, пов’язаних з 

товарорухом, отже знижуються ціни на товари і збільшується попит на них. 

Оптові посередники, як важливі ланки логістичних систем, що потрібно 

створювати на усіх товарних ринках, можуть сприяти їх розвитку в належному 

напрямі.  Більш того ринкова економіка створює всі умови для впровадження 

в практику принципів міжфірмового маркетингу, коли взаємовідносини 
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партнерів формуються на основі співробітництва і цивілізованого партнерства 

і спрямовані на єдиний кінцевий результат – максимальне задоволення потреб 

споживачів.  

Для підвищення ролі оптових підприємств на споживчому ринку 

необхідно суттєво розширити номенклатуру послуг, які вони повинні 

надавати партнерам, та знижувати їх вартість.   

Для підвищення ефективності функціонування оптової торгівлі 

необхідно також впроваджувати більш дієве державне регулювання, яке 

передбачає не пряме керівництво, а створення умов для цивілізованих 

взаємовідносин з незалежними суб’єктами господарювання. Об’єктами такого 

регулювання повинні бути не оптові підприємства, а процеси, які протікають 

на споживчому ринку. Його зміст вбачається в тому, щоб через систему 

господарського законодавства і економічних важелів не допустити 

подальшого стихійного розвитку оптової торгівлі. Державне регулювання 

оптово-посередницької сфери повинно базуватися не тільки на інформації про 

ринок товарів, але й на вивченні і прогнозуванні заново утвореного ринку 

послуг оптових підприємств. Оптовий ринок потребує державного 

регулювання та визначення напрямків розвитку та розміщення об’єктів 

складської мережі, їх спеціалізації тощо.   

Для підвищення ефективності функціонування оптової торгівлі 

необхідно також впроваджувати більш дієве державне регулювання, яке 

передбачає не пряме керівництво, а створення умов для цивілізованих 

взаємовідносин з незалежними суб’єктами господарювання. Об’єктами такого 

регулювання повинні бути не оптові підприємства, а процеси, які протікають 

на споживчому ринку. Його зміст вбачається в тому, щоб через систему 

господарського законодавства й економічних важелів не допустити 

подальшого стихійного розвитку оптової торгівлі. Державне регулювання 

оптово-посередницької сфери повинно базуватися не тільки на інформації про 

ринок товарів, але й на вивченні і прогнозуванні заново утвореного ринку 

послуг оптових підприємств. Оптовий ринок потребує державного 
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регулювання та визначення напрямків розвитку та розміщення об’єктів 

складської мережі, їх спеціалізації тощо.   

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що в умовах 

функціонування цивілізованого ринку саме оптова торгівля в економіці 

повинна стати важелем для стимулювання зростання ефективності 

виробництва та повнішого задоволення потреб покупців.  

Загальною місією оптової ланки в сучасних умовах повинна бути 

активізація сталого збалансованого розвитку внутрішнього споживчого 

ринку України, перш за все, на основі насичення його 

конкурентоспроможними товарами вітчизняного виробництва, та 

якнайбільш повне задоволення попиту на них різних верств населення, а 

також сприяння просуванню вітчизняних товарів на зовнішній ринок. 
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Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Розвиток сучасної системи оподаткування 

підприємств знаходиться під впливом постійних змін, що обґрунтовується 

необхідністю проведення наукових досліджень теоретичних положень 

стосовно нарахування податків та платежів до бюджету, зокрема, й 

нарахування і сплати податку на прибуток підприємства з метою оптимізації 

та визначення фінансового результату діяльності підприємства до 

оподаткування.  

Мета дослідження.Ціллю написання статті є дослідження та узагальнення 

особливостей теоретичних положень та практичних аспектів щодо обліку 

оподаткування податком на прибуток фінансових результатів діяльності 

суб’єктів функціонування в Україні.  

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Дослідження питань щодо 

обліку податку на прибуток постійно знаходиться в центрі уваги науковців та 

вчених, особливо за умов постійних змін у сучасному податковому 

законодавстві, зокрема, їх досліджено у працях таких авторів, як: Дзюби О.М., 

Копчинської К.В., Лупенко Ю.О., Огороднікової І.І., Поддєрьогіна А.М., 

Соколовської А.М. та інших.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблематика дослідження 

питання адміністрування та обліку податку на прибуток є досить актуальною, 

оскільки слугує основним підґрунтям у процесі функціонування держави, а, 

відповідно, й суспільства.  

Податок на прибуток підприємств, відповідно до Податкового кодексу 

України, є обов’язковим податком для усіх підприємств, які мають право 

провадити господарську діяльність за наявності відповідного патенту.  
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Порядок оподаткування доходів підприємств податком на прибуток 

підприємств регламентовано нормами Податкового кодексу України від 

02.12.2010 року № 2755-VІ [4].  

Оподаткування господарських операцій податком на прибуток, його 

адміністрування та сплата визначено та здійснюється відповідно до ІІІ розділу 

Податкового кодексу України.  

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом 

походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення 

суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних 

робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, а 

також дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню, з джерелом 

походження з України [4].  

Доходи, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, 

складаються з доходу від операційної діяльності визнається в розмірі 

договірної (контрактної) вартості, але не менше, ніж сума компенсації, 

отримана в будь-якій формі, в тому числі, при зменшенні зобов’язань, а також 

інших доходів.  

Згідно Податкового кодексу, встановлено порядок визнання доходів:  

1) дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві 

права власності на такий товар;  

2) дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою 

складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог 

чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання 

послуг;  

3) датою отримання доходів, які враховуються для визначення об’єкта 

оподаткування, є звітний період, у якому такі доходи визнаються згідно з цією 

статтею, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань).  

Витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, 

складаються із: 



75 
 

1) витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 

Податкового кодексу та включають собівартість реалізованих товарів, 

виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати. Витрати підсумовуються з 

метою визначення об’єкта оподаткування з урахуванням пунктів та інших 

статей Кодексу, які прямо визначають особливості формування витрат 

платника податку;  

2) не визнаються витратами:  

- суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг;  

- витрати, понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та 

інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи – підприємця, 

що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв’язку із придбанням 

робіт, послуг у фізичної особи – платника єдиного податку, яка здійснює 

діяльність у сфері інформатизації) [4]. 

Для обліку податку на прибуток в бухгалтерському обліку застосовують 

рахунок 98 «Податок на прибуток» з відповідними субрахунками.  

Розмір податку на прибуток в бухгалтерському обліку розраховується 

наступним чином (1): 

ПП = (Об Дт 791 – Об Кт 791) * ставка ПП;                                     (1) 

де:  

ПП – податок на прибуток,  

Об Дт 791 – обороти за дебетом рахунку 791,  

Об Кт 791 – обороти за кредитом рахунку 791. 

Ставка податку на прибуток підприємств відповідно до Податкового 

кодексу становить 18 відсотків.  

У Журналі реєстрації господарських операцій здійснюють відповідні 

бухгалтерські записи (табл. 1) [2, 5]: 

Таблиця 1 - Кореспонденція рахунків щодо відображення податку на 

прибуток підприємства  
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№ 
з/п Зміст господарської операції 

Кореспонденція 
рахунків  

Д-т К-т 

1 Нараховано податок на прибуток від діяльності  981 641 

2 Списано у кінці місяця витрати за нарахованим 
податком на прибуток 

791 981 

Законодавчо встановлено, що розмір суми податку на прибуток, яку 

підприємство повинно сплатити до бюджету в кінці звітного кварталу, можна 

зменшити на суму, яку підприємство сплатило до бюджету за патент (чи 

патенти) протягом відповідного звітного кварталу за наявності 

підтверджуючих платіжних документів. 

При цьому може виникнути дві наступні ситуації:  

1) розмір податку на прибуток підприємства перевищує оплачену вартість 

торгового (торгових) патенту (патентів). У такому випадку в Журналі 

реєстрації господарських операцій здійснюють такі бухгалтерські записи 

(табл. 2) [2, 5]: 

Таблиця 2 - Кореспонденція рахунків щодо відображення податку на 

прибуток підприємства з урахуванням суми сплаченого патентну (ситуація 1)  
№ 
з/п 

Зміст операції Кореспонденція 
рахунків  

Сума, 
грн. 

умов-
на 

Д-т К-т 

1 Попередньо оплачена вартість торгового патенту 39 311 (301) 480 

2 Нарахований поточний податок на прибуток за ІІІ 
квартал 

981 641 900 

3 Віднесена сплачена вартість торгового патенту на 
зменшення податку на прибуток 

641 39 480 

4 Враховано вартість торгового патенту в зменшення 
податку на прибуток і перераховано до бюджету 
різницю 

641 311 420 

2) Коли розмір податку на прибуток підприємства менший, ніж оплачена 

вартість торгового (торгових) патенту (патентів). У такому випадку в Журналі 

реєстрації господарських операцій робляться такі записи (табл. 3): 

Таблиця 3 - Кореспонденція рахунків по відображенню податку на 

прибуток підприємства з урахуванням суми сплаченого патентну (ситуація 1)  
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№ 
з/п 

Зміст операції Кореспонденція 
рахунків  

Сума, 
грн. 

умов-
на Д-т К-т 

1 Попередньо оплачена вартість торгового патенту 39 311 
(301) 

480 

2 Нарахований поточний податок на прибуток за ІІІ 
квартал 

981 641 450 

3 Віднесена сплачена вартість торгового патенту на 
зменшення податку на прибуток 

641 39 450* 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отож, проведене 

дослідження теоретичних положень та практичних аспектів щодо питань 

оподаткування податком на прибуток надало можливість розглянути 

адміністрування, оподаткування та облік податку на прибуток в Україні.  

Визначено, що податок на прибуток є прямим податком, який відіграє 

одне з найпотужніших значень в процесі наповнення дохідної частини 

державного бюджету України задля забезпечення в подальшому суспільних 

благ.  

В подальшому, вважаємо за необхідне провести детальне дослідження 

питання щодо визначення бази оподаткування та ставок нарахування податку 

на прибуток.   
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Нині проблеми формування фінансових результатів діяльності 

підприємства набувають актуальності, що зумовлює необхідність по-

глибленого вивчення зарубіжного досвіду та вітчизняної практики, пошуку 

напрямів удосконалення обліку та посилення контролю за повнотою 

отримання доходів, економією витрат і формуванням прибутку (збитку). Це 

стосується таких життєво важливих для будь-якого підприємства аспектів, як 

вільна орієнтація у фінансовому житті суб’єкта господарської діяльності, що 

надає можливості визначати поточне положення справ, ідентифікувати 

причини виникнення тієї чи іншої ситуації, планувати подальший розвиток 

підприємства. 

На сучасному етапі розвитку національної економіки для вітчизняних 

підприємств все більшої актуальності набуває проблематика адаптації 
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фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ). Вирішення цього завдання, перш за все, потребує 

з’ясування спільних рис і відмінностей національних і міжнародних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, зокрема щодо обліку фінансових ре-

зультатів підприємства.  

В обліку фінансових результатів існує багато спірних питань, зокрема, це 

стосується доходів і витрат, які формують фінансовий результат діяльності 

підприємства, відображення яких в обліку та звітності за національними та 

міжнародними стандартами є неоднозначним та суперечливим. За цих умов 

особливого значення набувають питання визначення особливостей 

бухгалтерського обліку доходів та витрат за П(С)БО та МСФЗ у по-

рівняльному аспекті. 

Значний внесок у розвиток і вдосконалення обліково-аналітичного 

забезпечення фінансових результатів підприємств зробили такі вітчизняні і 

зарубіжні науковці, як І. Бланк, В. Макаров, В. Палій, Ф. Бутинець, О. Малюга, 

В. Сопко, О. Соловйова та ін. Однак до сьогодні залишаються не вирішеними 

окремі питання обліку фінансових результатів вітчизняних підприємств з 

врахуванням міжнародного досвіду.  

Метою цього дослідження є визначення особливостей обліку фінансових 

результатів на основі порівняння національного та міжнародного досвіду. 

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» П(С)БО безпосередньо ґрунтуються на МСБО, а точніше 

«не суперечать міжнародним стандартам» [1]. Головна відмінність між МСБО 

і П(С)БО полягає у тому, що П(С)БО не повністю розкривають деякі аспекти 

інформації щодо діяльності суб’єктів господарювання. Проте П(С)БО більш 

широко висвітлюють порядок ведення бухгалтерського обліку порівняно з 

МСБО, які описують загальні правила оцінки та подання інформації у 

фінансових звітах. 

Відображення інформації про фінансові результати вітчизняних 

підприємств регламентується НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
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звітності» [2], П(С)БО 15 «Дохід» [3] та П(С)БО 16 «Витрати» [4], а в 

міжнародній практиці – МСБО 1 «Подання фінансових звітів» [5] та МСБО 18 

«Дохід» [6] та тощо. 

Розглядаючи з точки зору як національних  так і міжнародних стандартів 

фінансовий результат є приростом (або зменшенням) вартості капіталу 

підприємства (окрім внесків власників), що відбулися в процесі його 

господарської діяльності за певний звітний період.  

Визначення величини фінансового результату підприємства за звітний 

період передбачає обчислення чистого прибутку (збитку) шляхом порівняння 

доходів та витрат звітного періоду, які були понесені для отримання цих 

доходів. Доходи і витрати відображаються у бухгалтерському обліку за 

методом нарахування, тобто в момент їх виникнення, незалежно від часу 

надходження і сплати грошей за ними. 

Визначення понять «дохід» та «витрати» в національній та міжнародній 

обліковій практиці наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 – Трактування термінів «Дохід» та «Витрати» згідно 

національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
Термін Національні положення бухгалтерського обліку Міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку 

Дохід Збільшення економічних вигід у вигляді 

надходження активів або зменшення 

зобов’язань, які призводять до зростання 

власного капіталу (за винятком зростання 

капіталу за рахунок внесків власників).  

Валове надходження економічних вигід 

протягом періоду, що виникає в ході 

звичайної діяльності, коли власний 

капітал зростає в результаті цього 

надходження, а не в результаті внесків 

учасників капіталу. 

Витрати Зменшення економічних вигід у вигляді вибуття 

активів або збільшення зобов’язань, які 

призводять до зменшення власного капіталу (за 

винятком зменшення капіталу за рахунок його 

вилученням або розподілу власниками). 

Визначаються у звіті про прибуток і 

збиток, коли виникає зменшення 

майбутніх економічних вигід, пов’язаних 

із зменшенням активів або збільшенням 

зобов’язань, які можна достовірно 

виміряти. 
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Якщо дивитись на табл. 1 видно, що визначення доходу за МСФЗ не 

враховує збільшення активу та зменшення зобов’язань, а розглядає лише 

зростання власного капіталу; визначення витрат за П(С)БО та МСФЗ мають 

майже однаковий зміст, але наведене в національних стандартах поняття є 

більш деталізованим.  

Також існують відмінності у класифікації доходів і витрат. Щодо доходів 

підприємства, то: 

- за національними стандартами доходи класифікуються у розрізі видів 

діяльності, зокрема на: доходи відреалізації товарів (робіт, послуг), інші 

операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи; 

- за міжнародними стандартами доходи поділяються на доходи від 

продажі товарів, доходи від надання послуг і доходи від використання активів 

суб’єкта господарювання іншими сторонами, результатом чого є відсотки, 

роялті та дивіденди. 

Щодо витрат підприємства:  

- у П(С)БО 16 витрати класифікуються залежно від виду діяльності 

суб’єкта господарювання, за яким вони виникли, за економічними елементами 

і статтями витрат. Крім того, існує розподіл на: прямі й непрямі; змінні й 

постійні; одноелементні та комплексні; поточні витрати, витрати минулих і 

майбутніх періодів; продуктивні, непродуктивні витрати; 

- за міжнародними стандартами витрати поділяють на витрати, які 

виникають у процесі звичайної діяльності та витрати, які не пов’язані із 

звичайною діяльністю.  

Таким чином, незважаючи на те, що всі національні положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку України значною мірою ґрунтуються на 

міжнародних стандартах бухгалтерського обліку, вони не тотожні.  

Застосування МСФЗ для вітчизняних підприємств є доцільним, оскільки 

воно забезпечить: 
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- можливість отримання необхідної інформації для прийняття 

управлінських рішень, залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу 

на зарубіжні ринки;  

-     надійність інформації;  

-  прозорість інформації та можливість перевірки її достовірності 

міжнародними аудиторами. 

Щодо формування звітів про фінансові результати за національними та 

міжнародними стандартами бухгалтерського обліку існує також відповідність.   

Незважаючи на ідентичність показників, що формуються в звіті про 

прибутки та збитки в вітчизняних та зарубіжних організаціях, між ними 

існують методологічні розбіжності в побудові інформації. Так, в Україні 

організації формують виручку від продажу товарів, продукції, робіт, послуг 

(за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) на основі 

надходжень, пов'язаних з виконанням робіт і наданням послуг, здійсненням 

господарських операцій. Ці надходження є доходами від звичайних видів 

діяльності, визнаних організацією в бухгалтерському обліку відповідно до 

умов, визначених для її визнання, і в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, 

включаючи умови договорів з продажу продукції, товарів, виконання робіт, 

надання послуг з урахуванням знижок, сумових різниць, змін умов договору, 

розрахунків негрошовими засобами. Чистий обсяг продажів за кордоном 

(наприклад в США) розраховується додатком до валової виручки від реалізації 

продукції величини представлених постачальниками знижок і вирахуванням 

вартості продукції, повернутої покупцями, і сум знижок, наданих покупцям . 

Отже, підсумовуючи наведене, слід зазначити, що в Україні відбувається 

поступовий перехід методології бухгалтерського обліку на засади 

міжнародних стандартів фінансової звітності. Це пов’язано, перш за все, з тим, 

що міжнародні стандарти не тільки узагальнюють накопичений досвід 

економічно розвинених країн світу, але й активно впливають на розвиток 

національних систем бухгалтерського обліку й звітності. Доцільність їх 

застосування в усіх секторах національної економіки пов’язана з тим, що їх 
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застосування забезпечить залучення іноземних інвесторів, а також спростить 

процеси виходу вітчизняних товаровиробників на міжнародні товарні ринки. 

При трансформації звітності у частині розкриття фінансових результатів 

та облікової інформації про доходи і витрати за принципами МСФЗ необхідне 

детальне вивчення кожної конкретної операції щодо її обліку за МСФЗ. Крім 

того, у зв’язку з наявними відмінностями в підходах до визнання та розкриття 

інформації з обліку доходів виникає необхідність проведення коригувальних 

проводок при трансформації звітності для адаптації до вимог і принципів 

МСФЗ. 

Проведений порівняльний аналіз положень національних і міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку фінансових результатів, в частині обліку 

доходів і витрат, є теоретичним підґрунтям розробки й удосконалення 

організаційно-методичного забезпечення системи управління суб’єктів 

господарювання. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ 

В статті розглянуто особливості організації обліку депозитних операцій 

комерційного банку. Узагальнено основні правила визнання та обліку 

депозитних операцій та визначено, що банк оцінює депозити за 

амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка 

під час нарахування процентів та амортизації дисконту (премії). 

Ключові слова: депозит, банк, амортизована собівартість, оцінка, облік  

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. Проблеми застосування принципів обліку, визнання 

і оцінки в системі бухгалтерського обліку банків окремих фінансових 

інструментів завжди актуальні, оскільки оптимальне їх рішення визначає 

достовірність облікової і звітної інформації банку і відповідно якість 

схвалюваних управлінських рішень.  

Разом з тим в умовах нестабільності фінансових ринків виникають 

додаткові чинники риски функціонування установи. Це торкається як 
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традиційних банківських ризик, таких як ризик ліквідності, кредитовий, 

валютний ризик і т.п., так і ризик значних коливань реальної вартості основних 

статей балансу банку. Останній істотно впливає на рівень капіталізації 

установи, якість активів і кінець кінцем на основні показники діяльності 

банку.  

В зв’язку з цим важливо враховувати залежність перерахованих 

показників і певною мірою фінансового стани банку в цілому від змін, які 

відбуваються в окремих сегментах ринку.  

Формулювання цілей статті. Метою статті виступило дослідження 

механізму організації обліку депозитних операцій комерційних банків з 

фізичними та юридичними особами, що спрятиме оптимізації прийняття 

стратегічних й поточних управлінських рішень. Інформаційною базою 

дослідження є цраці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії, організації та 

методики здійснення депозитних операцій з фізичними особами, законодавчі 

акти, періодичні видання. 

Сучасні дослідження та публікації. Аналіз депозитів комерційних банків, 

методи управління ними та проблеми формування ресурсів розглядалися в 

сучасній науковій економічній літературі багатьма дослідниками, а саме: О.В. 

Васюренко, С.М. Лобозинська, А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, 

Т.О. Плісак, О.Г. Корєнева, А.М. Мороз та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Загалом, вклад (депозит)  це 

кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній 

валюті або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли 

для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без 

зазначення такого строку (під процент або дохід в іншій формі) і підлягають 

виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. 

Специфіка банківської установи як одного з видів комерційного 

підприємства полягає в тому, що переважна частина його ресурсів формується 

не за рахунок власних, а за рахунок позикових засобів. Головними їх видами 

на сьогоднішній день є саме депозитні операції. Щодо рівня розвитку 
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українського суспільства, банківської системи загалом та 

конкурентоспроможності комерційних банків у останні роки значно 

підвищився. У свою чергу, депозит є індикатором рівня довіри населення до 

банків, виявляє рівень доходу громадян, адже його зростання забезпечує 

збільшення коштів на заощадження. Операції із залучення банком коштів на 

депозит є пасивними депозитними операціями, активними вони виступають 

тільки на міжбанківському ринку. 

Залежно від умов договору банківського вкладу депозити бувають: 

 на вимогу — банк зобов’язаний видати вклад або його частину на 

першу вимогу вкладника. Умова договору банківського вкладу на вимогу про 

відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною; 

 строкові — банк зобов’язаний видати вклад і нараховані проценти за 

цим вкладом після закінчення визначеного сторонами договору. Строкові 

депозити бувають короткострокові (на строк не більше 12 місяців включно) 

і довгострокові (на строк понад 12 місяців); 

 на інших умовах повернення депозиту — такі вклади (депозити) 

є умовними. Наприклад, за домовленістю сторін можна передбачити, що банк 

повертає вклад при настанні певних обставин. 

Розробка інформаційних систем комерційного банку та інформаційних 

систем обліку банку зумовлює появу нових організаційно-правових відносин, 

які передбачають наступні види забезпечення [1]. 

Організаційним забезпеченням вважається визначення структурних 

підрозділів банку, їхніх завдань, регламентація роботи облікового апарату 

банківської установи, процеси обліку, аналізу, контролю, технологія цих 

процесів на за допомогою комп’ютерної техніки, тобто це структура 

облікового апарату банку, зміст його завдань і функцій, регламентація 

облікового, контрольного і аналітичного процесів банківської установи. 

Правове забезпечення – це система нормативно-правових актів, що чітко 

регламентують права і обов'язки спеціалістів, що працюють в сфері 

інформаційних технологій. При цьому на практиці повинен бути 
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розроблений та використаний увесь комплект документів, що регламентують 

порядок зберігання і захисту інформації в комп’ютерному середовищі. 

Соціальне забезпечення являє собою сприятливий моральний 

мікроклімат в колективі, що забезпечує підвищення ефективності та 

продуктивності праці. 

Ергономічне забезпечення передбачає сукупність методик, методів, 

стандартів, інструкцій, нормативів і довідкових документів, які сприяють 

вирішенню проблем різних аспектів: технічних, фізіологічних, 

психологічних та ін. Важливою вимогою є оптимізація параметрів 

середовища, до яких відносяться рівень освітлення приміщення, зорове і 

інтелектуальне навантаження, рівень кольорової композиції в робочій зоні, 

рівень дисципліни праці та ін. 

Інформаційне забезпечення являє собою комплекс програмних засобів 

представлення і організації даних. 

Технічне забезпечення – це комплекс технічних засобів, що 

забезпечують організацію обліку комерційного банку. Технічною основою 

організації обліку в банківських установах виступають персональні 

комп'ютери та інша техніка [1]. 

Важливу роль у процесі формування ресурсів та позиції банків на 

депозитному ринку відіграє вибір способів та прийомів залучення коштів, 

адже залучення на рахунки коштів банківськими установами є досить 

складною та довготривалою процедурою.  

Вибір виду депозиту (вкладу) здійснюється на підставі наявності певних 

депозитних продуктів. На цьому етапі іде розгляд умов депозиту, а саме: 

термін депозиту, розмір процентної ставки, термін виплати процентів по 

депозиту, можливість поповнення та дострокового зняття коштів.  

Комерційні банки завжди прагнуть запроваджувати нові види депозитних 

рахунків, використовуючи прогресивні технології їх обслуговування. 

Банківські установи створюють максимально зручні умови для клієнтів, 

намагаючись розширити клієнтську базу і, відповідно, збільшити грошові 
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надходження. Сучасні методи роботи комерційних банків з депозитними 

рахунками побудовані на принципах максимальної оперативності, 

ефективності та зручності для клієнтів. За сучасних умов в багатьох банках 

України існують відділення, в яких менеджери банку працюють у режимі 

попереднього запису, що дозволяє клієнтам узгодити зручний час для візиту 

до відділення та отримати консультацію без зайвого очікування.  

Банківська установа відкриває клієнту строковий або ощадний 

депозитний рахунок на підставі таких документів:  

- депозитної угоди;  

- паспорта або документа, що його замінює, і зразка підпису (для фізичних 

осіб);  

- картки із зразками підписів та відбитком печатки (для юридичних осіб) 

[2]. 

Залучення банком депозитів підтверджується такими документами, як 

договір банківського рахунка; договір банківського вкладу (депозиту) з 

видачею ощадної книжки або ощадного (депозитного) сертифіката; договір 

банківського вкладу (депозиту) з видачею іншого документа, що підтверджує 

внесення коштів. 

Важливим є первісне визнання і подальша оцінка вкладу (депозиту). Вона 

здійснюється за справедливою вартістю, включаючи витрати на операцію. 

Витрати на операцію, що безпосередньо пов’язані з визнанням депозиту, 

включаються у суму дисконту (премії) за ним. Справедлива вартість депозиту 

визначається шляхом дисконтування всіх очікуваних майбутніх грошових 

потоків із застосуванням ринкової процентної ставки щодо подібного 

фінансового інструменту. Після первісного визнання банк оцінює депозити за 

амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка під 

час нарахування процентів та амортизації дисконту (премії).  

Якщо під час первісного визнання банк визначає вартість депозиту за 

процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова, то в обліку потрібно 

визнавати прибуток або збиток на суму різниці між справедливою вартістю 
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депозиту та вартістю договору в кореспонденції з рахунками дисконту 

(премії).  

Банк відображає в обліку процентні доходи і витрати за депозитами та 

амортизує дисконт (премію) із застосуванням ефективної ставки відсотка.  

Сума дисконту (премії) має бути повністю амортизована на дату 

повернення депозиту. Нарахування процентів та амортизація дисконту 

(премії) за депозитними операціями здійснюються одночасно та не рідше 

одного разу на місяць за кожним договором окремо. Якщо витрати сплачені на 

дату балансу, то банк може не відображати їх за рахунками нарахованих 

витрат [3]. 

Виплата процентів за депозитом здійснюється в строки, що обумовлені в 

договорі. Якщо вклад повертається вкладникові до закінчення строку дії або 

до настання інших обставин, визначених договором, проценти виплачуються 

в розмірі процентів за вкладами на вимогу (якщо договором не встановлений 

вищий процент).  

Для юридичних осіб нараховані проценти можуть бути перераховані на 

поточний рахунок юридичної особи або на поповнення депозиту. Для 

фізичних осіб: нараховані проценти можуть бути перераховані на їх поточний 

рахунок, на поповнення депозиту або видані готівкою.  

Висновки. Таким чином, депозити як один із класичних видів банківських 

послуг залишаються важливим та відносно недорогим ресурсом забезпечення 

ліквідності банку, мірилом довіри до банку вкладників. Тому нами 

узагальнено основні правила визнання та організації обліку депозитних 

операцій комерційного банку з фізичними та юридичними особами.  
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ПІДРЯДНИКАМИ 

Стаття присвячена дослідженню питання обліку розрахунків підприємства 

з постачальниками і підрядниками.Досліджено сутність, практичні аспекти 

та теоретичні основи розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Проаналізовано особливості аналітичного та синтетичного обліку 

розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками. 

Ключові слова: постачальники і підрядники, розрахункові операції, 

зобов’язання, розрахунки з постачальниками та підрядниками,акцепт. 

У процесі господарської діяльності підприємства вступають у 

розрахункові відносини з постачальниками та підрядниками. Підприємства 

здійснюють різні розрахунки як безготівкового порядку, так і з використанням 

готівкових коштів, векселів, товарообмінних операцій. Щоб уникнути 

порушень і зловживань під час здійснення розрахункових операцій, потрібно 

проводити постійний контроль за їх проведенням та відображенням у 

бухгалтерському обліку. Оскільки основну частину закуплених сировини, 

матеріалів, товарів, послуг підприємства отримують від постачальників, то 

основну частину розрахункових операцій становлять розрахунки з 

постачальниками і підрядниками. 

Дослідженню особливостей обліку розрахунків підприємства з 

постачальниками і підрядниками присвячено роботи таких вчених, як П.С. 
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Безрукіх, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, О.М.Головащенко, В.М. 

Костюченко, Т.Н. Малькова, Н.М. Малюга, М.Ю.Медведєв, В.В. Нарєжний, 

С.А. Ніколаєва, В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, Я.В. Соколов, В.О.Шевчук та 

інших. 

Метою даного дослідження є обгрунтування теоретичних основ обліку 

розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками. 

Відповідно до НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” 

зобов’язання ‒ це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до 

зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. 

Зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та 

існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок 

його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не 

підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного 

періоду [4]. 

Основними контрагентами підприємств при закупівлі предметів та 

засобів праці є постачальники та підрядники. 

Постачальники – юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання 

товароматеріальних цінностей, або надають послуги та виконують роботи. 

Підрядники – спеціалізовані підприємства та фізичні особи які виконують 

будівельно-монтажні роботи при спорудженні об’єктів на підставі договорів 

підряду на капітальне будівництво. 

Розрахунки з постачальниками та підрядниками – це взаємні розрахунки 

підприємств за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. 

Вони є переважними, й саме від безперебійності та планомірності організації 

даних розрахунків вирішальною мірою залежить стан усіх розрахунків 

підприємства, його фінансовий стан та платоспроможність [5, с. 15]. 

Розрахунки з постачальниками та підрядниками за товари, роботи, 

послуги належать до поточних зобов’язань підприємства. 
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На сьогоднішній день існують підприємства, діяльність яких можлива 

тільки завдяки зобов’язанням за розрахунками з постачальниками та 

підрядниками. Тобто не маючи власного капіталу, підприємство бере в кредит 

товар (тобто під реалізацію) і отримує значні прибутки не ризикуючи при 

цьому власним капіталом. Зобов’язання підприємства за розрахунками з 

постачальниками та підрядниками займають важливе місце в системі 

управління діяльністю підприємства. Це аргументується тим, що приймаючи 

управлінські рішення щодо тактичних чи стратегічних планів підприємства, 

керівник, в першу чергу, робить аналіз чи перевірку фінансової звітності, а 

особливо зобов’язань підприємства, що дає змогу визначити його фінансову 

стійкість, незалежність та, в кінцевому результаті, прибутковість[1, с. 97]. 

Порядок і форми розрахунків з постачальниками та 

підрядниками визначаються господарськими договорами, внаслідок 

виконання яких у підприємства виникають поточні зобов’язання – 

кредиторська заборгованість. 

Заборгованість постачальникам може розглядатися як безкоштовна 

позика підприємству. Для сплати боргів постачальникам, коли в обігу 

підприємства немає коштів, підприємству довелося б брати позику у банку або 

використовувати свій власний капітал. Вигідність кредиторської 

заборгованості підприємства полягає в тому, що заощаджуються кошти на 

сплату процентів банку у випадку, коли постачальники одразу вимагають 

гроші за товар. Проте підприємство не завжди зацікавлене в одержанні такого 

кредиту та оперуванні рахунками кредиторів. Оскільки постачальники, як 

правило, пропонують значні знижки, коли розрахунки за товар здійснюються 

одразу або через декілька днів після одержання рахунку-фактури. У такому 

випадку найважливіше вирішити: чи скористатися знижкою, оплатити 

рахунки одразу, чи придбати товари в кредит і обліковувати кредиторську 

заборгованість на балансі. Якщо скористатися знижкою, то підприємство 

виграє на сумі самої знижки, але програє на відсотках, які треба сплатити 
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банку за надану позику для розрахунків з постачальниками, а також втратить 

можливість мати безпроцентний кредит. 

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками є найважливішою 

ділянкою бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна 

частина заборгованостей на підприємстві [3, с. 931]. 

Порядок та форми розрахунків між постачальниками та покупцями 

визначаються в господарських договорах. Основними завданнями обліку 

розрахунків з постачальниками та підрядниками є : 

1. Достовірне відображення в облікових регістрах наявності та змін, сум 

кредиторської заборгованості 

2. Забезпечення своєчасного перерахування грошових коштів 

кредитором. 

3. Систематична звірка розрахунків з фізичними та юридичними особами. 

4. Контроль за дотриманням умов договорів та контрактів, своєчасне 

пред’явлення претензій та правильне документальне обґрунтування претензій 

постачальниками та підрядниками. 

Розрахункові документи, які надає підприємство-постачальник покупцю, 

на суму оплати за отриману продукцію, роботи (послуги) повинні бути 

акцептовані. Акцепт – згода на оплату. 

Погашення кредиторської заборгованості може здійснюватися на підставі 

платіжного доручення, платіжної вимоги-доручення, видаткового касового 

ордеру, розрахункового чеку. 

Підставою на оприбуткування товарно-матеріальних цінностей є: 

накладні; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; акти прийнятих 

робіт, послуг; документи, що підтверджують якість товару. 

Оприбуткування імпортних товарів на складі покупця проводиться на 

підставі: зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу; вантажно-митної 

декларації; приймального акту; акту експертизи; торгівельно-промислової 

палати; комерційних документів (рахунків-фактур (invoice), що 

підтверджують митну вартість товару); транспортних накладних – залізничної 
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накладної, авіа накладної, товарно-транспортної накладної, пакувальних 

листів, CMR. 

При покупці товару за іноземну валюту, обов’язково повинна складатись 

довідка про наявність курсових різниць при перерахуванні заборгованості. 

При виявленні нестачі або дефіциту товарів приймання не припиняється, 

а складається рекламаційний акт. 

Ведення обліку розрахунків підприємства з постачальниками і 

підрядниками, його правові засади регламентуються П(С)БО 11 

«Зобов’язання».  Згідно нього, в Балансі поточні зобов’язання відображаються 

за сумою погашення в розділі «Поточні зобов’язання», де зазначається 

фактично сплачена суб’єктом господарювання сума погашення. У Звіті про 

рух грошових коштів інформація про розрахунки з постачальниками і 

підрядниками наводиться у наступних рядках: 

 Рядок 090 «Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)»; 

 Рядок 3100 «Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)»; 

 Рядок 3560 «Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань». 

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства з 

постачальниками і підрядниками використовується рахунок 63 «Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками», який призначений для обліку отриманих 

виробничих запасів, товарів, робіт та послуг, які регулярно надаються за 

умовою укладеного договору. Цей рахунок має три субрахунки (рис. 1). 

Рахунок пасивний. По кредиту відображається заборгованість за одержані від 

постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, роботи, послуги. 

По дебету – погашення або списання заборгованості. При журнально-ордерній 

формі обліку облік ведеться в 3 журналі. 
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Рисунок 1– Субрахунки рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і 

підрядниками» [2] . 

Всі операції відображаються на рахунку 63 незалежно від того коли 

здійснювався акцепт виставленого рахунку-фактури. У разі коли була 

виявлена невідповідність договірних умов або арифметичні помилки 

виставляється претензія постачальнику. При цьому в бухгалтерському обліку  

роблять запис: ДТ 374 «Розрахунки за претензіями» та КТ 63 «Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками». 

Поставка матеріальних цінностей від постачальника до пред’явлення 

розрахункових документів на підставі яких здійснюється оплата називається 

невідфактурованою поставкою. За такої поставки, матеріальні цінності 

оприбутковують за купівельними або обліковими цінами: ДТ 20 «Виробничі 

запаси»,22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» та КТ 63 «Розрахунки 

з постачальниками та підрядниками».  

Матеріальні цінності, що оплачені, але до кінця місяця не надійшли (або 

знаходяться на відповідальному зберіганні у постачальника) відносять до 

матеріальних цінностей в дорозі. Такі матеріальні цінності бухгалтерія 

оприбутковує умовно з метою відображення їх в балансі підприємства у складі 

виробничих запасів ДТ 20 «Виробничі запаси»,22 «Малоцінні та 

швидкозношувані предмети» та КТ63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками». У наступному місяці матеріальні цінності відновлюються на 

рахунок 63 сторнуючим записом з такою ж кореспонденцією. В міру 
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надходження виробничих запасів, які вважаються в дорозі їх оприбутковують 

в кількості, що фактично надійшла. При погашенні заборгованості 

постачальників складається проводка: ДТ63 «Розрахунки з постачальниками 

та підрядниками» та КТ 31 «Рахунки в банках»,30 «Готівка». В разі закінчення 

строків позовної давності, кредиторська заборгованість буде віднесена на 

доходи шляхом змінення зобов’язань.  

Таким чином, розрахунки з постачальниками та підрядниками 

проводяться в готівковій, безготівковій формі або зарахуванням взаємних 

вимог на підставі первинних документів (накладних, товарно-транспортних 

накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), 

податкових накладних, виписок банку). 

Для обліку розрахунків із постачальниками та підрядниками 

використовують рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками”. Його призначено для ведення обліку розрахунків із 

постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, 

виконані роботи, надані послуги. 
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Стаття присвячена дослідженню питання аналізу розрахунків підприємства 

з постачальниками і підрядниками.Досліджено сутність практичні та 

теоретичні аспекти розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Визначено основні джерела інформації необхідні для  аналізу кредиторської 

заборгованості   підприємства з постачальниками і підрядниками. 

Проаналізовано послідовність аналізу кредиторської заборгованості 

підприємства з постачальниками і підрядниками. 

Ключові слова: кредиторська заборгованість, баланс, розрахунки з 

постачальниками та підрядниками,коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості. 

У процесі господарської діяльності підприємства вступають у 

взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання щодо придбання 

товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг із метою забезпечення їх 

безперервного функціонування. Основними наслідками проведення 

господарських операцій є виникнення зобов’язань, що призводить до появи 
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кредиторської заборгованості, у тому числі перед постачальниками та 

підрядниками. 

Причиною виникнення значної кредиторської заборгованості часто стає 

недосконалість розрахунків з постачальниками та підрядниками, недбалість 

працівників, шахрайство та зловживання службовими повноваженнями. Як 

наслідок – порушення фінансової й розрахункової дисциплін. Тому правильне, 

ефективне та своєчасне ведення розрахунків з постачальниками та 

підрядниками, достовірне відображення облікової та аналітичної інформації 

набуває великого значення, що свідчить про необхідність їх вдосконалення. 

Проблемам аналізу розрахунків підприємства з постачальниками і 

підрядниками присвячено праці багатьох вітчизняних вчених. Серед них були 

В.В.Смачило, О.В. Олійник, Г.В. Савицька, В.К. Савчук, М.І.Коваль, 

Т.О.Мулик та інші. 

Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів аналізу 

кредиторської заборгованості   підприємства з постачальниками і 

підрядниками. 

Розрахунки з постачальниками та підрядниками займають вагоме місце в 

системі розрахункових операцій, а також є найважливішою складовою 

бухгалтерської діяльності, оскільки вони впливають на формування основної 

частини грошових зобов’язань підприємств. Ведення обліку розрахунків з 

постачальниками і підрядниками, його правові засади регламентуються 

П(С)БО 11 «Зобов’язання» [3]. Щодо питання, яке стосується технології 

обробки облікової інформації доцільно зазначити, що вплив на неї спричиняє 

обрана підприємством форма бухгалтерського обліку.  

До основних завдань аналізу розрахунків з постачальниками відносяться:  

 аналіз фінансової звітності підприємства для формування повної й 

достовірної інформації про стан розрахунків з постачальниками й 

підрядниками за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані 

послуги, необхідної користувачам бухгалтерської звітності;  
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 забезпечення інформацією, необхідної користувачам бухгалтерської 

звітності для контролю за дотриманням законодавства України при здійсненні 

організацією господарських операцій і їхньою доцільністю, наявністю й рухом 

майна й зобов’язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами й кошторисами;  

 контроль за дотриманням форм розрахунків, установлених у 

господарських договорах з постачальниками;  

 контроль за станом дебіторської й кредиторської заборгованості, що 

виникає в результаті господарських відносин між постачальниками і 

покупцями по розрахункових операціях;  

 своєчасна звірка розрахунків з дебіторами й кредиторами для 

виключення простроченої заборгованості;  

 контроль за виконанням плану надходження запасів;  

 контроль виконання договірних зобов’язань постачальниками по 

кількості (обсягу), асортиментам, якості, строкам поставок товарів;  

 контроль за правильним визначенням кількості, якості, цін, вартості 

ТМЦ, що надійшли, своєчасне і якісне оформлення документів на них. Від 

цього залежить обґрунтування і своєчасне пред'явлення претензій 

постачальнику або транспортним організаціям за недопоставку, за зниження 

їхньої якості в порівнянні із зазначеною у документах постачальника;  

 контроль за своєчасним і повним оприбуткуванням запасів (що 

надійшли від постачальників), матеріально-відповідальними особами;  

 контроль за здійсненням своєчасних і правильних розрахунків з 

постачальниками та уникнення необґрунтованої кредиторської заборгованості 

[5, с. 931]. 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги може бути як 

позитивним елементом фінансово-господарської діяльності, так і негативним. 

Порівняно із зобов’язаннями за отриманими кредитами банків, векселями, 

облігаціями, вона є «дешевою» заборгованістю. Також виникає можливість 
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користуватися коштами інших підприємств. З іншого боку, якщо величина 

кредиторської заборгованості є досить великою, то відбуватиметься зниження 

платоспроможності суб’єктів господарювання. Це може стати причиною 

відмови інших підприємств та фінансових структур від співпраці.  

Кредиторська заборгованість – сума заборгованості підприємства 

кредиторам на певну дату. 

Мета аналізу заборгованості є: оцінка платіжної дисципліни покупців і 

замовників; аналіз ризиків кредиторської заборгованості; виявлення у складі 

кредиторської заборгованості зобов’язань, малоймовірних для стягнення; 

розробка оптимальної політики, спрямованої в напрямі прискорення 

розрахунків й зниження ризику неплатежів [2, с. 66]. 

Послідовність аналізу кредиторської заборгованості   підприємства з 

постачальниками і підрядниками включає такі етапи:  

1. Оцінювання величини, структури та динаміки кредиторської 

заборгованості за видами з використанням прийомів горизонтального і 

вертикального аналізу;  

2. Дослідження структури кредиторської заборгованості за строками 

утворення з метою з’ясування стану платіжної дисципліни;  

3. Комплексне оцінювання кредиторської заборгованості за системою 

відносних показників;  

4. Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Основним джерелом інформації для аналізу кредиторської заборгованості 

є бухгалтерській баланс підприємства. Баланс - це групування інформації на 

початок і кінець звітного періоду, тобто підсумок господарських операцій на 

певну звітну дату. Тому, вивчаючи баланс, керівники підприємства набувають 

уявлення про місце свого підприємства в системі аналогічних підприємств, 

пересвідчуються у правильності вибраного стратегічного курсу, ефективності 

використання ресурсів тощо [31, с. 30].  

Важливу інформацію з балансу черпають і аудитори, які мають змогу 

вибирати правильне рішення щодо проведення перевірок, виявлення слабких 
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місць у системі обліку, різних помилок у зовнішній звітності клієнта. І 

нарешті, аналітики для аналізу фінансового стану підприємства 

використовують передовсім дані балансу. Для аналізу фінансового стану 

підприємства важливо вміти читати баланс, тобто знати зміст кожної зі статей, 

спосіб її оцінки, взаємозв’язок з іншими статтями, якісну характеристику. 

Джерелом інформації для здійснення аналізу кредиторської 

заборгованості слугують третій і четвертий розділи пасиву балансу 

підприємства. У процесі аналізу оцінюється структура кредиторської 

заборгованості (тобто частка окремих статей у загальному розмірі 

кредиторської заборгованості). Згідно з організаційно-методичною моделлю 

аналізу кредиторської заборгованості підприємства на першому етапі 

визначають склад та структуру кредиторської заборгованості, здійснюють 

аналіз відхилень та тенденцій в змінах статей кредиторської заборгованості за 

декілька років. 

В процесі аналізу кредиторської заборгованості доцільно окремо вивчати 

наявність, склад і структуру кредиторської заборгованості, частоту і причини 

створення простроченої кредиторської заборгованості [7, с. 199]. 

Особлива увага має приділятися даті виникнення кредиторської 

заборгованості, термінам її погашення, часу прострочення повернення боргу, 

причинам її виникнення. 

Кількісний та якісний стан кредиторської заборгованості на підприємстві 

характеризують такі показники.  

1. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (ОК) за період 

визначають за формулою (1): 

                                                    Ок = З/Кс                                                (1)  

де: З – сума закупівель;  

Кс – середня кредиторська заборгованість.  

2. Період погашення кредиторської заборгованості (Пк) можна виразити 

виразом виду за формулою (2): 

                                                       Пк=360 днів / Ок                                                           (2)  
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3. Коефіцієнт завантаження (КЗ) визначається за формулою (3): 

                                                  Кз = Кс/В                                                  (3)    

де : В – вартості виробленої або реалізованої продукції. 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості характеризує 

залучені кошти, які підлягають поверненню і свідчить про розширення або 

зменшення комерційного кредиту, надаваного підприємству. Його зростання 

означає збільшення швидкості оплати заборгованості підприємством, 

зниження – зростання покупок у кредит [7, с. 199]. 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості характеризує 

залучені кошти, які підлягають поверненню і свідчить про розширення або 

зменшення комерційного кредиту, надаваного підприємству. Його зростання 

означає збільшення швидкості оплати заборгованості підприємством, 

зниження – зростання покупок у кредит. 

Оберненим до коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості є 

коефіцієнт завантаження, який показує частку кредиторської заборгованості, 

що припадає на кожну грошову одиницю реалізованої продукції. 

Таким чином, аналіз кредиторської заборгованості   підприємства з 

постачальниками і підрядниками починають з дослідження її складу та 

структури за даними Форми 1 «Баланс». Потім розраховують частку кожного 

виду кредиторської заборгованості в її загальній сумі. Такі показники 

обчислюють за планом і фактично, а при їх порівнянні визначають відхилення 

в структурі кредиторської заборгованості, встановлюють причини змін 

окремих її елементів і розробляють заходи щодо врегулювання 

заборгованості, особливо тих її складників, які негативно впливають на 

діяльність підприємства. Джерелом інформації для здійснення аналізу 

кредиторської заборгованості слугують третій і четвертий розділи пасиву 

балансу підприємства. 
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підприємства, значна увага приділена особливостям її формування в умовах 

сучасного податкового законодавства, розглянуто відповідальність за 

неподання та несвоєчасне подання податковоїзвітності . 

Ключові слова: податкова звітність, податковий кодекс України, податкова 

декларація, податковий розрахунок, терміни подання податкової звітності. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Ведення обліку на підприємстві є обов’язковою 

потребою для отримання інформації не тільки для прийняття управлінських 

рішень, а й для нарахування та сплати податків, складання податкової 

звітності. Отже, для того щоб повноцінно розуміти як ефективно управляти 

податковим навантаженням на підприємстві необхідна повна, достовірна та 

обгрунтована інформація про розміри його оподаткування. Система податкова 

звітність, містить наявність показників, що розкриває інформацію про 

наявність зобов'язання за кожним податком або збором за звітний період. 

Отже, питання нарахування, сплати та подання звітності є необхідною 

передумовою для правильного обчислення об'єкту оподаткування. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідження 

теоретичних і практичних аспектів податкової звітності та формування її 

показників висвітлено у працях Ф.Ф. Бутинця, З.В. Гуцайлюка, М.В. 

Кужельного, В.О. Кузьмінського, В.Г. Линника, М.Р. Лучка, М.С. Пушкаря, 

В.Ф. Усача та інших. Не дивлячись на значні здобутки у дослідженні, ряд 

питань потребує постійного уточнення та перегляду, що спричинено 

постійною зміною податкового законодавства. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження особливостей 

формування податкової звітності підприємства в умовах сучасного 

законодавства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В загальному податки та 

податкові платежі являють собою встановлені законодавством обов’язкові 

платежі, що сплачують суб’єкти господарювання та фізичні особи до 

відповідного бюджету у розмірах і в терміни, передбачені законодавством. 
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Основним нормативним документом, що регламентує адміністрування 

податків, визначає вимоги до складання та подання податкової звітності є 

Податковий кодекс України [1]. 

Відповідно до податкового законодавства податкова звітність формується 

та подається платниками до контролюючих органів у вигляді податкових 

декларацій  або  податкових розрахунків платником податків 

Для кожної податкової звітності відповідного податку та збору 

податковим законодавством встановлені терміни та способи подання. 

Загалом в Податковому кодексі України передбачено такі 

загальнодержавні та місцеві податки як: податок на прибуток підприємств; 

податок на доходи фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний 

податок; екологічний податок; рентна плата; мито; податок на майно; єдиний 

податок; збір за місця для паркування транспортних засобів;  туристичний 

збір. 

Податковим кодексом України визначено елементи для кожного податку 

та збору, серед яких: строк та порядок подання звітності. 

Крім того передбачено, що платник податків зобов’язаний:  

- вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати 

звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;  

- подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому 

податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші 

документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів [1]. 

За неподання, порушення строків їх подання та порядку заповнення форм 

податкової звітності, недостовірність інформації для платників податків 

передбачено відповідальність, у вигляді штрафних санкцій. 

Податковим кодексом України визначено, що податкова декларація 

повинна містити необхідні обов’язкові реквізити (ст. 48 ПКУ). Податкова 

звітність, складена з порушенням вимог зазначеної статті не може вважатися 

податковою декларацією. 
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Податкова звітність подається за звітні періоди, яким є календарний день, 

календарний місяць, календарний квартал, календарне півріччя, календарні 9 

місяців, календарний рік. Звітність подається у встановлені терміни до 

контролюючого органу, в загальному, в якому платник податку перебуває на 

обліку та за місцем знаходження об’єктів оподаткування. 

У випадку ситуації, коли платник податків у майбутніх податкових 

періодах самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій 

податковій звітності (крім митної декларації), він зобов’язаний подати 

уточнюючий розрахунок. 

Податковим кодексом України передбачено декілька способів подання 

податкової звітності до контролюючих органів: 

- особисто платником податків;  

- поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; 

- електронній формі з накладання кваліфікованого електронного підпису. 

Зазначені способи обмежені для великих і середніх підприємств, які 

зобов’язані подавати податкові декларації в електронній формі та певних 

податків, наприклад податку на додану вартість. 

Подання податкової звітності платником податку в електронному вигляді 

має ряд переваг, серед яких основними є: 

- економія робочого часу платників; 

- електронна звітність не потребує дублювання на паперових носіях; 

- гарантія автоматичної камеральної перевірки податкової звітності на 

наявність помилок та описок; 

- постійне та оперативне оновлення форм податкової звітності; 

- наявність актуальної інформації щодо стану розрахунків з бюджетом; 

- конфіденційність інформації; 

- та інші. 

Підтвердження прийняття податкової звітності до контролюючих органів 

залежить від способу подання, так у разі особистого подання звітність 

вважається прийнятою за наявності відзначки (штампу) контролюючого 
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органу; при поштовому повідомлені (відмітка про вручення контролюючому 

органу); у разі електронного відправлення (квитанція про отримання 

декларації контролюючими органами). 

Для кожного зазначеного вище податку та збору передбачена відповідна 

форма податкової звітності, порядок її заповнення та терміни і особливості 

подання. Для основних податків та зборів передбачено зазначені нижче форми 

звітності.  

Податковою звітністю з податку на прибуток підприємства є Податкова 

декларація з податку на прибуток, форма якої затверджена Наказом 

міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкової 

декларації з податку на прибуток підприємств» від 20.10.2015  № 897. Звітним 

періодом є календарний рік, подання звітності здійснюється протягом 60 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) року [1, 2]. 

Для податку на додану вартість податковою звітністю є Податкова 

декларація з податку на додану вартість, форма якої затверджена Наказом 

міністерства фінансів України «Про затвердження форм та Порядку 

заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» від 

28.01.2016 № 21. Звітним періодом є календарний місяць або квартал, подання 

звітності здійснюється протягом 20 або 40 календарних днів відповідно, що 

настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року [1, 3]. 

Інформація про нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб 

та військовий збір узагальнюється у Податковому розрахунку сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку, скорочена назва форма № 1ДФ, форма розрахунку затверджена 

Наказом міністерства фінансів України «Про затвердження форми 

Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку 

заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум 

доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого 
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з них податку» від 13.01.2015  № 4. Звітним періодом є календарний квартал, 

подання звітності здійснюється протягом 40 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем звітного (податкового) року [1, 4]. 

Податковою звітністю з акцизного податку є Податкова декларація з 

податку на прибуток, форма якої затверджена Наказом міністерства фінансів 

України «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку 

заповнення та подання декларації акцизного податку» від 23.01.2015  № 14. 

Звітним періодом є календарний місяць, подання звітності здійснюється 

протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

звітного (податкового) року [1, 5]. 

Висновки. Подання податкової звітності до контролюючих органів 

органів є важливою складовою діяльності будь-якого підприємств, оскільки її 

показники повинні достовірно та правдиво відображати діяльність платника 

податків та особливості оподаткування його діяльності. Не дивлячись, на 

встановлені податковим законодавством загальні правила щодо формування 

податкової звітності для кожного податку та збору встановлені відповідні 

форми звітності, передбачені особливості її формування, звітні періоди, 

терміни та способи подання. 
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В статті розглянуто сутність та особливості виправлення помилок, що 

виникають при формуванні показників податкової суб’єктів господарювання, 

значна увага приділена відповідальності підчас її формування в умовах 

сучасного податкового законодавства . 

Ключові слова: податкова звітність, податковий кодекс України, платник 

податку, уточнюючий розрахунок, відповідальність. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Всі суб’єкти господарювання, що здійснюють свою 
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діяльність відповідно до національного законодавства зобов’язанні бути 

зареєстрованими як платники податків, нараховувати та сплачувати їх, і, крім 

того, звітувати про нараховані суми шляхом заповнення та подання до 

податкових органів податкових розрахунків, декларацій тощо. Оскільки для 

кожного окремого податку чи збору затверджена відповідна звітна форма, це 

спричиняє значне навантаження для працівників бухгалтерії та може 

призвести до виникнення, в першу чергу, технічних, а іноді і інших помилок. 

Правильність виправлення помилок та звітування про це до податкових 

органів надає можливість уникнути відповідальності та сплати штрафних 

санкції. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженнюпитань 

виправлення помилок в податковій звітності та відповідальності за них 

присвячено не багато наукових праць, у більшості з яких приділено увагу 

теоретичним і практичним аспектам складання та подання податкової 

звітності. Серед основних науковців, що розглядають зазначенні питання 

можна відмітити З.В. Гуцайлюка, В.О. Кузьмінського, В.Г. Линника та інших. 

Не дивлячись на значні здобутки у дослідженні, постійна зміна податкового 

законодавства залишає ряд актуальних питань, що потребують постійного 

уточнення та перегляду. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження особливостей 

виправлення помилок у податковій звітності, відповідальності за її показники 

та своєчасного подання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до діючого 

Податкового кодексу України податкова звітність формується у вигляді 

податкової декларації, розрахунку, звіту, що являють собою документ, який 

подається платником податків контролюючому органу у терміни, встановлені 

податковим законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування 

та/або сплата податкового зобов’язання або зазначаються підстави, щодо яких 

законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку 

нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми 
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доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних 

осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку [1]. 

Крім того, необхідно відмітити, що митні декларації прирівнюються до 

податкових декларацій для цілей нарахування та сплати податкових платежів. 

Якщо форма податкової звітності передбачає заповнення відповідних 

додатків, то додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною. 

Для окремих податків, таких наприклад, як податок на прибуток 

передбачено подання разом з податковою декларацією квартальної або річної 

фінансову звітність. 

Для різних податків відрізняється не тільки форма податкової звітності, а 

й методика її заповнення наростаючим підсумком з початку звітного періоду 

або окремими звітними формами. Так, якщо податкова звітність з окремого 

податку складається наростаючим підсумком, податкова декларація за 

результатами останнього податкового періоду року прирівнюється до річної 

податкової декларації. У такому разі річна податкова декларація не подається 

[1]. 

На даний час форми податкової звітності встановлюються Міністерством 

фінансів України. Однак в разі необхідності платник податків може подати 

разом податковою декларацією доповнення до неї, які складаються за 

довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової 

декларації. Таке доповнення подається з поясненням щодо його подання.  

Форми податкової звітності, на жаль, не є сталими і досить часто 

оновлюються, однак, якщо змінюються форми податкової звітності, 

центральний орган виконавчої влади, який затвердив такі форми, зобов'язаний 

оприлюднити нові форми звітності та повинен здійснити заходи, пов’язані з 

оприлюдненням та застосуванням таких змін. 

Особливості нарахування окремих податків та зборів, різниця в 

методиках заповнення податкової звітності збільшують навантаження на 

працівників, що відповідають за її складання і можуть призвести виникнення 

помилок. 
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Податковим кодексом України передбачено, що у разі якщо у майбутніх 

податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки, що 

містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний 

надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за чинною 

формою [1]. 

Якщо виявлені помилки призводять до зміни податкового зобов’язання, 

то платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового 

зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний: 

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та 

штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого 

уточнюючого розрахунку; 

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації, що подається за 

податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження 

податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків 

від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового 

зобов'язання [1]. 

Якщо після подачі декларації платник податків подає нову декларацію з 

виправленими показниками до закінчення граничного строку подання 

декларації за такий самий звітний період, то штрафи не застосовуються. 

Не завжди в результаті діяльності суб’єкта господарювання виникають 

податкові зобов’язання та наявна інформація для заповнення податкової 

звітності. Тобто це податкова звітність, в якій всі дані, крім інформації про 

платника податків, дорівнюють нулю. Не дивячись на відсутність показників 

така звітність подається платниками податків по кожному податку за звітний 

період в терміни, відповідні для такої звітності. 

Оскільки правильність розрахунків щодо податкового зобов’язання та 

подання податкової звітності є обов’язком платника податків, та настає 

відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення податкової 

звітності, порушення строків їх подання, недостовірність інформації, 

наведеної у звітності, несуть: 
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- юридичні особи, які визначені платниками податків, а також їх посадові 

особи; 

- фізичні особи - платники податків та їх законні чи уповноважені 

представники; 

- податкові агенти. 

Серед основних випадків виникнення відповідальності, це 

відповідальність за неподання або несвоєчасне подання платником податків, 

що зобов’язаний нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових 

декларацій (розрахунків). Таке наподання призводить до накладення штрафу 

в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Якщо 

ж платник податків не зробив відповідних висновків та повторно здійснив таке 

порушення, то прзачається штраф в розмірі 1020 гривень за кожне таке 

неподання або несвоєчасне подання. 

На жаль, не всі платники податків користуються можливість самостійно 

виправити помилки та подати уточнюючий розрахунок. В такому випадку 

невиконання платником податків вимог, щодо умов самостійного внесення 

змін до податкової звітності призводить до накладення штрафу у розмірі 5 

відсотків від суми самостійно нарахованого заниження податкового 

зобов’язання (недоплати). Однак необхідно відмітити, що при самостійному 

донарахуванні суми податкових зобов'язань штрафи не застосовуються. 

Помилки при розрахунку податкового зобов’язання можуть призвести не 

тільки до донарахування сум, але й надмірно сплачених сум податків до 

бюджету. 

Так, згідно ст. 43 Податкового кодексу України помилково та/або надміру 

сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику 

відповідно, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу [1]. 

У випадку наявності боргу повернення помилково та/або надміру 

сплаченої суми податкового зобов’язання на поточний рахунок проводиться 

лише після повного погашення податкового боргу. 
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Крім того, обов’язковою умовою для здійснення повернення таких сум є 

подання платником податків заяви про таке повернення протягом 1095 днів від 

дня виникнення. 

Податковим законодавством передбачено способи перерахування коштів: 

- на поточний рахунок платника податків в установі банку;  

- на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших 

платежів;  

- повернення у готівковій формі коштів. 

Висновки. Нарахування податкового зобов’язання, подання податкової 

звітності до контролюючих органів органів є важливою складовою діяльності 

всіх суб’єктів господарювання відповідно до національного законодавства. 

Податковим законодавством передбачено можливість виправлення помилок 

при складанні податкової звітності, що не призводять до виникнення 

відповідальності та нарахування штрафних санкцій. Однак, якщо суб’єкти 

господарювання ігнорують таку можливість, то виникнення відповідальності, 

що передбачена Податковим кодексом України є неминучою.  
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Ключові слова: маркетингові стратегії, стратегія розвитку підприємства, 

механізм формування маркетингової стратегії, планування маркетингової 

стратегії розвитку підприємства. 

Основними напрямами маркетингових стратегій розвитку підприємства 

на сьогодні є товарна, цінова та комунікаційна політика підприємства, тоді 

коли на створені відділу маркетингу, залученні аутсорсингових фірм для 
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надання маркетингових послуг з оцінки діяльності конкурентів, вивчення 

ринкового середовища, вітчизняні підприємства поки що економлять. Деякі 

підприємства досить вузько використовують можливості сучасної рекламної 

галузі, що обмежує інформаційне забезпечення споживачів. 

Разом з тим, варто зазначити, що єдиного методико-організаційного 

підходу щодо розробки, реалізації та оцінки маркетингових стратегій розвитку 

підприємств немає і бути не може. Це, насамперед, обумовлено відомістю 

підприємств у ресурсному забезпеченні, асортименту продукції, 

спеціалізацією, наявністю ринків збуту та іншими господарсько-

маркетинговими факторами. Також необхідно враховувати стратегічні цілі, 

строки та умови їх виконання. 

У свiтoвiй практицi iснує бeзлiч пiдхoдiв дo формування маркeтингoвoї 

стратeгiї розвитку підприємства. Прoаналiзувавши їх, булo виoкрeмлeнo eтапи 

рoзрoбки маркeтингoвoї стратeгiї розвитку, якi прeдставлeнi на рис.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фoрмування цiлeй 

Частiшe за всe при рoзрoбцi маркeтингoвoї стратeгiї розвитку 
підприємстваoдним з пeрших eтапiв ставлять фoрмування 
цiлeй. Дoсяжнiсть тих чи iнших цiлeй свiдчить прo рeалiзацiю 
рoзрoблeнoї стратeгiї розвитку. Цiлi встанoвлeнi для oкрeмoгo 
виду бiзнeсу бiльш дeталiзoванi та кoнкрeтнi. Алe нe завжди 
вoни є узгoджeними з дeякими цiлями всьoгo пiдприємства, 
тoму пiсля стратeгiчнoгo аналiзу вoни щe пiдлягають 
утoчнeнню та дooпрацюванню.  

Стратeгiчний аналiз i 
дiагнoстика: 

- аналiз зoвнiшньoгo 
сeрeдoвища, 

- аналiз 
внутрiшньoгo 
сeрeдoвища 

Для oбґрунтування стратeгiчних oрiєнтирiв, вибoру найбiльш 
eфeктивних спoсoбiв i фoрм їх дoсягнeння нeoбхiднo 
прoвeсти стратeгiчний аналiз i дiагнoстику стану кoмпанiї. 
Данi рoбoти пeрeдбачають здiйснeння зoвнiшньoгoi 
внутрiшньoгo аналiзу, oцiнку пoтeнцiалу oсoбливoстeй 
кoнкурeнтнoгo сeрeдoвища i рухoмих сил в галузi.  

Рoзрoбка варiантiв 
стратeгiї: 
- рoзрoбка 

альтeрнатив, 
- oцiнка альтeрнатив, 

- вибiр стратeгiї 

На oснoвi прoвeдeнoгo стратeгiчнoгo аналiзу здiйснюється 
рoзрoбка варiантiв стратeгiї. На eтапi рoзрoбки та oцiнки 
стратeгiчних альтeрнатив дoцiльнo рoзглянути дeкiлька 
варiантiв, викoристoвуючи для цьoгo мeтoди прoгнoзування: 
якщo стратeгiчнi цiлi були встанoвлeнi згiднo з усiма 
вимoгами, а рoзрoблeнi стратeгiї спрямoванi на їх дoсягнeння; 
якщo були встанoвлeнi приблизнi цiлi, стратeгiчнi 
альтeрнативи трeба пeрeвiряти на узгoджeнiсть зi стратeгiями 
iнших пiдрoздiлiв та пiдприємства в цiлoму. 

Заключним eтапoм є планування рeалiзацiї маркетингової 
стратeгiї розвитку підприємства. Даний кoмплeкс рoбiт 
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Рисунoк 1 – Eтапи рoзрoбки маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку 

пiдприємства 

Прoцeс планування рeалiзацiї маркетингової стратeгiї розвитку 

підприємства прeдставлeний eтапами (рис.2):  

 
Рисунoк 2 – Eтапи планування рeалiзацiї маркетингової стратeгiї 

розвитку підприємства 

 

Всi прoцeси пoслiдoвнo випливають oдин iз oднoгo. Алe iснує й звoрoтнiй 

вплив, тoбтo мoжливiсть внeсeння змiн у цiльoвi oрiєнтири маркeтингу, абo у 

мeханiзм рeалiзацiї стратeгiї розвитку підприємства, мoжливiсть дoрoбки 

рeзультатiв, абo пeрeгляд i рoзрoбка нoвoї маркeтингoвoї стратeгiї. Тoму, при 

фoрмуваннi стратeгiї розвитку підприємства важливe мiсцe має oцiнювання 
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прoцeсу її рeалiзацiї, мeтoю якoгo є дoслiджeння eфeктивнoстi вибoру, її 

впрoваджeння i рeалiзацiя.  

Рeзультат рeалiзацiї маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку пiдприємства 

залeжить вiд наявнoї «бази» (мoжливoстeй) пiдприємства, тoму нeoбхiднo 

вивчити, вимiряти i oцiнити пoтeнцiал рoзвитку пiдприємства, який, з oднoгo 

бoку, oбмeжує пeрeлiк мoжливих напрямкiв i прioритeтiв рoзвитку, а з iншoгo 

бoку, пoказує тi напрямки, дo рeалiзацiї яких пiдприємствo бiльш схильнe; 

маркeтингoва стратeгiя рoзвитку пiдприємства – складнe, кoмплeкснe пoняття, 

тoму рoзрoбка oбґрунтoванoї стратeгiї рoзвитку вимагає викoнання вeликoгo 

oбсягу аналiтичнoї рoбoти, включаючи eкoнoмiчний, маркeтингoвий та iншi 

види аналiзу дiяльнoстi пiдприємства.  

Нeзважаючи на складнiсть i важливiсть прoцeсу рoзвитку підприємства, 

всe бeзлiч викoристoвуваних мeтoдик i пoказникiв нeoбхiднo звeсти дo 

oбґрунтoванoгo мiнiмуму для забeзпeчeння швидкoстi прийняття рiшeнь i 

дoтримання принципу eфeктивнoстi прoцeсу управлiння його рoзвиткoм.  

Пiдставoю для oстатoчнoгo вибoру прioритeтiв рoзвитку пiдприємства є 

вeликий oбсяг аналiтичнoї рoбoти, щo включає:  

1) аналiз стану пiдприємства на пoтoчний мoмeнт, включаючи рoзрахунoк 

i аналiз пoказникiв забeзпeчeнoстi, iнтeнсивнoстi та eфeктивнoстi 

викoристання рeсурсiв пiдприємства та рeзультативнoстi функцioнування 

пiдприємства в цiлoму, вивчeння їх динамiки i пoрiвняння з планoм; oцiнку 

сфoрмoванoї систeми управлiння пiдприємствoм в цiлoму, йoгo вирoбничoї, 

фiнансoвoї та маркeтингoвoї дiяльнiстю;  

2) аналiз стану пiдприємства i йoгo прoдукцiї на ринку, включаючи oцiнку 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi тoварiв, щo випускаються, визначeння займанoї 

частки ринку i пoзицiї пiдприємства на ринку, вивчeння динамiки 

дoслiджуваних пoказникiв i пoрiвняння їх з планoм;  

3) визначeння «сильних» i «слабких» стoрiн пiдприємства;  

4) прoгнoз рoзвитку ринку як рeзультат аналiзу тeндeнцiй, щo склалися, а 

такoж iснуючих нeбeзпeк, ризикiв i мoжливoстeй;  
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5) визначeння пeрспeктивних сфeр i видiв дiяльнoстi, сeгмeнтiв ринку;  

6) аналiз iнвeстицiйних та iннoвацiйних мoжливoстeй пiдприємства з 

мeтoю визначeння здатнoстi пiдприємства дo самoстiйнoї рoзрoбки i 

впрoваджeння нoвoввeдeнь за ключoвими напрямами дiяльнoстi;  

7) фoрмування стратeгiчних цiлeй i прioритeтiв рoзвитку пiдприємства як 

прoдoвжeння пoзитивних тeндeнцiй йoгo рoзвитку i викoристання йoгo 

сильних стoрiн абo як пoдoлання нeгативних абo навiть кризoвих тeндeнцiй в 

рoзвитку пiдприємства, пoдoлання i змiцнeння йoгo слабких стoрiн [1].  

Викoнання рoбiт на eтапах (1) - (6) пoкладається на спiврoбiтникiв 

вiдпoвiдних пiдрoздiлiв i служб пiдприємства абo на спeцiальнo ствoрeну 

eкспeртну (аналiтичну) кoманду. Eтап (7) є ключoвим i пoкладається 

бeзпoсeрeдньo на кeрiвництвo пiдприємства.  

Основою формування механізму реалізації маркeтингoвoї стратeгiї 

рoзвитку пiдприємства має стати мoдeлювання пoказникiв eфeктивнoстi 

маркeтингoвoї дiяльнoстi та iндикатoрiв кoнкурeнтнoї пoзицiї.  

Якщо виділити хоча б 12 iндикатoрiв кoнкурeнтнoї пoзицiї і уявити кожен 

з них лише в чотирьох варіантах, то кількість теоретично можливих 

комбінацій складе 412 = 16,7 млн. варіантів. Щоб наблизитись до оптимальної 

стратегії, необхідний покроковий рух вперед. 

Саме такий підхід до формування та реалізації маркетингової стратегії 

розвитку підприємства, з мoдeлюванням пoказникiв eфeктивнoстi 

маркeтингoвoї дiяльнoстi та iндикатoрiв кoнкурeнтнoї пoзицiї [2, с.160]. (рис.3, 

табл. 2). 

Таблиця 1 – Розрахунок підсумкової (сукупної, сумарної) 

результативності за кожним з варіантів стратегії 

Цілі фірми 
Коєфіцієнт 
вагомості 
цілі (Кв) 

Альтернатива – 1 Альтернатива – 2 
Експертна 
оцінка (Ое) 

Результат 
(Р) 

Експертна 
оцінка (Ое) 

Результат 
(Р) 

Збут (одиниць 
товару) 8 8 64 5 40 

Обсяг продажу 
(грн.)  7 8 56 6 42 
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Ринкова частка 
(%) 10 8 80 6 60 

Розподіл за 
сегментами 10 8 80 6 60 

Всього    280  202 
 

В цій таблиці, як і в наступній, допустима значна свобода у формуванні 

переліку основних характеристик і коефіцієнтів їх вагомості.  
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Рисунок 3 – Механізм формування та реалізації маркетингової стратегії 
розвитку  підприємства з мoдeлюванням пoказникiв eфeктивнoстi 

маркeтингoвoї дiяльнoстi та iндикатoрiв кoнкурeнтнoї пoзицiї [2, с.160] 
 

1 
Створення переліку тих елементів стратегії, які застосовує (чи збирається 

застосовувати) підприємство, який складе набір позицій в майбутній матриці 
альтернатив (варіантів) стратегії розвитку 

Вивчення можливих варіантів вирішення кожної з проблем, відмічених в 
переліку, заповнення стовпчиків матриці і завершення формування матриці 
альтернатив як первинного проблемного поля для розробки стратегії розвитку.  

Створення комбінацій варіантів, ланцюгів рішень в межах сформованої 
матриці. Знаходження точки відліку (первинний «ескіз» стратегії) з метою 
обмеження загальної кількості ланцюгів, які необхідні для подальшого аналізу.  

Співставлення залишених ланцюгів з ринковими цілями підприємства. 
Важливо визначити, наскільки вдасться наблизитися до досягнення намічених 
фірмою цілей, якщо реалізувати ту чи іншу стратегію, які вона дасть 
результати у співставленні з потребами підприємства. 

Співставлення, ранжування цілей фірми, заради яких створюється 
стратегія. Побудова ієрархії цілей, присвоєння їм коєфіцієнтів зничущості (від 
одного до десяти балів). Отримана ієрархія може не співпадати з вибором 
ключового ланцюга (3-й крок).  

Відкидання нездійснених варіантів. Частина сформованих альтернативних 
ланцюгів спрощується без детального аналізу. Аргументи – відсутність кількох 
відповідних ресурсів, несумісність окремих ланцюгів по відношенню один до 
одного. 

Прогноз результативності кожної стратегії (підсумок 5-го кроку) з 
врахуванням значущості кожної цілі. Математичне оформлення прогнозу 
результативності варіантів стратегії за окремими цілями. 

Розрахунок підсумкової (сукупної, сумарної) результативності за кожним з 
варіантів стратегії (табл. 1.1, 1.2). 

Створення детального опису, деталізація визначеної оптимальної стратегії 
для певного товару чи ринку.  

Визначення ступеня гармонійності (суперечливості) знайденої стратегії зі 
стратегіями для інших товарів чи ринків. Якщо виникне між ними конкуренція, 
необхідно повернутися до ранжування цілей (6-й крок) чи до моменту 
формування цілей фірми. При виявленні у варіантах рішення окремих проблем 
необхідно повернутися (2-й крок). 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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9 

10 
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Таблиця 2 – Прогнозні оцінки зусиль (труднощі реалізації) двох 

альтернативних стратегій 

Можливості 
фірми, умови 
середовища 

Коефіцієнт 
складності 

використання 
(Кск) 

Альтернатива – 1 Альтернатива – 2 

Експертна 
оцінка (Ое) 

Зусилля 
(З) 

Експертна 
оцінка (Ое) 

Зусилля 
(З) 

Фінансування  9 9 81 7 6333 
Організація  6 6 36 8 48 
Тривалість  9 5 45 5 45 
Протистояння  
ринку 10 9 90 6 60 

Всього    252  216 
 

Але результативність – ще не ефективність. Щоб спрогнозувати останню, 

треба провести аналогічну процедуру ранжування необхідних ресурсів за 

складністю їх використання, за можливою силою протидії ринку, а потім 

оцінити кожен варіант стратегії по відношенню до того, скільки і яких ресурсів 

він потребує, якою має бути його сумарна ресурсна забезпеченість. Лише 

співставивши майбутній результат кожної стратегії з необхідним обсягом 

ресурсів (зусиль), можна прийти до інтегральної оцінки ефективності 

стратегії. 

Порівнявши підсумкові експертні оцінки Ке ефективності конкретних 

варіантів стратегії, що являють собою співвідношення експертних оцінок 

результативності і величини зусиль за кожною стратегією. Після підрахунку і 

співставлень значень Ке для всіх варіантів стратегії, що залишилися, 

обирається перш за все варіант, який має найбільшу величину. Обрана 

стратегія, являючись базовим вибором, може включати в себе певні запасні 

варіанти, які були наявні в інших стратегіях. 

Підготовлену матрицю варіантів рішень основних маркетингових 

проблем фірми непогано запропонувати своїм потенційним споживачам для 

визначення найкращого з них. 

Oчeвиднo, щo при формуванні стратегії розвитку підприємства в пeршу 

чeргу пoвиннi бути визначені вiдпoвiдi на наступнi питання: якi тoвари 

вирoбляти, за якoю цiнoю, якoї якoстi, яку кoнкурeнтну стратeгiю (лiдeрства 
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низьких витрат, дифeрeнцiацiя, спeцiалiзацiя) викoристoвувати; як рoзвивати 

свiй рeсурсний пoтeнцiал, тeхнoлoгiю, управляти витратами; яка 

прioритeтнiсть у викoристаннi рeсурсiв; на якi ринки вихoдити (визначити 

ширoту гeoграфiї ринкiв); як пoбудувати oрганiзацiю (структура, рiзнi види 

iнтeграцiї, дивeрсифiкацiї).  

При oцiнювання eфeктивнoстi вирoбничoгo пiдприємства на пeршoму 

eтапi, який мoжна умoвнo назвати «oцiнювання пeрeдумoв» наукoвцi 

застoсoвують стратeгiчнi карти, пoбудoванi за дoпoмoгoю мeтoдiв (рис. 4). 

 

 
Рисунoк 4 – Мeтoди oцiнювання пeрeдумoв впрoваджeння i рeалiзацiя 

маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку пiдприємства 

 

Розглянуті мeтoди oцiнювання пeрeдумoв впрoваджeння i рeалiзацiя 

маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку пiдприємства дoзвoлять керівництву 

підприємства виявити чинники зoвнiшньoгo сeрeдoвища, які впливають на 

його рoзвитoк (PEST*-аналiз), зрoбити структурний oпис стратeгiчних 

PEST-аналiз (абo STEP-аналiз) 
для аналiзу чинникiв 

зoвнiшньoгo сeрeдoвища. Цe 
маркeтингoвий iнструмeнт, 
призначeний для виявлeння 

пoлiтичних (Political), 
eкoнoмiчних (Economic), 

сoцiальних (Social) i 
тeхнoлoгiчних (Technological) 

аспeктiв зoвнiшньoгo 
сeрeдoвища, якi впливають на 

бiзнeс;

SWOT-аналiз для аналiзу 
ринкoвoї ситуацiї за фактoрами 

пoтeнцiалу пiдприємства абo 
цiлoї галузi та мoжливoстeй i 

пoгрoз з бoку ринкoвoгo 
сeрeдoвища. Йoгo рeзультати щo 
нe мiстять oстатoчнoї iнфoрмацiї 

для прийняття управлiнських 
рiшeнь, алe дають змoгу 

впoрядкувати прoцeс 
oбмiркoвування всiєї наявнoї 
iнфoрмацiї з викoристанням 

власних oцiнoк;

SNW-аналiз для аналiзу слабких 
i сильних стoрiн (SNW - Strength
(сильна ), Neutral (нeйтральна), i 

Weakness (слабка).
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характeристик сeрeдoвища i пiдприємства (SWOT-аналiз), oцiнити слабкi та 

сильнi стoрoни (SNW-аналiзу). 

Гoлoвним призначeнням мeханiзму oцiнки маркeтингoвих стратeгiй 

рoзвитку пiдприємстває визначeння eфeктивнoгo варiанта рeалiзацiї та вибiр 

eфeктивнoї маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку пiдприємства.  

Узагальнeна систeма пoказникiв, щo дoзвoляють oцiнити eфeктивнiсть 

маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку пiдприємства прeдставлeна в таблицi 4. 

 

Таблиця 4 – Узагальнeний пeрeлiк oснoвних пoказникiв oцiнювання 

eфeктивнoстi маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку пiдприємства  

 

Назва пoказникiв Змiст пoказника 
1 2 

Кoeфiцiєнт 
маркeтингoвих витрат 

Характeризує активнiсть маркeтингoвoї дiяльнoстi 
пiдприємства 

Кoeфiцiєнт eластичнoстi 
маркeтингoвих витрат  

Дoзвoляє oцiнити вплив вeличини маркeтингoвих витрат 
(зoкрeма рeкламних) на змiну oбсягiв прoдажу тoварiв та 
пoслуг.  

Прибутoк у рoзрахунoк 
на oднoгo залучeнoгo 
пoкупця, тис.грн. 

Характeризує надхoджeння дoдаткoвoгo прибутку за рахунoк 
залучeнoгo oднoгo спoживача тoварiв завдяки маркeтингoвим 
захoдам 

Чиста рeнтабeльнiсть 
тoварiв та пoслуг, % 

Характeризує прибуткoвiсть пiдприємства вiд рeалiзацiї 
тoварiв та пoслуг 

Тeмпи прирoсту 
прoданих тoварiв та 
пoслуг, % 

Характeризує нарoщування oбсягiв прoдажу тoварiв та 
пoслуг за рахунoк маркeтингoвих захoдiв 

Рeнтабeльнiсть 
iнвeстицiй у маркeтинг, 
% 

Характeризує eфeктивнiсть маркeтингoвих витрат та прирiст 
чистoгo прибутку за рахунoк вкладання кoжнoї дoдаткoвoї 
грoшoвoї oдиницi на маркeтингoвi захoди 

 

На пiдставi значeнь пoказникiв  та їх пoрiвнння з пoказниками oснoвних 

кoнкурeнтiв здiйснюється прийняття eфeктивнoгo варiанту рeалiзацiї 

маркeтингoвoї стратeгiї рoзвитку пiдприємства.  

На ефективність маркетингової стратегії розвитку підприємства впливає 

комплекс зовнішніх та внутрішніх факторів. Зовнішні чинники впливають на 

маркетингову стратегію розвитку через визначення ринкових можливостей і 
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тенденцій. Ринкові тенденції впливають як на ефективність реалізації 

маркетингової стратегії розвитку підприємств, так і на інші ключові чинники.  
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МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ 

ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПОБУТОВИХ КУЛЬТИВАТОРІВ 

В статті сформульовано потреби в розвитку методології та розробки 

процедур незалежної товарознавчої експертизи, які сприятимуть 

підвищенню якості та обґрунтованості прийнятих на їх основі рішень; 

розглянуто алгоритм проведення експертизипобутових культиваторів. 

Ключові слова: експерт, експертні послуги, замовник експертизи, методи, 

ефективність, компетентність, побутові культиватори.  

Вирішення завдання щодо задоволення населення якісними і безпечними 

товарами обумовлює необхідність товарознавчої експертизи товарів 

народного споживання. Якість споживаного товару зможе фахово оцінити 

лише експерт-товарознавець. Методологія в будь-якій науці, у тому числі й 

експертній, має світоглядне значення, оскільки виступає як засіб наукового 

аналізу свого предмета.  
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Проведений аналіз дозволив визначити основну наукову проблему – 

потребу в розвитку методології та розробки процедур проведення незалежної 

товарознавчої експертизи, які сприяли б підвищенню ефективності та 

обґрунтованості прийнятих на їх основі рішень. 

Методологічними та теоретичними засадами дослідження даної 

проблеми стали відомі загальні теоретичні положення і наукові дослідження в 

суміжних областях експертної діяльності [1]. Завдяки науковим працям з 

експертизи якості товарів М.А. Ніколаєвої, П.А. Красовського, Г.Б. 

Рудавської, Н.Я. Орлової, Є.В. Тищенко, З.В. Коробкіної, Н.В. Притульської, 

А. А. Дубініної та ін. і науково-практичним розробкам Торгово-промислової 

палати України сформовано основи товарознавчої експертизи [2].  

Аналіз міжгалузевих експертиз – митної, судової, товарознавчої, 

санітарно-епідеміологічної, екологічної тощо – та вивчення їх правового 

регулювання сприятиме розробленню методології незалежної товарної 

експертизи і вирішенню науково-методичних проблем їх проведення. 

Актуальність і недостатня відпрацьованість ряду зазначених питань, 

необхідність практичного використання товарознавчої експертизи 

обумовлюють проведення досліджень у цьому напрямку. 

Специфічність експертної діяльності полягає в тому, що цей процес 

включає як науковий, так і практичний аспекти пізнання. Експертне 

дослідження потребує наукової формалізації процедури пошуку правильного 

вирішення поставленого перед експертом завдання. Ґрунтується як на знанні 

загальних законів, категорій і специфічних особливостей відображення 

матеріального світу, так і на вузькопрофесійних знаннях обізнаної особи, які 

використовуються в процесі експертного дослідження [3-5].  

Метою даної статті є обґрунтування методології ефективності 

експертного дослідження товарів (побутових культиваторів) чи послуг в 

експертній області при проведенні товарознавчої експертизи. 

Митниці та їх діяльність відіграють особливу роль в системі виконавчої 

влади. Цей статус зумовлений тим, що на них покладається виконання 
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наступних функцій: фіскальних; контрольних; екологічних; правоохоронних 

тощо. В останні роки спостерігається зростання рівня оснащення 

правопорушників, які мають можливості застосовувати нові техніку і 

технології, щоб виготовити фальшиві документи, у тому числі митні 

декларації, для переміщення товарів через митний кордон України з метою 

уникнення митного контролю, мита й інших платежів. При цьому гостро стає 

потреба у забезпеченні митниць засобами протидії, які є адекватними до таких 

правопорушень. У даних умовах значно підвищується роль висновка експерта, 

бо без застосування спеціальних знань практично неможливо правильно 

визначити країну походження товару; реальну вартість товарів, які 

перетинають митний кордон; справжність товарно-транспортних документів; 

історичну і культурну цінність предметів і безліч інших питань щодо 

організації митного контролю. Саме тому митним органам слід користуватися 

послугами осіб, що мають спеціальні засоби не лише у випадках, коли 

порушується кримінальна чи адміністративна справа, і посилаються на 

висновок експерта як джерело доказів у справі, а й у випадках, коли необхідно 

вирішувати питання стосовно можливостей випуску, ввезення чи транзиту будь-

якого предмету за межі кордону України [6]. 

Експертиза – це один із об'єктивних способів вирішення різних 
конфліктних ситуацій; дослідження експертом окремих питань, вирішення 
яких потребує спеціальних знань у конкретній області – науці, техніці, 
мистецтві тощо. В залежності від переліку вирішуваних питань при 
проведенні експертизи встановлюються її цілі та завдання. 

Товарознавча експертиза у митній справі вважається самою 

об`єктивною у разі виникнення питань стосовно споживних властивостей 

товарів, які підпадають під компетенцію митних органів [7]. 

У відповідності із діючими в Україні законодавчими актами здійснювати 

експертизу можуть лише експерти – фахівці, які мають спеціальну професійну 

освіту та знання, необхідні для вирішення питань, пов'язаних із проведенням 
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експертизи, та атестовані і акредитовані відповідними та уповноваженими на 

це органами. 

Ефективність експертизи залежить не лише від точності та надійності 

отриманих результатів, тобто від застосованих методів, але й від 

професійності експерта. Вибір експерта – складне завдання через 

неможливість урахувати всі його потрібні якості. 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. 

Особливість застосування спеціальних знань у митній справі пов'язана і 

з існуючим порядком відбору проб і зразків товарів для проведення 

експертизи.  

У Митному кодексі є стаття «Залучення спеціалістів та експертів для 

участі у здійсненні митного контролю». Проте її зміст не можна вважати 

таким, що розкриває статус експерта, бо стаття регламентує переважно 

питання відшкодування витрат, які пов'язані із їхньою участю в здійсненні 

митного контролю. У статті 327 Митного кодексу зазначається, що у разі 

необхідності до здійснення митного контролю можна залучати фахівців та 

експертів (на це має право керівник митного органу чи його заступник за 

згодою керівника підприємства, установи, організації, де працює фахівець або 

експерт), а також вказується, що фахівці й експерти, котрі беруть участь у 

здійсненні митного контролю, мають право на відшкодування витрат, 

пов'язаних із їхньою участю в здійсненні митного контролю [8].  

Процедура проведення експертизи починається від моменту виникнення 

необхідності застосувати спеціальні знання під час здійснення митного 

контролю, тому у статті 356 Митного кодексу «Одержання проб та зразків для 

проведення експертизи» вказується, що посадова особа митного органу має 

право брати проби та зразки товарів для дослідження (аналізу, експертизи). 

Проби та зразки товарів беруть у мінімальній кількості, що забезпечує 
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можливість дослідити їх (провести аналіз, експертизу) за нормативами, 

затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади в галузі митної справи. Про взяття проб та зразків товарів, що 

перебувають під митним контролем, складають акт за формою, яку встановив 

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі 

митної справи [8]. 

При проведенні експертизи побутових культиваторів в залежності від 

встановлених завдань встановлюють: 

– відповідність кількості культиваторів даним товаросупровідних 

документів постачальника – експертиза кількості; 

– відповідність споживних властивостей культиваторів вимогам 

нормативної документації – експертиза якості;  

– причини дефектів, їх природу;  

– рівень зниження якості культиваторів у процесі виробництва, 

транспортування, зберігання;  

– правильність переоцінки або уцінки культиваторів; 

– відповідність якості і ціни; 

– відповідність маркування, упакування вимогам нормативної 

документації, умовам контрактів;  

– підтвердження документальних даних про види побутових 

культиваторів фактичними даними; 

– ідентифікацію культиваторів з метою митного оподаткування;  

– відповідність побутових культиваторів коду Української класифікації 

товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). 

Товарознавча експертиза для цілей митних формальностей побутових 

культиваторів є досить важливою, оскільки завдяки їй можна ідентифікувати 

побутові культиватори для митного оподаткування, а також визначити 

відповідність їх коду відповідно до УКТ ЗЕД. 

Ідентифікація побутових культиваторів виконує наступні функції для 

митного оформлення і митного контролю: 
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– визначальну, бо ототожнює їх з конкретною назвою, маркою, а також з 

певною товарною партією; 

– підтверджуючу, бо установлює відповідність їх товарознавчої 

характеристики наданій інформації. 

Складовою частиною товарознавчої експертизи є митна експертиза.  

Митна експертиза − це спеціальне науково-практичне дослідження, що 

проводиться експертами з метою здійснення митного контролю та митного 

оформлення товарів, шляхом використання результатів досліджень у митних 

цілях. Згідно з ч. 2 статті 357 Митного кодексу України дослідження 

проводяться експертами спеціалізованого митного органу з питань 

експертного забезпечення −спеціалізованою лабораторією з питань 

експертизи та досліджень (далі СЛЕД) або інших експертних установ, 

призначених митним органом. Зазначені дослідження проводяться з метою 

забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення і не є 

судовими експертизами [8]. 

Експертизу товарів для цілей митних формальностей проводить СЛЕД 

ДФСУ шляхом [9]: 

– проведення хімічних, технічних досліджень і експертиз з метою 

перевірки класифікації речовин, матеріалів, товарів, що переміщуються через 

митний кордон України, підтвердження їх складу, марки тощо; 

– проведення експертиз з метою підготовки висновків, необхідних для 

встановлення коду товару згідно з УКТ ЗЕД; 

– виконання робіт з метою надання рекомендацій для ідентифікації 

товарів щодо відповідності їх контрольним спискам; 

– взяття проб, проведення досліджень і зберігання контрольних проб 

(зразків) продукції згідно з вимогами наказу Мінфіну «Про затвердження 

Порядку передання, повернення та знищення (утилiзацiї) проб (зразкiв) 

товарiв пiсля проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) Центральним 

митним управлiнням лабораторних дослiджень та експертної роботи 

Державної митної служби України» від 31 січня 2012 р. № 653 [10]. 
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Наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 654 «Про 

затвердження Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним 

управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні 

митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, 

Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження 

(аналізу, експертизи) та форми акту про взяття проб (зразків) товарів» 

затверджено порядок направлення запитів про проведення досліджень, взяття 

проб (зразкiв) товарiв митними органами для проведення експертних 

досліджень, надання митними органами висновків за результатами 

проведених досліджень, обміну інформацією [9]. 

Алгоритм проведення експертизи побутових культиваторів включає 

наступні етапи: 

– підготовчий (включає огляд, відбір проб і зразків, підготовка необхідної 

інформації); 

– аналітичний (стадія фактичного дослідження побутових культиваторів); 

– синтетичний (стадія порівняльного аналізу з наданими документами); 

– оцінка результатів і формування висновків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм проведення експертизи побутових культиваторів 
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– копiю акту про проведення огляду (переогляду) товарiв, транспортних 

засобів, ручної поклажi та багажу у разі його проведення; 

– митну декларацiю або iнші документи, якi подаються митному органу 

для митного контролю; 

– зовнішньоекономічний договір (контракт); інвойс (рахунок-фактуру, 

накладну тощо); 

– сертифікати якостi (аналiзу); 

– сертифікати (висновки, реєстраційні посвідчення) уповноважених 

державних органів (якщо такі видавались); 

– технiко-технологiчну документацію; 

– документи i вiдомості, необхідні для iдентифiкацiї товарів (iз 

зазначенням вiдомостей про склад, характеристики, призначення товару 

тощо). 

– оригінал акту про взяття проб (зразкiв) товарiв [8]. 

Усі документи завіряє посадова особа митного органу у встановленому 

порядку.  

Таким чином, основними напрямами підвищення якості експертних 

досліджень і послуг при проведенні товарознавчої експертизи 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 
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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. Ця 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 області. 
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАФТОПРОДУКТІВ 

В статті висвітлені основні завдання контролю якості нафтопродуктів,  

систематизовані їх показник якості, наведений алгоритм перевірки якості 

нафтопродуктів. 

Ключові слова: нафтопродукти, якість, бензин, методи оцінки якості, 

показники якості. 

Нафтопереробна промисловість виготовляє велику кількість різних 

нафтопродуктів. Серед всієї кількості нафтопродуктів виділяють основні 

групи, які відрізняються одна від одної за складом, властивостями та 

областями застосування. До нафтопродуктів відносяться: І – рідке паливо; ІІ – 
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змащувальні та спеціальні оливи; ІІІ –пластичні мастила; IV – парафіни та 

церезини; V – бітуми; VI – технічний вуглець; VIІ – нафтовий кокс; VIІІ – 

присадки до палив і олив; IХ – решта нафтопродуктів різного призначення []. 

Дослідженню питань виробництва, стану ринку та якості нафтопродуктів 

приділяти увагу такі вчені як Ващенко В. В., Дорожкіна М., Зиневич В.О., 

Єгорова В.І., Юр’єва П.Б., Бурлака Г.Г. та ін. 

Однак потребують подальшого вивчення та систематизації показників 

якості та методів контролю нафтопродуктів. 

Метою роботи є систематизація методів оцінки якості нафтопродуктів, 

визначення алгоритму перевірки якості нафтопродуктів на підприємстві. 

Нафтопродукти вимагають ретельного контролю на всіх ланках 

ланцюжка їх отримання. 

В Україні якість нафтопродуктів контролює підприємство 

Держкомнафтопродукт. При цьому необхідно відмітити, що 80 % нафтобаз та 

всі АЗС із-за відсутності відповідних лабораторій не мають змоги перевіряти 

якість нафтопродуктів. 

Показники якості нафтопродуктів умовно можна розділити на три групи 

(рис. 1.) [3]. 

 
Рисунок 1 – Показники якості нафтопродуктів 
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Відомо, що якість нафтопродуктів напряму впливає на довговічність 

(надійність, безвідмовність, збережуваність) техніки. Тому для забезпечення 

вказаних показників технічних засобів необхідно регулярно перевіряти якість 

нафтопродуктів. Алгоритм перевірки якості нафтопродуктів наведено на 

рис.2.  

В залежності від мети перевірки контрольні аналізи і випробування 

нафтопродуктів бувають наступі: приймально-здавальні, періодичні 

контрольні та перевірочні, про що вказано в технічній документації [3].  

Підприємства, що випускають нафтопродукти, мають заводські 

лабораторії та служби технічного контролю, що здійснюють приймально-

здавальну перевірку, результати якої відображаються в товаросупровідній 

документації – паспорті. 

Паспорт це основний документ, що засвідчує якість нафтопродукту. В 

паспорті вказується дата виготовлення нафтопродукту, номер партії, сорт і 

марка, склад присадок, показники основних фізико-хімічних показників 

якості. Паспорт дає можливість контролювати якість нафтопродукту під час їх 

зберігання. 
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Рисунок 2 – Алгоритм перевірки якості нафтопродукту 

Контроль якості нафтопродуктів передбачає відбір проб, їх візуальний 

огляд, аналіз, вивчення паспортів. 

Проби, залежно від призначення, розподіляють на індивідуальні 

(точкові), середні (об’єднані), контрольні та арбітражні.  

Відомо, що якість нафтопродуктів в контрольній ємності є неоднорідною. 

Тому індивідуальна проба  характеризує якість нафтопродукту в 

контрольному місці, звідки вона відібрана, їх відбирають за один прийом. 

Індивідуальні проби нафтопродукту з горизонтальних і вертикальних 

резервуарів діаметром не більше 2500 мм беруть із трьох рівнів: верхнього — 

на 200 мм нижче поверхні нафтопродукту, середнього — із середини висоти 

наповнення нафтопродукту, нижнього — на 250 мм вище дна, а за наявності 

приймально-роздавальної труби — на 100 мм нижче її нижнього краю. [1] 

Визначення відповідності фізико-хімічних 
властивостей нафтопродукту вимогам діючих 

стандартів і технічних умов 

Встановлення сорту 

Виключення застосування некондиційних 
продуктів, попередження погіршення 

властивостей під час 
транспортування,зберігання і застосування 

Своєчасне виправлення якості 

Обґрунтування застосування певних марок 
продуктів і термінів проведення 

технічногообслуговування техніки 

Пред'явлення претензій 
нафтобаз 
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Середня проба складаються із кількох індивідуальних, які відібрані на 

різних місцях в одному або кількох резервуарах. 

Власне ця проба  характеризує якість нафтопродукту в цілому і є 

остаточною. Середню пробу складають перемішуванням індивідуальних проб 

верхнього, середнього та нижнього рівнів у співвідношенні 1:6:1 [1]. 

Контрольна проба це частина індивідуальної або середньої, яка 

призначена для інструментальних випробувань. 

Арбітражна проба зберігається для арбітражних досліджень, які 

проводять у разі виникнення розбіжності в оцінці якості нафтопродуктів. 

Проби з бочки, бідонів та інших невеликих місткостей беруть за 

допомогою медичних шприців або трубок діаметром 10–15 мм із відтягнутим 

кінцем. Нафтопродукт перед відбором проби ретельно перемішують. Пробу 

мазеподібного нафтопродукту відбирають щупом із поздовжнім вирізом. На 

місці занурення щупа видаляють верхній шар продукту завтовшки 25 мм. Шар 

нафтопродукту завтовшки 5 мм у верхній частині щупа в пробу не включають. 

Отриману середню пробу нафтопродукту ділять на дві рівні частини: одну 

частину проби аналізують у лабораторії, другу (контрольну опечатану) 

зберігають на випадок розбіжності з паспортними даними в оцінці якості 

нафтопродукту [1]. 

Проби рідких нафтопродуктів зберігають у чистих сухих скляних 

пляшках, заповнених на 90%, щоб був вільний простір для збовтування перед 

виконанням аналізу. Пробу мазеподібного нафтопродукту розміщують у 

чистій сухій скляній, жерстяній або поліетиленовій банці. Горловину закритої 

пляшки або банки необхідно обгорнути поліетиленовою або іншою щільною 

плівкою і зав’язати шнурком, опломбувати або залити сургучем та опечатати 

печаткою організації, що одержує нафтопродукт. 

На етикетці містяться наступні реквізити: номер проби за журналом 

обліку, марка нафтопродукту, назва підприємства-постачальника, номера 

резервуара та партії, тари, цистерни, з якої відібрана проба, дата, час відбору 
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та термін зберігання проби, стандарт чи технічні умови на нафтопродукт, 

прізвища і підписи осіб, що відібрали та опечатали пробу [1]. 

Приймання паливно-мастильних матеріалів проводиться в такій 

послідовності: перевірка технічного стану цистерни, герметичність та 

справність кришок та люків цистерни, верифікація показників якості 

нафтопродуктів (за паспортом) відповідним стандартам; наявність та 

справність пломб, відповідність номера цистерни номеру накладної, відбір 

проб для контролю якості (органолептичного та інструментального). 

Основними завданнями контролю якості нафтопродуктів є:  

- верифікація постачальників нафтопродуктів;  

- визначення показників, їх асортименту та якості (в т.ч. відповідність 

показникам нормативної документації); 

- встановлення причин погіршення якості; 

- підготовки рекомендації щодо усунення причин невідповідності 

показників асортименту та погіршення якості. 

Контролюють якість нафтопродуктів шляхом контроль-аналізу та повним 

аналізом. Контроль-аналіз проводять задля встановлення чи під час зливання 

або під час перекачування нафтопродукт не змішано з іншими марками 

нафтопродуктів, і періодично — під час зберігання нафтопродуктів для 

оперативної перевірки їх якості, щоб за найважливішими показниками 

визначити, чи відповідають вони вимогам стандартів, чи їх потрібно змінити 

на свіжі. 

Повний аналіз проводять під час сертифікації нафтопродуктів, 

періодично — під час зберігання, а також у разі невідповідності результатів 

випробувань під час проведення контрольного аналізу вимогам нормативної 

документації на продукцію [1]. 

Арбітражному аналізу підлягають зразки нафтопродуктів у разі 

виникнення розбіжностей в оцінці якості випробувальними лабораторіями 

відправника та отримувача нафтопродуктів.  
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Необхідно зазначити, що арбітражні аналізи проводять, зазвичай, у 

незалежній лабораторії за погодженням обох сторін.  

Аналізи під час приймання та видачі нафтопродуктів і контрольні (в 

господарствах) проводять в обсязі, передбаченому набором обладнання 

ручних і польових лабораторій. Повні аналізи потребують складнішого 

обладнання і їх, зазвичай, проводять у спеціалізованих лабораторіях. 

Арбітражні аналізи проводять в акредитованих лабораторіях за 

встановленим порядком[1]. 

Нами досліджувались окремі показники якості нафтопродуктів. Густина 

(абсолютна) — маса речовини, що знаходиться в одиниці об’єму.  

Ми досліджували густину нафтопродуктів за допомогою спеціальних 

пристроїв – нафто денсиметрів при температурі 20 0С. результати дослідження 

наведено в табл. 4. 

Таблиця 4 – Густина основних видів нафтопродуктів  

Види нафтопродуктів Значення густини, кг/м3 

Автомобільні бензини 690-810 

Дизельне паливо 820-860 

Мастильні матеріали 870-950 

 

Встановлено, що досліджувані види нафтопродуктів мають густину, що 

відповідає стандартам.  

Колір і прозорість. Рідкі палива мають бути прозорими. Непрозорість 

вказує на наявність домішок. Бензини не етильовані і гаси забарвлення не 

мають. Дизельне паливо має забарвлення від світло-жовтого до світло-

коричневого. Наявність в них фактичних скол збільшує інтенсивність 

забарвлення [2]. 

Колір і прозорість досліджуваних нафтопродуктів мала світло-жовте 

забарвлення.  

Вода і механічні домішки. Води в нафтопродуктах недопускається, тому 

що вона підсилює корозію металів та вимивання присадок. Тому стандартами 
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не допускається наявність води в рідких і газоподібних паливах, а в оливі її 

має бути не більше 0,03% (сліди). В досліджуваних зразків була зафіксована 

відсутність води[1]. 

Механічні домішки (ґрунтовий пил, продукти корозії резервуарів, 

трубопроводів, продукти спрацювання елементів системи живлення тощо),  

спричиняють інтенсивне спрацювання деталей циліндро-поршневої групи. 

Тому стандартами не допускається наявність механічних домішок у рідких і 

газоподібних паливах, а в оливах суворо обмежується.  

Встановлено, що за такими показниками як колір, наявність води та 

механічних домішок, досліджувані зразки нафтопродуктів відповідали 

стандартам.  

Для недопущення в продажу не якісних видів нафтопродуктів необхідно 

чітко придержуватись алгоритму перевірки якості нафтопродуктів. 
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В статті розглянуті особливості сучасного ринку нафтопродуктів, його 

формування та функціонування. Основний акцент зроблено на споживанні 

дизельного палива в Україні, експорту та імпорту. 
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палива, розрахункове споживання бензину. 

Рівень розвитку країн пов'язаний із споживанням енергії. Необхідно 

зазначити, що домінуючим джерелом енергії для багатьох галузей економіки 

залишається нафта. 

Питанням теорії та практики модернізації нафтопереробної галузі, 

особливостях сучасного ринку нафтопродуктів були присвячені статі таких 

вчених як Бурлака Г.Г., Зиневич В.О., Чирків Б.П., Єгорова В.І., Дорожкіна М., 

Юр’єва П.Б. та ін. 

Однак, окремі питання виробництва, імпорту та експорту нафтопродуктів 

потребують подальшого дослідження. 

Метою даної наукової публікації є подальше  дослідження стану ринку 

нафтопродуктів в Україні.  

Сучасний світовий ринок нафтопродуктів представляє собою глобальний 

економічний простір виробництва та торгівлі виробників та споживачів нафти 

та нафтопродуктів продуктів [5]. 

Світові запаси нафти сьогодні представлені понад 600 нафтогазоносними 

басейнами, у 450 з яких ведеться промисловий видобуток. Особливе 

економічне значення мають нафтові родовища-гіганти із запасами понад 500 

млн. т і навіть понад 1 млрд. т у кожному. Таких унікальних родовищ у світі 

близько 50, і вони  зосереджені в основному в трьох регіонах: 

Близькосхідному, Південному та Центральноамериканському, 
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Північноамериканському. Причому практично половина всіх запасів нафти 

припадає на Близькосхідний регіон. Саме у цьому регіоні розташовані основні 

країни – члени ОПЕК [5]. 

Аналізуючи споживання нафти, слід зазначити, що найбільші країни – 

продуценти цього традиційного паливно-енергетичного ресурсу, не є 

найбільшими споживачами, що вказує на біполярність світового ринку нафти 

з певними полюсами попиту та пропозиції. Лідерами за споживанням нафти 

виступають країни ЄС, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Північної 

Америки. У розрізі країн світу основним споживачем нафти є США, хоча її 

частка зменшилася. В Європі основними країнами споживачами є Німеччина, 

Франція, Іспанія. В АТР – Китай [5]. 

Динаміки цін, обсягів пропозиції і попиту показує, що у короткостроковій 

перспективі місткість ринку нафти і нафтопродуктів буде зростати. 

Так, за даними Єгорова у 2021 р. очікується зростання загальної світової 

потреби у нафті до рівня 102,8 млн. барр./добу, що на 7,2% більше у порівняні 

[6]. 

Відносно цінової політики, можна припустити, що країни ОПЕК будуть 

вимушені продовжувати утримувати ціни на нафту на низькому рівні, щоб 

довести нерентабельність видобутку сланцевої нафти [6]. 

Ринок нафтопродуктів має великий вплив на розвиток національної 

економіки України, так як ціни на продукцію нафтопереробної галузі є 

складовою загального рівня цін на всі товари. 

В Україні вирізняють три нафтогазоносні регіони: Східний, Західний та 

Південний [1]. 

Східний регіон утворився на Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній 

області й нині є найпродуктивнішим за обсягами видобутку вуглеводнів в 

Україні. Він має близько 85% запасів природного газу та близько 61% 

видобувних запасів нафти України [2]. 

Західний регіон включає в себе Передкарпатську, Карпатську, Волино-

Подільську нафтогазоносні та Закарпатську газоносну область. Географічно 
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розміщується у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та 

Закарпатській областях. Південний регіон утворюють Переддобрудзька, 

Причорноморсько-Кримська, Індоло-Кубанська та Азовсько-Березанська 

нафтогазоносні області. Географічно розташований в Одеській, 

Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і частково Донецькій області, а 

також у Криму [1]. 

 
Рисунок 1 - Динаміка видобутку нафти в Україні, млн. т 

 

Аналіз даних, наведених на рис.1, показує тенденцію до зменшення 

видобутку нафти в Україні.  

Нами досліджувалась географічна структура імпорту одного із важливих 

видів нафтопродуктів – дизельного палива  в Україні. 

Географічна структура імпорту дизельного палива в Україні наведено в 

табл. 1. 

 

 

Таблиця 1 - Географічна структура імпорту дизельного палива в Україні 
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2015 2016 Частка 

2016, % 

2017 Частка 

2017, % 

Зміна 

2017/2016, 

тис. т 

Білорусь 2173 2813 54,88 2336 43,11 -477 

РФ 1334 1058 20,64 2044 37,72 986 

Литва 465 550 10,73 540 9,96 -11 

Греція 310 298 5,81 200 3,69 -98 

Туркменістан 18 40 0,78 150 2,77 110 

Індія - 45 0,88 61 1,13 16 

Польща 288 109 2,13 24 0,44 -85 

Угорщина 54 58 1,13 22 0,41 -36 

Ізраїль 137 87 1,7 21 0,39 -67 

Інші 56 68 1,33 21 0,39 -46 

Всього 4835 5126 100 5419 100 293 

Нами досліджувались обсяги споживання дизельного палива в Україні. 

Встановлено, що в цілому споживання дизельного пального в Україні 

впродовж останніх п’яти років збільшилося на 17%, або 858 тис. т (2017 р., 

порівняно з 2013 р.). При цьому імпорт дизельного пального в Україну 

збільшився на 26%, або 1,1 млн. т при зниженні виробництва на 39%, або 382 

тис. т (2017 р. відносно 2013 р.). Аналіз географічної структури імпорту за 

період 2015–2017 років демонструє суттєве збільшення обсягів імпорту 

дизельного пального з Білорусі, Литви, Туркменістану та двократне 

збільшення – з РФ. Також двократне збільшення обсягів імпорту бензину 

спостерігається з Білорусі – у 2015 р. було імпортовано 621 тис. т, у 2016 р. – 

близько 1,2 млн. т, у 2017 р. – близько 1 млн. т, що становить майже 80% від 

усього імпорту бензинів в Україну [3]. 

Щодо бензинів ,то розрахункове їх споживання в 2017 р. в Україні 

знизилося на 28%, або на 711 тис. т. При цьому імпорт бензинів в Україну 

зменшився на 30%, або на 526 тис. т при зниженні виробництва на 42%, або на 

407 тис. тонн. 

У 2018 р. споживання палива в Україні знову зросло, баланс ринку 

моторних палив збільшився на 7,2%. При цьому найбільше споживання було  
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дизельного палива (+10,1%, або 560 тис. т) і скрапленого  газу (10,6%, або 153 

тис. т). При цьому продаж бензину продовжив скорочуватися — на 3,9%, або 

72 тис. т, за 11 місяців 2018 р. 

Зростання споживання дизельного палива і скрапленого газу в останні 

роки досягається за рахунок нарощування поставок з Росії. За попередніми 

розрахунками,у  2018 р. було поставлено близько 2,7 млн. т російського ДП, 

що, по-перше, є абсолютним історичним рекордом (2013-го було трохи менше 

2 млн), по-друге, на нього припадатиме найбільша частка в балансі країни — 

41%. З урахуванням Білорусі сумарна частка поставок моторних палив із країн 

бувшого Митного союзу становить понад 66% потреби (рис. 2)

 
Рисунок 2 - Структура нафтопродуктів в Україні в 2018 р. за країнами 

Згідно з УКТЗЕД палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки 

відносяться до V класу «Мінеральні продукти» (табл. 2). 

Таблиця 2 -  Коди палива мінеральні за УКТЗЕД (з 25 по 27 «мінеральні 

продукти») 
27 Палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; 

воски мінеральні 

2710 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім 

сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше 

Литва 6 %

Інші 8% 

Росія 31 %

Україна 20 % 

Білорусь 35 %
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нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), 

причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: 

 - нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім 

сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше 

нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), 

причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, за 

виключенням тих, що містять біодизель та відпрацьовані нафтопродукти: 

2710 12 - -легкі дистиляти та продукти 

 - для інших цілей: 

 - інші: 

 -бензини моторні: 

 -інші, із вмістом свинцю: 

 - 0,013 г/л або менше: 

2710 12 41 -з октановим числом менш як 95: 

2710 12 45 -з октановим числом 95 або більше, але менш як 98: 

2710 12 49 - з октановим числом 98 або більше: 

Нами досліджувалась динаміка сумарного обсягу імпорту та експорту 

нафтопродуктів у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД (табл. 3). 

Таблиця 3 – Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних 

позицій за кодами УКТЗЕД (тис. дол. США) 
Код та назва 

позиції 

Роки 

2016 2017 2018 

Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт 

2710 «Нафта та 

нафтопродукти» 

3267736 86585 4159171 180851 5538401 249555 

 

Аналіз даних, наведених в табл. 3 свідчить про те, що нафтопереробна 

галузь країни є надзвичайно імпортозалежною, причому ситуація має 

критичну тенденцію до збільшення. Так якщо в 2016 році було імпортовано 

нафти на суму 3267736 тис. дол. США, в 2017 році – 4159171, то в 2018 році 

ця сума збільшилася до 5538401 тис. дол. США.  При цьому сума експорту 

нафти та нафтопродуктів є значно меншою. 
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Отже, дослідження ринку нафти та нафтопродуктів України та світу є 

актуальним. Головною причиною недостатньої конкурентоспроможності  

вітчизняного палива є його якість, що в цілому впливає на 

конкурентоспроможність продуктів вітчизняної нафтопереробної галузі. 

Тому, з метою підвищення конкурентоспроможності продуктів 

нафтопереробної галузі необхідно покращувати їх якість та здійснювати 

системний контроль. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОФІСНИХ МЕБЛІВ НА ПрАТ 

«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ» 

В статті вивчено вимоги та досліджено якість офісних меблів. 

Представлений метод визначення вмісту формальдегіду в плиті МДФ та його 

практичне використання в лабораторних умовах. Проаналізовано отримані 

дані.  

Ключові слова:якість, плита МДФ, офісні меблі, контроль якості меблів, 

дослідження якості офісних меблів. 

На українському ринку представлено велике розмаїття офісних меблів. 

Але далеко не всі виробники є добросовісними і часто не дотримуються вимог 

Державних стандартів щодо вмісту небезпечних речовин у виробленій 

продукції. Все це ставить споживача перед вибором, якому виробнику надати 

перевагу, тому актуальним є дослідження якості офісних меблів на вміст 

канцерогенних речовин, зокрема формальдегіду, що виробляються на ПрАТ 

«Коростенський завод МДФ». 

Мета статті – дослідження якості офісних меблів, що виготовляються на 

ПрАТ «Коростенський завод МДФ». 

Аналіз наукових джерел показав відсутність науково-обґрунтованої 

структури праць стосовно показників якості офісних меблів. Основні 

дослідження, що проводили останнім часом науковці Кондратюк Т.О., Костюк 

Г.В., Білик М.С., були спрямовані на вдосконалення технології виробництва, 

розширення асортименту та шляхів збуту. 

Основним документом, який регламентує якість меблів, є ДСТУГОСТ 

16371:2016.Меблі.Загальні технічні умови[1]. Відповідно до даного документа 

якість готових меблів багато в чому визначається властивостями і якістю 

використовуваних меблевих матеріалів, які за законодавством мають бути 

обов'язково сертифіковані. 

Меблева продукція характеризується комплексним показником якості, 

який являє собою сукупну оцінку, одержувану розрахунково-вимірювальним 
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та експериментальним методами визначення показників якості.Результати цієї 

оцінки є відносними величинами, які встановлюють рівень якості кожного 

конкретного виду продукції.Природно, чим вище рівень якості продукції, тим 

привабливіше виглядають показники її конкурентоспроможності. 

Найважливішим нормованих показником, що характеризує хімічні 

властивості офісних меблів, є показник рівня летких хімічних речовин, що 

виділяються внавколишнє середовище, зокрема в житлове приміщення. 

В процесі експлуатації деревно-стружкових плит відбувається виділення 

формальдегіду, який забруднює повітряний простір житлових і допоміжних 

приміщень. 

Формальдегід безбарвний газ з різким дратівливимзапахом. Тпл.= 118оС, 

Ткип.= 19,2 оС, добре розчинний у воді, спиртах.У природі він утворюється в 

атмосфері під дією ультрафіолетового випромінювання і з атмосфери 

засвоюється живими організмами.У промисловості формальдегід отримують 

окисленням метилового спирту або метану киснем.Формальдегід утворюється 

при неповному згорянні органічних речовин (бензину, нафти, вугілля), у тому 

числі міститься в сигаретному димі.Формальдегід токсичний, діє на організм 

як подразнюючий газ, викликає дегенеративні процеси в паренхіматозних 

органах, сенсибілізує шкіру.Є дані про сильну дії формальдегіду на 

центральну нервову систему.Вільний формальдегід інактивує ряд ферментів в 

органах і тканинах, пригнічує синтез нуклеїнових кислот, порушує обмін 

вітаміну С, володіє мутагенними властивостями. 

Виділення формальдегіду з деревно-стружкових плит відбувається як за 

рахунок вільного формальдегіду, що залишився в плиті при її отриманні, так і 

за рахунок часткового гідролізу карбамідної смоли, що застосовується в якості 

з’єднувального матеріалу.У зв'язку з цим виникає необхідність контролю 

якості як деревно-стружкових плит, так і виготовлених з них офісних меблів[2]. 

Даний показник є базовим або основним у визначенні рівня якості.При 

рівних нормованих показниках якості офісних меблів великий вплив на оцінку 

якості в цілому надають властивості, які можуть оцінюватися тільки 
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експертним методом, це: комфортабельність виробів, естетичність і рівень 

виконання. 

Показник комфортабельності характеризує зручність експлуатації та 

догляду за виробом, зручність зберігання предметів побуту, а також зручність 

розміщення виробу в приміщенні. 

Естетичні показники характеризують меблі з позицій сучасних вимог до 

форми і зовнішнього вигляду. 

Рівень виконання характеризує ступінь відповідності виробів вимогам 

державних стандартів, у тому числі і вимогам, що пред'являються до 

функціональних розмірів. 

З перерахованих показників найбільш уразливим, з точки зору 

стабільності, є рівень виконання, який вимагає від виробника системного 

підходу в організації контролю якості на всіх етапах технологічного процесу. 

Естетичне сприйняття офісних меблів залежить від їх зовнішнього 

вигляду.Дефекти зовнішнього вигляду диференційовані і допускаються з 

обмеженнями або взагалі не допускаються в залежності від їх виду, розміру, 

якості, місцезнаходження і виду обробки меблів.Лицьова фасадна (видима) 

поверхня меблів, виконана з масивної деревини, при прозорій обробці не 

повинна мати тріщин, смоляних «кишеньок», червоточин, механічних 

ушкоджень (рисок, подряпин, вм'ятин і т. д.). З обмеженнями за розміром і 

кількістю на лицьових і нелицьових поверхнях допускаються зрослі великі 

світлі і темні сучки, нахил волокон (з відхиленням від поздовжньої осі деталі 

не більше 7,0 %), завиток, вічка й інші (але не більше 3 штук).При прозорій 

обробці на лицьових поверхнях меблів не допускаються такі дефекти 

лакофарбового і декоративно-захисного покриття, як бульбашки, кратери, 

потьоки, проколи, пропуски, просідання лакової плівки, нерівномірність 

глянцю і т.д. 

Облицювання з натурального шпону та інших синтетичних матеріалів 

при непрозорій обробці офісних меблів для пластів і крайок у лицьових 

поверхонь підбирається однаковим з породою, текстурою (малюнком) і 
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кольором.При цьому на облицювальній поверхні не допускаються зморшки, 

пробої клею, шорсткості і потертості поверхні, помітні розбіжності смуг 

облицювання, просідання шпону. 

При складанні меблів не допускаються зазори в з'єднаннях деталей, 

перекоси, слабке кріплення, відсутність стійкості опор виробу з рівною 

горизонтальною поверхнею, покоробленості, тріщини.Трансформовані, 

висувні, розсувні елементи виробів повинні мати вільний хід без заїдань і 

перекосів.Вся знімна лицьова і внутрішня кріпильна фурнітура 

встановлюється таким чином, щоб було забезпечене міцне і щільне без зазорів 

з'єднання всіх деталей, що підвищує жорсткість і стійкість конструкції. 

Номінальна товщина полиць із скла встановлюється в залежності від їх 

довжини і коливається від 4 до 6 мм.Товщина скляних розсувних дверей також 

повинна бути не менше 4 мм. 

У м'яких офісних меблів не допускаються такі дефекти, як 

нерівномірність настилу м'якого елементу по товщині, зморшки оббивної 

тканини (якщо вони не є складками декоративної тканини, передбачені 

проектно-конструкторською документацією на виріб), перекіс малюнка і 

тканини на поверхні, нерівності і кривизна швів (кантів) м'якого елементу і 

невідповідність кольору ниток кольору оббивних тканин. 

При прийманні збірно-розбірних офісних меблів, що постачаються в 

торговельну мережу в розібраному вигляді, перевіряють правильність 

оформлення маркування, наявність інструкцій по збірці і схеми монтажу, 

кількість і чіткість нумерації виробів, що входять у комплект. 

Виробник гарантує якість меблів.Гарантійний термін при роздрібному 

продажу через торгову мережу обчислюють з дня продажу меблів, при 

позаринковому розподілі  з дня отримання її споживачем.Гарантійний 

термін для офісних корпусних меблів становить 24 місяці. 

Усунення виявленого дефекту офісних меблів в ці терміни проводиться 

магазином безкоштовно.Кожен виріб меблів повинен мати маркування 

українською мовою.Меблі маркують незмивною фарбою.Маркування 
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повинно бути чітким і містити: найменування виробу; найменування країни-

виробника, найменування фірми-виробника; юридична адреса виробника і 

(або) продавця; індекс виробу (при наявності); дату випуску; позначення цього 

стандарту; штриховий код (за наявності);товарний знакфірми-виробника (за 

наявності); позначення національного знаку відповідності для сертифікованої 

продукції.Меблеві вироби, до яких не можуть бути прикріплені паперові 

ярлики, наприклад, дивани, крісла, повинні мати ярлики з 

тканини.Маркування повинне наноситися на лицеву поверхню меблевого 

виробу.Наприклад, на верхній лівий кут задньої стінки виробів, призначених 

для розміщення біля стін, на зворотній бік кришки столів чи сидінь стільців і 

т.д.Не допускається нанесення маркування на поверхню ящиків, переставних 

полиць й інших деталей, які можуть бути замінені.На вироби, що входять до 

складу гарнітуру або набору, поруч з паперовим ярликом має бути нанесений 

умовний знак або номер, що вказує на належність виробу або його деталі до 

даного гарнітуру або додатково вказується [3]. 

Нами було досліджено зразки плити МДФ, яка використовується у 

виробництві офісних меблів на ПрАТ «Коростенський завод МДФ». Плита є 

матеріалом, з якого в подальшому виготовляють офісні меблі на даному 

підприємстві. Найбільше нас цікавив вміст канцерогенних речовин, зокрема 

формальдегіду, який здатний нанести шкоду здоров’ю, якщо його кількість у 

виробі буде перевищувати зазначені норми. 

У прилад для екстракції (перфоратор) поміщали дистильовану воду, 600 

мл толуолу і (105 ± 5) г зразків деревної плити, зважену з похибкою не більше 

0,1 г. 

Екстрагування проводили протягом 2 год., починаючи з моменту 

проходження перших бульбашок через фільтр. 

Після охолодження переливали через спускний кран в мірну колбу, 

доводячи об'єм до 2 дм3. Розчин ретельно перемішували. 
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Дві проби поміщали в фотоколориметричні пробірки, а потім додавали 

розчини ацетилацетона і ацетату амонію. Отримані проби перемішували і 

нагрівали у термостаті при температурі (40±2) С протягом 30 хв. 

Після охолодження проб до кімнатної температури визначали їх оптичну 

щільність.За величину оптичної щільності в серії розчинів приймали середнє 

значення з двох вимірювань, різниця між якими не перевищувала 5,0%. В 

іншому випадку результати вважаються сумнівними, а операції необхідно 

повторити. Вміст формальдегіду (C x і C 0)в мікрограмах визначали за 

допомогою калібрувальних коефіцієнтів. Нульову пробу (C 0)готували і 

аналізували одночасно з робочими пробами. 

Допускається використання поправочних значень, які визначають 

проводячи зазначені випробування і використовуючи реактиви з тієї ж партії і 

в тих самих кількостях, що й при випробуванні, але без випробовуваних зразків 

[4]. 

Вміст формальдегіду (Х) у міліграмах на 100 г абсолютно сухої плити 

обчислювали за формулою(1): 

Х = 2 (Сх – C0)(100 + W) / M,   (1) 

де: Сх- середній вміст формальдегіду у двох пробах, мкг; 

C0- вміст формальдегіду в нульовий пробі, мкг; 

M - маса аналізованого зразка плити або фанери, г. 

Результат округлювали до 0,1 мг на 100 г плити. 

Результати аналізів наведені в табл.1. 

Таблиця 1 – Результати проведення дослідження зразків плити МДФ на 

вміст формальдегіду 

Стандартний зразок Проба № 1 Проба № 2 
C 0 = 10 C x = 18 C x = 19 
C 0 = 8 C x = 12 C x = 15 
C 0 = 9 C x = 11,9 C x = 20 
C 0 cp = 9 C x cp = 13,96 C x ср = 18 

 
Х = 2 (15,98-9) (100 + 65) / 98 = 23,5 мг/100 г 
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Вміст формальдегіду за ДСТУ EN 622-5:2010не повинно перевищувати 

30 мг/100 г АСБ сухої плити МДФ, з якого виготовлені меблі [5]. 

Таким чином, плита МДФ, що використовується для виготовлення 

офісних меблів на ПрАТ «Коростенський завод МДФ», за вмістом 

формальдегіду відповідає всім вимогам Державного стандарту. 
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Бoйкo Д.М. 

Здoбувaч oсвiтньoгo ступeня «мaгiстр» 

Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнституту КНТЕУ 

АНАЛІЗ РИНКУ ЗАСОБІВ ДОГЛЯДУ ЗА ВЗУТТЯМ 

Розглянуто стан вітчизняного ринку засобів по догляду за взуттям. 

Обґрунтовано класифікацію асортименту засобів по догляду за взуттям, яку 

застосовують торговельні підприємства при створенні прайс-листів, 
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комерційної пропозиції для споживачів. Визначено характеристику груп 

засобів по догляду за взуттям. Розглянуто рейтинг виробників засобів по 

догляду за взуттям в Україні, та подано характеристику лідерів цього ринку. 

Систематизовано характеристику груп товарів по догляду за взуттям, 

визначено їх переваги та споживчу цінність. На основі аналізу цінової 

політики на засоби по догляду за взуттям зроблено висновки щодо переплати 

споживачами за товари по догляду за взуттям, оскільки весь асортимент на 

ринку України є імпортованим. 

Ключові слова: ринок, стан ринку, засоби по догляду за взуттям, лідери ринку, 

характеристика засобів по догляду за взуттям. 

На вітчизняному ринку представлений великий вибір засобів для 

чищення, відновлення, фарбування, забезпечення захисту від несприятливого 

впливу навколишнього середовища для взуття. Тeхнiчний стaн взуття 

укрaїнцiв зaлeжить вiд йoгo нaлeжнoгo дoгляду. Цeй прoцeс слiд рoзпoчaти з 

мoмeнту пoкупки взуття. Фaхiвцi ввaжaють, щo щe пeрeд тим, як пoчaти 

eксплуaтувaти взуття нeoбхiднo їх рeтeльнo oбрoбити. Нeзaлeжнo вiд 

рeтeльнoстi i рeгулярнoстi чищeння взуття, з чaсoм в рeзультaтi мeхaнiчнoгo 

знoсу aбo нeсприятливих пoгoдних умoв, взуття чaсткoвo втрaчaє eфeкт 

прoсoчeння. Цe прирoдний прoцeс, нeминучe призвoдить дo знижeння якoстi 

взуття i в знaчнiй мiрi нe зaлeжить нaвiть вiд йoгo якoстi. Тим нe мeнш вaртo, 

щoб прeпaрaти для зaхисту взуття були висoкoї якoстi; мiстили, вiдпoвiднo 

oбрaнi жирoвi рeчoвини i мaслa, якi пoв'язaнi з вiдпoвiдними бaрвникaми, щo 

oнoвлюють взуття. Для того, щоб взуття щодня викликало заздрість у всіх 

знайомих, зовсім не обов'язково щомісяця оновлювати речі. Просто необхідно 

навчитися правильно доглядати за своїми улюбленими туфлями і розрізняти 

косметику для догляду за взуттям. Асортимент таких товарів налічує більше 

120 найменувань. Губки, щітки для замші та шкіряних виробів, воски, 

водовідштовхувальне просочення, інша взуттєва косметика для кольорових і 

однотонних, лакованих і звичайних туфель, кросівок, черевиків тощо. 
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Взуттєва косметика містить білу, чорну, синю, сіру, бордову, бежеву, червону 

й коричневу фарби. 

Асортимент засобів по догляду за взуттям класифікується відповідно до 

матеріалів виготовлення (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Класифікація асортименту засобів по догляду за взуттям 

відповідно до матеріалів виготовлення 

Догляд за взуттям передбачає безліч процедур: від миття до покриття 

спеціальними рідинами або кремами. Розглянемо класифікацію асортименту 

засобів по догляду за взуттям за призначенням (рис.2 ). 

Натуральна шкіра від звичайного мила і прального порошку досить 

швидко тріскається і покриється плямами. Саме тому винайдені спеціалізовані 

засоби догляду - шампунь або пінка, яка призначена для певного виду взуття, 

що подовжує термін його служби. Такі засоби мають особливий склад, 

розчиняють бруд, жир і плями іншого походження і доглядають за шкірою. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для шкіряного взуття: креми, аерозолі, 
що забезпечують захист від вологи й 
жиру, здатних зруйнувати матеріал і 

скоротити його термін служби 

Для взуттяз нубуку або замші: 
водовідштовхувальні засоби для 

догляду за взуттям, які подбають про 
зовнішній вигляд виробів 

Класифікація асортименту засобів по догляду за взуттям 
відповідно до матеріалів виготовлення 

Косметика для очищення 

Косметика для насичення і полірування 

Водовідштовхувальна косметика 

Косметика для фарбування 

Косметика для очищення 
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Рисунок 2. – Класифікація асортименту засобів по догляду за взуттям 

за призначенням 

Ластик для взуття, маленький допоміжний аксесуар, легко усуває плями і 

забруднення, що проникли до основи ворсу замші і нубуку. Основою для 

виготовлення ластику для взуття є каучук і спеціально створений абразив, 

який зберігає фактуру матеріалів.  

Косметика для насичення і полірування поділяється на лосьйони, 

бальзами, кондиціонери та креми. З перерахованих засобів лосьйон найлегший 

і, відповідно, крем самий щільний. Тому, для найдорожчої і тонкої шкіри 

найкраще використовувати лосьйон або бальзам, тому що щільна косметика 

може негативно вплинути на ніжний матеріал. Після застосування живильної 

косметики здійснюється полірування. 

Для полірування використовують ваксу, оскільки вона володіє 

водовідштовхувальними властивостями. За допомогою шматочка тканини або 

м'якої щіточки наноситься вакса на туфлі або черевики круговими рухами. 

Після висихання вакси (або будь-якої іншої косметики для полірування, 

наприклад пасти або воску) приступають до полірування. Для цього 

використовується щітка з кінського волоса або звичайна капронова панчоха. 

Щільний крем виготовляють з воску, розчинника і тваринного жиру. 

Подібний косметичний засіб зазвичай використовують не тільки для взуття зі 

шкіри, але і для сумок або рукавичок. Більш легкі і рідкі креми в своєму складі 

практично не містять розчинників. Такий засіб не захистить взуття повністю, 

тому підходить тільки для теплої погоди. 

Аерозоль є косметичний універсальний засіб і вважається кращим 

захистом від вологи, підходить для взуття з будь-яких матеріалів. 

Косметика для фарбування підходить для будь-яких матеріалів, і налічує 

найбільший асортимент барвників призначений для натуральної шкіри. Рідкі, 

кремоподібні, на різних основах і самих різних кольорів, барвники в самих 

різних цінових категоріях. 
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Для нубуку, замші і велюру в якості фарбувального засобу ідеально 

підходить спрей-фарба, яка відновлює колір, розпрямляє волоски і маскує 

потертості. 

Замшеве взуття добре очищається, якщо його потримати трохи над 

парою, а потім почистити спеціальною щіткою. Якщо замшеве взуття сильно 

забруднене, то його чистять мильною водою з додаванням нашатирного 

спирту. Після чищення замшу потрібно обов'язково обробити 

водовідштовхувальним засобом. 

У літній сезон замшеве взуття забруднюється набагато швидше. Для 

початку потрібно очистити поверхню замші від пилу за допомогою фланелевої 

серветки або легко ворсистого тампона.  

Щоб почистити шкіряне взуття з високим ворсом, необхідно мати 3 

важливих інструмента, які бажано використовувати не відразу все разом, а по 

черзі кожен день: 

1. Губка-щітка середньої жорсткості, засіб-очищувач, щоб швидко 

видалити з взуття шар пилу, розташований на верхньому шарі матеріалу; 

2. Двосторонній ластик, щоб вичистити глибокі плями і наліт з жиру; 

3. Крепова щітка, яка оновлює верхній шар натуральної замші, роблячи 

всю її бархатистою. 

За взуттям з лакової шкіри потрібен особливо дбайливий догляд. 

Додатково до основних вимог по догляду, лакову шкіру періодично 

рекомендується протирати вологою ваткою і м'якою тканиною для 

відновлення блиску, її не рекомендується чистити щіткою. Періодично 

необхідно змащувати взуття гліцерином, вазеліном або касторовою олією, 

щоб оберегти його від передчасного розтріскування в спеку чи мороз. 

Зберігати лакове взуття слід загорнутим в папір, матерчатий чохол або 

мішечок. Ні в якому разі не можна зберігати таке взуття на балконі, де взимку 

температура опускається нижче нуля, так як лакова поверхня може 

потріскатися.Лакові туфлі не рекомендується носити щодня, тим більше в 

погану погоду. Від вогкості і вуличного бруду блискуча лакова поверхня 
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поступово тьмяніє і покривається дрібними мікротріщинами. Нові лакові 

туфлі не потрібно чистити, досить лише протерти їх фланелевою ганчірочкою.  

Нaйвiдoмiшими брeндaми взуттєвoї кoсмeтики нa світовому ринку стaли: 

AVEL (Фрaнцiя), Boot Black (Япoнiя), Columbus (Япoнiя), FAMACO 

(Фрaнцiя), Kaps (Пoльщa), Lettro (Пoльщa), Mavi Step (Укрaїнa), Mountval 

(Пoльщa), SAPHIR Beauté du cuir (Фрaнцiя), SAPHIR Médaille d'or Paris 

(Фрaнцiя), Simply Spray (СШA), Tarrago (Iспaнiя), TRG 75 Diamond (Iспaнiя), 

TRG Sport (Iспaнiя), TRG The One (Iспaнiя), Wilbra (Iтaлiя) [1]. 

Зa рeзультaтaми oпитувaння спoживaчiв «Фaвoрит успiху 2019» у 

нoмiнaцiї «Пoбутoвa хiмiя – Тoвaри для дoгляду зa взуттям» зaфiксoвaнo 

нaступний рeйтинг тoргoвих мaрoк, якi прoпoнують нa ринку Укрaїни 

прoдукцiю дaнoї тoвaрнoї групи: Salamander – 39,17%,  Silver – 35,83%, Kiwi – 

35,8%, Salton – 30%, Twist – 23,33%, Mida – 11,67%, Express – 7,5%, Camel – 

6,67%, Блискaвкa – 8,33%, Collonil – 7,5%, Mavi Step – 7,5%, Erdal – 5,83%, 

Schuman – 4,17%, Штрих – 4,17%, Дивидик – 4,17%, Famaco – 2,5%, Casablanca 

– 4,17%, prOK – 2,5%, Tarrago – 1,67% [2]. 

Лідером на ринку засобів по догляду за взуттям в Україні впродовж 

останніх 5 років є торгова марка Salamander (Саламандер) – німецька 

взуттєва компанія. В Україні ж досить широко представлені засоби по догляду 

за взуттям виробництва Salamander. Логотипом компанії багато років є жовто-

чорна ящірка. Компанія була заснована в 1885 році, шевцем Якобом Сіглє, в 

іншій версії перекладу прізвище читається як Зіглє (J. Sіgle), у місті 

Корнвестхайм. Сьогодні компанія зміцнює свої позиції на міжнародному 

ринку, відкриваються нові філії в Польщі, Угорщині, Чехословаччині, Росії й 

Об'єднаних Арабських Еміратах.В 2000 році компанія Salamander входить до 

складу концерну EnBW AG, у якої досить широка сфера діяльності: взуття та 

засоби по догляду за взуттям, нерухомість, виробництво й сервіс. Оборот 

компанії становить більше ніж 1.286 мільйонів Євро при 25 000 

співробітниках. У цей час компанія "Salamander Schuh Gmb" займається як 

виробництвом, так і продажем взуття. З 1 жовтня 2003 р. "Salamander Schuh 
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Gmb" входить у концерн "Garant Schuh + Mode AG".Сламандер не одноразово 

змінювала власника. Так у березні 2005 власником взуттєвої групи компаній 

Salamander (Корнвестхайм, Німеччина) став Холдинг EganaGoldpfeіl 

(Оффенбах-на-Майне, Німеччина). Мова йде про 52 магазини "Salamander" у 

Німеччині, 117 - у Європі, правах на взуттєву торговельну марку "Salamander" 

і про ліцензії на дитячу взуттєву торговельну марку "Lurchі"[4]. 

Щодо виробництва засобів по догляду за взуттям, то компанія має ліцензії 

та патенти на особливо ефективний, високоефективний водостійкий спрей Wet 

Blocker для всіх видів шкіри та текстилю. Інноваційна захисна формула Wet 

Blocker утворює на обробленому матеріалі тонкий як бритва шар і, таким 

чином, забезпечує дуже сильний і стійкий ефект освіти намистин від вологи, 

масла і бруду. 

Другим в рейтингу за обсягами продажу засобів по догляду за взуттям 

стала продукція торгової марки Siver, яка повністю відповідає європейським 

стандартам, пропонує широкий асортимент товарів, зручність у використані 

та високу якість. Компанія Cığır Kimya, заснована в 1992 році в Стамбулі, в 

Туреччині - найбільша компанія, що спеціалізується в області виробництва і 

постачання взуттєвої косметики торгової марки SILVER. За 25 років свого 

існування компанія досягла найбільших успіхів у розвитку та вдосконаленні 

своєї продукції. Завдяки використанню сучасних технологій таких як, нано 

технології в серійному виробництві продукції, автоматизованих ліній з 

комп'ютерним управлінням, виробництва власних прес-форм і пластикових 

упаковок на базі власної компанії Basar Technology, контроль якості за 

допомогою відео-камер і т.д. продукція торгової марки SILVER є найвищої 

якості. 76% всієї експортованої з Туреччини взуттєвої косметики продається 

під ТМ SILVER. Територія експорту охоплює 65 країн світу, включаючи 

Україну і країни СНД, Європу, Азію, США, Африку і країни Близького Сходу. 

Компанія ÇIĞIR KİMYA входить в число 500 найбільших експортерів 

Туреччини в усіх категоріях.Компанія Cığır Kimya використовує тільки 
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екологічно чисті інгредієнти, вважає своїм основним принципом охорону 

навколишнього середовища на кожному етапі виробництва[5]. 

Третім в рейтингу виробників засобів по догляду за взуттям є торгова 

марка Kiwi, яка охоплює 35,8% ринку України. Засіб для догляду за взуттям 

Kiwi, мабуть, найвідоміший у світі. Марка була заснована в 1906 році, коли 

Вільям Рамсей створив несподівано якісний крем для взуття.Назву Kiwi 

Рамсей вибрав, віддаючи данину поваги своїй дружині, уродженці Нової 

Зеландії, де водиться ця рідкісний птах.В даний час бренд належить компанії 

Sara Lee, зі штаб-квартирою в Утрехті, Нідерланди. Виробник пишається тим, 

що засоби по догляду за взуттям цієї марки поставляється майже в 200 країн 

світу. 

Під брендом Kiwi випускаються засоби для догляду за взуттям зі шкіри, 

замші і нубуку, а також устілки і допоміжні засоби.Для шкіряного взуття 

споживач може придбати живильний крем в тюбику, в баночці, крем-експрес, 

рідкий засіб миттєвої дії, губку-експрес і взуттєву щітку. А для взуття із замші 

випускаються засоби для чищення, спрей Аквастоп і відновник кольору.Також 

на ринку є дезодорант для взуття Kiwi, нейтралізатор нальоту від солі і снігу, 

спеціальний засіб для розтяжки взуття.Крім того, випускаються устілки Kiwi, 

в тому числі для позбавлення від неприємного запаху і для шкарпетки на босі 

ноги [6]. 

Четвертим в рейтингу виробників засобів по догляду за взуттям є торгова 

маркаSALTON, яку представляє ТОВ «ТК Альтаір», яка була створена у 1998 

році. Основна перевага марки SALTON полягає в унікальній технології MINK 

OIL. Інноваційна технологія заснована на особливих властивостях норкового 

масла, завдяки яким продукти SALTON ефективно доглядають за взуттям та 

виробами з шкір: живлять, захищають від несприятливого впливу 

навколишнього середовища, освіжають колір і надають блиск. Розглянемо 

характеристику засобів по догляду за взуттям торгова марка SALTON, які 

виготовлені за технологією MINK OIL (табл.1) [7]. 
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Таблиця 1 – Характеристика засобів по догляду за взуттям виготовлених 

за технологією MINK OIL 
Назва товару Властивості  Переваги упаковки Характеристика  
Крем в банці 

 

Зафарбовування тріщин, 
потертостей і плям на 
поверхні шкіри. 
Оновлення кольору. 
Захист шкіри від 
пересихання і 
негативного впливу 
зовнішнього середовища. 
Надання блиску. 

Компактність і 
надійність упаковки. 
Наявність кришки-
клацання, яка гарантує 
легкість відкривання. 
 

Обсяг: 75 мл 
Колір: чорний, 
коричневий, 
нейтральний. 
Країна 
виробництва: КНР. 
Термін 
придатності: 3 роки 

Віск у банці Захист шкіри від 
негативного впливу 
вологи, солі і снігу. 
Надання блиску. 
Оновлення кольору. 
Застосування в сиру 
погоду для взуття із 
гладкої шкіри. 

Компактність і 
надійність упаковки. 
Наявність кришки-
клацання, яка гарантує 
легкість відкривання. 
 

Обсяг: 75 мл 
Колір: чорний, 
нейтральний 
Країна 
виробництва: КНР. 
Термін 
придатності: 3 роки 



164 
 

Продовження таблиці 1 
Крем в 
тюбику 

Водоемульсійний. 
Збереження первісного 
вигляду виробу. 
Перешкода виникнення 
дрібних тріщин. 
Захист від негативного 
впливу вологи, солі і 
снігу. 
Легкість нанесення. 

Наявність губки-
аплікатора сприяє 
рівномірному та 
швидкому нанесення 
крему на поверхню 
виробу. 
Наявність вторинної 
упаковки оберігає 
тюбик від 
пошкодження. 

Обсяг: 75 мл 
Колір: чорний, 
коричневий, 
нейтральний. 
Країна 
виробництва: 
Німеччина. 
Термін 
придатності: 8 
років. 

Крем-фарба у 
флаконі 

Надання блиску гладку 
шкіру без полірування. 
Оновлення кольору 
взуття. 
Економія часу. 
 

Збільшена губка-
аплікатор для 
ефективного і 
швидкого нанесення 
кошти. 
Для надійної фіксації 
флакона в дисплеї 
передбачена 
пластикова вставка – 
корекс. 

Обсяг: 75 мл 
Колір: чорний, 
коричневий, 
нейтральний. 
Країна 
виробництва: КНР. 
Термін 
придатності: 3 роки 

Захист від 
води для 
шкіри і 
тканини 
 

Захист від води SALTON ефективно захищає 
вироби з усіх видів шкіри і текстильних матеріалів 
від впливу вологи, вуличного бруду і снігу. 
Фторкарбонова смола, що входить до складу 
засобу, проникає всередину матеріалу (шкіри, 
тканини) і розподіляється між волокнами тканини 
або шарами шкіри. 
Це дозволяє досягти максимального захисту, 
залишаючи можливість шкірі «дихати». 

Обсяг: 250 мл. 
Країна 
виробництва: 
Німеччина. 
Термін 
придатності: 5 
років. 
 

Фарба для 
поновлення 
кольору 
виробів з 
гладкої шкіри 

Норкове масло в складі засобу несе подвійну 
функціональне навантаження. 
З одного боку, воно допомагає барвнику 
проникати вглиб шкіри і рівномірно розподілятися 
для отримання стійкого і рівного забарвлення 
виробу. 
З іншого боку, норкове масло в поєднанні з 
синтетичними смолами забезпечує хороший 
водовідштовхувальний ефект і підсилює блиск 
гладкої шкіри. 

Обсяг: 250 мл. 
Колір: чорний, 
коричневий 
Країна 
виробництва: 
Німеччина. 
Термін 
придатності: 5 
років. 

Фарба для 
поновлення 
кольору 
виробів із 
замші і 
нубуку 
 

Є ефективним і зручним засобом, коли необхідно 
відновити зовнішній вигляд. 
Барвники, що входять до складу продукту, разом з 
розчинником проникають в структуру шкіри і 
забезпечують стійку і рівномірну забарвлення. 
Завдяки наявності силіконового масла в складі 
фарба володіє хорошими водовідштовхувальними 
властивостями. 

Обсяг: 250 мл 
Колір: чорний, 
коричневий. 
Країна 
виробництва: 
Німеччина. 
Термін 
придатності: 5 
років. 
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В цілому ринок засобів по догляду за взуттям в Україні охоплений 4 

найбільшими і агресивними представниками транснаціонального бізнесу. 

Провідні позиції щодо обсягу продажузасобів по догляду за взуттям займає 

компанія Procter & Gamble (близько 23 %). Цікавим є той факт, що компанія 

Procter & Gamble займає сьому позицію в рейтингу 100 найдорожчих брендів 

світу [3]. 

Із наведеного вище можна зробити висновок, що в найближчі роки 

вітчизняні торговельні підприємства, що пропонують на ринку засоби по 

догляду за взуттям, як і раніше, будуть задовольняти свої потреби споживачів 

самостійно, шляхом їх закупівлі у різних іноземних фірм. 

На сьогодні асортимент засобів по догляду за взуттям, які представлені 

на ринку України, є різноманітним, але хімічний склад їх доволі однотипний 

(табл. 2).  

Таблиця 2 – Аналіз асортименту та цінової політики за товарною групою 

«Засоби догляду за взуттям», 2019р. 
Назва товару Ціна од./грн. 

Віск і засоби просочення 
Водовідштовхувальне  просочення 210 
Піна-очисник для взуття, 200 мл 190 
Спрей для взуття, 50 мл 130 
Догляд та відновлення кольору, 250 мл 210 
Віск для гладкої шкіри "Dubbin" нейтральний 100 
Відновлювальний спрей для шкіри та замші 160 
Мульти-догляд 140 
Безбарвний віск для взуття в банку, 70 мл. 60 
Просочення - комплексний догляд 2в1 150 
Захист від солі і реагентів 150 
Чорний віск для взуття, 70 мл. 60 
Захист від солі і реагентів 170 
Просочення комплексний догляд 2в1 135 
Блиск-експрес для взуття, 50 мл 60 
Піна, 100 мл 110 

Дезодоранти 
Дезодорант для взуття 170 
Дезодорант для взуття, 250 мл 150 

Фарба для замші / нубуку 
Фарба-спрей для замші і нубуку, 250 мл 190 
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Продовження таблиці 2 
Крем рідкий для велюру і нубука, 75 мл 135 
Фарба для замші, 200 мл 140 
Фарба для замші, 250 мл 140 
Фарба для замші аерозоль, 250 мл 120 

Фарба для шкіри 
Крем-фарба для шкіри, 75 мл 100 
Фарба-спрей для шкіри, 250 мл 190 
Крем для взуття в тубі, 75 мл 90 
Крем для взуття в тубі, 75 мл 75 
Фарба для шкіри аерозоль, 200 мл 140 
Крем для взуття в банці, 70 мл 60 
Фарба для шкіри аерозоль, 250 мл 140 
Крем туба з губкою, 75 мл 50 
Фарба для шкіри аерозоль, 250 мл 120 
Крем для шкіри, 60 мл 50 
Крем рідкий для гладкої шкіри 70 

Фарба для лакової шкіри 
Крем для лакової шкіри в тубі, 75 мл 90 
Піна-очисник для лаку, 125 мл 170 

Шнурки  
Магнітні застібки для шнурків 150 
В тон вощені коричневі шнурки, 70 см 20 
Круглі вощені чорні шнурки, 100 см 20 
Круглі чорні шнурки, 70 см 20 
Плоскі вощені чорні шнурки, 100 см 20 
Круглі вощені чорні шнурки, 120 см 20 
Плоскі чорні шнурки, 120 см 20 
Плоскі коричневі шнурки, 120 см 20 
Тонкі вощені пісочні шнурки, 70 см 20 
Круглі коричневі шнурки, 100 см 20 
Круглі чорні шнурки, 120 см 20 

Устілки  
Напівустілки шкіряні 120 
Анатомічні шкіряні устілки 180 
Устілки зимові з мериносової вовни 130 
Гелеві безбарвні устілки під п'ятку 60 
Гелева вставка проти ковзання 50 
Устілки зимові з вовни з алюмінієвою фольгою 130 
Гелева напівустілка проти ковзання 50 
Гелевий фіксатор п'яти 50 
Зимові устілки з флісової тканини з активування вугіллям 75 
Гелева напівустілка 110 
Устілка для п'яти 80 
Устілка з вуглецевими волокнами 80 
Устілки всесезонні шкіра / активування вугілля 85 
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Продовження таблиці 3 
Устілка з парфумованими мікрокапсулами 100 
Устілка  пробкова 100 
Гелевий клин під подовжній звід стопи 80 
Амортизуючі антибактеріальні устілки з активованим вугіллям 130 
Гелева cтелька з мікрофіброю 130 
Устілки осінь-зима 60 
Зимові  устілки 60 
Устілки екстрим-зима 60 

 
Переважну частку становлять віск і засоби просочення, фарби для шкіри, 

замші / нубуку, а аксесуари для взуття – шнурки та устілки іншого 

походження, представлені в невеликому обсязі.У зв'язку з цим розширення 

наявного асортименту засобів по догляду за взуттям, особливо на основі 

натуральних складових, є актуальним і своєчасним.  

Щодо цінової політики на вітчизняному ринку засобів по догляду за 

взуттям (табл. 2), можемо зробити висновки про те, що українці змушені 

переплачувати за імпортні креми для взуття, віск і засоби просочення, устілки 

та інші аксесуари для взуття, сотні мільйонів доларів на рік, тому що в Україні 

негласно діє національний принцип вичерпання авторських прав на 

торговельну марку.Національний принципозначає, що власник торгової марки 

або його представник одноосібно встановлює в країні ціну на свій товар і 

вказує, хто має право його імпортувати і продавати.  
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СТАН РИНКУ ПШЕНИЦІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

В статті розглянуто особливості вітчизняного та світового ринку пшениці. 

Дана характеристика найбільших українських експортерів пшениці. 

Проаналізовано експортно-імпортні операції з пшеницею за останні роки  та 

основні країни-контрагенти.  

Ключові слова: пшениця, м`яка пшениця, тверда пшениця, ринок, експорт, 

імпорт, країни-контрагенти. 

Пшениця – це основний хлібний злак в світовій торгівлі із середнім 

об’ємом виробництва в 720-760 млн. тон, об’ємом споживання в 700-750 млн. 

тон та з 215-280 млн. тон річного запасу. У табл. 1 наведено світове 

виробництво пшениці [1]. 

Таблиця 1 –  Світове виробництво пшениці, тис. т 

 Рік 
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

(вересень) 
Виробництво 728,262 735,966 752,084 758,274 732,998 
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Продовження таблиці 1 
Споживання 704,112 711,009 739,204 741,007 746,060 

Кінцеві 
залишки 

219,252 244,209 257,089 274,356 261,294 

 
До п’ятірки найбільших експортерів зерна у світі вже тривалий час 

входять Австралія, Аргентина, ЄС, Канада та Сполучені Штати Америки. 

Провідне місце в експорті пшениці при цьому посідають такі країни, як США, 

Бразилія, Україна, Аргентина, що свідчить про суттєві відмінності в структурі 

виробництва зернових у вказаних країнах.  

Об’єктом дослідження є пшениця, предметом дослідження – 

вітчизняний та світовий ринок. 

Основними показниками, що визначають ступінь впливу країни на 

світовий ринок, є, по-перше, частка у світовій торгівлі; по-друге, відношення 

перехідних запасів до середньорічного внутрішнього споживання в країні. За 

обома показниками сьогодні лідирують США, частка яких становить 28% 

усього обсягу торгівлі; далі йдуть Канада (17%), Австралія та ЄС (по 15%), 

Аргентина (11%).  

Європейський союз є найбільшим виробником пшениці в світі – 137500 

млн т. Друге місце займає Китай з показником в 128 млн. т.; на третьому місці 

– Індія і Російська Федерація 99700 та 71 млн. т. відповідно [2]. 

 

Рисунок 1 –  Світове виробництво пшениці в розрізі країн [3] 
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Середні показники врожайності пшениці на різних світових континентах 

дуже відрізняються (рис.2). Помірний клімат Північної і Центральної Європи 

сприяє високим врожаям пшениці, в той час як території з більш суворими 

кліматичними умовами, наприклад, посушливі або холодні райони, є менш 

сприятливими для вирощування пшениці. Показники врожайності досить 

відмінні: від Ірландії з середнім показником в 9,54 т/га і до Сомалі з середнім 

показником в 0,39 т/га. Поточний світовий рекорд встановлено в Новій 

Зеландії в 2017р. і становить 16,79 т/га [3].  

Комітет всесвітньої продовольчої безпеки вважає основною проблемою 

на сьогоднішній день відсутність зростання врожайності в багатьох країнах 

світу, в той час як населення планети постійно зростає, і з кожним днем 

питання про продовольче забезпечення населення стає все більш актуальним. 

 
Рисунок 2 – Топ-20 країн по врожайності пшениці 

 

Основними споживачами зерна, за ринки яких ведеться конкурентна 

боротьба, залишаються країни Азіатсько-тихоокеанського регіону, такі як 

Китай, Японія, Південна Корея, Індонезія та Філіппіни. Крім того, зерно 

імпортують Іран, Туреччина, Саудівська Аравія, Єгипет, Нігерія, Алжир, 

Марокко, Перу, Колумбія, Венесуела, Мексика та інші країни.  

Отже, на світовому ринку зерна склалася стійка спеціалізація: 

виробництво зерна концентрується переважно в розвинених країнах світу, при 
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цьому країни, що розвиваються часто не в змозі розв’язати свої зернові 

проблеми, а країни, чисельність яких є такою, що за рахунок лише власного 

потенціалу вони не спроможні задовольнити внутрішній попит, його 

імпортують. 

Основними споживачами української пшениці є країни Азії (Китай, 

Ізраїль, Таїланд), Північної Африки (Єгипет, Туніс, Марокко), ЄС (Іспанія, 

Нідерланди, Італія), що обумовлюється зручністю поставок та постійним 

попитом на цей вид зернових. При цьому для азійського та африканського 

регіонів характерний попит на борошномельну пшеницю, а для європейських 

країн – попит на фуражну пшеницю. Найбільшим споживачем вітчизняних 

зернових є Єгипет [4].  

Український аграрний ринок годує не лише 40-мільйонну Україну, але ще 

й 190 країн світу, при цьому залишається тенденція до зростання обсягів 

виробництва. Наша держава має потужний потенціал задля зростання 

виробництва, а на світових ринках є динамічно зростаючий попит. 

Ринок досить слабо концентрований щодо основних експортерів, однак, 

згідно з даними компанії «Про агро», п'ять і більше відсотків в обсязі 

сукупного експорту за підсумками липня-березня 2017/18 МР припадали на 

чотири компанії: «Нібулон», «Кернер», «Каргілл» і ДПЗКУ. При цьому 

ринкова частка компаній-експортерів, які не увійшли в десятку найбільших, 

становить 60% [5]. 

Скориставшись даними митної статистики, проаналізуємо експортно-

імпортні операції пшениці, яка відповідно до УКТЗЕД відноситься до товарної 

позиції 1001 – пшениця і суміш пшениці та жита (меслин). 

У період 2013-2018рр. спостерігається чітка тенденція до зростання 

обсягів експорту пшениці у вартісному вираженні (рис. 3). 
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Рисунок 3 –  Обсяги експорту та  імпорту товарної позиції 1001 у вартісному 

вираженні протягом 2013-2018 рр., млн. дол. США 
 

Як видно з рис. 3, у період 2013-2015рр.  експорт залишався стабільним, 

проте вже у 2016р. відбулося значне збільшення експорту зазначеної товарної 

позиції з України на 21,4% порівняно із 2015р. У 2018р. зафіксовано пікове 

значення експорту з позначкою у 3004,3 млн. дол. США, що на 58,8% або в 1,6 

рази перевищує обсяги 2013р.  

Обсяги імпорту пшениці у вартісному вираженні найвищої позначки 

досягли у 2017р. – 3033 тис. дол. США. У 2018 році спостерігається 

скорочення імпорту на 8% порівняно із 2017р.  до позначки 2807 тис. дол. 

США [6]. Протягом 2013-2018рр. експорт перевищував імпорт в 900-1000 

разів 

У період 2013-2016рр. експорт пшениці у натуральному вираженні  

характеризується позитивною динамікою. У 2016р. обсяги експорту досягли 

найвищої позначки у 17921 тис. тон.Проте статистика двох останніх років 

свідчить про незначне зниження обсягів експорту пшениці до 16373 тис. тон у 

2018 р., що на 9,3 % нижче обсягів 2016 р (рис. 4). 
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Рисунок 4 –  Обсяги експорту та  імпорту пшениці у кількісному вираженні 

протягом 2013-2018 рр., тон 
 

Можна зробити висновок, що обсяги експорту пшениці у кількісному та 

вартісному виразах протягом 2013-2018 рр. переважають над обсягами 

імпорту.  

Незмінним лідером поставок на український ринок пшениці є Німеччина, 

що імпортувала пшеницю у 2018р. на суму 1052 тис. дол. США. У трійку  

найбільших імпортерів входить і Чехія з обсягом імпортованої пшениці на 

суму 429 тис. дол. США (рис. 5) [7]. 

Статистика 2013-2014 рр. показує, що у трійку найбільших імпортерів 

входила Австрія, проте вже з 2016 року її витіснила Франція з часткою у 

імпорті товарної позиції 1001 майже 15,3 %.  
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Рисунок 5 –  Динаміка імпорту пшениці у вартісному вираженні протягом 
2013-2018рр., млн. дол. США. 

 

Основним ринком збуту української пшениці залишається Індонезія, 

частка якої в експорті становила 16,2%  в 2018р. (рис. 6). Також помітно зросли 

обсяги продажу української пшениці Філіппінам до рекордних 312,9 тис. дол. 

США в 2018р. А ось експорт до Єгипту, Бангладеш і Південної Кореї 

зменшився. 

Рисунок 6 –  Динаміка експорту пшениці у вартісному вираженні протягом 
2013-2018рр., млн. дол. США. 
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Отже, в 2017/18 маркетинговому році українські експортери істотно 

наростили поставки пшениці на ринок Євросоюзу. У поточному сезоні частка 

країн ЄС досягла 11% проти 6,5% в 2016/17 МР.  

Структура експорту-імпорту зерна пшениці має позитивну динаміку. 

Обсяги експорту збільшуються у вартісному вираженні. Проте в натуральному 

вираженні експорт зерна в 2018 році скоротився в порівнянні з 2017 роком, а 

рекордна виручка пояснюється зростанням експортних цін на зерно. 
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РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ НА ВІННИЧЧИНІ 

Вплив туризму у світі важко недооцінити, оскільки саме він робить 

великий внесок у зміцнення контактів і встановлення добрих відносин, 

поліпшення порозуміння, виступає чинником зміцнення авторитету регіону на 

вітчизняній та на міжнародній арені, вироблення його ідентичності та іміджу, 

формує національну гідність, удосконалює особистість та суспільство, 

стимулює розвиток торгівлі, гуманітарних сфер, міжнародного 

співробітництва, відродження культурної спадщини та традицій, залучає 

інвестиції, розвиває інфраструктуру тощо [1,с.99].  

Сьогодні туризм виступає однією з високодохідних галузей 

господарювання, яка в сучасних умовах глобалізації безперервно та динамічно 

розвивається, сприяючи вирішенню цілого комплексу соціальноекономічних 

проблем. Розвиток туризму відіграє важливу роль у вирішенні соціальних 

проблем. У багатьох країнах світу саме за рахунок туризму виникають нові 

робочі місця, підтримується високий рівень життя населення, створюються 

передумови для поліпшення платіжного балансу країни. Таким чином, туризм 

у сучасній світовій системі господарювання займає провідні позиції та 

виступає невід’ємною складовою розвитку світового ринку [2,с.18-20]. 

Туризм істотно впливає на такі сектори економіки як транспорт, торгівля, 

зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого 

вжитку, і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови 

економіки. У сучасному глобалізованому світі провідні держави дали належну 

оцінку перевагам від розвитку туристичної галузі. Туризм сприяє зростанню 

зайнятості населення, диверсифікації економіки, оскільки туристична галузь 

пов’язана з роботою більше як 50 галузей, що підвищує інноваційність 

національного господарства [3]. 
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Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку економіки 

та соціальної сфери у Вінницькій області. Вінниччина має всі передумови для 

інтенсивного розвитку внутрішнього та зовнішнього туризму: особливості 

географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство 

природного, ісгорико-культурного та туристично- рекреаційного потенціалів. 

Становлення внутрішнього і в’їзного туризму має перспективи стати 

важливим чинником соціального-економічного розвитку області. Основним 

завданням є формування сучасної конкурентоспроможної туристичної 

індустрії Вінницької області, спроможної задовольнити потреби іноземних та 

вітчизняних громадян в туристично- рекреаційних послугах [3]. 

В області на державному обліку перебуває 4307 пам’яток культурної 

спадщини: 1739 - археології; 1893 - історії; 526 - містобудування та 

архітектури; 101 - монументального мистецтва; 47 - садово-паркового 

мистецтва; 1 - ландшафтна. Основними туристичними об’єктами Вінниччини 

є: фонтан ROSHEN; Національний музей-садиба М.І. Пирогова; Вінницький 

обласний краєзнавчий музей ; Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв 

фашизму ставка Гітлера «Вервольф», Палац Потоцьких у м. Тульчин; 

Державний історико-культурний заповідник «Буша»  Лядівський Свято-

Усікновенський скельний чоловічий монастир та Браїлівський Свято-

Троїцький жіночий монастир [4,с.47]. 

Є у Вінницькій області і значні ресурси для розвитку сільського (зеленого) 

туризму. Сільський (зелений) туризм охоплює широке коло туристично-

рекреаційної діяльності, а саме: відпочинок у туристичних та курортних 

центрах, розташованих у селищах та містечка, стаціонарний відпочинок у 

сільській місцевості (сільський туризм), відпочинок у сільських приватних 

господарствах (агротуризм), а також поєднання відпочинку із заняттям 

екологічним сільським господарством (екологічний туризм) всебічно 

сприяють розвиткові даного виду туристичної та рекреаційної діяльності 

[4,с.47]. 
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Програмою розвитку туризму у Вінницькій області на 2017-2020 роки 

передбачається здійснення комплексу заходів щодо удосконалення системи 

управління туристичною галуззю, розроблення та удосконалення 

нормативноправової бази туристичної діяльності, модернізація існуючої 

матеріальної бази, створення нових рекреаційно-туристичних об'єктів 

міжнародного рівня, збереження і відновлення історико-архітектурних 

пам'яток духовної культури народу, удосконалення рекламно-інформаційної 

діяльності, проведення маркетингових досліджень у туристичній галузі, 

представлення області на національних та міжнародних туристичних 

виставках, створення умов для розвитку сільського зеленого туризму [3]. 

В цілому туристична галузь Вінниччини має як слабкі так і сильні 

сторони. Сильні: сприятлива кон’юнктура і значний потенціал зовнішніх 

ринків, високий інтерес туристів до Вінницької області та стійкий попит на 

вінницькі турпродукти; наявність системи стратегічного управління розвитком 

туризму, висока ефективність заходів державної регіональної та інвестиційної 

політики у сфері туризму; узгодженість регіональної стратегії розвитку 

туризму в області та ряду великих корпоративних структур;  велика кількість і 

різноманітність об'єктів туристського показу і туристично - рекреаційних 

ресурсів. Слабкі сторони: нестача кваліфікованих трудових ресурсів у сфері 

туризму і недостатньо висока якість підготовки фахівців для туристського 

сектора;  низька доступність і незадовільний технічний і естетичний стан 

основної маси найбільш важливих об'єктів туристського показу в області, що 

призводить до сезонного режиму функціонування багатьох об'єктів; низький 

ступінь фондоозброєності вінницьких туристських компаній; низький рівень 

розвитку туристської і допоміжної інфраструктури в поєднанні з низьким 

ступенем задоволення вимог міжнародних галузевих стандартів у туризмі; 

недостатня ефективність використовуваних маркетингових інструментів і 

відсутність сильних і конкурентоспроможних вінницьких туристських брендів 

[5,с.65-68]. 
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Отже,Вінницька область має значний туристичний потенціал і всі 

передумови для його ефективного використання. Однак в найближчій 

перспективі потребують вирішення, на регіональному рівні, такі питання як: 

повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази 

туризму; невідповідність переважної більшості туристичних закладів 

міжнародним стандартам; незадовільний стан туристичної, сервісної та 

інформаційної інфраструктури в зонах автомобільних доріг; незбалансованість 

соціальної та економічної ефективності використання рекреаційних ресурсів 

та необхідністю їх збереження; відсутність інноваційних проектів та наукових 

досліджень з питань розвитку перспективних видів туризму; недостатня 

забезпеченість туристичної галузі висококваліфікованими спеціалістами; 

недостатність рівня розвитку інформаційної інфраструктури. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТАН РИНКУ ЗДОБНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку вітчизняного ринку 

здобних виробів, зокрема приділено увагу ціновій політиці, проаналізовано 

фактори, що впливають на попит, охарактеризовано біологічну цінність. 

Ключові слова: ринок, хліб, білки, покупець, галузь, споживні властивості. 

Український хлібний ринок відрізняється відсутністю вираженого лідера. 

Навіть найбільші представники галузі не займають більше 10-відсоткової 

частки. Вони конкурують за увагу покупців з невеликими пекарнями, 

кондитерськими цехами торгових мереж, приватними підприємцями. Дрібні 

виробники часто мають перевагу на ринку перед великими хлібозаводами, так 

як оподатковуються за спрощеною системою. 

Нагадаємо, що, за даними Держстату, за три місяці 2019 року в Україні 

було вироблено 220 тис. тон хліба, що на 7,7% менше, ніж за такий же період 

2018 р [1]. 

За рахунок житнього і пшеничного хліба людина задовольняє свою 

потребу в білках на 25 - 30 %, у вуглеводах — на 30 - 40 %. 

 

Потреби людини %

білки

вугливоди

жири
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Біологічна цінність хліба залежить від повноцінності білків, вмісту в 

ньому вітамінів, зольних елементів тощо. В 100 г хліба міститься 5 — 8 г білка. 

Фізіологічна цінність білків хліба з борошна вищих сортів становить 20 — 25 

% норми. За даними ФАО, білки житнього хліба краще збалансовані, ніж 

пшеничного. 

Важливим показником біологічної цінності хліба є вміст у ньому 

вітамінів. Хліб — основне джерело вітамінів групи В, РР, Е. З мінеральних 

речовин у ньому є фосфор, кальцій, залізо, магній та ін. За вмістом вітамінів і 

зольних елементів хліб з низькосортного борошна, і особливо оббивного, 

переважає хліб, випечений із борошна вищих сортів. [2]. 

Хліб відрізняється від багатьох інших продуктів харчування тим, що 

добре засвоюється організмом. Це пояснюється тим, що він має пористу, м'яку, 

еластичну та нелипку м'якушку, в якій містяться денатуровані білки, частково 

клейстеризований і розчинений крохмаль, сильно розм'якшені оболонкові 

часточки зерна. Тому всі компоненти хліба легкодоступні для дії ферментів 

травного каналу. 

Енергетична цінність хліба досить висока. Так, 100 г його, залежно від 

виходу і сорту борошна та рецептури тіста, дають організмові 798 - 1390 кДж, 

що становить близько 35 % його потреби в енергії. 

Виробництво хліба почалося давно (10 — 15 тис. років тому), коли 

людина почала вирощувати злакові культури. Спочатку люди їли сире зерно, 

але з появою вогню з'ясували, що підігріте на ньому зерно має приємний смак. 

Так людина стала випікати перепічки, a згодом і хліб. 

З давніх часів хліб цінився дуже високо. В Давньому Єгипті сонце, золото 

і хліб позначали однаково — у вигляді кола з крапкою посередині. В Римі раб, 

який умів випікати хліб, коштував у 10 разів дорожче за найкращого 

гладіатора. 

Минуло щe багато століть, перш ніж у тісто почали додавати дріжджі, які 

перетворили жорстку перепічку на пишну і м'яку булку. 

Структурно випуск українських пекарів більш ніж на 70% складається з 
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виробів, які узагальнено називаються хлібобулочними, ще майже 20% - це 

вафлі і печиво, трохи більше 4% - здоба. Інші кондитерські вироби все разом 

заповнюють близько 5,5% ринку.  

Як стратегічно важливий товар хлібопекарська продукція враховується 

при визначенні майже всіх індикаторів продовольчої безпеки: добова 

енергетична цінність раціону; достатність запасів зерна у державних резервах 

свідчить про рівень забезпечення населення хлібопекарською продукцією; за 

економічною складовою хліб є найдоступнішим продуктом харчування; хліб 

відноситься до групи соціально значущих продуктів і входить до споживчого 

набору товарів (послуг) для розрахунку індексу споживчих цін (у ваговій 

структурі складає майже 9%). Отже, достатній рівень забезпечення населення 

хлібом і загалом продовольчими зерновими ресурсами є одним з вирішальних 

елементів продовольчої незалежності держави [3, с. 42]. 

Хлібопекарська галузь відноситься до галузі харчової промисловості, яка 

характеризується відносною стабільністю та низьким ступенем ризику у 

функціонуванні. Зважаючи на те, що хліб відноситься до базових продуктів у 

споживчому кошику українців і є одним з основних продуктів харчування у 

соціально незахищених верств населення, тому велика частина 

хлібопекарської продукції підлягає державному регулюванню. І хоча 

споживання «соціальних» сортів хліба займає 50% ринку, розвиток ринку 

хлібопродуктів відбувається саме 2 за рахунок «елітних» сортів хліба та 

здобних виробів. Як зауважує Макух Т.О., українці, в силу особливостей свого 

менталітету, ще не розуміють, що хліб може бути дорогим продуктом і 

виступати, в певній мірі, делікатесом [4, с. 236]. 

Найбільші хлібозаводи займають, зазвичай, не більше ніж 3% ринку, що 

пов’язано з нетривалим терміном реалізації продукції, внаслідок чого 

виробники можуть продавати хлібобулочні вироби тільки у своєму регіоні – 

географічне розширення реалізації збільшує транспортні витрати, а отже, і 

собівартість продукції, а також знижує якість продукції, що робить її менш 

конкурентноспроможною, порівняно з місцевою. Серед хлібозаводів можна 
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виділити «Київхліб» (Хлібокомбінати №№10,11– м.Київ), «Одеський 

Коровай» (Одеська обл.), «Вінницяхліб» ПАТ«Концерн «Хлібпром» 

(Вінницька обл.), «Черкасихліб» (Черкаська обл.), «Хліб» (Дніпропетровська 

обл.) та «Хлібзавод «Салтівський» (Харківська обл.) тощо. На дрібні 

хлібзаводи припадає близько 80% ринку. [5]. 

Порівнюючи вітчизняну хлібопекарську галузь із закордонною фахівці 

відмічають наступне: масові сорти українського хліба приблизно в п’ять-шість 

разів дешевші за хліб, що виробляється за кордоном. Ціна на хліб пшеничний 

в Росії становить 1,10 дол. США, Білорусі – 84 цента, Азербайджані – 1,25 дол. 

США, країнах ЄС – 2-3 євро за 1 кг хліба.  

Проте іноземний хлібобулочний продукт відрізняється не лише ціною, а 

рядом якісних показників, які набагато вищі, ніж у вітчизняного. Крім цього, 

структура європейського хлібобулочного ринку повністю відрізняється від 

українського: в країнах ЄС немає хлібозаводів, які випікають хліб для цілого 

міста чи регіону. Кожний район міста або навіть вулиця має невеличку міні-

пекарню, в якій печуть хліб та булочні вироби відповідно до найвищих 

стандартів якості та повністю задовольняють попит місцевого населення [6]. 

Сьогодні на ринку хліба та хлібобулочних виробів присутня продукція 

великих промислових  підприємств (стаціонарних хлібокомбінатів та 

хлібозаводів), підприємств середньої потужності, малих підприємств, 

пекарень та цехів. 

Відповідно до офіційної статистики, динаміка обсягів виробництва хліба 

та хлібобулочних виробів в Україні має стійку тенденцію до спаду 

виробництва хліба. 

За оперативними даними Держкомстату України хлібопекарськими 

підприємствами всіх форм власності, які звітують перед статистичними 

органами, у 2018 році  вироблено 1,755 тис. тонн хліба та хлібобулочних 

виробів, що на 7,9  % менше ніж у 2017 році. За 4 місяці 2019 року вироблено 

538,6 тис тонн хліба  та хлібобулочних виробів. Спад темпів 

виробництва  склав 4,2%. 
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Протягом останніх років стан хлібопекарської галузі характеризується 

спадом обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів, що пов’язано зі 

скороченням споживання, демографічною ситуацією в країні та збільшенням 

обсягів випікання хліба невеликими пекарнями, супер- та гіпермаркетами, а 

також домашніми господарствами (ці обсяги не обліковуються офіційними 

статистичними даними). У 2018 році, за попередніми даними, вироблено 1,755 

тис.т хліба хлібобулочних виробів, що на 11,3% менше, ніж у попередньому 

році. 

Основні фактори, що впливають на попит: 

- цінова політика; 

- чисельність населення; 

- міграція населення; 

- доходи; 

- рівень безробіття; 

- раціональні норми споживання; 

- виробництво борошна. 

Загалом, ринок хлібобулочних виробів необхідно розвивати за рахунок 

оптимізації виробництва відповідно до попиту. Це дозволить встановити 

економічно обґрунтовані ціни на продукцію і, відповідно, простимулює 

аграріїв підвищувати врожайність хлібних культур для отримання стабільного 

прибутку, навіть за рахунок зменшення посівних земель[7]. 

Висновки. Ринок хліба та хлібобулочних виробів характеризується 

стабільним попитом на продукцію, проте останніми роками офіційні обсяги 

виробництва хліба знижуються, що пов’язано, насамперед, зі скороченням 

населення країни. Крім того, офіційною статистикою не враховуються обсяги 

випікання хліба невеликими пекарнями, супермаркетами та домашніми 

господарствами. Специфікою ринку є нетривалий термін реалізації продукції, 

що впливає на кількість виробників та їх частку ринку. Загалом близько 

половини ринку хліба України займають 6-7 великих виробників, які 

зосереджують свої потужності в окремих регіонах, а окрім цього, на ринку діє 
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значна кількість невеликих підприємств, а отже, конкуренція на регіональних 

ринках досить висока. Ринок хліба та хлібобулочних виробів значною мірою 

залежить від ситуації на ринку борошна та коливань на зерновому ринку, який 

чутливий до сезонних факторів та державного регулювання. Виробництво та 

продаж хлібної продукції в Україні регулюється – місцева влада може 

встановлювати граничну норму рентабельності для окремих сортів 

соціального хліба. У докризовий період споживання «соціальних» сортів хліба 

зменшувалося, що сприяло розвитку напряму виробництва «елітних» сортів, 

дозволяючи зменшити залежність виробників хліба від державного 

регулювання, проте в умовах кризи та падіння платоспроможності населення 

розвиток напряму виробництва «елітних» сортів уповільнився. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРООБІГРІВАЛЬНИХ 

ПРИЛАДІВ 

У статті автором представлено порівняння різних типів електричних 

обігрівачів, які можуть утворити систему прямого електричного опалення 

(споживана потужність і витрати електроенергії). Для порівняння та оцінки 

ефективності було обрано п’ять основних типів опалення, а саме: 

інфрачервоні обігрівач, електричні конвектори, масляні обігрівачі, тепла 

підлога, обігрівачі плінтусного типу. 

Ключові слова: електропобутові машини, електрообігрівачі, споживні 

властивості. 

На сучасному етапі найбільш гостро стоїть завдання формування 

асортименту технічно складних ЕПМ, які відповідали б функціональним, 

ергономічним, естетичним і екологічним вимогам й були економні. 

Побутові електромашини (ЕПМ) мають велике значення в нашому житті 

тому що,зменшують навантаження на виконання трудомістких операцій, 

заощаджують час тапокращують гігієну праці. 

Зростання обсягу виробництва технічно складних ЕПМ, ускладнення і 

розширення їх асортименту стимулюють виховання естетичних смаків і 

підвищення технічних знань населення для користування цими машинами. 

ЕПМ складаються з широкого асортименту виробів, які 

використовуються для ведення домашнього господарства, прання, 

прибирання, зберігання продуктів, механізації кухонних та господарських 

робіт, обігріву тощо. 

Метою статті є порівняння різних типів електричних обігрівачів, які 

можуть утворити систему прямого електричного опалення (споживана 

потужність і витрати електроенергії). Для порівняння та оцінки ефективності 

було обрано п’ять основних типів опалення, а саме: інфрачервоні обігрівач, 
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електричні конвектори, масляні обігрівачі, тепла підлога, обігрівачі 

плінтусного типу. 

Споживні властивості, асортимент, якість та ціна електрообігрівачів, які 

виготовлені в Україні і є на її ринку, формуються на стадіях проектування, 

конструювання та виготовлення з урахуванням передового досвіду і новітніх 

технологій. До факторів, які формують споживні властивості та асортимент 

електрообігрівачів, можна віднести вид використаних матеріалів, технологію 

виготовлення, а також дизайн та оздоблення. 

Прискорений розвиток електротехніки є одним із наслідків науково-

технічного прогресу. Під його впливом асортимент ЕПМ змінюється в таких 

основних напрямках: 

- створення на базі вдосконалених технічних засад машин з принципово 

новими споживними властивостями; 

- зміна традиційних машин на новітній технічній основі, яка надає їм нові 

споживні властивості або суттєво покращує існуючі; 

- створення багатофункціональних і комбінованих машин; 

- створення комплексів побутового електротехнічного обладнання. 

Поява нових технічних принципів, нових технологічних процесів, 

створення нових пристроїв, у свою чергу, викликає до життя потреби зміни 

існуючих електрообігрівачів розробки різноманітних комбінованих і 

багатофункціональних приладів. 

Так, інфрачервоний (ІК) обігрівач – опалювальний прилад, який продукує 

тепло в навколишнє середовище за допомогою інфрачервоного 

випромінювання. Інфрачервоні обігрівачі відносяться до джерел вторинного 

тепла, вони не нагрівають повітря, а нагрівають поверхні. Згідно із законом 

Ламберта, розподіл теплової енергії за напрямками випромінювання 

пропорційно косинусу кута між напрямком випромінювання і 

перпендикуляром до поверхні, що випромінює. 

Для прикладу розглянемо розподіл температур електрообігрівача «Frico» 

1.5 кВт в залежності від відстані по вертикальній осі і висоти установки 
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обігрівача. При цьому тепловіддача нагрітої поверхні підлоги становить: 

TSaQ   (1) 

де: 
366,2 Ta  - коефіцієнт тепловіддачі нагрітого «плями» на підлозі. Тоді, 

85,13 5,666,2 a . baS  - площа нагрітої «плями». При а = 3 (протяжність 

«плями» під обігрівачем, ширина) і b = 4 (протяжність «плями» під 

обігрівачем, довжина), S = 20 кв2. 

Тоді, сумарна тепловіддача складе: 

ВатQ 1455,61285,1   

Таким чином, при споживанні обігрівачем 1500 Ватт електричної 

потужності, генерується 145 ват теплової потужності в формі конвективної 

складової, яка бере участь в нагріванні повітря в приміщенні. Співвідношення 

отриманої теплової енергії і споживаної електричної в даному випадку 

становить 1,0
1500
145

К . Отже, для компенсації тепловтрат – 1000 ват, при 

використанні інфрачервоного обігрівача, необхідно затратити 10000
1,0

1000
 Ват 

електричної енергії. 

Підвищення ролі нових виробів вимагає постійного збільшення витрат на 

науководослідні і дослідно-конструкторські роботи. Оскільки при створенні 

побутових електроприладів і машин максимально використовуються 

найновіші досягнення електротехніки, електроніки, машинобудування, хімії 

та інших галузей, то витрати на нові розробки ЕПМ значно збільшуються. 

На сьогодні вітчизняний ринок представлений близько 20 виробниками 

інфрачервоних обігрівачів, найбільшими з яких є: 

- торговельна марка «Термія» (м. Вінниця); 

- ТОВ «Теплокерамік»; 

- «Frico» – Швеция (торговая марка «Frico»). 

Конвектор – опалювальний прилад, в якому тепло від теплоносія або 

нагрівального елементу передається в опалювальне приміщення конвекцією. 
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Природна конвекція, при якій тепле повітря, вже нагріте контактом з 

теплоносієм або нагрівальним елементом, піднімається вгору, а його місце 

займає більш холодне повітря приміщення, посилюється конструкцією 

конвектора. 

Особливістю роботи конвектора є те, що внаслідок роботи конвектора, 

більш нагріте повітря скупчується під стелею. У той же час, ідеальний 

розподіл температури має інший вигляд. 

Масляні обігрівачі відносяться до катергорії обігрівачів, які вже давно 

використовуються населенням для потреб обігріву. Застосування масляних 

обігрівачів в даний час - це данина традиції або звичкою, ніж раціональний 

розрахунок. 

Внаслідок своїх конструктивних особливостей, при роботі масляних 

обігрівачів має місце ще більший температурний градієнт по висоті, ніж у 

конвекторів. Таким чином, зростає неефективність використання 

конвективного тепла. Але, якщо у конвекторів за рахунок істотної швидкості 

руху нагрітого повітря присутній активний повітрообмін, то у масляних 

обігрівачів такого ефекту немає. 

Тепла підлога - система опалення, що забезпечує нагрівання повітря в 

приміщенні знизу, де опалювальним приладом виступає тепла підлога. 

Найбільш поширений варіант підігріву підлоги - електричні теплі підлоги, які, 

в залежності від виконання, бувають кабельні, плівкові і стрижневі. Всі види 

теплих підлог мають ряд екологічних переваг в порівнянні з радіаторні 

опаленням: рівномірно розподіляють температуру по висоті приміщення, не 

викликають конвекційних потоків, пов'язаних з різницею температур на одній 

горизонтальній площині в різних частинах кімнати. 

Як правило, системи електричного теплого статі укладаються під 

кахельну плитку, мармур, граніт, базальт і керамограніт, при цьому коефіцієнт 

опору теплопередачі матеріалу не повинен перевищувати 0,15 м2 · К / Вт. 

Дерево, ламінат і килими не підходять для установки теплої підлоги через те, 

що погано передають тепло від нагрівального елементу в приміщення і при 
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цьому можуть виникати негативні ефекти (розсихання дерева, виділення 

синтетичними килимами і ламінатом шкідливих речовин). 

Градієнт температури, при використанні теплої підлоги, близький до 

«ідеального», проте для нагріву приміщення може знадобитися 3 - 5 годин. 

Крім цього, варто виділити ряд особливостей: 

1. При установці теплої підлоги, існує необхідність підняття статі на 

висоту близько 6 - 10 см. При установці електричної теплої підлоги ця 

проблема може бути вирішена за допомогою укладаються в шар клею для 

плитки нагрівальних матів (сітка з пластикових ниток з уплетеним тонким 

кабелем) або спеціальної нагрівальної плівки, що розміщується прямо під 

декоруємої покриттям: 

2. Меблі по можливості повинна бути з натурального дерева. Незважаючи 

на те, що температура теплої підлоги згідно СНиП не повинна перевищувати 

+26 ° С, меблі з ДСП, МДФ або пластика, особливо нова, при постійному 

нагріванні буде виділяти шкідливі речовини, хоча і в невеликих 

концентраціях, але постійно; 

3. Потужність для більшості теплих підлог становить 180-200 Вт / м.кв. 

Таким чином, для опалення приміщення площею 10 м.кв., необхідно 2 кВт / 

год виділеної електричної потужності. А якщо 25 м.кв (кімната), то - 5 кВт / 

год. Однак, це може виявитися проблемою. 

4. Для того, щоб змонтувати або відремонтувати тепла підлога необхідно 

провести достатній обсяг будівельних робіт. 

В залежності від реального рівня прибутків у різних групах населення є 

різні можливості задоволення своїх потреб в механізації побутових процесів, 

що визначає необхідність широкої варіації як за складом, так і за структурою 

електропобутових приладів. Із зростанням прибутків населення збільшується 

забезпечення ЕПМ першої необхідності (холодильники, пральні машини, 

пилососи та ін.), зростає значення приладів для створення комфортних умов 

проживання (кондиціонери, посудомийні машини тощо). 

При високому рівні забезпеченості електроприладами у зв'язку з різними 
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прибутками появляється диференціація потреб у приладах, які відрізняються 

технічним рівнем, функціональними і технічними показниками, що спонукає 

виробників виготовляти різні моделі і модифікації електроприладів. 

Необхідно відзначити, що окрім згаданих фірм, електротовари для 

середнього та вище середнього класу покупців у даний час реалізують такі 

фірми: Tefal, Whirlpool, Philips, Kгups та ін. 

Для менш заможного споживача електропобутові товари поставляють 

фірми: „Меліса” (Швеція), „Уніт” (Австрія), „Северін” (Німеччина), „3ельмер” 

(Польща). При формуванні ринку електропобутових товарів необхідно брати 

до уваги і соціальнопсихологічні-осо6ливості родин. Опитування показали, 

що намір придбати побутовий електроприлад з'являється в сім'ях, яким не 

подобаються ті чи інші домашні роботи. Найбільш неприємними домашніми 

роботами 66 % респондентів назвали прання, прасування і прибирання в 

квартирі, далі йдуть приготування їжі і миття посуду [6,7]. Мабуть через це 

ЕПМ складають сьогодні базову групу виробів, тобто, вони мають найбільшу 

споживну корисність. 

Однак соціально-психологічні особливості сімей, специфіка 

індивідуальних потреб в основному проявляються в мотиваціях придбання 

менш необхідних приладів – приладів так званих селективної і високо-

комфортної груп. При цьому, як показали дослідження, купівля високо-

комфортних виробів (а це, як правило, технічні новинки відомих фірм, більш 

дорогі, ніж їх відомі аналоги) значною мірою залежить від рівня прибутків 

сім'ї. 

Придбання їх перш за все пояснюється цінністю тих нових споживних 

властивостей, якими вони володіють. Чим більшою мірою їх якості збігаються 

з індивідуальними потребами конкретної сім'ї, тим швидше ці потреби будуть 

реалізовані в купівлі даного виробу, можливо, навіть за рахунок більш 

необхідних. Часто придбання потрібних виробів продиктоване престижними 

міркуваннями, властивим людині, або існуючою модою. 

У формуванні моди і розповсюдження модних нововведень посилилась 
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роль молоді. Це можна пояснити тим, що молодь меншою мірою, ніж старше 

покоління, пов'язана зі старими стереотипами споживання (користування), 

легше сприймає зразки, які відносно швидко змінюються. 

Для виявлення перспективного асортименту ЕПМ особливий аспект, який 

повинен враховуватися виробником і торговими організаціями, - це оцінка 

поглядів молоді на придбання і використання побутової електротехніки. 

Підсумовуючи все вище сказане, можна відзначити, що масовий характер 

виробництва ЕПМ, технічний рівень яких має відповідати сучасним вимогам 

споживачів, потребує постійного конструктивного вдосконалення, за рахунок 

чого вдосконалюється їх існуючий асортимент. Постійному оновленню 

асортименту товарів на ринку сприяє конкуренція, що зумовлює надходження 

на ринок нових товарів з новими споживними властивостями. Номенклатура 

споживних властивостей повинна врахувати умови експлуатації машин, рівень 

задоволення потреб, попит споживача та сприяти врахуванню вимог з метою 

підвищення якості і ефективності їх експлуатації. 
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СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ 

У роботі представлено аналіз існуючих систем опалення та обґрунтування 

доцільності використання локальних систем для тепло забезпечення 

виробничих приміщень. Проведення порівняльного аналізу ефективності 

використання систем інфрачервоного та традиційного конвективного 

опалення. 

Ключові слова:енергозберігаюче опалення, електрообігрівачі, нагрівальні 

прилади 

Теплопостачання в житлово-комунальному секторі витрачається на 

забезпечення потреб в опаленні, вентиляції й  кондиціонування, що 

відноситься до сезонних потреб, а також для гарячого водопостачання, що 

здійснюється протягом року [6]. Потреба в опаленні та вентиляції виникає в 

холодний період року. 

На вибір системи опалення впливає багато чинників, серед яких 

найважливішими є: доступність до певного виду палива; проектно-

архітектурні рішення; обсяги приміщень; фінансові можливості підприємства, 

екологічні аспекти. Заміна газових котелень на електричні теплогенератори та 

акумуляційний електричний обігрів може суттєво обмежити використання 

природного газу на потреби опалення. 

Найперспективнішою системою опалення житлових і виробничих 

будівель в умовах України є електрообігрівачі акумуляційного типу (ЕОА) [1]. 

Основна перевага таких обігрівачів полягає в тому, що вони накопичують 

велику кількість теплоти в період мінімального навантаження енергосистеми 

з 23.00 до 7.00, у проміжок часу, коли діють найдешевші тарифи на 

електроенергію та віддають її впродовж доби. 

Конструкція ЕОА складається з акумуляційного блоку, термоізоляції і 

нагрівальних елементів, гарантований термін використання яких становить 

десять років. 

Нині в Україні залишається актуальною проблема створення задовільних 

температурних умов у виробничих і житлових приміщеннях в осіннє-зимовий 
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період. За оцінками експертів більш як сімдесят відсотків споживачів теплової 

енергії мають незадовільні температурні мікрокліматичні умови. На вибір 

системи опалення впливає багато чинників, серед яких найважливішими є: 

доступність до певного виду палива; проектно-архітектурні рішення; обсяги 

приміщень; фінансові можливості підприємства, екологічні аспекти. У 

європейських країнах традиційно виконуються і нині абсолютно домінують 

автономні системи опалення, які забезпечують теплові режими в окремих 

приміщеннях або будівлях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових праць [1-5] дав 

змогу здійснити економічну оцінку наявних видів автономного обігріву.  

Результати дослідження. Головним завданням Енергетичної стратегії 

України на період до 2030 року є створення умов до суттєвого зниження 

енергоспоживання через впровадження нових технологій, новітніх систем 

контролю та керування в усіх галузях економіки. У структурі споживання 

первинних енергоносіїв нині переважає природний газ – 41%, частки мазуту 

та вугілля становлять відповідно 21% і 19%. 

Вітчизняний ринок представлений досить різноманітний асортимент 

нагрівальних приладів. Усі пристрої можна умовно поділити на три великі 

групи за принципом їхньої дії: 

- примусової конвекції. До них, зокрема, відносяться тепловентилятори та 

теплові завіси; 

- природної конвекції. Це, зокрема, масляні радіатори й електричні 

конвектори; 

- теплового випромінювання. Наприклад ІЧ-випромінюючі панелі. 

Найпопулярнішими на ринку побутових нагрівальних приладів є два типи 

обігрівачів – масляні радіатори і тепловентилятори. Останнім часом зростає 

інтерес покупців до елетроконвекторів. 

Протягом останніх років виробники не внесли істотних змін у 

модифікацію цих приладів. Як правило, модернізація пов`язана тільки з 

дизайном устаткування, а не з появою нових функцій. У переважній більшості 
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таких пристроїв нагрівальним елементом є або металеві (ніхромові) спіралі, 

або трубчасті електронагрівники (ТЕНи). Незважаючи на високий 

електричний ККД таких елементів, що сягає 95%, пристрої, у яких вони 

використовуються, мають низьку теплову ефективність і їхній загальний ККД 

складає в кращому випадку 85-87%. Причиною цього є невелика площа 

теплообміну, у результаті чого необхідні великі перепади температури між 

поверхнею нагрівача і середовищем, що нагрівається (до 200 °С і вище). З цим 

пов`язана необхідність підвищення температури поверхні самих елементів, що 

веде до пропорційного збільшення витрати електроенергії на нагрівання 1 

м3 середовища, зниження енергетичної ефективності пристроїв і зростання 

теплових втрат. Збільшення температури нагрівача призводить і до інших 

негативних явищ. Зокрема, у переважній більшості пристроїв, що 

забезпечують нагрівання газу до 100 °С, температура поверхні нагрівального 

елемента, що контактує з цим газом, перевищує 250 °С. При цьому на його 

поверхні починається процес горіння органічних часток і пилу, що призводить 

до `вигоряння` кисню і виділення в навколишнє середовище продуктів 

згоряння органічних речовин. Це викликає специфічний запах і зниження 

вологості повітря. При цьому більш інтенсивно протікає процес окислювання 

металу нагрівача, що зменшує його ресурс. 

Враховуючи вказані недоліки, зараз виробники нагрівальних пристроїв 

почали розробляти і використовувати керамічні нагрівачі із збільшеною 

поверхнею теплообміну.  

Так, виробники «General», «Frico», «Pelonis» та інші використовують 

блоки з керамічних пластин з алюмінієвими ребрами. Слід зазначити, що 

практично всі вони є синтезом керамічних підкладок і електропровідних 

резистивних елементів. Керамічні підкладки відіграють роль 

тепловиділяючого і тепловідвідного елемента, що розігрівається резистором. 

Переважно резистивні елементи виконані з матеріалу, який містить вуглець, 

його наносять на керамічний елемент тонким шаром чи гнучкими нитками, які 

з`єднуються із струмопідводами. При створенні таких нагрівальних елементів 
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важливо підібрати матеріали з однаковим коефіцієнтом температурного 

розширення для керамічного і резистивного елементів. У противному разі 

різко знижується ресурс нагрівача. Крім переваг, порівняно з ТЕНами, такі 

елементи мають суттєві недоліки, що пов`язані не тільки зі значною кількістю 

технологічних операцій при їхньому виготовленні, а й з низькими 

теплотехнічними й експлуатаційними показниками. Незважаючи на те, що 

вони мають значно більшу площу теплообміну і високу теплопровідність 

матеріалу ребер, виконаних з алюмінію, але температура поверхні 

нагрівального елемента і ребер неоднакові, що вимагає істотно підвищувати 

температуру нагрівального елемента. У результаті цього, нагрівальні пристрої 

з такими елементами хоча й менші, та все ж мають недоліки традиційних 

нагрівальних елементів. 

За оцінками фахівців у галузі теплофізики, найбільш ефективним 

вирішенням проблеми нагрівання газових середовищ є використання 

стільникових керамічних структур з електропровідного матеріалу з заданою 

величиною опору, що відрізняються максимально можливою поверхнею 

теплообміну. Їхнє використання дозволяє: 

- зменшити температурний перепад між поверхнею нагрівача і 

середовищем, яке нагрівається, до 30 - 50 °С; 

- забезпечити екологічно чисте нагрівання повітря в результаті зниження 

температури поверхні нагрівача до 120-150 °С; 

- підвищити швидкість нагрівання, знизити питомі витрати електроенергії 

і, відповідно, вартість нагрівання; 

- знизити масу та габаритні розміри нагрівальних пристроїв. 

Розробка керамічних стільникових нагрівачів є перспективним напрямок 

і вже активно освоюється фахівцями і провідними фірмами-виробниками. Так, 

американська компанія Universal Oil Products Company розробила 

електронагрівальний пристрій, що має монолітну стільникову структуру з 

великою кількістю каналів. У зазначених конструкціях використовується 

керамічна підкладка стільникової структури, на яку нанесене напівпровідне 
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полімерне покриття. Використання такої стільникової структури, у якій 

нагрівальний елемент є тільки підкладкою, значноно підвищило теплові 

показники пристрою, однак, конструкція його складна, а технологія нанесення 

покриття вимагає нагрівання в захисній атмосфері при температурі понад 400 

°С. 

Німецька фірма Simens AG розробила нагрівальний елемент у вигляді 

пористого корпусу з термочуттєвого матеріалу з позитивним температурним 

коефіцієнтом опору на основі титанової кераміки, якому шляхом легування 

додані властивості напівпровідника. З метою створення ефективної 

стільникової конструкції запропоновано набирати нагрівальний елемент з 

окремих, складених рівнобіжними рядами трубок, розділених по вертикалі 

гофрованими пластинами з того ж керамічного матеріалу. Така конструкція 

має високу ефективність нагрівання, однак, вона дуже складна у виготовленні 

та дорога. 

Успіху в створенні пристроїв для нагрівання повітря з керамічними 

стільниковими нагрівальними елементами досягла американська 

компанія Pelonis, яка нині є єдиним постачальником на ринку нагрівальних 

пристроїв такого типу. До речі, керамічні стільникові елементи, у виглядіді 

дисків діаметром 50 мм і товщиною 8 мм, для неї виготовляє японська 

компанія Mitsubishi. Матеріалом для цих елементів є титанат барію, покритий 

міддю і сріблом. Технологія одержання таких керамічних елементів досить 

складна. 

Використання стільникових керамічних елементів для нагрівальних 

пристроїв дозволяє суттєво знизити споживану потужність і зменшити 

габаритні розміри конвекторів при збереженні їхньої теплопродуктивності. 

Крім того, нагрівачі, виготовлені з використанням СКЕНів, порівняно з 

тепловентиляторами і масляними обігрівачами, мають такі переваги: 

- безшумність; 

- екологічність (температура СКЕНів не перевищує 150°С); 

- економічність; 
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- компактність (порівняно з масляними); 

- мінімальна інерційність (СКЕН розігрівається до робочої температури 

за 6-10 секунд). 

Коефіцієнти інвестиційних та експлуатаційних витрат (для п’ятнадцяти 

років експлуатації) наявних систем опалення порівняно з базовою, за яку 

прийнято систему обігріву приміщень кам'яним вугіллям з базовим 

коефіцієнтом витрат, який дорівнює 100 (табл. 1). 

Таблиця 1 – Коефіцієнти витрат за наявних цінах на носії енергії 

Енергоносій Базове устаткування 

Середній 
коефіцієнт 

інвестиційних 
витрат 

Середній 
коефіцієнт 

експлуатаційних 
витрат 

Кам'яне вугілля  Котел, система опалення 100 100 
Природний газ 
 

Котел, бойлер, система 
опалення, підключення до 
газової мережі 

200 132 

Зріджений газ  
 

Котел, бойлер, система 
опалення, газовий балон 

170 210 

Мазут  
 

Котел, бойлер, система 
опалення, паливний бак 

180 168 

Прямий 
електрообігрів 

Обігрівачі та додаткова 
лінія для підключення до 
мережі 

55 160 

Електрообігрів 
акумуляційний 

Обігрівачі, регулятори, 
двотарифний лічильник 

130 130 

Сонячний колектор 
 

Колектори, насос, бойлер, 
накопичувач теплоносія, 
система опалення 

350 85 

Тепловий насос 
 

Тепловий насос, бойлер, 
накопичувач теплоносія, 
підлога з обігрівом, 
вертикальні зонди в ґрунті 

470 50 

 

За новітніми технологіями системи автономного опалення розроблюють 

на основі електрообігрівачів, які безпосередньо без проміжних теплоносіїв 

перетворюють електричну енергію у теплову. 

Найперспективнішою системою опалення житлових і виробничих 

будівель в умовах України є електрообігрівачі акумуляційного типу (ЕОА) [3]. 

Основна перевага таких обігрівачів полягає в тому, що вони накопичують 

велику кількість теплоти в період мінімального навантаження енергосистеми 
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з 23.00 до 7.00, у проміжок часу, коли діють найдешевші тарифи на 

електроенергію, віддають її впродовж доби. 

Забезпечення задовільного теплового режиму у приміщеннях під час 

встановлення або заміну систем опалення потребує суттєвих інвестиційних 

витрат (див. табл. 1). Однак у разі, коли будівельні конструкції приміщень 

застарілі, споживач не отримає очікуваного теплового комфорту. Враховуючи 

масовий характер використання електрообігрівачів, доцільно під час вибору їх 

потужності здійснити заходи для обмеження загальної вартості проекту.  

Висновки. Отже, необхідно шукати нові методичні підходи у проектній 

практиці вибору енергозберігаючих технологій. Стимулювання 

енергозбереження здійснюється шляхом надання податкових пільг 

підприємствам, які працюють на нетрадиційних та поновлюваних джерелах 

енергії, альтернативних видах палива; пріоритетного кредитування заходів 

щодо забезпечення раціонального використання та економії паливно-

енергетичних ресурсів. Це дозволяє створити цілісну адміністративну систему 

енергозбереження, яка дозволяє діяти у напрямку зниження споживання 

електроенергії. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ТОВАРОЗНАВЧОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ НВЧ-

ПЕЧЕЙ ТА ПОСУДУ ДЛЯ НИХ 

В статті розглянуто класифікацію НВЧ-печей, наведена товарознавча 

характеристика окремих моделей сучасних видів печей та вимоги до посуду, 

що придатний для використання в них. 

Ключові слова: посуд, електронагрівальні прилади, НВЧ-печі, ринок, 

асортимент. 

Виробництво матеріальних благ є необхідною складовою для існування 

людини і суспільства. Вдосконалення виробництва товарів впливає на 

виникнення нових проблем, які задовольняються шляхом створення нових 

видів виробів.  
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Необхідно зазначити, що поява піонерно нових товарів виникає виключно 

на основі удосконалення та розвитку науково-технічного прогресу. 

Ринок складно технічних товарів в Україні характеризується насиченням 

електропобутової техніки зарубіжного виробництва, в тому числі і печей НВЧ. 

Це в свою чергу потребує нової культури використання спеціального 

посуду для НВЧ-печей, який би пропускав електромагнітні хвилі. Вивченням 

асортименту НВЧ-печей та посуду для них займались такі вчені як Михайлов 

В.І., М6режко Н.В., Глушко Т., Сторосельська І.,Коноплева Н. та ін. 

Однак, в сучасних літературних джерел з товарознавства системно не 

висвітлені характеристики НВЧ-печей та посуду для них. Тому проблема 

товарознавчої характеристики НВЧ-печей та посуду для них є актуальною. 

Електронагрівальні прилади, в тому числі й НВЧ-печі відносяться до 

класу електротоварів, тобто таких побутових машин і приладів , експлуатація 

яких зв’язана з використанням електричного струму. 

Асортимент побутових електронагрівальних приладів (ПЕНП) 

класифікують за призначенням, способом нагрівання, ступенем 

електробезпечності, особливостями захисту від зовнішніх впливів, 

кліматичними умовами експлуатації, видами, особливостями конструкції, 

степенем оснащення додатковими пристроями та іншими ознаками [3]. 

В різних літературних джерелах класифікація побутових 

електронагрівальних приладів за призначенням наведена по різному.  

Так, за призначенням електронагрівальні прилади,  поділяють на прилади 

для: опалення; готування і підігріву їжі;  прасування; обігріву тіла людини; 

нагрівальні прилади; прилади для нагрівання води; НВЧ прилади; прилади для 

догляду за волоссям і для особистої гігієни [2]. 

Має місце і наступна класифікація: 

- прилади загального призначення; 

- прилади для теплової обробки продуктів; 

- прилади з використання НВЧ-нагрівання; 

- прилади для приготування напоїв; 
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- прилади для розігрівання продуктів і підтримки їх у розігрітому стані; 

- прилади для нагрівання води та інших рідин. 

За нашою думкою більш вдалою буде така класифікація 

електронагрівальних приладів: 

- прилади для готування і підігріву їжі; 

- прилади для обігрівання тіла людини; 

- нагрівальні прилади; 

- прилади для догляду за волоссям і для особистої гігієни; 

- прилади для прасування; 

- прилади для обігрівання приміщення. 

НВЧ-печі відносяться до приладів для готування і розігрівання їжі.  

Перша в світі НВЧ-піч Radarange була випущена у 1947 році.  Її автором  

став американський інженер Персі Спенсер. 

Серійне виробництво мікрохвильових печей почалося в США у 1949 році, 

які були призначені для швидкого розморожування продуктів в армії. 

Незалежно від технологічного виконання всі побутові НВЧ-печі містять 

такі основні елементи [3]: 

- блок перетворення електричного струму від джерела живлення на 

необхідний струм певного виду, необхідний для роботи НВЧ-генератора. Це, 

як правило, трансформатор високої напруги з регулятором напруги і 

пристроєм для живлення НВЧ-генератора та інших елементів; 

- НВЧ-генератор, який потрібний для перетворення промислової частоти 

струму на частоту струму НВЧ-діапазону (2450 МГц); 

- лінію передачи НВЧ-енергії в робочу камеру (хвилепровід); 

- електродинамічну систему робочої камери, яка забезпечує розподіл 

НВЧ-енергії у внутрішньому об'ємі камери; 

- допоміжні елементи, які сприяють рівномірному нагріванню продуктів, 

наприклад, обертовий стіл (підставку), елемент швидкого періодичного 

перерозподілу поля в камері тощо; 

- герметичний ущільнювач і систему блокування, призначену для 
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перешкоди витоку НВЧ-енергії з робочої камери в оточуючий простір; 

- пристрій керування і забезпечення безпеки користування приладом. 

На відміну від традиційних способів обробки харчових продуктів, коли 

вони підігріваються від зовнішнього джерела теплоти за рахунок 

теплопровідності компонентів системи, НВЧ-нагрівання забезпечує генерацію 

тепла безпосередньо в усьому об'ємі продуктів, що зумовлює достатньо високу 

якість їжі. 

Поряд з основною функцією приготування їжі НВЧ-нагрівання 

використовується для розморожування продуктів і їх сублімаційного сушіння. 

У стравах з мікрохвильової печі вітамінів зберігається набагато більше, 

ніж при традиційному готуванні їжі на плиті. Результати проведених 

досліджень  показали, що  найцінніший вітамін С зберігся після обробки в печі 

на 75-98% (кожному виду продуктів відповідають свої цифри). А при 

традиційних способах приготування збереження вітамінів не перевищує 38-

60%. 

Оскільки мікрохвилі діють тільки на молекули води, вони розігрівають 

продукти лише до 100 градусів - до точки кипіння води. 

Ще нещодавно традиційно вважали, що мікрохвильові печі існують для 

розморожування продуктів з морозилки і для розігрівання готових страв.  

Однак нові сучасні моделі мікрохвильових печей здатні замінити всю цю 

техніку. Для цього розробники оснастили піч грилем або конвекційним 

грилем, з вентилятором, який обдуває страву гарячим повітрям. Така 

комбінована мікрохвильова піч може готувати п'ятьма різними способами: 

мікрохвильовим; з грилем (як в електродуховці); комбінованим - з 

використанням мікрохвиль і гриля; випромінюванням потужного гриля з 

конвекцією; комбінуванням конвекції і мікрохвиль. 

Новітні елітні моделі мікрохвильових печей сьогодні за своїми 

можливостями наближаються до самих передових електродуховкою, 

перевершуючи їх за швидкістю приготування страв [5].  
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У новому поколінні мікрохвильових печей сучасне управління все 

частіше супроводжується діалоговим режимом - двостороннім діалогом з 

господинею. 

Південнокорейська фірма LG випустила на наш ринок піч, яка дублює 

вголос всі тексти, що з'являються на дисплеї.  

Найчастіше зустрічається внутрішнє покриття мікрохвильових печей з 

особливою міцною емалью, яку легко утримувати в чистоті. Дедалі більшого 

поширення набуває внутрішнє покриття з кераміки. Воно дуже міцне, хоча і 

досить  крихке. Покриття з нержавіючої сталі дуже міцне, красиве, витримує 

будь-які температури, що дуже важливо в грілевому і конвекційному режимах.  

Мікрохвильові печі постійно удосконалюються. Так, наприклад,  

Moulinex запропонувала оригінальне рішення - дворівневу мікрохвильовку. У 

ній можна одночасно готувати дві страви. Є новинка і в системі управління 

піччю.  

Нами досліджувалась структура продажів мікрохвильових печей в 

залежності від торгової марки. 

Більше 80% вітчизняного ринку займають чотири торгові марки: 

Samsung, Sharp, Panasonic і LG. Лідером серед них уже кілька років є Samsung. 

Нами встановлено, що південнокорейські фірми Samsung і LG представляють 

досить дешеву техніку, а японські Sharp і Panasonic - досить дорогу. Однак, за 

оцінками продавців, мікрохвильовки Sharp, незважаючи на високу ціну, 

користуються великим попитом у покупців завдяки своїй надійності. 

Один з важливих показників, на який звертає увагу покупець, - це система 

управління мікрохвильовою піччю. Електронний (сенсорний) тип стає все 

більш популярним. Така система управління зручна, надійна, більш точна 

(установка часу, наприклад). Встановлено, що у структурі продажів на 

вітчизняному ринку мікрохвильовки з електронним управлінням займають 

70,65%, з механічним - 28,53% і зі змішаним електронно-механічним 

керуванням - всього 0,82%. При цьому на вінницькому регіональному ринку 

серед НВЧ-печей з будь-якою системою управління лідирує марка Samsung. 
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Нами здійснено товарознавчий аналіз окремих видів НВЧ-печей. Дуже 

гарний дизайн має модель Panasonic. Округлі краї печі та сучасний дисплей на 

панелі управління. Дверцята цієї моделі відкриваються не в бік, як у інших 

моделей, а вниз, як у традиційних духових шаф. 

На відмінну від моделі Panasonic. модель Sharp виконана в лаконічному 

стилі. Відсутні зайві елементи, прямі лінії, має досить строгу форму, і у  

поєднанні з яскравим синім дисплеєм вона виглядає дуже сучасно.  

Всі моделі мають сенсорну панель управління, яка є  більш естетичною.  

Важливою класифікаційною ознакою НВЧ-печей є їх об’єм.  

В даний час виробники побутової техніки пропонують НВЧ-печі об'ємом 

від 8,5 до 41 літра. Об’єм НВЧ-печі суттєво впливає на споживчі переваги. Так, 

НВЧ-печі на 5-15 літрів підійдуть одиноким людям, що споживають 

переважно напівфабрикати.  

НВЧ-печі на 30 літрів, тобто середнього розміру користуються попитом 

для сімей з невеликою кількістю людей. 

НВЧ-печі об’ємом 41 літр – підійдуть для сімей, що складаються з 6 і 

більше осіб. 

Довговічність НВЧ-печей та якість приготовленої їжі в значній мірі 

визначається посудом, який використовують для НВЧ-печей. 

Оскільки нагрівання їжі відбувається за рахунок електромагнітних хвиль, 

то посуд має бути виготовлений із матеріалів, що їх пропускає. До таких 

матеріалів відноситься скло, фарфор, кераміка, фаянс, пластмаса, картон та 

папір. При цьому слід зазначити, що вказані матеріали мають витримувати 

високі температури. Звичайно, найбільш придатним є посуд, що спеціально 

випускається для мікрохвильових печей.  

Такий посуд обов’язково повинен мати маркування «Microwave oven 

sate» («Безпечно для мікрохвильової печі»), «Suitable for microwave» 

(«Придатно для мікрохвильової печі»). 
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Отже, нами визначені окремі класифікаційні ознаки НВЧ-печей, 

здійснена товарознавча характеристика сучасних моделей та описані вимоги  

до посуду, що може бути використаний в печах. 

Для підвищення довговічності НВЧ-печей необхідно дотримуватись умов 

експлуатації та використовувати посуд із таких матеріалів, що пропускають 

електромагнітні хвилі.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТУ ЗАПІРНО-ПЛОМБУВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ТА 

ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

В статті розглянуто особливості збуту запірно-пломбувальних пристроїв на 

вітчизняному ринку та за кордоном. Надана характеристика 

розповсюдження ЗПП на пункти реалізації та розглянуто загальну систему 
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збутової діяльності на виробництві. Проаналізовані позитивні та негативні 

сторони збуту на підприємстві. Запропоновано чіткі заходи щодо 

покращення збутової діяльності. 

Ключові слова: Запірно-пломбувальний пристрій, збутова діяльність , тара, 

пломбування, вантажовласники, канал збуту, пункт реалізації. 

Здобутки на сучасному ринку продажу товарів, залежать не тільки від 

виробничих і фінансових можливостей фірм та виробників, а й від планування 

збутової діяльності підприємства. Основною метою збутової діяльності є 

доведення товарів до кінцевого споживача в належній кількості, в потрібне 

місце і такої якості, як потрібні.  

Планування збуту вітчизняних товарів в теперішніх ринкових умовах 

розглянемо на прикладі підприємства «Вінницятрансприлад», яке реалізує 

запірно-пломбувальні пристрої на території нашої країни та експортує за 

кордон. 

Згідно інформації, яка подана на офіційному сайті організація заснована 

у 1952 році як майстерні Південно-Західної залізниці         для забезпечення 

капітального ремонту вантажно-розвантажувальних машин. У 2000 році 

наказом Міністерства транспорту України підприємство включено      до 

складу Державної адміністрації залізничного транспорту та перейменовано у 

державне підприємство «Вінниця-трансприлад». З 1 грудня 2015 року в 

зв’язку з утворенням ПАТ «Українська Залізниця» підприємство розпочало 

господарську діяльність як філія у складі АТ «Укрзалізниця». Сьогодні філія 

«Вінницятрансприлад» є одним з провідних підприємств України в галузі 

машинобудування та металообробки. Одними з головних товарів, що 

представлені у асортиментній групі підприємства є засоби для пломбування 

вагонів та контейнерів.  Запірно-пломбувальні пристрої (ЗПП) – це механічні 

пристосування, яке дозволяють запобігти несанкціонованому доступу до 

матеріальних цінностей, що знаходяться в середині тари ( вагону, контейнера, 

цистерни), допомагають виявити факт втручання, якщо відкриття все таки 
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відбулося. Запірно-пломбувальний пристрій є виробом одноразового 

використання.  

Розповсюдження ЗПП вантажовласникам здійснюється як через пункти 

реалізації, які створені на базі структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», 

так і пункти реалізації, які створюються Уповноваженим підрозділом шляхом 

залучення на недискримінаційних умовах суб'єктів господарювання та 

укладання договорів про співробітництво. Також підприємство виконує 

державні замовлення великого обсягу. Схема розповсюдження ЗПП показана 

на малюнку 1. 

Рисунок 1 – Схема розповсюдження запірно-пломбувальних пристроїв 

 
 

Підприємство працює за вертикальною схемою реалізації продукту 

виробництва. Тобто усі учасники процесу діють як єдина система, включаючи 

виробника, пункти реалізації та оптові продажі.  

Філія уважно контролює усі діючі пункти реалізації та посередників. 

Постійний аудит проводиться спеціально створеним відділом на підприємстві. 

На території України відкрито понад 50 пунктів реалізації для запірно-

пломбувальних пристроїв, які виготовляються на підприємстві. Малюнок 2 

показує пункти реалізації ЗПП на території України сегментовано за 

областями. 

Виробництво 
"Вінницятрансприлад"

Пункти реалізації на базі  АТ 
«Укрзалізниця» 28%

Державні замовлення 60%

Пункти реалізації створенні 
залученими субєктами 
господарювання 12%
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Рисунок 2 – Пункти реалізації ЗПП на території України 

 

За показаними даними, робимо висновок, що найбільше пунктів відкрито 

у Полтавській 17%, Дніпропетровській 13% та Київській областях 11%. 

Найменша кількість у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Черкаській 

областях – близько 2%. 

Також  «Вінницятрансприлад» експортує ЗПП на територію інших країн. 

Провідний зразок ЗПП «Варта-Універсал М», як засіб пломбування, був 

вибраний для застосування залізничним адміністраціями інших країн. Експорт 

постійно здійснюється у Болгарію, Молдову, Азербайджан, Киргистан, Литву, 

Естонію, Мексику, США, Польщу та Угорщину.  

Збутова логістика філії «Вінницятрансприлад» включає в себе наступні 

етапи: 

1. Планування об’єму продукції, що реалізується 

2. Вибір та організація каналу збуту 

3. Організація складських приміщень та зберігання продукції 

4. Упаковка 

5. Підготовка до транспортування 
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З матеріалу, який подано вище робимо висновок, що використовувана 

підприємством система збуту має всього один розподільний центр - склад 

готової продукції (саме виробництво). Слід зазначити, що складська мережа, 

через яку здійснюється розподіл матеріального потоку, є значимим елементом 

логістичної системи. Побудова цієї мережі робить істотний вплив на витрати, 

що виникають в процесі доведення товарів до споживачів, а через них і на 

кінцеву вартість реалізованого продукту. Тому для кожного підприємства так 

важливо розумно побудувати свою складську мережу. 

Розподільна система філії «Вінницятрансприлад» не відповідає багатьом 

логістичним принципам, на яких повинні будуватися системи розподілу з 

точки зору оптимізації потокових процесів. 

Система з одним розподільним центром в даному випадку має для 

підприємства як свої позитивні, так і негативні властивості: 

Позитивні сторони: підприємству не потрібно створювати велику мережу 

складів, обслуговуючих якусь територію, у нього немає потреби в створенні 

розгалуженої складської інфраструктури, тому воно не несе додаткових витрат 

на утримання додаткових складів.  

«Вінницятрансприлад» не несе великих транспортних витрат, тому що 

при існуючій системі розподілу підприємство не містить значного парку 

транспортних засобів в зв'язку з тим, що сама не здійснює самостійних 

перевезень своєї продукції.  

Підприємство має можливість продавати свою продукцію оптовим 

покупцям за нижчою ціною, тому що в цю ціну не включаються транспортні 

витрати. Ця низька ціна може залучити тих оптових покупців, у кого створена 

широка мережа розподільних центрів, налагоджено транспортне 

господарство, і вони, відповідно, мають можливість доставляти товари до 

своїх оптових баз з мінімальними витратами. 

Негативні сторони: в умовах існуючої розподільної системи 

підприємство досить сильно залежить від своїх оптових покупців та пунктів 

реалізації суб’єктів господарювання. Виходячи з результатів аналізу 
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структури збуту, проведеного в таблиці 1, можна помітити, що переважна 

більшість своєї продукції підприємство реалізує через самостійні канали 

збуту. Чотири основних підприємства, які реалізують основний відсоток 

товарів. Тобто можна зробити висновок, що структура збуту є недостатньо 

диверсифікованою, в результаті чого дане підприємство сильно піддається 

коливанням попиту з боку вищеперелічених оптових покупців, а це, в свою 

чергу, може негативно позначитися в майбутньому на успішності реалізації 

продукції підприємства.  

Дана розподільна система, коли покупець змушений самостійно вивозити 

продукцію підприємства з його складу, призводить до обмеження числа 

покупців, готових співпрацювати з «Вінницятрансприлад». Адже далеко не у 

кожного посередника є бажання самостійно здійснювати доставку купленої 

ним продукції даного підприємства до свого розподільного центру, 

покладаючи тим самим на себе всі витрати, пов'язані з транспортуванням 

товару до оптового складу, його подальшим складуванням та доставкою його 

в різні торгові точки, беручи до уваги вимоги до транспортування та 

розповсюдження товарів.  

Посилений контроль та високі вимоги до відкриття пунктів реалізації 

суб’єктами господарювання також зменшують  кількість посередників 

готових співпрацювати з підприємством.  

Ускладнена система формування замовлення на вироби підприємства, 

багатоетапний шлях укладання та підписання договору на закупівлю товарів 

відштовхують багато прогресивних компаній, які готові робити замовлення 

через систему Інтернет без особистого контакту з підприємством.  

Загальна форма ведення підприємницької діяльності, яка впроваджена на 

підприємстві є застарілою. Співробітники не володіють новими знаннями у 

сфері маркетингу, програмного забезпечення та оптимізації робочого часу. в 

Філії важно конкурувати  з підприємствами, які ведуть активну маркетингову 

політику, мають широку рекламну компанію  у мережі Інтернет та 

використовують сучасне програмне забезпечення для роботи. 



212 
 

Виходячи з результатів аналізу системи збуту, проведеного в попередніх 

пунктах, можна зробити загальний висновок про те, що існуюча система - 

збуту продукції «Вінницятрансприлад» не відповідає багатьом вимогам 

логістики, не забезпечує максимізації прибутку підприємства, призводить до 

збільшення транспортних витрат при доставці готової продукції зі складу 

підприємства до кінцевого споживача, не використовує нові канали продажу 

товарів. 

Проте дана структура застосовується підприємством багато років і поки 

керівництво підприємства не має наміру вносити в неї скільки-небудь значимі 

зміни. Це обумовлено тим, що для зміни сформованої системи потрібні значні 

кошти (створення парку транспортних засобів, оренда або покупка складських 

приміщень за межами області та країни, маркетингова компанія, нове 

програмне забезпечення), а крім того, потрібно якісно інший підхід до 

організації управління матеріальними і інформаційними та кадровими 

потоками. Підприємству необхідно також встановити прямі зв'язки з 

безпосередніми споживачами його продукції. 

Принципи, якими керується підприємства, ясні. Адже дана структура 

збуту є найбільш «безболісною», тому що всі транспортні і складські витрати 

в цьому випадку мінімальні, а підприємство позбавлено від необхідності 

самостійно займатися продажем своєї продукції. Є достатній перелік 

постійних клієнтів, які формують замовлення та державні закупівлі. 

Але якщо розглянути довгострокову перспективу, враховуючи вплив 

позитивних і негативних факторів зовнішнього середовища, то очевидним стає 

те, що існуючу систему необхідно змінювати, оптимізувати відповідно до 

основних логістичних принципів та нових технологій. 

Оптимізація існуючої розподільної системи може бути проведена за 

кількома напрямками: необхідно збільшити кількість власних розподільних 

центрів (складів), оптимально розмістити ці склади на території Ураїни та за її 

межами, створити достатній парк транспортних засобів, налагодити прямі 

зв'язки зі споживачами продукції підприємства, внести зміни у організацію 
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роботи підприємства, покращити кадрове забезпечення, ввести нове 

програмне забезпечення, сформувати (або перекваліфікувати існуючий) відділ 

маркетингу та запустити рекламну компанію. 

Підприємству доцільно використовувати у своїй діяльності методи 

продажу через мережу Інтернет, мати свій сайт, де наявним буде повний 

асортимент продукції та можливість замовлення у режимі он-лайн. 

Створити та запустити рекламну компанію направлену на Україну та за її 

межі. Створити сторінки у соціальних мережах, які будуть відображати 

діяльність підприємства та формувати позитивний імідж серед користувачів 

мережею. 

Реалізувати доступність перекладу сайту іноземними мовами та 

забезпечити відділ збуту співробітниками, які можуть вести переговори з 

іноземцями. 
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В статті розглянуто питання оцінки якості та безпечності чотирьох 

популярних торгових марок кави, які реалізуються у гіпермаркеті «ГРОШ-2» 
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міста Вінниці. Наведено результати досліджень, які відповідають вимогам 

ДСТУ 4394:2005 «Кава натуральна розчинна. Загальнi технiчнi умови».   

Ключові слова: кава, якість, смак, фізико-хімічні показники, масова частка 

вологи. 

На українському ринку представлено велике розмаїття торгових марок 

(ТМ) кави, але далеко не всі виробники дотримуються вимог Державних 

стандартів. Проблема фальсифікації кави і способів її виявлення є однією з 

вагомих. Все це ставить споживача перед вибором, якій ТМ кави і від якого 

постачальника віддати перевагу, тому актуальним є дослідження якості кави, 

яка реалізується у гіпермаркеті «ГРОШ-2» м. Вінниці. 

Мета статті – дослідження якості кави, що реалізується в науково-

виробничому підприємстві «АРГОН», гіпермаркеті «ГРОШ-2» м. Вінниці. 

Аналіз літературних джерел показав відсутність науково обґрунтованої 

ієрархічної структури показників якості кави натуральної розчинної. Основні 

дослідження, що останнім часом мали місце серед науковців, були направлені 

на історичний аспект, сортові та фармакологічні особливості, рецептуру, 

оцінку якості та культуру споживання кави чи особливості ведення кавового 

бізнесу. 
Останнім часом розчинна кава набула широкої популярності серед 

Вінничан. Можна по-різному відноситися до напоїв на її основі, проте, 

безперечно, у них є свої прибічники. На сьогоднішній день є величезний 

асортимент натуральної розчинної кави. 

Об’єктом дослідження обрано чотири зразки натуральної розчинної кави, 

які реалізуються в гіпермаркеті «ГРОШ-2»: «Lavazza», «CarteNoire»,«Жокей» 

та «Галка» (табл. 1). 

Таблиця 1 – Характеристика об’єктів дослідження 
№ 
з/п 

Досліджувані 
зразки 

Характеристика 
за складом 

Термін 
зберігання, 
міс. 

Виробник Стандарт 

1 Nescafe Gold сублімована в 
скляній банці 

24 Щвейцарія ДСТУ 
4394:2005 
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2 Carte Noire сублімована в пакеті 24 Франція ДСТУ 
4394:2005 

3 Жокей гранульована в 
пакеті 

24 Росія ДСТУ 
4394:2005 

4 «Галка» гранульована в 
металевій банці 

24 Україна ДСТУ 
4394:2005 

 
У кави визначалися наступні показники: 

а) стан упаковки та маркування; 

б) органолептичні показники (зовнішній вигляд, колір, смак та аромат); 

в) фізико-хімічні показники: 

– визначення масової частки вологи методом прискореного висушування 

або методом висушування до постійної маси. Метод заснований на 

висушуванні досліджуваного об'єкту в сушильній шафі при температурі 130о С; 

– визначення повної розчинності. Метод полягає у визначенні тривалості 

розчинення проби кави в гарячій і холодній воді[1, 3]. 

Стан упаковки та маркування. Що стосується упаковки, то всі зразки 

витримані за стандартом. Кава «Nescafe Gold» упакована в скляну банку, що 

має клапан-пломбу з фольги; кава «CarteNoire» та «Жокей» упакована в пакети 

із комбінованих термозварювальних матеріалів на основі металізованої 

плівки; кава «Галка» упакована в банку з жерсті, яка запломбована 

пластмасовими пломбами. Кожна упаковка має гарне естетичне оформлення. 

Щодо результатів оцінки маркування, то вони наступні: всі 4 зразки кави 

повністю відповідають вимогам Державних стандартів, на них присутня 

інформація про найменування продукту, нанесений товарний знак виробника; 

юридична адреса виробника, а також представництва в Україні;склад 

продукту, а також харчова цінність; умови та термін зберігання; маса нетто 

продукту;також присутні дані про умови використання та умови зберігання 

продукту, дата виробництва та номер партії. 

Дослідження органолептичних показників кави. Метод полягає в оцінці 

зовнішнього вигляду, кольору, смаку і аромату за ДСТУ 4394:2005 «Кава 

натуральна розчинна. Загальнi технiчнi умови» [1].Зовнішній вигляд і колір 

визначались візуально при яскравому, розсіяному денному світлі або 
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люмінісцентому освітленні в частині об'єднаної проби продукту, поміщеного 

на аркуш білого паперу рівним шаром. Аромат визначали як в сухому 

продукті, так і в напої, смак – лише в напої. 

Аналізуючи дані, можна зробити висновок, що найбільш високі 

показники якості за органолептичною оцінкою має кава «CarteNoire». Кава 

«Nescafe Gold»посідає другемісце і найслабші показники має кава торгових 

марок «Жокей» та «Галка». 

Дослідження якості за фізико-хімічними показниками. 

1. Визначення масової частки вологи методом висушування до постійної 

маси. Метод заснований на висушуванні кави в сушильній шафі при 

температурі 130о С. Були використані наступні апаратура, реактиви і 

матеріали: бюкси металеві, ваги лабораторні аналітичні, шафа сушильна 

електрична, ексикатор, палички скляні завдовжки 55 мм, пісок очищений 

прожарений, щипці [2, 3]. 

З досліджуваної кави у висушену бюксу брали пробу масою 5 г. Відкриту 

бюксу з пробою, разом з кришкою сушили в сушильній шафі при температурі 

130о С протягом 45 хв. Після висушування бюксу вийняли з сушильної шафи 

щипцями, закрили кришкою, охолодили в ексикаторі і зважили. Результати 

випробування наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 – Результати дослідження на визначення вологості кави 
Досліджуваний 

зразок 
Маса 
проби 

кави, г (m) 

Маса бюксуз 
пробою до 

висушування, г 
(m1) 

Маса бюксуз 
пробою після 

висушування, г 
(m2) 

Масова 
частка вологи, 

% 

Carte Noire 5,00 115,40 115,35 1 
Галка 5,00 75,60 75,40 4 
Nescafe Gold 5,00 90,10 90,00 2 
Жокей 5,00 81,20 81,05 3 

 

Масова частка вологи «Х %» обчислювалась за формулою (1.1): 

 

m
mm

Х
100)( 21 

 ,    (1.1) 
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де m – маса проби кави, г; 

m1 – маса бюксу з пробою до висушування, г; 

m2 – маса бюксу з пробою після висушування, г. 

За ДСТУ 4394:2005 масова частка вологи (Х, %) в нормі протягом терміну 

зберігання не повинна перевищувати 4% [1]. Таким чином, всі досліджені 

зразки кави за вмістом вологи відповідають ДСТУ. Але кава «Галка» межує зі 

стандартним показником, що значно занижує її якість. Найкращий показник 

має кава «CarteNoire». Результати досліджень на вміст вологи у каві наведені на 

рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Результати досліджень на вміст вологи у каві 

 

2. Визначення розчинності.Метод полягає у визначенні тривалості 

розчинення наважки кави в гарячій і холодній воді. Були використані наступні 

прилади і матеріали: ваги лабораторні аналітичні; вода дистильована 

температурою 18-20о С; вода дистильована температурою 95-98о С; колба 

мірна на 500 см3; стакан скляний лабораторний, місткістю 350 см3; палички 

скляні завдовжки 55 мм; секундомір [1]. 

Пробу кави масою 2,5 г помістили в скляний стакан і розчиняли при 

помішуванні в 150 см3 гарячої і (окремо) холодної води. Тривалість 

розчинення кави реєстрували по секундоміру. Результати вимірів наведено на 

рис. 2, та рис. 3. 
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Рисунок 2 – Результати дослідження розчинності кави у гарячійводі, с 

 
Рисунок 3 – Результати дослідження розчинності кави у холодній воді, с 

За ДСТУ 4394:2005 розчинність кави у гарячий воді не повинна 

перевищувати 30 с, у холодній – 180. Таким чином, розчинність всіх зразків 

кави в гарячій і холодній воді знаходиться в межах норми. Найбільш тривалий 

час розчинення у гарячій воді має кава «Галка», у холодній – «Жокей». 

Отже, в результаті досліджень органолептичних та фізико-хімічних 

властивостей 4-ох зразків натуральної розчинної кави, що реалізується у 

гіпермаркеті «ГРОШ-2», було встановлено, що дані зразки кави відповідають 

вимогам ДСТУ 4394:2005. 
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ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ МЕХАНІЧНИХ ОЛІВЦІВ 

В статті представлено класифікацію механічних олівців за різними ознаками, 

описано вимоги до якості механічних олівців за ГОСТ 19445-93, виявлено 

основні показники, від яких залежить якість механічних олівців. 

Ключові слова: якість, вимоги до якості, показники якості, механічні олівці, 

класифікація механічних олівців.  

Аналізуючи якість будь-якого товару, слід враховувати його складові, 

тобто здатність товару правильно виконувати свої функції; відповідність 

нормам і стандартам на необхідному рівні; відсутність дефектів протягом 

заданого часу; корисний термін і частота використання; естетичність. 

Проведений нами аналіз досліджень і публікацій показав, що окремі 

питання, пов’язані з вивченням класифікації, асортименту та якості олівців, 

зокрема механічних, відображені в основному в інтернет-ресурсах, однак в 

цілому вимоги до них не висвітлені зовсім. Саме тому тема даного 

дослідження актуальна. 
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За визначенням ГОСТ 19445-93 «Механические карандаши. Часть 1. 

Классификация, размеры, технические требования и испытания» [2], 

механічний олівець – ручний інструмент для креслення і писання, у якому 

закріплений і може замінюватися грифель. 

Даний стандарт класифікує їх за типом механізму (табл. 1) та номінальним 

діаметром (табл. 2). 

Таблиця 1 –Класифікація механічних олівців за типом механізму[2] 
Механізм Позначення 

типу 
Опис Відповідне 

креслення 
1 2 3 4 

Цангового типу Р1; Механічний олівець, в якому 
висування грифеля ізтрубки 
забезпечується при 
натисканні на висувний 
механізм 

1 
L2; 

МК 13 
2 

Продовження табл. 1 
1 2 3 4 

Гвинтового типу S; 
МК 23 

Механічний олівець, в якому 
висування грифеля ізтрубки 
забезпечується при повороті 
висувного механізму 

3 

1Полімерні грифелі із номінальним діаметром 0,35-1 мм. 
2 Керамічні грифелі з діаметром 2 мм (див. ГОСТ Р 50249). 
3 Для механічних олівців, які використовуються для народного господарства. 

 

Таблиця 2 –Класифікація механічних олівців за номінальним діаметром 

[2] 
Товщина лінії Номінальний діаметр грифеля, ммс 

0,251 - 
0,35 0,352 
0,5 0,5 
0,7 0,7 
1,0 1,02 
1,41 - 
2,0 2,0 
2,23 2,23 

1Наразі розміри не використовуються. 
2 У практиці до нині використовують маркування або наклейки на механічні олівці та 
коробки0,3 та 0,9, шо відповідає новим стандартизованим позначенням 0,35 та 1. 
3 Для механічних олівців, які використовуються для народного господарства. 

 

Для класифікації і визначення розмірів грифелів (діаметр, см;довжина, 
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см) використовують ГОСТ Р 50249-92 «Механические карандаши. Часть 2. 

Черные грифели. Классификация и размеры» [4]. 

Олівці, у тому числі і механічні, розрізняються за твердістю грифеля, яка, 

як правило, вказана на олівці і позначається літерами М (або B – від англ. 

Blackness (буквально чорнота) – м'який і Т (або H – від англ. Hardness 

(твердість) – твердий. Стандартний (твердо-м'який) олівець позначається 

поєднаннями ТМ або HB. Літера F (від англ. fine point (тонкість) – це середній 

тон між НВ і Н. Також потрібно відзначити, що тон у олівців одного 

маркування може змінюватися в залежності від фірми [8] 

На відміну від Європи і Росії, у США для позначення твердості 

використовується числова шкала (табл. 3). 

 

Таблиця 3– Таблиця відповідності шкал твердості [8] 
Відтінок США Європа Росія, Україна 

 1 B М 
 2 HB ТМ 
 2½ F - 
 3 H Т 
 4 2H 2Т 

 
                    

9H 8H 7H 6H 5H 4H 3H 2H H F HB B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 

Найтвердіший →               Середній → 
              
Найм’якіший 

 

За видом механічні олівці підрозділяють: 

1) на МК1 – із висуванням пишучого стрижня під дією власної ваги; 

2) МК2 – із примусовим висуванням пишучого стрижня. 

Олівці виду МК2 повинні виготовлятися у двох виконаннях: 

1 – з висуванням пишучого стрижня на довільну величину; 

2 – з висуванням пишучого стрижня на дозовану величину [7]. 

Умовне позначення олівців повинно складатися з 10 знаків: перші 3-и 

знаки – позначення виду олівця, 4-й знак – позначення виконання, 5-й знак – 
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позначення класу, 6-8 знаки – позначення моделі за системою підприємства-

виробника, 9-10 знаки – позначення модифікації за системою підприємства-

виробника, а також позначення технічних умов.  

Вимоги до якості механічних олівців встановлюються ГОСТ 19445-93 

«Механические карандаши. Часть 1.Классификация, размеры, технические 

требования и испытания» [2]. 

Гамма-процентний ресурс механізму висунення в циклах в залежності від 

матеріалу, використовуваного для виготовлення механічних олівців, 

встановлюється в нормативно-технічній документації на олівці конкретних 

моделей. 

Циклом роботи олівців вважається висунення і повернення грифеля в 

початкове положення. 

Гамма-процентний ресурс металевого утримувача, який визначається 

числом відгинів, повинен бути не менше 17000. 

Конструкція олівця повинна забезпечувати заміну і видалення залишків 

грифеля. 

При вільному падінні олівця без грифеля з висоти 1 м на дерев'яну 

поверхню товщиною не менше 0,03 м не повинно бути руйнувань деталей 

олівця, що заважають його використанню за призначенням. 

Міцність на вигин олівців повинна бути не менше 50 Н. 

З'єднання деталей олівця не повинні руйнуватися при прикладанні 

статичного зусилля не більше 50 Н і обертаючого моменту не більше 1 Нм. 

Зовнішній вигляд олівця повинен відповідати зразку-еталону, 

затвердженому в установленому порядку. 

Зовнішні металеві деталі олівців повинні виготовлятися з 

корозійностійких металів і (або) мати захисно-декоративне покриття за ГОСТ 

9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

металлические и неметаллические неорганические. Общие требования» [6]. 

Матеріал, вид і товщина покриття встановлюються в нормативно-технічній 

документації на олівці конкретних моделей. 
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За один хід механізму висування олівців типів F і S має забезпечуватися 

висування грифеля на величину не менше діаметра грифеля. 

Транспортування олівців за умовами зберігання 4 (Ж2) − за ГОСТ 15150-

69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов.Категории, условия эксплуатации, 

хранения и транспортирования. в части воздействия климатических факторов 

внешней среды» [1]. Олівці в упаковці повинні витримувати вплив 

транспортної тряски з частотою 80-120 ударів в хвилину з прискоренням 30 

м/с2. 

Зберігання олівців за умовами зберігання І (Л) − за ГОСТ 15150-69 

«Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов.Категории, условия эксплуатации, 

хранения и транспортирования. в части воздействия климатических факторов 

внешней среды» [1]. 

Термін зберігання олівців не менше 12 міс, з вихідним грифелем або 

набором грифелів. 

Якість олівців залежить від наступних показників: 

1. Зусилля утримування стрижня механізмом олівця від зсуву. 

2. Зусилля утримування стрижня механізмом олівця від випадання. 

3. Висування стрижня під дією власної ваги. 

4. Величина подачі пишучого стрижня. 

5. Відсутність зазору між металевим утримувачем і кришкою. 

6. Міцність на вигин. 

7. Якість клейових з'єднань корпусних деталей. 

8. Встановлений ресурс олівця і утримувача. 

Зусилля утримування стрижня механізмом олівця від зсуву в корпусі 

перевіряють на вагах. Тривалість програми навантаження від 10 до 15 с. 

Зразки повинні бути укомплектовані стрижнями, які мають ступінь 

твердості ТМ (чорнографітовими) або 2М (кольоровими). Стрижень повинен 

виступати на величину не менше п'яти діаметрів стрижня. 
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Пишучий стрижень в робочому положенні не повинен зміщуватися в 

корпус під дією зусилля: 

2,9 Н − в олівцях зі стрижнем діаметром 1-1,2 мм; 

4,9 Н − в олівцях з кольоровим стрижнем діаметром понад 1,2 мм; 

7,35 Н − в олівцях з чорнографітовим і стрижнем діаметром понад 1,3 мм. 

Зусилля утримування стрижня механізмом олівця від випадання 

перевіряють підвішуванням до стрижня вантажу масою 0,01 кг (0,098 Н). 

Тривалість одного випробування від 10 од 15 с, при цьому стрижень не 

повинен випадати. 

Висування стрижня під дією власної ваги перевіряють в олівцях типу 

МК1 натисканням на кнопку механізму висування. При цьому олівець повинен 

бути повернений стрижнем вниз. 

Величину подачі пишучого стрижня перевіряють універсальним 

вимірювальним інструментом. Стрижень повинен висуватися на величину не 

менше діаметра стрижня. 

Відсутність зазору між металевим утримувачем і кришкою або корпусом 

слід перевіряти триразовим відведенням кінця утримувача на 4 мм від 

корпусу, після чого лист паперу формату 11 за ГОСТ 6656-76 «Бумага писчая 

потребительских форматов. Технические условия» [5] поміщають між кінцем 

утримувача і корпусом. При цьому лист не повинен випадати. 

Міцність на вигин слід перевіряти на приладі, що забезпечує прикладання 

до олівця статичного навантаження 50,0 Н уздовж корпусу. Тривалість 

навантаження 10-15 с. Міцність на вигин повинна бути не менше 50 Н. 

Якість клейових з'єднань корпусних деталей слід перевіряти на приладі, 

що забезпечує прикладання до випробовуваних складальних механізмів 

статичного осьового зусилля 50,0 Н і обертаючого моменту 1,0 Нм, при цьому 

не повинно спостерігатися зміщення деталей відносно одна одної. Тривалість 

навантаження 10-15 с. 

Встановлений ресурс олівця і утримувача слід перевіряти на приладі, що 

забезпечує роботу механізму відповідно до вимог експлуатації (табл. 4). 
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Таблиця 4–Встановлений ресурс олівця і утримувача [2] 
Клас Вид Виконання Встановлений ресурс 

олівця 
Встановлений 

ресурс утримувача 
1 МК1 - 16599 (16000) 17000 (16000) 

МК2 1 450 (400) 
2 5500 (5000) 

2 МК1 - 6500 (6000) 8000 (7500) 
МК2 1 250 (200) 

2 3500 (3000) 
 

Упаковують механічні олівці для транспортування в коробки і пачки, які 

укладають в ящики масою брутто до 30 кг або 50 кг. 

Кількість олівців в наборах повинна відповідати даним, зазначеним на 

упаковці. 

Лінійні розміри перевіряються універсальним вимірювальним 

інструментом, за методиками, зазначеними вище. 

Олівець повинен комплектуватися чорнографітовими пишучими 

стрижнями діаметром 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 2,2; 3,0; 6,0 мм і 

кольоровими стрижнями діаметром 1,2; 2,2; 3,0; 6,0 мм, виготовленими 

відповідно до стандартів на олівці конкретних моделей. 

До олівців повинна прикладатися експлуатаційна документація 

відповідно до вимог ГОСТ 2.601-95 ЕСКД «Эксплуатационные документы» 

[3]. Допускається до олівців класу 2 не прикладати експлуатаційну 

документацію. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ МОРОЗИВА, ЩО НАДХОДИТЬ В 

ТОРГОВУ МЕРЕЖУ 

У статті розглянуто основні характеристики якості морозива та їх аналіз 

за органолептичними та фізико-хімічними показниками. Значення споживчої 

тари та умов зберігання та вплив на якість продукту. Визначені основні 

проблеми та шляхи поліпшення щодо якості морозива. 

Ключові слова: морозиво, якість, дефекти, товарознавча оцінка, 

органолептичні показники, фізико-хімічні показники, швидкість танення, 

збитість. 

Морозиво легко засвоюється організмом людини та має високу харчову, 

біологічну та енергетичну цінність. В морозиві на молочній основі вміщується 

весь комплекс необхідних для організму речовин: молочний жир, білки, 

вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни (А, групи В, Д, Е, Р та ін.). Тому, 

враховуючи їх біологічну цінність, в організації здорового харчування 
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морозиву та молочним продуктам відводиться першочергове значення, 

зокрема і його якості. 

Значний внесок у створення морозива підвищеної харчової та біологічної 

цінності та обґрунтування визначення його якості зроблено такими 

науковцями як: Молоканова Л. В., Ротвел Д., Притульська Н. В., Бондаренко 

Є. В, Русских В. Н., Павлишин М. Л. та ін. [4].  

Морозиво — один із найбезпечніших продуктів харчування. Бо 

компоненти, що входять до його складу, обов'язково підлягають пастеризації 

(а отже, всі шкідливі мікроорганізми гинуть). Крім того, суміш потім 

охолоджується, що також знищує шкідливу мікрофлору. Сировина, що 

використовується для виготовлення морозива повинна бути якісною та 

безпечною, оскільки її дефекти (несвіжі яйця, забруднений мед, горіхи, що 

покрились пліснявою, згіркле вершкове масло та ін.) можуть передаватися  

морозиву та знижувати його харчову цінність. 

При проведенні товарознавчої оцінки якості морозива застосовували 

органолептичні та вимірювальні методи. Органолептичними методами 

досліджували зовнішній вигляд та консистенцію, смак і запах, колір. Саме 

основними характеристиками морозива, яким споживачі приділяють особливу 

увагу, є органолептичні показники, що мають ряд переваг у порівнянні з 

іншими методиками оцінки якості: це швидкість, доступність, 

універсальність. За допомогою лабораторних та вимірювальних методів 

здійснювали перевірку фізико-хімічних  показників. 

Органолептичний контроль допомагає виявляти вади смаку та запаху 

сировини та напівфабрикатів, а також вади смаку, запаху, структури та 

консистенції, кольору, зовнішнього вигляду, стану тари  та маркування готової 

продукції з метою своєчасного усунення причин їх появи. Органолептичній 

оцінці підлягає кожна партія морозива при передачі його в експедицію і 

періодично при відпусканні в торговельну мережу. Зовнішній вигляд і колір 

продукту визначають візуально, консистенцію, структуру  і смак морозива – 

органолептично [2]. 
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За органолептичними показниками морозиво повинне відповідати 

вимогам ДСТУ. 

Смак і запах повинні бути чистими, характерними для даного виду 

морозива та застосованої сировини, без сторонніх присмаків і запахів [2]. 

Структура та консистенція – однорідні, без відчутних грудочок жиру та 

стабілізатора (стабілізатора-емульгатора); при використанні харчосмакових 

продуктів у цілому вигляді або у вигляді шматочків, «прожилок», 

«прошарків», «стрижня», «спіралевидного малюнку» та інших – з наявністю 

їх вкраплень. У морозиві з низьким вмістом жиру та для фруктового, ягідного, 

овочевого, ароматичного морозива допускається слабосніжиста консистенція. 

Не допускається піщаниста структура та наявність пластівців льоду. У 

глазурованому морозиві структура глазурі (шоколаду) повинна бути 

однорідною, без відчутних часточок цукру, какао-продуктів, сухих молочних 

продуктів, із вкрапленням часточок горіхів, арахісу, вафельної крихти та 

інших добавок при їхньому використанні [2].  

Колір повинен бути характерним для даного виду морозива, рівномірним 

за всією масою одношарового або за всією масою кожного прошарку 

багатошарового морозива. При використанні харчосмакових продуктів 

повинен відповідати їх кольору. При використанні харчових барвників – 

зумовлений кольором внесеного барвника. Допускають нерівномірне 

забарвлення та вкраплення наповнювачів і добавок у морозиві з 

харчосмаковими продуктами, а також плодів, ягід, овочів у морозиві плодово-

ягідному, овочевому. Для глазурованого морозива колір покриття повинен 

бути характерним для даного виду глазурі і шоколаду [2].  

Зовнішній вигляд – це порції одношарового або багатошарового морозива 

різної форми, обумовленої геометрією формувального або дозувального 

пристрою, формою вафельних виробів (печива) або споживчої тари, цілком 

або частково покриті глазур'ю (шоколадом) або без глазурі (шоколаду).  

Допускаються незначні (не більше 10 мм) механічні пошкодження і 

окремі (не більше п'яти на порцію) тріщини глазурі (шоколаду). 
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Товарознавча оцінка якості морозива проводилась на відповідність вимог 

ДСТУ 4733:2007 та ДСТУ 4735 [3, 2]. 

На першому етапі дослідження було проведено органолептичну оцінку 

морозива. 

На другому етапі було проведено фізико-хімічну оцінку даних видів 

морозива. Серед фізико-хімічних показників було визначено: кислотність, в 

міст сухих речовин, вміст цукру, масову частку жиру, збитість морозива та 

його швидкість танення. Морозиво має характеризуватися достатньою 

збитістю, гомогенністю структури, не надто сильно охолоджувати порожнину 

рота, повільно танути. Результати отриманих результатів представлені в 

таблицях.  

Найбільш вагомі дефекти,  на які слід звернути увагу під час оцінки якості 

морозива: надмірна або недостатня солодкість продукту, кислий смак 

морозива при надмірному додаванні органічних кислот, груба або  льодова 

структура при наявності великих кристалів льоду, пластівчаста або сніжиста 

структура, причиною якої є присутність великої кількості повітря, крихка 

консистенція при низькому вмісті стабілізатора або висока збитість суміші. До 

дефектів фізико-хімічних показників морозива належить: занижена масова 

частка жиру, цукру, сухих речовин, завищена кислотність, низька кількість 

глазурі, відхилення маси морозива понад норми стандарту [3]. 

Для дослідження якості морозива, було обрано морозиво «Велетень» з 

асортименту ТМ «Ласка». 

Морозиво «Велетень», масою 100 грам – це класичне поєднання смаків 

вишні та шоколаду, що ідеально доповнюють смак ніжного ванільного 

морозива. Вся ця смакота знаходиться у плоскому вафельному стаканчику, 

всередині вкритому шоколадом, який дуже зручно тримати у руці. Беручи до 

уваги розміри цього «Велетня» – можна сміливо стверджувати, що насолода 

буде тривати дуже довго. Відповідність його якості, було проведено згідно 

ДСТУ 4735:2007. 
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Органолептична оцінка та фізико-хімічні показники морозива 

«Велетень», зображено в табл. 1. 

 

 

 

Таблиця 1 – Якість морозива «Велетень» 
Показники Характеристика 

Органолептичні:  
Зовнішній вигляд Одношарове морозиво в вафельному 

стаканчику, без глазурі 
Смак та запах Чистий, характерний для даного  виду 

морозива, без сторонніх присмаків і запахів 
Колір Характерний для даного виду морозива, 

рівномірний за всією масою одношарового 
морозива 

Консистенція Однорідна, без відчутних грудочок жиру і 
стабілізатора 

Фізико – хімічні:  
Масова частка сухої речовини, % 33  
Масова частка жиру, % 10  
Масова частка сахарози, % 14,7  
Кислотність , Т◦ 21 
Збитість, % 72 
Швидкість танення, хв. 30 

 

За органолептичними показниками морозиво «Велетень» відповідає усім 

вимогам ДСТУ. Можна сказати, що це є доброякісне морозиво, яке має чистий, 

характерний смак з приємним ароматом та має рівну, гладку консистенцію. 

Без сторонніх присмаків та запахів. 

Хімічні показники коливаються в межах норми, які є допустимі для 

даного морозива. Під час перевірки брали до уваги масову частку жиру, цукру 

та сухих речовин, наявність штучних барвників і немолочних жирів. Для 

дослідження збитості морозива було взято зразок морозива, і по результатам 

дослідження було встановлено, що даний зразок повністю відповідає умовам 

стандарту. Це свідчить про те, що до морозива було введено стабілізатори 

високої якості, сировина високої якості та було дотримано технології 

виробництва. Щодо швидкості танення морозива, що по результатам морозива 
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сягала 30 хв, не перевищує встановлену норму, яка в свою чергу добре 

відзначила гарну консистенцію морозива.  

Збитість морозива  визначають на виробництві і регламентують 

технічними можливостями технологічного обладнання, але яка не повинна 

перевищувати 160 % ДСТУ 4733-2007. Жодне морозиво з досліджуваних 

зразків не перевищувало норми. 

Аналіз отриманих результатів свідчить, що кислотність усіх зразків 

відповідала вимогам ДСТУ 4733 - 2007. Вміст сухих речовин та загальний 

вміст цукру та жиру в досліджуваних зразках відповідав вимогам нормативної 

документації. 

Якість морозива залежить від якості сировини, дотримання 

обґрунтованих технологічних параметрів виробництва, умов зберігання. 

Показники досліджуваних зразків мають гарну оцінку. 

Морозиво швидко псується, як і всі молокопродукти.  Не варто купувати 

в спеку розталий стаканчик чи брикет, бо в ньому стрімко розмножуються 

мікроорганізми. У виробництві морозива широко використовують такі види 

молочної сировини та молочних продуктів: молоко незбиране та знежирене, 

маслянку, сироватку молочну, вершки, згущене молоко з цукром та без нього, 

з кавою, какао, цикорієм, молоко згущене стерилізоване, вершки згущені з 

цукром, сироватку згущену, концентрати білків, суху сироватку, казеїнати, 

сухе незбиране та знежирене молоко, сухі вершки, сухі суміші для морозива, 

закваски кисломолочні, масло вершкове несолоне та топлене, масло 

шоколадне, йогурт та ін. Молочний жир, як відомо, в порівнянні з іншими 

харчовими жирами є найбільш цінним. Він відрізняється приємним смаком, 

високою засвоюваністю, унікальний за складом, що включає кілька десятків 

жирних кислот. 

Не малий вплив на якість морозива має вид та якість споживчої тари, від 

чого залежить не тільки якість самого продукту та термін його зберігання, а й 

загальне сприйняття товару споживачем. Морозиво − продукт десертної 
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групи, перевагою якого є отримання насолоди, тому вибір тари зумовлено її 

здатністю зберігати якість і приваблювати своїм зовнішнім виглядом. 

Тара, пакувальні матеріали і способи пакування повинні забезпечити 

збереження якості морозива під час його зберігання, транспортування і 

реалізації. Використовуються тара та пакувальні матеріали для контакту з 

харчовими продуктами згідно з чинними нормативними документами, або з 

дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. 

Під час зберігання морозиво легко набирає сторонні запахи з повітря та з 

таропакувальних матеріалів, може також змінюватися колір продукту. При 

порушенні режимів зберігання можуть статися суттєві зміни з основними 

складовими морозива – жиром, білком та ін. Дрібно фасоване морозиво може 

втрачати вагу до 1,5 % при зберіганні протягом 3-х місяців. На підприємствах-

виробниках і на холодильниках морозиво зберігають за температури не вище 

за -18° С і відносної вологості повітря 85-90 %. Під час випуску в підприємства 

морозиво повинно мати таку температуру: загартованого на молочній основі 

не вищу за -1о С, на фруктово-ягідній основі - не вищу за -14, м'якого - не вищу 

за -5. У торгівельній мережі температура зберігання загартованого морозива 

не повинна перевищувати -12° С. При зберіганні морозива за температури 

мінус 24±2° С термін зберігання може бути подовженим до 12 місяців [4]. 

Термін придатності, залежно від температури зберігання, наведено в 

таблиці 2.   

Таблиця 2 – Термін  придатності морозива [1] 
 

Назва морозива 
Строк придатності, 

місяців, за температури 

мінус  
(18 ± 2)° С 

мінус 
(24 ± 2)° С 

Молочне 10 12 
Вершкове 10 12 
Пломбір 10 12 

Торти, кекси, рулети, тістечка 6 7 
Морозиво для хворих нацукровий   діабет 2 3 
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Під час зберігання в морозиві можуть збільшуватися кристали льоду та 

лактози, цьому сприяють високі температури зберігання та їх значні 

коливання (так званий «тепловий шок»). «Тепловий шок» — це циклічні зміни 

температури зберігання морозива протягом тижня, коли 6 годин при мінус 20° 

С чергуються з 6 годинами при мінус 5° С.  

Не допускається: 

- коливання температури більше 2о С; 

- зберігати з продуктами, що мають специфічній запах; 

- здійснювати перевезення в авторефрежераторах, якщо у них 

температура вища -12 о С; 

- здійснювати тривале зберігання морозива при температурі -12 о С і вище, 

так як збільшуються розміри кристалів льоду і споживні властивості морозива 

при цьому погіршуються. 

Отже,  в результаті проведення характеристики якості морозива 

органолептичними та фізико-хімічними методами, було встановлено, що  

зразок досліджуваного морозива відповідає вимогам ДСТУ за 

органолептичними та фізико-хімічними показниками.  
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СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ КАНЦЕЛЯРСЬКОГО ПРИЛАДДЯ 

У роботі наведено аналіз розвитку ринку канцелярських товарів в Україні, 

проаналізовано товарну структуру ринку, склад імпорту в цій структурі та 

вітчизняних товарів, обсяги реалізації канцелярських товарів на ринку 

України, виявлено основні проблеми, запропоновано напрями їх вирішення та 

покращення сучасної тенденції на цьому ринку 

Ключові слова: канцелярські товари, шкільно-письмові товари, ринок, імпорт 

На сьогодні ринок канцелярських товарів в Україні висококонкурентний 

і низькомаржинальний. Велика частина товарів – імпортна, їх постачають із 

Китаю та Європи. Однак останнім часом, продукція, що вироблена в Україні, 

стала користуватися попитом завдяки значно зниженій ціні. Це призвело до 

того, що деякі імпортери стали замовляти випуск товарів під власною 

торговою маркою за рахунок використання потужностей українських 

виробників. Найбільш відомими іноземними виробниками є - ТМ Buromax, 

Skiper і Economix. 

В Україні добре налагоджено виробництво шкільно-письмової та 

канцелярської продукції зокрема, блокноти, щоденники, зошити, альбоми 

(значна частка в сегменті шкільних товарів (до 90%)) кулькові ручки, скотч, 

фарби, пластилін, настільні пластмасові вироби, папки реєстратори та інше 

приладдя для діловодства. 

Споживчий ринок канцелярських товарів значно насичений, проте 

вітчизняних виробників відносно мало. Насичення канцелярських виробів 

забезпечує переважно імпортна продукція з Європейських країн, а також з 

Китаю, Тайваня та Малайзії. Проте, такі канцелярські товари 

характеризуються низькою якістю або є контрофактом. Вхід на ринок 

ускладнений високою конкуренцією серед імпортерів.  

Варто зауважити, що і на сьогодні обсяг ринку канцелярських товарів 
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оцінюється в 150-200 млн. USD. Близько 70% ринка складають товари 

імпортного виробництва, до 20 тис. найменувань. Порівняно невелика 

кількість «офіційних» імпортерів пояснюється тим, що практично на 80% 

канцтоварів встановлені заборонні мито, що заганяє більшу частину ринку в 

«тінь» [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У різні періоди, аналізу ринку 

канцтоварів присвятили безліч своїх наукових робіт такі науковці, як О.І. 

Чайкова, Т.А. Полякова [3] які проаналізували розвиток канцелярського 

ринку, К.А. Корженко [4], який визначив залежність торгівлі канцелярськими 

товарами від місця його розташування. виділення не вирішених раніше частин 

загальної проблеми. Варто зазначити, що сьогодні не є визначеною 

перспектива розвитку вітчизняного ринку канцелярських товарів, зокрема по 

видах та різновидах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Група канцелярських товарів 

охоплює широкий асортимент різних виробів повсякденного попиту. ними 

користуються практично всі верстви населення. На сьогодні асортимент цих 

товарів значно розширився, з’явилась велика кількість нових товарів 

різноманітного оформлення. Канцелярські товари діляться на дві основні 

групи, а саме товари для школи та офісні товари.  

На вітчизняному ринку представлено значно широкий асортимент 

приладдя для діловодства, а саме; бокси для архівації; візитниці; обкладинки, 

папки-органайзери для документів; папки з прижимом; папки з файлами; 

папки картонні; папки на гумці; папки на кільцях; папки на блискавці, на 

липучці; папки-конверти на кнопці; папки-кутики, папки-обкладинки; папки-

планшетки; папки-реєстратори; папки-швидкозшивачі; портфелі та папки зі 

шкірзамінника; портфелі, папки пластикові; розділювачи; файли. 

Попит на товари для школи має сезонний характер, торгівці роблять 

основні продажі саме перед початком навчального року. Через це головними 

клієнтами підприємств, які реалізують канцелярські товари, є інші юридичні 

особи та фізичні особи-підприємці, а також державні служби, які придбають 
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товари для офісу. Також одним з факторів, що висунув товари для офісу 

вперед відносно товарів для школи є залежність канцелярського ринку від 

демографічного стану в країні, адже чим більше народжуваність, тим більше 

майбутніх школярів та потенційних клієнтів для цього ринку. 

Переваги зазначених ринкових сегментів послідовно змінювалися 

відповідно до підвищення культури вжитку канцелярського приладдя, а також 

зміни фінансових можливостей корпоративних споживачів та зростання 

доходів населення. 

Проаналізувавши ринок канцелярських товарів, варто відзначити зміни 

роздрібного обсягу продажу канцелярських товарів на ринку (табл. 1). 

Таблиця 1 – Обсяг реалізації канцелярських товарів на ринку України 

Рік Роздрібний товарообіг 
канцелярськими 

товарами, млн. грн. 

Роздрібний товарообіг 
непродовольчими 

товарами млн. грн. 

Частка канцелярських 
товарів від загального 

товарообігу, % 
2015 1 008,1 230 456,6 0,43 
2016 1 070,8 242 340,8 0,44 
2017 980,8 257 286,8 0,38 
2018 1 309,3 287 321,7 0,45 

 

Виробництво канцелярських товарів в Україні зростатиме протягом 

наступних п’яти років в середньому на 0,6-0,8% щорічно. Така тенденція 

підтверджується результатами прогнозування частки вітчизняних 

канцелярських товарів, що реалізовуватимуться через мережу підприємств. 

Вона зростатиме приблизно на 0,6 пункти щорічно. Гуртовий та роздрібний 

продаж також зростатимуть. Причому приблизно однаковими темпами, а саме 

0,7-0,8% за рік. таке зростання є невеликим, тому не здатне суттєво змінити 

попит на ринку канцелярських товарів, проте може підтримати його на 

постійному рівні. 

Роздрібний продаж шкільно-письмових товарів здійснюється через 

спеціалізовані підприємства, зокрема фірмові підприємства з універсальним 

асортиментом непродовольчих товарів, спеціалізовані відділи (секції) 

підприємств з універсальним асортиментом продовольчих товарів, 

підприємства роздрібної торгівлі споживчої кооперації, дрібно-роздрібну 
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торговельну мережу. 

Оскільки шкільно-письмові товари є підгрупою канцелярських товарів, 

в подальшомубудемо розглядати організацію продажу канцелярських товарів. 

так, в окремий відділ шкільно-письмові товари виокремлюють в 

спеціалізованих канцелярських крамницях. 

Роздрібна торгівля канцелярськими товарами може здійснюватися 

декількома різновидами магазинів. По-перше, це спеціалізовані магазини. По-

друге, універмаги, які пропонують подарунковий та представницький 

асортимент.  

Супер- та гіпермаркети, кількість яких постійно зростає в Україні 

останнім часом, також пропонують серед свого асортименту канцелярію. До 

того ж вони «перетягують» значну частину забезпечених покупців. 

Переваги крупних торговельних мереж полягають в тому, що їх 

відвідувачам зручно купувати все необхідне в одному місці, до того ж такі 

магазини можуть працювати на дуже низьких цінах, привабливих для усіх 

верств населення, а також мають у своєму складі широкий асортимент 

канцтоварів [4]. 

Для кращого розуміння потреб ринку досліджене середнє споживання 

канцтоварів на одного офісного працівника, які є одними з основних 

споживачів на цьому ринку (табл. 2). 

Таблиця 2 – Сегментування споживачів залежно від місця розташування  

підприємства роздрібної торгівлі 
Група Опис основного сегменту споживачів 

Торговельні 
майданчики, 
ринки 

споживачі жіночої статі, пенсіонери або жінки пенсійного віку з низьким 
рівнем доходу, які раз на тиждень купують канцелярські товари, при 
цьому мотиваційними факторами для них виступають ціна товару та 
зручне місце розташування торговельного об’єкта 

Відділи в 
універсальних 
магазинах 

Споживачі з високим або середнім рівнем доходу від 20 до 60 років, які 
постійно купують канцелярські товари з частотою раз на тиждень або раз 
на місяць. Для них основними впливовими факторами є якість товару та 
тривалий зручний графік роботи. За родом занять основну кількість 
складають підприємці, державні службовці, працівники творчих 
професій, офісні працівники 

Спеціалізовані 
магазини 
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У переходах 
станцій 
метрополітен-ну 

Студенти, робочі, клерки, державні службовці та працівники торгівлі, що 
купують канцелярські товари постійно та в моменти необхідності за 
частотою придбання раз або декілька разів на тиждень. в результаті 
низького рівня доходу орієнтуються на низьку ціну, за відсутності 
вільного часу задоволені зручним місцем розташування та тривалим 
графіком роботи 
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Організації, 
заклади та 
установи, які 
мають вільний 
вхід 

Працівники (офісні працівники, державні службовці та працівники 
творчих професій), клієнти або пацієнти цих організацій із середнім 
рівнем доходу, які постійно купують товари у цьому місті, але частіше в 
разі виникнення необхідності в цьому. вигідне розташування 
торговельного об’єкта – це основний стимулюючий фактор придбання 
товарів для цього споживчого сегменту 

Заклади вищої 
освіти 
(наявність 
перепускної 
системи входу) 

Працівники та студенти цих навчальних закладів, які купують товари 
кожного дня або декілька разів на тиждень. вигідне місце розташування 
стимулює споживчу активність, але високі ціни – це основний 
негативний фактор, який відлякує покупців. частіше респонденти 
купують канцелярські товари в цих місцях в разі виникнення гострої 
необхідності та відсутності поблизу підприємств-конкурентів 

 

З метою виокремлення найбільш суттєвих факторів, що впливають на 

обсяги реалізації, в результаті застосування багатофакторного регресійного 

аналізу побудовано економіко-математичну модель, яка відображає рівень 

впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на загальний обсяг реалізації 

канцелярських товарів. Рівняння багатофакторної регресійної моделі має 

такий вигляд: 

Y = 36,16х2 + 22,52х4 +12,11х5+ 404,67х6 – 826,70, (R2 = 0,9), 

де Y – обсяг реалізації канцелярських товарів, тис. грн.; 

х2 – кількість конкурентів в радіусі 200 м., од.; 

х4 – розмір торговельної націнки, %; 

х5 – торговельна площа, м2; 

х6 – кількість торговельного персоналу, ос. 

Формула складена авторами на основі матеріалів дослідження [5]. 

Ринок канцтоварів усіх країн зростає швидкими темпами, що пов’язане з 

відкриттям нових компаній і, відповідно, нових офісів. Крім того, зростає 

число так званих домашніх офісів, тому попит на канцтовари не знижується. 

Одна з головних тенденцій на ринку канцелярських товарів – зміна дизайну 

товарів. У моді ергономічні форми: прямі кути поступаються округлим 

поверхням. Розширюється колірна гамма: замість сірого та чорного кольорів 

з’являються яскраві; популярні металізовані та флуоресцентні відтінки. 

Наприклад, у Польщі ринок канцелярських товарів порівняно з українським 

розвинений вперед на п’ять років через захист держави вітчизняних 
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виробників [6]. 

Нині учасники ринку активізуються та починають співпрацювати з 

іноземними партнерами, які не тільки стежать за якістю продукції, але й 

надають українським підприємствам право користуватися європейськими 

технологіями виготовлення. 

Найбільшим попитом з боку державних установ користуються товари 

загального користування, наприклад папір форматний, який використовується 

в усіх офісах та конторах державного та недержавного рівнів, а також інша 

продукція, що повсякденно купується українцями. 

Отже, завдяки підвищенню якості товарів багато українських 

підприємств змогли підвищити попит саме на вітчизняний товар. У зв’язку з 

цим зростає здорова конкуренція серед підприємців, які все частіше 

пропонують якісні вироби за зниженими цінами. 

Вітчизняний ринок канцелярських товарів досить насичений, має свою 

постійну клієнтуру та охоплює незначну частину від обігу всієї торгівлі. Однак 

цей ринок дуже залежить від сезонності, потреб бізнесу, розвитку сучасних 

технологій, а також від кризових тенденцій. 

За підсумками аналізу ринку можна визначити його основі тенденції 

розвитку, канцелярський ринок стабільно, проте незначно зростає, а також 

поступово займає нові сегменти ринку (0,7–0,8% за рік). Таке зростання є 

невеликим, проте стабільним для підтримання наявного стану ринку.  

Відтак, напрямами покращення стану ринку канцелярських товарів та 

подальше удосконалення їх асортименту, на нашу думку мають бути такими: 

– підтримка вітчизняних виробників з боку держави, шляхом підняття 

мита на кордоні на імпортні товари; 

– розробка пільгових канікул або кредитна допомога для підприємств-

виробників канцелярських товарів; 

– розробка нових досліджень та нових товарних одиниць. 

Підприємці, виробники, а також торговці на ринку канцелярських 

товарів можуть: 
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–  розширяти свій асортимент; 

– налагоджувати торгові зв’язки з вітчизняними підприємствами як 

основні постачальники матеріалів, товарів для вироблення та реалізації 

канцелярських товарів; 

– розробити унікальні канцелярські товари для можливого експорту; 

– створити мережу магазинів, яка б займалась реалізацією в певних 

регіонах та можливих місцях продажу з урахуванням усіх нюансів, переваг та 

недоліків такої торгівлі. 
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Найважливішою складовою культури торгівлі є торговельне 

обслуговування покупців, тобто діяльність торговця (продавця) при 

безпосередньої взаємодії з покупцем, яка спрямована на задоволення його 

потреб у процесі придбання товару та/або послуги. Якість обслуговування 

покупців в підприємстві торгівлі визначається великою кількістю елементів, 

взаємодія яких формує певну систему [1]. Чим більш досконала система 

торговельного обслуговування, тим вищий рівень його якості у конкретному 

підприємстві торгівлі і тим значнішою буде його конкурентна перевага. Саме 

необхідність цілеспрямовано впливати на підвищення 

конкурентоспроможності об’єкта торгівлі [2] визначає напрямки досліджень з 

питань оцінювання якості обслуговування. Таким чином, базовою умовою 

отримання належної інформації про певні індикатори є наявність усучасненої 

методики і критеріїв оцінювання рівня обслуговування покупців. 

Окремі аспекти якості обслуговування покупців на об’єктах торгівлі 

висвітлені у працях таких зарубіжних вчених, як: Г. Амстронг, Б. Берман, Ф. 

Котлер тощо. Дослідженнями в цій сфері займалися також українські вчені, 

серед яких: В. Апопій, І. Бланк,З. Герасимчук, Н. Голошубова, Б. Гринів, О. 

Євтушенко, І. Кіріченко, І. Маркіна, Р. Обідець, І. Решетнікова, Л. Рибалко, С. 

Рудницький, О. Сербіна, В. Симонова, А. Чорний,О. Шубін та ін. Не зважаючи 

на наявність значної кількості наукових досліджень, деякі питання, пов’язані 
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з оцінюванням рівня обслуговування покупців у сучасних умовах існування 

торгового бізнесу, не отримали достатньо повного відображення.  

Метою статті є осучаснення методики і критеріїв оцінювання рівня 

обслуговування покупців в умовах активізації інтегральних процесів у сфері 

торгівлі і посилення тиску з боку конкурентів.  

Серед показників, що характеризують діяльність підприємств роздрібної 

торгівлі, важливе місце займає рівень обслуговування покупців [3]. Від нього 

значної мірою залежить успіх підприємства у конкурентній боротьбі на 

споживчому ринку, його імідж і навіть ринкова вартість. Рівень 

обслуговування покупців виявляється у процесі реалізації товарів і 

характеризує цей процес. Результатом цього процесу є задоволення потреб 

покупців у товарах. Тому всі внутрішні фактори економічного, організаційно-

технічного і технологічного характеру, що впливають на товарооборот 

підприємства торгівлі, визначають також і стан торговельного 

обслуговування, відображаючи умови торговельної діяльності. і залежність 

від роботи відповідних служб апарату управління торговельного підприємства 

і керівництва. Вони налагоджують механізм комерційних відносин, процес 

постачання товарів, впровадження прогресивних технологій обслуговування 

покупців та забезпечують розв’язання інших проблем, що виникають у процесі 

функціонування торговельної об’єктів. Все це майже не залежить від 

торговельно-оперативних працівників, а лише створює передумови для 

успішної їх роботи. Від персоналу торговельного підприємства повністю 

залежить лише якість самого процесу обслуговування покупців на момент 

продажу товарів. Тут важливу роль відіграють професійна майстерність 

продавця, його особиста культура, витримка, такт, зацікавленість у 

результатах праці. 

Таким чином, високий рівень торговельного обслуговування 

забезпечується ефективним поєднанням належної організації обслуговування 

з якістю процесу обслуговування. 

Поняття «рівень обслуговування покупців» визначається наявністю 
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конкретних елементів, які відіграють різну роль у забезпеченні цього рівня. До 

найбільш важливих елементів відносяться [4]: 

- наявність у магазині широкого і стійкого асортименту товарів, що 

забезпечує задоволення попиту; 

- застосування прогресивних методів продажу товарів, що забезпечують 

найбільш зручні й мінімальні витрати часу на здійснення покупок; 

- надання покупцям додаткових торговельних послуг, пов’язаних зі 

специфікою реалізованих товарів; 

- широке використання засобів внутрішньої реклами й інформації; 

- висока професійна кваліфікація персоналу, який безпосередньо 

здійснює процес обслуговування покупців; 

- повне дотримання встановлених правил продажу товарів і правил 

торговельного обслуговування [5]. 

Для кількісної оцінки якості торговельного обслуговування покупців 

існує система показників, які відображають стан товарної пропозиції, 

організації процесу продажу товарів і обслуговування покупців: 

- коефіцієнт завершеності покупок; 

- коефіцієнт, що характеризує рівень надання послуг покупцям; 

- коефіцієнт, що характеризує затрати часу покупців на купівлю товарів; 

- коефіцієнт, що характеризує якість обслуговування на думку покупців; 

- коефіцієнт оновлення товарного асортименту; 

- коефіцієнт гармонійності товарного асортименту; 

- коефіцієнти широти, глибини, стійкості асортименту. 

Під час аналізу рівня торговельного обслуговування кожен із основних 

елементів, що визначають цей рівень, повинен отримати кількісну оцінку і 

бути врахованим при визначенні узагальнюючого показника. 

На наш погляд, для оцінки рівня обслуговування покупців доцільно 

використовувати такі часткові показники: стійкість асортименту товарів, 

впровадження прогресивних методів продажу товарів, додаткове 

обслуговування покупців, затрати часу покупців на очікування 
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обслуговування, завершеність покупки товарів, якість праці колективу. 

Для знаходження коефіцієнта стійкості асортименту товарів Кст 

рекомендується здійснювати перевірки дотримання асортиментного переліку 

товарів не рідше від двох разів на місяць [6]. В українських магазинах 

неухильно звужується асортимент товарів. У 2017 році цей процес буде тільки 

наростати. Винятком можуть стати супермаркети великих торговельних 

мереж з іноземним капіталом, такі як «Ашан», «Новус», «Метро». У всіх інших 

– проблеми з розрахунками, тому асортимент товарів може скоротитися в 

будь-якій товарній групі до однієї-двох позицій. Для усунення цієї негативної 

тенденції підприємцям необхідно удосконалювати грошові відносини, що 

становлять зміст фінансової діяльності підприємства. 

Коефіцієнт впровадження прогресивних методів продажу товарів 

розраховується для продовольчих і непродовольчих магазинів окремо або 

комбінуванням таких методів отримання товарообороту, як 

самообслуговування, за зразками, за замовленням тощо. Розвиток ринкових 

відносин в Україні суттєво змінює економічне середовище функціонування 

торговельних підприємств. Головною ознакою цього середовища є 

конкуренція, тому необхідність дотримання принципів повної самостійності 

та відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності 

зобов’язує підприємців уважніше ставитись до розробки стратегії розвитку 

власного торговельного бізнесу. Практика господарювання українських 

торговельних підприємств свідчить, що заявлені цілі і пріоритети розвитку 

відповідають умовам діяльності, насамперед, у сфері оффлайн-торгівлі, тобто 

традиційну форму реалізації продукції. Для організації такого бізнесу 

необхідна реальна торгова площа, штат продавців і менеджерів, складські 

приміщення та інші необхідні складові традиційної торгівлі. На утримання 

торгівельної точки потрібно витратити більшу кількість ресурсів, ніж на 

обслуговування інтернет-магазину. З метою скорочення витрат магазини з 

реального світу переходять у віртуальний, підвищуючи таким чином свою 

конкурентоспроможність. При реалізації товарів в електронному режимі 
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підприємці заощаджують, в першу чергу, на оренді приміщень і витратах на 

оплату праці. Слід зауважити, що на теперішній час онлайн- і оффлайн-бізнес 

взаємно доповнюють один одного за структурою. Реальний магазин може 

містити віртуальний торговельний майданчик і навпаки, при розвитку бізнесу 

в мережі Інтернет надалі з’являється перспектива організації оффлайн-

торгівлі.  

Коефіцієнт додаткового обслуговування покупців розраховується на базі 

порівняння кількості додаткових послуг, які фактично надавались покупцям, і 

кількості додаткових послуг, передбачених переліком. Надання додаткових 

послуг у торгівлі споживачам є невід’ємною складовою (чинником) якості 

торговельного обслуговування. Це може бути консультація фахівців, 

позамагазинна інформація про товари, демонстрація нових товарів, 

випробування товарів у дії, підбір і відправка товарів на прохання іногородніх 

покупців, виставка зразків до свят і попередній прийом замовлень, дегустація 

виробів, короткочасне зберігання товарів тощо. В умовах загострення 

конкурентної боротьби реалізація таких послуг дозволяє отримати більший 

товарооборот при незмінному фізичному обсязі товарів. Крім того, ця 

складова якісного обслуговування вигідно позиціонує магазини порівняно із 

стихійною і нецивілізованою торгівлею. 

Середні фактичні затрати часу покупців на очікування обслуговування 

визначаються на основі хронометричних спостережень у період найбільш 

інтенсивного потоку покупців у торговельному підприємстві за елементами 

затрат часу покупців (очікування обслуговування, консультація, очікування 

розрахунку, розрахунок на касовому вузлі, отримання товару). За кожним з 

цих елементів затрат часу проводиться не менше ніж 20 вимірів, наоснові яких 

здійснюють розрахунок середніх значень показників. 

Для розрахунку коефіцієнта завершеності покупки товарів Кзав проводять 

вибіркові спостереження потоків покупців. На основі отриманих даних 

визначають середньоденну кількість відвідувачів торговельних об’єктів. 

Визначання коефіцієнта якості праці колективу Кяп проводиться на основі 
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обліку якості праці підлеглих працівників, у процесі якого фіксують 

показники, які підвищують і знижують якість праці згідно з нормативними 

вимогами до якості праці. На основі цієї інформації знаходять суму 

нормативних коефіцієнтів за всіма підвищувальними і понижувальними 

показниками якості роботи кожного працівника і розраховують 

узагальнюючий коефіцієнт якості праці за звітній період. 

У сфері торгівлі значення трудових ресурсів важко переоцінити: саме від 

продавця здебільше залежить чи відбудеться покупка і яким буде середній чек. 

Трудові ресурси є найважливішим чинником, що визначає якість роботи 

підприємства торгівлі і можливість досягнення поставлених перед ним 

поточних і стратегічних цілей. Особлива роль трудових ресурсів у діяльності 

підприємства обумовлена тим, що лише в результаті їх взаємодії з 

матеріальними, фінансовими, управлінськими та іншими ресурсами 

досягається здійснення технологічно та економічно ефективного торгового 

процесу. Попит на кваліфікований лояльний до фірми персонал, що має досвід 

роботи в торгівлі, зростає. Ринок може відповісти на цей виклик, в основному, 

кількісно, пропонуючи претендентів, що мають уявлення про роботу продавця 

як про щось непрестижне, тимчасове, таке, що не вимагає значних  зусиль. 

Звичайно,  плинність кадрів,  а вона складає в  середньому 5-10 % на місяць, 

характерна для комерційної діяльності і не існує ідеальних засобів, здатних 

змінити специфіку самої торгівлі. Проте управляти процесами, пов’язаними з 

персоналом, можливо і необхідно. 

Середня заробітна плата лінійного персоналу складає 3-4 і більше тис. 

грн, що є сумірним з макроекономічними показниками країни по оплаті праці. 

Отже, причини плинності кадрів слід шукати в самому підході роботодавця до 

системи кадрового забезпечення, який вважає цій бік діяльності підприємства 

чимось вторинним у порівнянні із стратегічними планами експансії ринку і 

нарощування обсягів продажів. При цьому випускається з виду те, що 

стратегічні цілі підприємства можна досягнуті тільки за рахунок ефективного 

використання його сукупного ресурсного потенціалу, найважливішою 
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складовою частиною якого є трудовий (кадровий) потенціал.  

Керівництву підприємства, що прагне дістати стійкі позиції у сфері 

торгівлі, необхідно змінити систему взаємовідносин «роботодавець-найнятий 

персонал», вибираючи концепцію, побудовану на визнанні цінності людського 

фактору. На практиці це виражається в розробці й впровадженні системи 

управління персоналом з урахуванням мотивації, збалансованості системного 

і індивідуального підходу. Професіонали ніколи не забувають, що товар сам 

себе не продасть, бо такий же товар, як правило, є і у конкурентів. 

Аналізуючи такі розробки як BSC •  система збалансованих показників, 

KPI (Key Performance Indicator), метод MBO управління за цілями, 

грейдерування за допомогою бально-факторної оцінки посад і т. ін., слід 

зазначити: не існує єдиної універсальної методики для формування ефективної 

системи компенсації і мотивації персоналу для кожного підприємстві. 

Відповідальність власника якраз і проявляється в підборі команди фахівців, 

здатних вирішувати кадрові питання, і чий професіоналізм дозволяє вибрати 

таку варіацію (комбінацію) загальноприйнятих методик, в якій зважатиме на 

специфіку підприємства, його конкурентні переваги, особливості 

корпоративній культури тощо. 

Таким шляхом пішли великі представники рітейлу на українському ринку 

– «ФОЗЗІ-ФУД», «АТБ-маркет», «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», мережі 

«КОСМО», «Фокстрот», «COLIN'S UKRAINE» тощо. Фахівці з управління 

персоналом цих компаній розробляють та впроваджують програми кадрового 

резерву, програми по залученню випускників вишів (програма комплексного 

оплачуваного стажування «МЕТРО лідери»), програми з навчання кадрів 

безпосередньо на підприємстві (корпоративний університет «АТБ-маркету»), 

навчальні тренінги в навчальних магазинах (навчальний центр «Модель 

торговельного об’єкта «Космо»), спеціальні сайти для здобувачів («Кар’єра в 

МЕТРО») та інші. У виграші залишаться підприємці, які вже сьогодні 

цілеспрямовано формують кадрову політику, вибудовуючи ефективну 

систему мотивації персоналу. 
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Коефіцієнт культури обслуговування на думку покупців Кдпвимірюється 

відношенням кількості покупців, які дали відмінну і добру оцінку культурі 

обслуговування, до кількості опитаних. Він висвітлює думки самих покупців, 

має найбільшу вагомість і дорівнює одиниці. Цей  коефіцієнт рекомендується 

визначати щоквартально методами вибіркового опитування в години 

дослідження потоку покупців.  

В останні роки з’явилось нове поняття «управління досвідом» покупця, 

яке ґрунтується на зацікавленості в будь-якій взаємодії з покупцем, а не лише 

у формалізованих системах управління клієнтською базою. Воно стосується 

сприйняття підприємством цінності самого покупця [7]. У період зниження 

платоспроможності покупець втрачає лояльність до брендів і з легкістю 

готовий змінити одну торгову мережу на іншу, якщо йому запропонують 

вигідніші умови [8]. Тому торговці мають завжди бути в курсі купівельних 

переваг свого цільового сегменту споживачів і відповідати їм, розуміти 

портрет свого споживача і моделювати його поведінку. Крім того, треба 

намагатися передбачати очікування покупців, пропонуючи відповідну опцію. 

Таким чином, наведені часткові показники характеризують основні 

елементи, які визначають рівень торговельного обслуговування. 

Інформаційною базою для розрахунку цих показників можуть слугувати 

оперативні дані, отримані шляхом проведення спеціальних вибіркових 

обстежень роботи торговельного підприємства. 

Для визначення узагальнюючого показника рівня торговельного 

обслуговування колишнім Українським науково-дослідним інститутом 

торгівлі і громадського харчування встановлена така значущість кожного із 

часткових показників рівня обслуговування (табл. 1) [9]. 

Таблиця 1 – Значущість показників рівня якості обслуговування[11] 

Назва показника рівня якості обслуговування 
Значущість показників у 
загальному рівні якості 
обслуговування, бали 

Стійкість асортименту товарів, Кст 0,21 
Впровадження прогресивних методів продажу товарів, 
Квпм 

0,14 
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Додаткове обслуговування покупців, Кдод 0,08 
Затрати часу покупців на очікування 
обслуговування, Коч 

0,18 

Завершеність покупки товарів, Кзав 0,18 
Якість праці колективу, Кяп 0,21 
Коефіцієнт культури обслуговування на думку покупців, 
К 

1,0 

  
З урахуванням встановленої значущості показників у загальному рівні 

якості обслуговування (див. табл.) розраховують узагальнюючий показник 

рівня обслуговування покупців Кр обсл за формулою 

  К дпК япК завК очК додК вмпК стКр обсл  21,018,018,008,014,021,0 /2(1) 

Непродовольчий магазин може бути віднесений до підприємств з 

достатнім рівнем обслуговування, якщо значення Кр обсл ≥ 0,7, а продовольчий 

– якщо Кр обсл ≥ 0,8. 

Перелік нормативних показників, що підвищують чи знижують якість 

обслуговування, та його кількісні параметри визначають самі менеджери чи 

інші представники управлінського апарату відповідно до конкретних торгових 

одиниць. Але на наш погляд на підприємствах торгівлі слід звертати більшу 

увагу на можливості реалізації товарів і послуг в онлайн-просторі. Ми також 

вважаємо, що значення коефіцієнту 0,08 для такої важливої складової 

показника «коефіцієнт рівня обслуговування» як коефіцієнт додаткового 

обслуговування покупців замалий для сучасних реалій існування торгового 

бізнесу. Пропонуємо такий розподіл вагомості коефіцієнтів за рахунок 

зменшення коефіцієнту стійкості асортименту товарів і значущості показника 

«затрати часу покупців на очікування обслуговування».  

  К дпК япК завК очК додК вмпК стКробсл  22,018,016,014,014,016,0 /2      (2) 

Запобігаючи зауваження з боку фахівців про першочерговість саме 

показників «стійкість асортименту товарів» і «затрати часу покупців на 

очікування» згадаємо, що ці індикатори рівня торговельного обслуговування 

у сучасних реаліях існування торгового бізнесу розглядаються і враховуються 

управлінцями як такі, що забезпечують певні конкурентні переваги, тобто 

постійно контролюються. Дійсно, якщо пропозиція товарів і послуг не 
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задовольняє потреби покупців або вони витрачають багато часу на 

вистоювання у чергах, їх лояльність до певного об’єкту торгівлі може 

змінитися на користь конкурентів[11]. 

При необхідності в формулу узагальнюючого показника рівня 

торговельного обслуговування можна вводити нові субкоефіцієнти або 

вилучати ті з них, які втратили свою актуальність. Значущість показників у 

загальному рівні якості обслуговування також з часом може переглядатися. 

Однак їх сума повинна залишатися незмінною і дорівнювати одиниці. 

Порівняльний аналіз фактичних значень показників рівня 

обслуговування покупців в однотипних підприємствах торгівлі, відділах, 

секціях, що працюють приблизно в однакових умовах, дає можливість глибше 

вивчити вплив факторів, пов’язаних з торгово-технологічними процесами, 

організацією праці і управління, на результативність роботи.  

У великих зарубіжних торгових компаніях думка клієнтів про якість 

обслуговування та інші складові високого рівня сервісу є основою для 

розробки стратегії і тактики комерційної діяльності [10]. Одним з інструментів 

визнання рівня обслуговування з боку існуючих і потенційних покупців є 

анкетування. Розглянемо результати спостереження, у ході якого було роздано 

100 анкет (табл. 2).  
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Таблиця 2 – Недоліки і переваги процесу обслуговування з точки зору 

покупців[11] 

№ 
рангу Переваги Недоліки 

1 Дизайн інтер’єру  (15,6%) Відсутність онлайн-продажів  (29,7%) 

2 Знання цільової аудиторії (24,8%) Неадекватна оцінка кошторису 
витрат на додаткові послуги 

(12,6%) 

3 Професіоналізм персоналу (10,9%) Недостатність інформації в мережі 
Інтернету 

(18,3%) 

4 Зручність викладки товару (15,9%) Занадто висока концентрація 
дорогих товарів 

(8,3%) 

5 Організація післяпродажного 
обслуговування 

(5,9%) Мінливість кадрового складу, 
непослідовний сервіс 

(7,2%) 

6 Чесність і щирість (4,0%) Незавершене замовлення в строк (3,1%) 

7 Вміння слухати і 
консультувати 

(12,0%) Невдала покупка товарів (1,0%) 

8 Не знаю й інше (10,9%) Не знаю й інше (19,8%) 
  

Уява покупців про якісне обслуговування базується, насамперед, на 

розумінні їх потреб, сприятливому оточенні, вдалої викладки товару і 

можливості отримання послуг через мережу Інернет.  

Таким чином, рівень торговельного обслуговування як результат 

взаємодії організації обслуговування покупців і роботі персоналу визначає 

конкурентний статус об’єкта. Тому зусилля підприємців  мають бути 

спрямовувати на визначення нових підходів до вимірювання якості 

торговельного обслуговування покупців. 

Таким чином, зарезультатами дослідження сформульовані такі висновки: 

1. Якщо суспільство прагне бути економічно розвиненим, воно повинне 

створювати сприятливі умови для розвитку ринкових конкурентних відносин, 

зокрема в сфері внутрішньої торгівлі. 

2. Головною дійовою особою в торгівлі залишається покупець. Саме 

через призму його вражень і міри задоволення потреб необхідно оцінювати 

загальний рівень торговельного обслуговування в кожному конкретному 

підприємстві торгівлі. 

3. Необхідність цілеспрямовано впливати на підвищення 

конкурентоспроможності об’єкта торгівлі визначає напрямки досліджень з 
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питань оцінювання якості обслуговування. 

4. Перехід учасників ринкових відносин у сфері торгівлі на сучасну 

концепцію розвитку викликав зміни в механізмі їх функціонування, 

орієнтуючи на підвищення рівня обслуговування покупців.  

5. У сучасних реаліях торговельна діяльність суб’єктів господарювання 

потребує створення більш сучасної методики і критеріїв оцінювання рівня 

обслуговування покупців. 

6. Необхідною умовою для підвищення конкурентного статусу 

підприємства торгівлі є лояльність покупців. Уява покупців про якісне 

обслуговування базується на розумінні їх потреб, оптимальної атмосфери, 

вдалої викладки товару і можливості отримання послуг через Інернет. 

7. Розробки у цьому напрямі є дуже перспективними, тому що управління 

якістю торговельного обслуговування є одним з дієвих інструментів 

підвищення прибутковості підприємства. 
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Динамічні зміни середовища функціонування підприємства показали, що 

на сьогодні формування ефективної системи менеджменту в організації 

доцільно здійснювати з урахуванням коротко- або середньострокового 

прогнозу результатів його  діяльності, побудованого на групі основних 

економічних показників. В умовах сучасного ринкового середовища 

прогнозування відіграє ключову роль, оскільки є науково обґрунтованим 

передбаченням майбутнього, основою для планування, способом зниження 

невизначеності. 

Серед методів прогнозування найбільше розповсюдження отримали 

статистичні методи, оскільки вони мають найбільш розроблений апарат і за 

наявності необхідного обсягу достовірної інформації дають достатньо надійні 

прогнози. Особливе місце серед таких методів займають моделі одного 

часового ряду, оскільки вони: по-перше, є незамінними в умовах обмеження 

вихідної інформації, по-друге є основою для встановлення прогнозних оцінок 

факторних показників у багатофакторних моделях, по-третє, є основою для 

прогнозування сезонних коливань показників. 

Методологічним і практичним питанням прогнозування на основі 

статистичних методів присвячені роботи багатьох зарубіжних вчених, 

зокрема. БомховаІ. Дж, ВатсонаМ. В., ДікіД. А., КлементсаМ. П., ФуллераВ., 

ХендріД. Ф., Худакової М.В. Проблемам статистичного прогнозування 

присвячували свої роботи такі видатні радянські вчені якФренкельО. А., 

Четиркін Є. М., присвячують їх сучасні українські науковці: КлебановаТ. С., 

КулиничР. О.,. РудаченкоО. О, Ткаченко І. С.  та інші.  

Метою статті є аналіз та порівняння різних трендових моделей для 

прогнозування за даними одного часового ряду при оцінюванні динаміки 

показника валового прибутку МКП «Вінницька міська аптека». 

Одними з найпростіших та достовірних моделей прогнозування, що 

використовуються на практиці є модель тренду – регресійні моделі, в яких 

залежною змінною виступає досліджуваний нами показник, а незалежною – 

час або номер спостереження даного показника. Інакше кажучи, тренд – 
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математичний опис тимчасової тенденції. Оскільки тенденції зміни часових 

рядів соціально-економічних показників вельми різноманітні, то і тренди 

можуть мати різні форми  [2, с. 75]. 

Основна мета їх створення полягає у тому, щоб на їх основі зробити 

прогноз про розвиток досліджуваного процесу на майбутній проміжок часу. 

Прогнозування на основі часового ряду економічних показників відноситься 

до одновимірним методів прогнозування, що базуються на екстраполяції, 

тобто продовження на майбутнє тенденції, що спостерігалася в минулому. При 

такому підході передбачається, що прогнозований показник формується під 

впливом великої кількості факторів, виділити які або неможливо, або щодо 

яких відсутня інформація. У цьому випадку хід зміни даного показника 

пов’язують не з чинниками, а з плином часу, що проявляється в утворенні 

одновимірних часових рядів [4].  

Перевагою трендових моделей є простота розрахунків. Вони 

застосовуються для прогнозування попиту, динаміка якого характеризується 

монотонним зростанням або зниженням. Надійність прогнозів при цьому 

залежить від стійкості тенденції зміни попиту, яка може порушуватися в 

умовах кризового розвитку економіки. 

Недоліком трендових моделей прогнозування є те, що вони не 

дозволяють розкрити внутрішні взаємозв’язки процесу зміни попиту та 

чинників, що формують його рівень і динаміку. У цьому відношенні більш 

значними можливостями володіють факторні моделі оцінки і прогнозування 

попиту [6].  

Розглянемо метод екстраполяції на основі так званих кривих росту 

економічної динаміки. 

Використання методу екстраполяції на основі кривих зростання для 

прогнозування базується на двох припущеннях: 

 часовий ряд економічного показника дійсно має тренд, тобто 

переважну тенденцію; 
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 загальні умови, що визначали розвиток показника минулого, 

залишаться без істотних змін протягом періоду попередження. 

У даний час налічується велика кількість типів кривих росту для 

економічних процесів. Найбільш часто в економіці використовуються 

поліноміальні, експоненціальні і S-подібні криві зростання [1] . 

Процес діяльності аптеки хоч і розвивається візуально лінійно проте 

носить нелінійний характер. У якості моделей для прогнозування значень 

валового прибутку розглянемо такі  лінії тренду: лінійне, поліноміальне, 

експоненціальне та степеневе. Вибір найбільш придатної моделі будемо 

здійснювати на основі розрахованого коефіцієнту детермінації. 

Лінійний тренд 

= +  , 

де  –  рівень показника, що вирівнюється за  прямою і вільніий від 

коливань; 

 – початковий рівень тренда в момент або за період, що приймається за 

початок відліку часу t ;  

– середнє змінення за одиницю часу, тобто швидкість змінення або 

константа тренду. 

Лінійний тренд через швидкість зміни  добре відображує вплив багатьох 

інших чинників, які одночасно діяли в одиницю часу (доба, місяць, рік та 

ін.).  У такому разі тренд можна розглядати як узагальнений вираз дій 

комплексу факторів, тобто він є їхньою рівнодіючою. При цьому, на відміну 

від рівняння множинної регресії, самі чинники тут не показуються і вплив 

кожного з них не виділяється. За єдиний чинник приймається час [5]. 

При дослідженні рівня валового прибутку за 2008-2018 роки за 

допомогою лінійної моделі отримано рівняння прямої = 0,4689 + 106,11 

та  = 0.9035 (рис. 1). 

(1.1) 
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Рисунок 1 – Дослідження рівня валового прибутку за допомогою  

лінійної форми тренду 

 
Степенева лінія тренду 

= .   
Степенева лінія тренду є кривою, яка ефективно використовується для 

аналізу даних, які порівнюються та зростають у певній пропорції. Степеневу 
лінію тренду створити не можна, якщо дані містять нульові або від’ємні 
значення. Степенева лінія тренду рівня валового прибутку має такий вигляд 
(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Дослідження рівня валового прибутку за допомогою        

степеневої лінії тренду 
 

(1.2) 
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Експоненціальна лінія тренду  

=   , 

Експоненціальна лінія тренду є кривою, яка використовується для аналізу 

даних, що мають властивість зростати або спадати. Експоненціальну лінію 

тренду, так як і степеневу створити не можна, якщо дані містять нульові або 

від’ємні значення.Рівняння експоненціальної лінії тренду рівня валового 

прибутку підприємства має такий вигляд:   =  106,14 , та коефіцієнт 

детермінації  = 0,9078 (рис. 2.5). 

 
Рисунок 3 – Дослідження рівня валового прибутку за допомогою        

експоненціальної лінії тренду 
Поліноміальна лінія тренду  

= + +  ,   
де –  це константа параболічного тренду, його квадратичний параметр, 

що дорівнює половині прискорення процесу. 
Поліноміальна лінія тренду є кривою, яку застосовують для даних, що 

коливаються. За наявності постійного прискорення, яке забезпечується 
впливом важливих чинників поліноміальна форма тренду достатньо добре 
відображає процес прискорення або уповільнення розвитку процесу. У разі с 
< 0, тобто при негативному прискоренні, тренд відображує уповільнення 
зростання з збільшенням інтенсивності цього уповільнення. Порядок 
поліноміальної лінії можна визначити за кількістю таких коливань або за 
кількістю вигинів на кривій. Поліноміальна лінія тренду другого порядку має 

(1.3) 

(1.4) 
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лише одну вершину. Результатом дослідження рівня прибутку за допомогою 

поліноміальної моделі є функція =  0,5413  −  0,4689  +  106.11 та 

² =  0,2074 (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Дослідження рівня валового прибутку за допомогою        

поліноміальної лінії тренду 
 

Результати прогнозування наведені в таблиці 1. За представленими 

розрахунками можна зробити висновок, що всі три моделі мають досить 

низьке значення коефіцієнта детермінації. Найкращою в даному випадку є 

степенева модель. 

За представленими розрахунками можна зробити висновок, що всі три 

моделі, окрім поліноміальної мають досить високе значення коефіцієнта 

детермінації. Найкращою в даному випадку є степенева модель. Однак аналіз 

розрахованих прогнозних значень показує, що вони мало відрізняються між 

собою, і також мають малу відмінність від тих, які були отримані за 

допомогою методів середнього темпу зростання і середнього приросту. 

Таблиця 1- Вихідні та прогнозні дані для трендових моделей 

Назва 
показника 

Вихідні дані, тис грн. Прогноз на 2019 рік, тис. грн 

2015 2016 2017 2018 
Лінійний 

тренд 
Степеневий 

тренд 
Експоненціальний 

тренд 
Валовий 
прибуток 

100,5 124,9 143,3 118,4 125,6 128,9 127,8 
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Отже, їх також можна використати в діяльності підприємства в ролі 
планового показника валового прибутку. 

Ще одним поширеним підходом до прогнозування є використання 
інструментарію регресійного аналізу. Його основним завданням є визначення 
впливу факторів на результативний показник (в абсолютних показниках). 
Передусім для цього необхідно підібрати та обґрунтувати рівняння зв’язку, що 
відповідає характеру аналітичної стохастичної залежності між 
досліджуваними ознаками. Рівняння регресії показує як в середньому 
змінюється результативна ознака (Y) під впливом зміни факторних ознак 
(Xі).Метод регресійного аналізу вважається найдосконалішим з усіх 
використовуваних нині параметричних методів. Його доцільно застосовувати 
для обґрунтування проектних, прогнозних чи очікуваних показників. Для 
цього необхідно підставити в одержане рівняння регресії проектні значення 
факторів [4]. 

Розглянемо побудову лінійної багатофакторної регресійної моделі для 
показника доходу від реалізації продукції (Y). Оскільки кількість чинників, які 
можна включити в модель, обмежується кількістю рівнів наявного 
динамічного ряду то в даному випадку ми можемо розглянути лише 
двофакторну модель. В ролі чинників оберемо показники середньомісячної 
заробітної плати (X1) та фондовіддачі (X2). Вихідні дані для проведення 
розрахунків занесемо до таблиці 2. 

Таблиця 2 – Визначення основних показників для регресійної моделі 

Назва показника 
Од. 

виміру 
Значення показників 

2015 2016 2017 2018 

Дохід від реалізації продукції тис. грн 2318,4 2769,4 2823,7 2913,6 

Середньомісячна з/п 
працівника 

грн 4000 5000 5400 6000 

Фондовіддача - 0,57 0,65 0,62 0,61 

 
Для оцінювання параметрів моделі скористаємось стандартним засобом 

табличного процесора Анализ Данных – Регрессия. В результаті отримаємо 
наступну модель:  
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= −8016 + 10,5 + 4585,8     (1.5) 
Множинний коефіцієнт кореляції становить 0,9994, а коефіцієнт 

детермінації 0,9998. Це свідчить про високу якість побудованої моделі. Рівень 
значущості моделі за критерієм Фішера становить 0,03, що менше за 
загальноприйнятий рівень (0,05). Отже, модель є адекватною вихідним даним. 
Значущість коефіцієнтів регресії за t-критерієм Стьюдента становить: для a0 – 
0,03, для a1 – 0,03, і для a2 – 0,04,що також менше загальноприйнятого рівня. 
Отже, побудовану модель можна використовувати для прогнозування. 

Припустивши лінійну зміну чинників у майбутньому, оцінимо їх 

значення на 2019 р., скориставшись стандартною функцією табличного 

процесора ПРЕДСКАЗ. Тоді X1 2019 =6400 (грн), X2 2019=0,63. Підставивши 

ці значення в модель (1), отримаємо прогнозне значення результуючого 

показника: Y=3165,4 (тис. грн). Отримане значення цілком узгоджується з 

тими, які були отримані попередніми методами. 

Кількість підприємств, що займаються продажем фармацевтичною 

продукцією щороку збільшується, атому конкуренція на цьому сегменті ринку 

постійно росте. Тому для планування діяльності підприємства і оцінки 

тенденцій його розвитку у майбутньому доцільно використовувати сучасні 

економіко-математичні методи, і в першу чергу – економічне 

прогнозування.Нами розглянуто практичне застосування моделей до 

прогнозування показників діяльності МКП «Вінницька міська аптека». В ролі 

основних результуючих показників були обрані показники валового доходу 

від реалізації продукції та валового прибутку. В якості прогнозний моделей 

використані трендові та регресійні моделі. Отримані при цьому результати 

показали незначну розбіжність у прогнозах, що свідчить про їх практичну 

застосовність у плановій діяльності підприємства. 
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В статті виявлено місце ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» на 

ринку залізобетонних виробів в Україні, визначено і охарактеризовано 

основний асортимент та пріоритети у виробництві, розглянуто перспективи 

розвитку даного підприємства. 

Ключові слова: товар, залізобетонні вироби, будівельні матеріали, ринок, 

промисловість, будівельний комплекс. 

Економіка будь-якої країни дуже тісно пов'язана з промисловістю 

будівельних матеріалів. Ситуація, що склалася в будівельному комплексі, 

обсяги капітального будівництва та розмір залучених інвестицій в дану галузь 

мають значний вплив на економічне зростання всієї країни. Проте ринок 
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залізобетонних виробів не є стабільним. Вирішення задач підвищення 

ефективності виробництва залізобетонних виробів транспортного 

призначення на підприємствах, що діють у системі «Укрзалізниці», 

спрямоване на удосконалення технологічних режимів та зменшення 

енерговитрат за рахунок освоєння енергозберігаючих технологій. Виникає 

потреба гнучкого та оперативного регулювання та коригування складів та 

режимів твердіння бетонів, що забезпечують необхідні показники 

властивостей, якості та економічності. Тому постійне дослідження 

асортименту залізобетонних виробів є актуальним науковим завданням. 

Мета статті полягає в дослідженні асортименту на ринку залізобетонних 

виробів зокрема, визначення проблем та пошук можливих напрямків його 

розвитку, що дозволить прогнозувати майбутні зміни.  

Дослідженням ринку залізобетонних виробів присвячені праці 

вітчизняних та зарубіжних вчених таких, як: В.І. Борейко, Ю.І. Киреєва, В.Б. 

Коваль, В.С. Куйбіда, М.І. Коломієць, М.Ю. Притула та ін.  

Основними напрямками діяльності ПрАТ «Гніванський завод 

спецзалізобетону» є: виробництво залізобетонних шпал, напірних 

віброгідропресованих труб, труб залізобетонних безнапірних, опор контактної 

мережі, плит перекриття. Проектна потужність підприємства складає 214,4 

тис.м3 залізобетонних виробів на рік.  

Чотири лінії по виробництву шпал введені в експлуатацію в 1969 році. 

Першу продукцію (шпали залізобетонні) підприємство випустило в липні 1969 

року. В липні 1970 року були випущенні перші залізобетонні напірні труби, в 

січні 1977 року – труби залізобетонні безнапірні, в квітні 1979 року – опори 

ЛЕП контактної мережі. «Гніванський завод спецзалізобетону» був 

надпотужним виробником залізобетонних виробів на Україні. Піку 

виробництва заводом було досягнуто у 1989 році. Випуск збірного 

залізобетонну склав 217,3 тис.м3, в т. ч.: шпали залізобетонні – 97,4 тис.м3 , 

труби напірні – 76,0 тис.м3 , труби безнапірні – 33,8 тис.м3 , опори контактної 

мережі – 10,0 тис.м3. 
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В свій час завод був експериментальним підприємством з виробництва 

спецзалізобетону. Деякі позиції, зокрема залізобетонні напірні труби, на 

сьогоднішній день випускаються лише на досліджуваному  підприємстві. 

З 1990 року розпочався спад виробництва. З розпадом СРСР розірвались 

довготривалі економічні зв’язки з регіонами колишньої країни. Основними 

причинами падіння виробництва є звуження ринків збуту, уповільнення 

обновлення основних засобів, дисбаланс грошового і товарного обігу, 

спричинений неплатежами з боку споживачів, діюча політика оподаткування, 

перебої і обмеження в поставках матеріалів, енергоносіїв, недостатня 

конкурентоздатність продукції на товарному ринку, відсутність інвестицій. 

Незважаючи на економічні труднощі, підприємство зберегло свій технічний 

потенціал. Про це свідчить нинішній широкий асортимент продукції – більше 

250 найменувань залізобетонних та бетонних виробів. На підприємстві 

збережена абсолютна більшість промислових технологій, які діяли на 

території колишнього Радянського Союзу. 

На підприємстві діє два основних виробничих блоки №1, №2 та 

бетонозмішувальний цех. Обслуговування виробничих блоків здійснюють сім 

допоміжних цехів. 

Проектна потужність ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» 

складає 214,4 тис. м3 залізобетонних виробів на рік, з них:шпали залізобетонні 

Ш-1-1 114,0 т. м3, труби напірні Ø 500-1200–45,7 т. м3, труби безнапірні Ø 500-

600–10,2 т. м3, опори контактної мережі – 12,0 т.м3, плити перекриття з/б 

багатопустотні – 32,5 т. м3. 

На даний час підприємство виготовляє 85,2% продукції для потреб та 

модернізації залізничної галузі в загальному обсязі виробництва 

підприємства. Це, зокрема, шпали типу Ш1-3, СБ-3 та стояки для опор 

контактної мережі залізниць. Проектна потужність по виготовленню шпал 

складає 114,0 тис. м³ в рік, по виготовленню стояків для опор контактної 

мережі залізниць – 12,0 тис. м³ в рік. Дані про використання виробничих 

потужностей наведені в табл. 1.  
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Таблиця 1– Дані про використання виробничих потужностей ПрАТ 

«Гніванський завод спецзалізобетон» у 2015-2019 роках 

Як показують результати роботи підприємства, у 2015-2018 роках 

спостерігалася тенденція до зменшення обсягів виробництва продукції 

підприємства через погіршення фінансового становища Укрзалізниці та, як 

наслідок, зменшення витрат на реконструкцію та модернізацію залізниць. 

Через зменшення замовлень від Укрзалізниці в 2015-2018 роках значно 

зменшились виробничі показники підприємства.  

Таким чином, підприємство не було достатньозавантажене обсягами 

виробництва. В загальному, виробничі потужності використовувались в 2018 

році на 14,0%, в 2017 – на 11,1, в 2016– на 17,8%, в тому числі виробничі 

потужності по виробництву шпал в 2018 році використовувались на 20,6%, в 

2017– на 13,7, в 2016–на 25,0%. Виробничі потужності по виробництву опор 

контактної мережі для залізниць в 2018 році використовувались на 0,09 %, в 

2017– на 14,8, в 2016– на 28,3%.  

Відповідно до кількості та номенклатури замовлення від Укрзалізниці на 

постачання продукції, підприємству гарантовано не тільки стабільні обсяги 

виробництва, але й тенденція до їх зростання. Як видно з наведених даних, 

найбільше зростання забезпечує поступове нарощування виробництва шпал та 

стояків залізобетонних для опор контактної мережі залізниць.Решта 

залізобетонної продукції носить характер сталої величини.  

Показники Роки 
2015 2016 2017 2018 План 2019 

Проектна потужність всього  
(тис. м³) 

214,4 214,4 214,4 214,4 214,4 

у тому числи за видами 
продукції  

     

шпали залізобетонні(тис. м³) 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 
опори контактної мережі  
(тис. м³) 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Рівень використання 
виробничих потужностей (%) 

20,5 17,8 11,1 14,0 28,5 

шпали залізобетонні (%) 28,7 25,0 13,7 20,6 45,4 
опори контактної мережі (%) 27,5 28,3 14,8 0,09 22,9 
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Динаміка виробництва в порівнянні з використанням потужностей 

основних видів продукції у2015-2018 рокахпредставлена в табл. 2. 

Таблиця 2–Динаміка виробництва ПрАТ «Гніванський завод 

спецзалізобетону» у 2015-2019 роках 

Показники Од. вим. Роки 
2015 2016 2017 2018 План 2019 

Шпали м3 32730,0 28459 15612 23515 51750 
Шпали тис. шт. 302,43 261,7 142.56 214,41 476,46 
Труби залізобетонні м3 1247,0 760 1031 733 1200 
Опори контактної 
мережі м3 3323,0 3420 1776 1096 2750 

Опори контактної 
мережі шт. 3785 3891 1985 1252 3140 

Різний залізобетон м3 1086 224 308 927 560 
Плити перекриття м3 5590 5392 5095 3866 4800 

Всього м3 43976 38255 23722 30137 61060 
 

Основними чинниками щодо впливу зовнішнього середовища на 

гальмування розвитку товариства є:соціальна нестабільність в 

суспільстві;форс-мажорні обставини; входження в середовище діяльності 

підприємства великої кількості конкурентів;ліквідація або приватизація 

підприємства. 

Підприємство, що належить до сфери управління ПАТ «Українська 

залізниця», яке визначає обсяги фінансування своїх підрозділів та є основним 

замовником і споживачем продукції товариства, має певну специфічність 

фінансово-економічної залежності. 

ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону»залежить від замовлень 

Укрзалізниці і розрахунків за поставлену продукцію. Понад 80,0 % продукції 

підприємства – це замовлення для потреб залізниць України (шпали та опори 

контактної мережі). У зв’язку з цим плани Укрзалізниці по ремонту, 

модернізації та електрифікації колії визначають обсяги замовлень для 

підприємства і відповідно завантаженість його виробничих потужностей. При 

цьому протягом 2011-2012 років обсяги замовлень Укрзалізниці були 

великими у зв’язку із підготовкою інфраструктури до ЄВРО-2012. Однак, у 

наступні роки обсяги ремонтно-колійних робіт зменшились у 5,5 рази. Надалі 
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обсяги ремонтно-колійних робіт будуть зростати повільно, через відсутність 

достатнього фінансування та проблем з локомотивним та вагонним парками, 

які потребують термінового оновлення і відповідного фінансування.  

Становище ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» на ринку 

України в 2018 році було нестабільне. У зв’язку з політико-економічною 

ситуацією у країні у цьому році попит на залізобетонні шпали значно менший, 

ніж можливість їх випуску підприємством. Малий попит на труби 

залізобетонні, оскільки на підприємстві виробничі потужності по їх 

виробництву використовуються лише на 14,1 % (за підсумками роботи за 2018 

рік). 

У 2019 році основний договір на постачання залізобетонних шпал у 

кількості 439,1 тис. штук знаходиться в стані узгодження з ЦУП ПАТ 

«Українська залізниця». На залізобетонні стійки опор контактної мережі 

залізниць в кількості 725 штук, хоча орієнтовна потреба в опорах контактної 

мережі на 2019 рік склала 3146 опор, та СКВ-10,5 в кількості 378 штук 

знаходяться на погодженні в Правлінні ПАТ «Українська залізниця». 

В умовах ринкової економіки, головне завдання підприємства – це 

постійний контроль за обсягом продажу та доходами, оскільки при швидко 

мінливому попиті істотно зростає ризик незатребуваності продукції. 

Порівняння обсягів реалізації продукції в 2015-2018 роках на підприємстві 

свідчить про спад попиту на всю продукцію. 

Динаміка продажу продукції за 2015-2019 рокипредставлена в табл. 3. 

Таблиця 3–Динаміка продажу продукції ПрАТ «Гніванський завод 

спецзалізобетону»за 2015 2019 роки (у натуральному вираженні, м3) 
№ з/п Види продукції Роки 

2015 2016 2017 2018 План 
2019 

1 Залізобетонні попередньо 
напружені шпали 30 465 36670 15441 23500 51750 

2 Опори контактної мережі 
для залізниць 3 560 5260 1775 1100 2750 

3 Залізобетонні труби 1 126 1 500 965 700 1200 
4 Плити перекриття 5 530 5 000 4803 3900 4800 
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Попит на залізобетонні шпали є, але тільки в межах України. Цей попит 

нестабільний і залежить від фінансування залізниць України на придбання 

ними шпал для будівництва та ремонту колій. Освоїти ринки закордонних 

країн неможливо через високу ціну на шпали, які, в свою чергу, є 

неконкурентоспроможними з аналогічною закордонною продукцією. За 

підсумками роботи у2015-2018 роках попит на залізобетонні вироби менший, 

ніж можливість їх випуску підприємством.  

Пряме відношення до найближчого оточення товариства мають 

конкуренти, що беруть участь у невпинному суперництві за вигідні умови 

виробництва та збуту товарів. Для отримання вичерпної інформації про рівень 

конкурентного становища підприємства відділ маркетингу передусім 

здійснює пошук всіх реальних та потенційних конкурентів. Відомості про них 

отримуємо із засобів масової інформації, мережі Інтернет, особистих 

відвідувань підприємств-конкурентів та опитування споживачів.  

Таким чином, підприємство має потенціал до зростання у сфері 

нарощування обсягів виробництва, отримання чистого прибутку, збільшення 

капітальних вкладень в розвиток виробництва, спроможність реалізовувати 

технічні та технологічні нововведення. 

ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» є бюджетоутворюючим 

підприємством району, виконує завдання по забезпеченню залізниць України 

залізобетонними шпалами та стояками для опор контактної мережі. Виходячи 

із встановлених виробничих потужностей, підприємство в змозі випускати 

3000 штук шпал та 50 штук опор контактної мережі за добу. Питома вага 

продукції для потреб Укрзалізниці складає в загальному обсязі виробництва 

від 80,0 до 95,0 %. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ  

В статті розглянемо основні вимоги до якості та безпечності мінеральних 

вод, наведено методика розрахунку втрати води у виробництві та оцінка її 

хімічного складу. 

Ключові слова: мінеральна вода,споживні властивості, дослідження води, 

катіонно-аніонний склад, органолептичні властивості. 

На сучасному етапі розвитку суспільства, коли істотними стають екологічні 

проблеми, дедалі більше людей вважають доцільним використовувати мінеральну 

воду для споживання та приготування їжі. Тому стає очевидним той факт, що у 

місцевостях, де є природні джерела мінеральних вод, невідкладним завданням є 

розширення і вдосконалення мережі лікувальних закладів, широке використання 

природних лікувальних факторів для профілактики й лікування різних 

захворювань. Важливу роль у цьому відіграють колосальні ресурси лікувальних 

мінеральних вод, освоєння яких у нашій країні щороку зростає. 

У рекламі воду у пляшках представляють як чистий та корисний для 

здоров'я продукт. Статистика продажів бутильованої води свідчить: 

глобальний щорічний обіг у галузі становить близько 119 мільярдів євро (147 

мільярдів доларів США). За результатами дослідження, опублікованого Orb 

Media (громадською журналістською мережею з центром у Вашингтоні) 

спільно з Deutsche Welle [1]. Досліджувались продукти одинадцяти 

виробників, які були придбані у 19-ти місцях, розташованих у дев'яти країнах. 

Забруднення різного ступеня було встановлене у 93 відсотках проб. 

Люди вживають дедалі більше бутильованої води. Згідно з даними 

статистичного порталу Statista, у 2019 році ми випили близько 391 мільярда 

літрів води з пляшок. У 2017-му річний показник становив лише 288 мільярдів. 



271 
 

Зважаючи на ці велетенські цифри, дослідження підняло важливе запитання: 

наскільки шкодить здоров'ю споживання маленьких та мікроскопічних 

частинок пластику та наскільки чистою є вода. 

Дослідники додали у кожну з 250-ти досліджуваних пляшок з водою 

«нільський блакитний» – барвник, що використовується для забарвлення 

жиромістких тканин, тобто і пластику також. А саму воду пропустили через 

чутливий фільтр, здатний виловлювати частинки, менші за еритроцити 

людини. При цьому у середньому вони знайшли 10,4 частинки на літр 

розміром близько 100 мікронів, тобто 0,1 міліметра. Це відповідає товщині 

волосини людини.  

Мінеральні води надходять з природних джерел і містять різноманітні 

корисні гази та солі. Вони б’ють із землі, часто мають високу температуру. 

Після виявлення підземних запасів мінеральної води за допомогою бурових 

свердловин, глибина яких може сягати декількох кілометрів, з надр виводять 

мінеральні води, що мають лікувальне значення. Не тільки під землею, але й 

на поверхні виявляють мінеральні води, що характеризуються високим 

вмістом біологічно активних компонентів. 

Природні мінеральні води перед розливом у пляшки насичують карбон 

діоксидом. Масова частка карбон діоксину в мінеральних водах має бути не 

менше 0,3%. Столові води випускають і негазованими.Органолептичні 

властивості води поділяють на 2 підгрупи фізико-органолептичні – сукупність 

органолептичних ознак, що сприймаються органами чуття і оцінюються за 

інтенсивністю сприйняття та хіміко-органолептичні – вміст певних хімічних 

речовин, здатних подразнювати рецептори відповідних аналізаторів і викликати 

ті чи інші відчуття. Вимогами до мінеральних вод відповідно до міжнародних 

стандартів є:  

1. Вода має походити з природного джерела, захищеного від будь-якого 

забруднення, а розливати її у пляшки необхідно на відстані не більше 50 метрів 

від джерела. 
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2. Вода повинна бути природної чистоти, неприпустиме використання 

будь-яких методів, що можуть змінити її початкові, природні властивості. 

3. Для очищення від механічних домішок можна використати фільтри. У 

деяких випадках допустиме вилучення певних небажаних речовин (сполуки 

феруму або сульфуру). 

4. Якщо вода походить із джерела, насиченого карбон діоксидом, то його 

можуть частково або повністю видалити, оскільки впливає на характерні 

властивості мінеральної води.  

5. Вміст нітрату не має перевищувати 30 мг в одному літрі. Верхніх і 

нижніх меж для вмісту мінеральних речовин немає [3]. 

У процесі реалізації природна мінеральна вода має бути такої якості, щоб 

не становити небезпеки для здоров’я споживачів (не має бути патогенних 

мікроорганізмів), а також вона має відповідати наступним мікробіологічним 

специфікаціям за якістю (Таблиця 1)[2]. 

 

 

Таблиця 1 – Мікробіологічні показники якості мінеральних вод 

E.coli або термостійкі 
коліподібні бактерії 1 *250 мл Не має бути в жодному зразку 

Усі коліподібні бактерії 1 * 250 мл Якщо ≥ 1 або ≤ 2 
Фекальні Streptococci 1 * 250 мл Визначається за другим дослідженням 
Pseudomonas aeruginosa 1 * 250 мл Якщо > 2 
Сульфіт-редукуючі анаерби 1 * 50 мл При наявності - визначається непридатним 

 

Особливу увагу під час виробництва мінеральних вод приділяють 

дотриманню санітарних вимог до устаткування. Наприклад, трубопроводи 

мають бути водонепроникними, цистерни та резервуари для збереження варто 

піддавати регулярній дезінфекції. 

На багатьох підприємствах впроваджують сучасні системи контролю 

якості. Однак невеликим підприємствам це недоступно. Деякі з них 

контролюють якість узагалі раз на рік. 
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Методика визначення витрат мінеральних вод на одиницю готової 

продукції складається: з визначення кількості води, що надходить на 

виробництво (витрата води – заг); кількості води, що скидається на початку 

роботи лінії (налагоджувальні витрати води – н); кількості води, витраченої 

на розливання – р); обсягу готової продукції ( г.пр) [4]. 

заг і н встановлюють з використанням перевірених встановленим 

порядком резервуарів чи лічильників води. 

Під час роботи з літражованими резервуарами заг і н визначають за 

зниженням рівня води в резервуарі, відповідно, за весь період контрольних 

спостережень і за період скидання води під час запуску лінії у роботу. р 

знаходять за різницею заг – н. Величину н визначають за особливостями 

використовуваного на заводах устаткування і хімічним складом води, що 

розливається. н виражається в абсолютних одиницях, м . Її варто 

погоджувати з умовами розливання води на кожному конкретному 

підприємстві, але вона має не перевищувати 0,5 м  на кожній із ліній, що 

запускаються в роботу. 

Для визначення витрат мінеральних вод на одиницю готової продукції 

встановлюють кількість мінеральної води, що надійшла у цех розливання, і 

кількість виробленої продукції за цей самий період. 

Витрати води на одну пляшку б визначають за формулою: 

106
W
QáQá , 

заг  – загальна кількість води за лічильником (водоміром), що надійшла за 

зміну чи повний робочий день, м3; 

106 – коефіцієнт переводу м3 у см3; 

W – кількість продукції, виробленої за зміну чи робочий день, пляшок. 

Обчислення Vг.пр проводять за формулою: 

V ñôWV ïðã ..  , 
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де W – кількість готової продукції за зміну чи робочий день (її 

встановлюють підрахунком пляшок, наповнених мінеральною водою й 

закупорених, за допомогою лічильників чи підрахунком ящиків із готовою 

продукцією); 

ф.с.– фактичний середній обсяг води в пляшці, см3. 

ф.с. – установлюють експертним шляхом.  

Для цього заміряють обсяг води не менш як у 100 пляшках. Заміри 

проводять мірним циліндром за температури води 20°С. Обчислення ведуть за 

формулою: 
 

n
V iVVV  321 , 

де , , … і– заміряний обсяг води в пляшках, см3; 

n – кількість пляшок, що підлягають виміру. 

Загальні втрати мінеральних вод під час розливання в пляшки –Пзаг(у м3) 

обчислюють за рівнянням матеріального балансу: 

V ïðãQíQçàãÏ çàã . , 

Втрати води у виробництві пропорційні розлитому обсягу. Для 

зіставлення втрат на окремих підприємствах їх виражають у відносних 

одиницях (%): 
 

100
.





V ð

V ïðãQ ð . 

Мінеральні води характеризуються фізичними показниками та вмістом 

хімічних речовин. Використовуючи різні методики хімічного аналізу води, а 

саме визначення катіонів та аніонів, можемо судити про кількісний склад 

компонентів мінеральної води. Отже, нами для аналізу були взяті такі 

мінеральні води: «Барчанка», «Регіна», «Льодовий період», «Караван». Всі 

води належать до сильногазованих. Аналіз проводили за показниками на 

наявність вмісту: калію, натрію, хлоридів, кальцію, магнію, сульфатів, 

гідрокарбонати. Результати хімічного складу наведені в таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Хімічний склад мінеральних вод 
Показники Мінеральна вода 

Барчанка Регіна Льодовий період Караван 
Допус. Факт. Допус. Факт. Допус. Факт. Допус. Факт. 

Натрій, мг/дм3 < 24 12 <50 8 <15 10 <40 20 
Калій, мг/дм3 0 0 0 0 <1 0,26 <1,60 0,45 
Магній, мг/дм3 < 20 15 <50 35 <10 5 <10-80 35 
Кальцій, мг/дм3 < 90 35 <150 42 < 50 25 <20-100 15 
Хлориди, мг/дм3 < 12 12 <50 22 <70 35 <80 50 
Гідрокарбонати, 
мг/дм3 

< 400 380 <200-600 400 <100 98 < 400-
600 

500 

Сульфати,мг/дм3 < 20 15 <100 92 < 120 105 <150 100 
 За рис. 1 та рис. 2 наведено вміст катіонів та аніонів у досліджуваних 

мінеральних водах. 

 
 

Рисунок 1 -Вміст катіонів у мінеральних водах, мг/дм3 . 
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Рисунок 2- Вміст аніонів у мінеральних водах, мг/дм3. 

Як бачимо з діаграми вміст катіонів у мінеральних водах не перевищує 

допустимих значень, катіони в мінеральних водах перебувають в нормі. Отже, 

за вмістом катіонів мінеральні води «Барчанка», «Регіна», «Льодовий період», 

«Караван» цілком безпечні для вживання. 

Проведений аналіз концентрацій аніонів у мінеральних водах свідчить, 

про те що відхилення від встановлених норм не виявлено. Показники 

концентрації хлоридів, гідрокарбонатів та сульфатів у аналізованих 

мінеральних водах не перевищують встановлені допустимі норми. 

Отже, проведений аналіз хімічного складу мінеральних вод: «Барчанка», 

«Регіна», «Льодовий період», «Караван» – свідчить, що мінеральні води 

відповідають якості, що пред`являються до мінеральних вод такого типу і 

придатні до споживання. 
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СТАН РИНКУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ 

Уроботі досліджено сучасний стан вітчизняного виробництва соняшникової 

олії. У статті проаналізовано виробництво, споживання соняшникової олії 

та структуру імпорту та експорту. На основі отриманих даних визначено 

тенденції ринку та окреслено пріоритетні напрями подальшого розвитку 
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вітчизняного ринку соняшникової олії 

Ключові слова:вітчизняний ринок, соняшникова олія, ринок, соняшник, 

експорт, імпорт 

Виробництво соняшникової олії є однією з найважливіших економічних 

та продовольчих складових агропромислового комплексу в Україні. Щороку 

збільшуються обсяги її виробництва та експорту, що виводить країну в лідери 

на вітчизняному та міжнародному ринках[9]. 

Основною олійною культурою, що вирощується в Україні, є соняшник, у 

складі всіх олійних культур він займає 70% посівної площі та 85% валового 

збору. У нашій державі з насіння соняшнику виробляється приблизно дві 

третини всієї рослинної олії. Соняшникова олія має важливе 

народногосподарське значення. Її споживають як цінний харчовий продукт у 

натуральному вигляді, широко використовують у харчовій, лакофарбовій, 

парфумерній та інших галузях промисловості для виробництва маргарину, 

оліфи, мила тощо[1, с. 16]. 

Метою дослідження у роботі є дослідження положень щодо вирішення 

комплексу проблем з підвищення ефективності і стабілізації економіки 

виробників сировини і переробних підприємств соняшнико-переробної 

промисловості, а також обґрунтування теоретико-методичних засад та 

розробка практичних пропозицій щодо вдосконалення державного 

регулювання розвитку цієї галузі народного господарства та формування 

ринків її збуту.  

Проблеми розвитку виробництва і реалізації соняшникової олії в Україні 

розглядали такі вчені, як Бабенко Л., Бронін О., Домашенко Ю., Зінгаєва Н., 

Карман С., Карпенко А., Митченок О., Нікітчин Д., Осадчук В., Петров В., 

Пластун С., Побережна А., Присяжнюк С., Сегеда С., Супіханов Г. та інші. 

Процеси глобалізації вітчизняної економіки в цілому та їїагропромислового 

сектора зокрема є предметом вивчення багатьох вітчизнянихвчених: 

Андрійчука В., Гайдуцького П., Єранкіна О.,Лобаса М.,Саблука П., Худолій 

Л. та інших. 
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На сьогодні соняшник належить до трійки актуальних олійних культур та 

має значний вплив на олійний баланс, як на внутрішньому та і на зовнішніх 

ринках. Обсяги його виробництва поступаються таким олійним культурам, як 

соя та ріпак [4]. 

За останні п’ять років показники виробництва соняшникової олії дещо 

зросли та характеризуються позитивною динамікою (табл. 1)[10]. 

 

 

 

Таблиця1– Кількість виготовленої соняшникової олії за 2013-2017 рр. 

Показник Роки 
2013 2014 2015 2016 2017 

Кількість виготовленої соняшникової 
олії (тис. тонн) 587012 4400821 3715775 4423980 5276775 

 

Дані показники чітко показують, що безпосереднє виробництво залежить 

від багатьох факторів, а сама від сприятливих погодних умов, можливості для 

зберігання самого зерна соняху, тощо. Також варто зауважити, що Україна 

належить до п’ятірки країн найбільших світових експортерів олії. Цього 

вдалося досягти за рахунок виробництва та зовнішніх продажів соняшникової 

олії. 

Соняшникова олія є визначальним товаром, який формує положення 

України на всесвітньому ринку. За обсягами експорту олії, вітчизняне 

виробництвопосідає перше місцета характеризується підвищеним рівнем 

конкурентоспроможності на світовому ринку. У зв’язку з цим, було 

проаналізувано експорт та імпорт даного товару в Україні (табл. 2 –3). 

 

Таблиця 2 – Експорт олії соняшникової за 2013-2018 рр.[10]. 

Рік Експорт 
млн.т. млрд. дол. 

2014 4,3 3,5 
2015 3,9 3,02 
2016 4,8 3,7 
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2017 5,7 4,3 
2018 5,5 4,1 

 
Таблиця 3 – Імпорт олії соняшникової за 2013-2018 рр.[10]. 

Рік Імпорт 
млн.т. млн. дол. 

2014 0,143 2,36 
2015 0,171 2,32 
2016 0,075 0,838 
2017 0,016 0,194 
2018 0,064 0,64 

Згідно з угодою між Україною та ЄС у 2016 році було створено зони 

вільної торгівлі. Це посприяло відкриттю для нашої країни одного із 

найбільших ринків у світі, що майже у сто разів перевищує український, до 

якого входить двадцять вісім країн та близько півмільярда споживачів. 

Динаміка експорту соняшникової олії представлено на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Експорт соняшникової олія в 2014-2018 рр. (%)[10]. 

Головний імпортер соняшникової олії у світі – Індія. Україна дещо 

послабила позиції на китайському ринку й суттєво зменшила свою 

присутність на ринках Єгипту, Туреччини й Ірану. Разом із тим укріпила 

позиції на ринку Індії, провідного імпортера соняшникової олії. А також, 

потіснивши Туреччину, несподівано зайшла на ринок Іраку. Нарощення нею 

потужностей переробки соняшникової олії може дозволити Україні надалі 

нарощувати присутність на цьому ринку. 

Викликає занепокоєння те, що олія експортується за зниженими цінами. 

За таких умов однозначно вимагається удосконалити механізм адаптації 

українського ринку до світового, а також активізувати наміри національних 

товаровиробників і трейдерів щодо зростання ефективності експорту 
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соняшникової олії [6]. 

Постійне зростання попиту на соняшникову олію та економічна ситуація 

не могли не відобразитися на рівні цін на цей продукт. Хоча соняшникової олії  

в Україні достатньо, ціноутворюючий фактор тут зовнішній, адже триває 

експорт насіння соняшнику і олії з нього. Відповідно, враховуючи коливання 

курсу гривні, конкуренцію переробників за сировину в умовах збільшення 

виробничих потужностей галузі на тлі зниження урожаю соняшнику у 2014 

році, відпускна ціна на олію в Україні стрімко зросла [1]. 

У контексті перспектив розвитку ринку соняшником олії актуальними є, 

на наш погляд, такі заходи [9]: 

– 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 насіння соняшнику переробними 

підприємствами; 

– сприяння по формуванню на всіх рівнях заготівельно-збутових 

кооперативів, торгових домів, інших елементів інфраструктури ринку, які в 

змозі взяти на себе функції з формування оптових партій та представлення 

інтересів реформованого товаровиробника у сфері великооптової торгівлі. 
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Таким чином, соняшникова олія є основною для українського ринку 

рослинних олій, важливою сировиною для багатьох секторів харчової 

промисловості. Нині в Україні спостерігається  тенденція  нарощування  

виробничих потужностей  для  переробки  насіння  олійних  культур, 

будуються нові заводи. З великою вірогідністю нові підприємства  

орієнтуватимуться  на  переробку  не  тільки соняшникової олії, але й іншого 

насіння олійних культур, таких як соя і ріпак. Дана тенденція пояснюється 

тим, що незабаром основною проблемою переробних підприємств може стати 

нестача сировини. 

Світове лідерство України на зовнішньому ринку соняшникової олії має і 

негативні наслідки. Зокрема, серйозні проблеми для аграрного сектору країни 

можуть бути викликані постійним розширенням посівних площ. За останні 20 

років посівна площа соняшнику зросла у 3 рази. Розширення площ та 

недотримання технологій вирощування загрожує виснаженням землі та 

зниженням врожайності. Більшість аграріїв, у зв’язку з браком коштів, не 

удобрюють землю і як результат врожай залежить лише від погодних умов. 

Але проблему невідповідного удобрення можна вирішити за рахунок 

тваринництва, яке тісно пов’язано з галуззю рослинництва та виробництвом 

соняшникової олії в тому числі. Галузь тваринництва – це прямий 

«постачальник» органічних добрив, натомість продукт переробки соняшнику 

(шрот) є головним джерелом одержання білкового компоненту для 

виробництва комбікормів. Розвиток тваринництва та дотримання сівозміни 

вирішить одні з основних проблем вирощування соняшнику і при цьому 

збереже рентабельність цієї культури. 

Отже, оцінивши тенденції розвитку ринку соняшникової олії, ми 

виділили пріоритетні напрями подальшого реформування ринку: розвиток 

сільськогосподарської кооперації, реалізація цінової політики шляхом 

поєднання вільного ціноутворення з елементами державного регулювання; 

розширення зовнішніх ринків збуту через підвищення 

конкурентоспроможності насіння соняшнику та вітчизняних продуктів його 
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переробки та оперативне формування відповідної митної політики залежно від 

кон’юнктури світового ринку. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИНТЕТИЧНИХ АНТИОКСИДАНТІВ 

РОСЛИННИХ ОЛІЙ 

Наведено характеристики властивостей синтетичних антиоксидантів 

рослинних олій. Охарактеризовано вплив такої сировини на процеси, які 

відбуваються під час зберігання олій. 

Ключові слова:антиоксиданти, рослинні олії, суміш олій, бутілоксіанізол, 

бутілоксітолуол, ефіри галловой кислоти 

Серед пріоритетних напрямків наукових досліджень в олійно-жировій 

галузі першочерговим є вирішення проблеми зменшення окиснюваності олій 

та жирів, та забезпечення екологічної чистоти продукту. 

Проблема захисту жирів від окиснювального псування, незважаючи на 

пильну увагу до неї з боку дослідників, далека від свого вирішення. Для того, 

щоб сповільнити процес окиснення жирів застосовують різні технологічні 

заходи. Найбільш поширеним з них можна вважати такий, який забезпечує 

відсутність контакту жиру з киснем, наприклад, герметичне пакування. Однак, 

цей захід досить важко здійснювати в умовах зберігання жирів та олій. Одним 

із простих і ефективних прийомів гальмування окиснювального псування 

жирів (особливо при зберіганні) є додавання антиоксидантів. Універсальних 

антиоксидантів, однаково ефективних для будь-яких жирів немає, тому вибір 

їх доцільно проводити експериментальним шляхом, визначаючи їх 

ефективність за величиною періоду індукції окиснювальних перетворень 

системи жир – антиоксидант. 

Метою статті є характеристика поширених синтетичних антиоксидантів 

рослинних олій. 

Аналіз наукової літератури засвідчив [1, 6-9], що на сьогодні активно 

ведуться роботи зі створення продуктів із оптимальним жирно кислотним 

складомметодом купажування. Найбільш поширеними оліями, що 
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використовують длякупажування, є соняшникова, соєва, кукурудзяна, 

оливкова, ріпакова, лляна,рижієва. 

Сьогодні відомо більше тисячі речовин, що мають антиоксидантні 

властивості. Однак в Україні та за кордоном застосовуються не більше 30 

сполук, отриманих синтетичним шляхом. З дозволених до застосування у 

харчовій промисловості в закордонних країнах відомо близько 200 

торговельних марок, під якими виробляються консерванти. Під час 

виготовлення жирів найбільше число консервантів використовується в США, 

Швеції, Канаді ПАР, Данії, Фінляндії, Австрії, Бельгії, Нідерландах, Норвегії, 

Швейцарії [3]. 

У цей час у країнах східної Європи найбільше широко поширені такі 

синтетичні антиоксиданти, як бутілоксіанізол, бутілоксітолуол, ефіри 

галловой кислоти [3].  

Біологічна цінність рослинних олій визначається жирнокислотним 

складом: вмістом поліненасичених жирних кислот та співвідношенням ω-3:ω-

6 кислот. У раціоні українців основною рослинною олією, що споживається є 

соняшникова, а співвідношення поліненасичених жирних кислот ω-6:ω-3 

становить33,1:1. Тобто має місце значне перевищення рівня ω-6 жирних 

кислот. Частішеза інші види олій американці споживають кукурудзяну. 

Щорічно для внутрішнього ринку США виготовляється близько мільйону тон 

кукурудзяної олії, якатакож відрізняється не збалансованим жирнокислотним 

складом. Жителі країнпівденної Європи віддають перевагу оливковій олії, яка 

відрізняється високимвмістом олеїнової (близько 70 % від загальної кількості 

жирних кислот), пальмітинової (15 %) та лінолевої кислот (до 10 %). Тобто 

також спостерігається незбалансований жирнокислотний склад олії. Гірчична, 

кунжутна, ріпакова, лляна, гарбузова, кедрова олії також є затребуваними 

серед споживачів, проте частіше використовуються для заправки салатів у 

незначних кількостях, що пов’язано передусім з їх високою вартістю. 

Рекомендованим співвідношення ω-6:ω-3 є 4:1 – 18:1, тобто слід прагнути до 

збільшення частки омега-3 жирнихкислот [1, 2]. Це можливе за рахунок 
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комбінування декількох видів олій з необхідним жирнокислотним складом. 

Бутілоксіанізол (БОА) складається із суміші двох ізомерів 2- і 3- 

третинних-бутіл-4-оксіанізолів (3-й 2-третинний –бутіл – 4-

метоксіфенолів).Його антиоксидантна ефективність проявляється в 

концентрації 0,02 % у субстраті. Бутілоксіанізол являє собою кристали 

кремових кольорів, які маютьфенольний запах. Температура плавлення суміші 

обох ізомерів 48…55°З. 

Бутілоксіанізол не змінює кольори харчових продуктів та не впливає на 

їхній смак і захід. Бутілоксіанізол широко використовують один, або у 

комбінації з іншими антиокислювачами – нордігідрогваяретовою 

кислотою,пропилгаллатом, бутілоксітолуолом, токоферолом – для 

гальмування окисних процесів у жирах, і продуктах що містять жири. 

Ефективність діїантиоксиданту підсилюють, додаючи такі компоненти, як 

лимонна кислота, триетілфосфат, метіонін, лецитин та тіодіпропіонова 

кислота. Дослідження токсичності бутілоксіанізолу дозволило віднести його 

до групи небезпечних харчових добавок [2, 4].Синтетичний антиоксидант – 

бутілоксітолуол (БОТ) (-2,6-ди- третичный-бутил-n-крезол;2,6-дитретичный-

бутил-4- етилфенол) є екстрагованим фенолом (рис. 1). 

   
1) 2-третинний 

бутил-4-оксианизол 
2) 3-третинний 

бутил-4-оксианизол 
3) бутілоксітолуол 

Рисунок 1 - Поширені синтетичні антиоксиданти 

Бутілоксітолуол являє собою безбарвні кристали без смаку й заходу з 

температурою плавлення 70°С. Він не розчинний у воді й пропіленгліколі, але 

добре розчиняється в жирах. Антиоксидантні властивості БОТів проявляються 

в продуктах, що містять жири, виготовленііз цим антиоксидантом, але цей 

ефект менше ніж у БОА. Дія БОТів підвищується зі збільшенням його 
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концентрації в субстраті. Його дозволенозастосовувати в концентрації 

0,01…0,1 % [2-4]. Бутілоксітолуол затримує розвиток окислителъных процесів 

не тільки в харчових жирах, але й у всіляких системах, підданих окислюванню. 

В результаті тривалихтоксичних досліджень цього антиоксиданту на тваринах 

зроблений висновокпро можливості його застосування як харчової добавка [6-

8]. 

Як антиоксидант застосовують також галловую кислоту (3,4,5- 

триоксібензойна кислота). Галловая кислота є складовою частиною танінуі 

міститься в значній кількості в чаї й соку гранату [6-8] (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Галлова кислота 

Галлова кислота являє собою білу порошкоподібну речовину, що темніє 

на світлі. Температура її плавлення становить 235°С (з розкладанням). Вона 

розчиняється у воді, етиловому спирті, слабко в жирах. 

В присутності заліза дає синьо-чорне забарвлення. Галлова кислота – 

дуже сильний фенольний антиокислювач, здатний діяти синергетично з 

іншимиантиокислювачами. Антиокисна ефективність галлової кислоти при 

стабілізації каротину у тваринних і рослинних жирах виявилася високою. 

Незважаючи на те, що вона, добре розчиняється у воді, майже не 

розчиняється в жирах. Этерифікація карбоксильної групи галлової 

кислотинормальними аліфатичними спиртами дозволяє поліпшити 

розчинність їїв жирах і зменшити розчинність у воді. Нижчі ефіри галловой 

кислоти погано розчиняються у воді й жирах, вищі – практично не 

розчиняються уводі, але порівняно добре розчиняються в жирах. Галловую 

кислоту частовживають у суміші з іншими антиоксидантами. Гарний 

синергізм спостерігається в суміші з бутілоксіанізолом у рослинних оліях. 

Припустима концентрація галлатов – 0,01 % до маси жиру або масла [6-8]. 
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Галловая кислота буває також у формі ефіру – пропилгаллата – ПГ 

(нормальний пропиловый ефір галловой кислоти) (рис. 3). 

 
Рисунок 3 –Ефір – Пропилгаллат 

Пропилгаллат являє собою світло-кремовий дрібний кристалічний 

порошок без заходу з легким гірким смаком. Температура його плавлення 

становить 146…148°С. Пропилгаллат розчиняється ветиловому спирті, 

пропиленгликолі, гліцерині й досить погано розчиняєтьсяв жирах і оліях [5]. 

Він ефективно гальмує окислювання свинячого пряженого жиру, молочного 

жиру, бавовняної олії. Його з успіхом застосовують також у суміші з іншими 

антиокислювачами (БОА, лінолевоюкислотою). Пропилгаллат надає високу 

стійкість до окислювання нейтральним і злегка кислим жирам і жирним 

продуктам, що не піддаються впливу високих температур. Він стійкий до 

нагрівання й дії слабкого лугу. 

Як антиоксидант використається також нордигваяретовая кислота 

(НДГК), що у значних кількостях міститься у листі і стеблах рослин Larea 

divaricata [7] (рис. 4). 

 
Рисунок 4 –Нордигваяретова кислота 

НДГК – являє собою білий або жовтувато-сірий кристалічний порошок з 

температурою плавлення 184…185°С. НДГК дуже слабко розчиняється в 

розведених кислотах. Її розчинність у жирах становить близько 0,5 %, але при 

нагріванні до 125…150°С досягає приблизно 5 %.При охолодженні більша 

частина НДГК випадає, але 1 % залишається в жирі в розчиненому виді або у 

вигляді тонкої суспензії. Також її можнавводити в жир в етиловому спирті або 
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оцтовій кислоті з наступним їх видаленням при нагріванні під вакуумом. 

НДГК використовують разом ізаскорбилпальмитатом, фосфорною, 

аскорбіновою й лимонною кислотами). 

У цей час при токсикологічній оцінці НДГК установити припустиму 

добову дозу для людини не вдалося [2, 9]. 

Висновки. Таким чином, проведені дослідження є фрагментом 

комплексної роботи з оцінки впливу рослинних антиоксидантів на якість 

купажованих арахісово-лляних олій.Перспективою подальших досліджень є 

аналіз спиртових екстрактів листя шавлії, плодів шипшини, листя чорної 

смородини та часнику як джерела антиоксидантів для збереження якості 

рослинних олій. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕКСПЕРТИЗА ЖІНОЧОГО ВЗУТТЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЇЇ 

РЕЗУЛЬТАТІВ 

В статті розглянуто питання експертизи та безпечності п’ятьох видів 

взуття ТМ «Palladium». Результати проведених досліджень відповідають 

вимогам ГОСТ 9289-78 «Взуття. Правила приймання». 

Ключові слова: жіноче взуття, експертиза, міцність кріплення підошви, 

дефекти, оцінка. 

Діяльність митних органів пов’язана із проведенням експертизи, яку 

можна розділити на два напрямки: здійснення експертизи під час митного 

контролю та оформлення; експертиза в справах про порушення митних 

правил. Зовнішньоекономічна діяльність має досить високий рівень 

криміналізації при здійсненні експортно-імпортних операцій і суб’єкти ЗЕД 

вдаються до різних видів приховування справжнього найменування 

характеристик складу товарів. При цьому працівники митниці не володіють 

спеціальними засобами контролю різноманітних товарів, а також 

відповідними знаннями для їх ідентифікації. Тому здійснення експертизи в 

галузі митної справи є досить актуальним у наш час. 

Мета статті – експертиза жіночого взуття ТМ «Palladium» та оформлення 

її результатів. 

Проблематика проведення митної експертизи взуття в Україні в різні часи 

висвітлювалася в працях багатьох науковців, серед яких: М.А. Амбарчян, М.В. 

Беднарчук, В.В. Катрич, О.Б. Кобзарь, К.Н. Омельченко, О.В. Песоцький, К.Л. 

Піркович, Ю.С. Садловська, А.М. Скрипник, Т.Н. Уткіна та ін. 

Товарознавча експертиза жіночого взуття має визначену послідовність. 

На першому етапі проведення експертизи взуття фахівці використовують 

органолептичний метод – аналіз зовнішнього вигляду товару. Для даного 

методу дослідження взуття використовують лінійку, масштабну стрічку, лупу 
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тощо. Після цього в документи заноситься інформація описів взуття. Далі йде 

виявлення дефектів товару, тобто експертиза браку взуття. 

На другому етапі експерти користуються вимірювальними методами, за 

допомогою яких визначають: гнучкість взуття; загальну та залишкову 

деформацію підноска та задника; міцність кріплення деталей верху; міцність 

кріплення підошви. 

Об’єктом дослідження було обрано 5 пар взуття торгової марки 

«Palladium» (табл. 1). 

Таблиця 1 – Інформація описів взуття 

№ 
з/п 

Найменування 
об’єктів 

дослідження 

Товарознавча характеристика об’єктів дослідження 

1 2 3 
1 Кросівки 

повсякденні 
Міцний верх виконаний зі штучної шкіри. Кросівки 
повітропроникні, спеціальна перфорація в зоні носка 
забезпечує хорошу циркуляцію повітря, запобігаючи 
перегрівання стопи. Текстильна підкладка всередині 
захищає ноги від натирання. Кросівки фіксуються за 
допомогою шнурівки. Зручна підошва не ковзає та 
дозволяє впевнено почувати себе на будь-якій поверхні. 

2 Черевики 
повсякденні весняно-
осінні 

Матеріал верху штучна шкіра, колір матеріалу верху 
чорний, підошва з вулканізованої гуми, клейовий метод 
кріплення підошви, каблук низький, на заднику прикраса 
у вигляді кнопок, застібка у вигляді шнурівки. 

3 Чоботи повсякденні 
зимові 

З комбінованим верхом, нижня частина заготовки 
виконана з натуральної шкіри, халява з натуральної 
шкіри, колір матеріалу верху жовтий, як утеплювач 
використане натуральне хутро, матеріал низу – 
непориста вулканізована гума, клейовий метод 
кріплення підошви, каблук середній, застібка 
«блискавка». 

4 Кеди повсякденні Виконані з текстилю. Збоку передбачені отвори для 
поліпшеної повітропроникності, які також виступають в 
ролі оздоблення. Кеди виділяються окантованими 
деталями, призначеними під золотисті люверси для 
шнурків. Фіксуються на нозі за допомогою класичної 
шнурівки з невеликою металевою прикрасою. Пружна 
вулканізована гумова підошва забезпечує надійне 
зчеплення з поверхнею. 

5 Напівчеревики 
повсякденні весняно-
осінні 

Матеріал верху натуральна шкіра, колір матеріалу 
коричневий, підошва з вулканізованої гуми, клейового 
методу кріплення, гачки для шнурків у верхній частині 
для точності регулювання, захисні накладки на п'яті та 
носку, каблук середній. 
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Етап перший. Експертизу якості жіночого взуття органолептичним 

методом проводили відповідно до ГОСТ 9289 «Обувь. Правила приемки» [1] 

та ГОСТ 28371 «Обувь. Определение сортности» [2]. 

Відповідно до [1], приймання взуття проводиться партіями. За партію 

приймають кількість пар взуття одного артикулу, виготовленої за певний 

період часу, оформленої документом, який засвідчує якість продукції. 

Результати експертизи якості жіночого взуття органолептичним методом 

наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 – Результати експертизи жіночого взуття органолептичним 

методом 
№ 
з/п 

Вид  взуття Виявлені дефекти за ГОСТ 28371 
Допустимі дефекти Недопустимі 

дефекти 
1 Кросівки повсякденні Слабко виражені подряпини на 

заднику 
– 

2 Черевики повсякденні 
весняно-осінні 

Відставання бортика підошви від 
бічної поверхні взуття – 0,5 мм 

– 

3 Чоботи повсякденні зимові - – 
4 Кеди повсякденні Слабко виражена віддушістість 

на союзці 
– 

5 Напівчеревики повсякденні 
весняно-осінні 

Звалювання строчки (тасьми) з 
краю деталі з повторним 
кріпленням – 2 мм 

– 

 

Аналізуючи дані, наведені в табл. 2, можна зробити наступні висновки. 

Була проведена експертиза 5 пар різних видів жіночого взуття фірми 

«Palladium». Кількість взуття, в якому виявлено дефекти, склала 4 пари (80,0 

%). Слід зазначити, що у всіх чотирьох пар взуття були виявлені дефекти, які 

згідно з ГОСТ 28371-89 [2] допускаються.  

За результатами експертизи жіночого взуття органолептичним методом 

найбільш якісною виявилась пара повсякденних зимових чобіт. 

Етап другий. Експертиза за допомогою вимірювальних методів.  

Визначення гнучкості. Метод заснований на вигині взуття в пучках на 

заданий кут і визначенні зусиль, витрачених на вигин. Найчастіше 

випробування проводять із застосуванням приладів до розривної машини, але 
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іноді використовують спеціальні прилади. Визначення гнучкості взуття 

здійснювали за ГОСТ 14226-80 [3]. 

Для об'єктивної оцінки деформації підноска і задника взуття 

застосовували прилад типу ЖНЗО-2. Дія приладу заснована на вдавленні 

кульового сегменту в поверхню носкової й п'яткової частин взуття та 

визначенні величин загальної та залишкової деформації. Випробування 

задника жіночого взуття здійснювали при навантаженні 80H; при 

випробуванні підноска жіночого взуття, навантаження становить 50 H. 

Показник загальної деформації використовують для характеристики 

жорсткості підноска і задника взуття, величину залишкової деформації – для 

оцінки пружних властивостей зазначених деталей. Для визначення деформації 

підноска та задника використовували ГОСТ 9135-2004 [4]. 

Показником загальної деформації підноска і задника є різниця між 

показанням індикатора після дії навантаження протягом (30 ± 1) с і 

початковим показанням. 

Загальну деформацію підноска і задника розраховували за формулою (1): 

заг. = − ,     (1) 

деD1– початковий показник індикатора (до навантаження),мм; 

D2 – показник індикатора після дії навантаження протягом 30 с, мм. 

Показником залишкової деформації підноска і задника є різниця між 

показанням індикатора через 3 хв ± 3 с після зняття навантаження і 

початковим показаником. 

Залишкову деформацію підноска і задника, мм, обчислювали за 

формулою (2): 

    зал. = − ,     (2) 

деD1 – початковий показник індикатора (до навантаження), мм; 

D3 – показник індикатора через 3 хв. після зняття нагрузки, мм. 

Загальну і залишкову деформацію задника визначали як 

середньоарифметичне значення результатів випробувань задника із 

зовнішньої і внутрішньої сторони. 
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Визначення міцності кріплення деталей верху проводилосьзгідно з ГОСТ 

9290-76[5]. При характеристиці міцності ниткових з'єднань заготовки 

застосовували два показники.  

Перший – міцність шва Р (відношення навантаження в ньютонах при 

розриві до довжини рядка в сантиметрах) розраховується за формулою (3): 

   = ,       (3) 

де Р1–розривне навантаженнязразка,Н; 

l1–довжина рядка на випробуваному зразку, між крайніми проколами, см. 

Другий – коефіцієнт міцності шва, що представляє собою (відношення у 

відсотках) міцності простроченого зразка до міцності відповідних 

непрострочених зразків і розраховується за формулою (4): 

    = ∗ 100,     (4) 

де Р1–навантаження на прострочений зразок в момент розриву, Н; 

Р2–найменше навантаження з двох непрострочених зразків в момент розриву, 

Н; 

l1 –довжина шва на прострочені зразку між крайніми проколами, см; 

b – ширина непростроченого зразка у самій вузькій ділянці, см. 

Залежно від методу кріплення низу взуття застосовують різні методи 

оцінки міцності кріплення підошви. При визначенні міцності кріплення 

підошви, прикріпленої клейовим, литтєвим методами та методом гарячої 

вулканізації користуються ГОСТ 9292-82 [6]. Визначення міцності кріплення 

підошви (g) в Н/см розраховували за формулою (5): 

= Р , Р  Р ,…,  Р
,….,  

= ∑     (5) 

де Р1, Р2, Р3, …, Рn – навантаження відриву в ділянках 1, 2, 3, ..., Н; 

b1, b2, b3, …., bn– сумарна ширина робочої частини затяжної кромки з 

внутрішньої і зовнішньої сторони в ділянках 1, 2, 3, ..., см; 

n – кількість ділянок по вимірюванню навантажень при відриві. 

Результати експертизи жіночого взуття вимірювальними методами 

наведені в табл. 3. 
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Таблиця 3 – Результати експертизи жіночого взуття вимірювальними 

методами 
№ 
з/п 

Назва 
досліду 

Види об’єктів та результати експертизи 
Кросівки 

повсякден-
ні 

Черевики 
повсякденні 

весняно-
осінні 

Чоботи 
повсякден-
ні зимові 

Кеди 
повсякден-

ні 

Напівчеревики 
повсякденні 

весняно- 
осінні 

1 Визначення 
гнучкості,  
не більше 10 
Н/см 

5 4 2 8 3 

2 Визначення 
деформації:  
підноска 
взуття 
загальна/за-
лишкова, 
не більше  
1,0мм 

-/0,5 -/0,1 -/0,2 -/0,6 -/0,4 

задника 
взуття 
загальна/за-
лишкова,  
не більше  
1,0 мм 

-/0,7 -/0,5 -/0,6 -/0,1 -/0,8 

3 Визначення 
міцності 
кріплення 
деталей 
верху, не 
менше  
110 Н/см 

165 180 155 177 175 

В результаті експертизи жіночого взуття вимірювальними методами 

можна зробити висновок, що всі дані об’єкти дослідження відповідають 

вимогам стандартів ГОСТ 21463-87 «Обувь. Нормы прочности» [7] та ГОСТ 

14226-80 «Обувь. Нормы гибкости» [3]. 

Отже, після проведення експертизи жіночого взуття ТМ «Palladiun» за 

допомогою органолептичних та вимірювальних методів було встановлено, що 

воно повністю відповідає вимогам стандартів. 
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Лупу А. І. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ 

Показана актуальність вирішення проблем конкурентоспроможності 

продукції, як важливої передумови ефективноїфінансово-господарської 

діяльності підприємства. Зазначено, що точні та об’єктивні результати 

оцінки конкурентоспроможності продукції можливі лише при застосуванні 

комплексного аналізу. Узагальнено основні класифікаційні ознаки поділу 

методів оцінки конкурентоспроможності продукції. Наведено розрахунки 

інтегрального показника відносної конкурентоспроможності борошна різних 

виробників. 
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Ключові слова: конкуренція, комплексного аналіз, конкурентоспроможність 

продукції, борошно, конкурентні переваги, методи оцінки 

конкурентоспроможності, технічні показники, економічні показники 

Конкуренція є найважливішим елементом ринкової економіки, який 

забезпечує її ефективне функціонування. В даний період склалися такі умови 

ринкових відносин, при яких відбувається загострення конкуренції 

товаровиробників, скорочення життєвого циклу товарів та часті зміни в 

уподобаннях споживачів. Саме тому підприємства мають виготовляти те, що 

продається, а не продавати те, що виготовляється. 

Питання конкурентоспроможності продукції є досить важливим для 

кожного підприємства-товаровиробника. Саме тому воно потребує 

комплексного аналізу, оскільки застосування однієї методики не дає точного 

результату. Тобто не можна зробити однозначний висновок відносно 

конкурентоспроможності того чи іншоготовару певного підприємства. 

Методами оцінки конкурентоспроможності займалися такі вчені, як М. 

Портер, Ф. Котлер, І. Ансофф, Ю.Б. Іванов. Проте ними не було застосовано 

декілька методів для одного й того ж дослідження, які були б об’єднані у єдину 

цілісну систему. 

Метою даної статті є визначення конкурентоспроможності борошна 

різних виробників за допомогою комплексного аналізу. 

Товар є головним елементом комплексу маркетингу, від якого значною 

мірою залежить успіх ринкової діяльності підприємства. Можна скільки 

завгодно удосконалювати інші елементи маркетингового комплексу (ціна, 

розповсюдження, просування), але без головного елементу – ефективного у 

споживанні і виробництві товару – усі зусилля будуть марними. Якщо товар 

не відповідає запитам споживачів або програє за своїми характеристиками 

товарам конкурентів, сподіватися на успіх практично нереально. В основі 

ринкового успіху відомих товарних марок, лежать високоякісні товари, які в 

межах одного рівня цін є кращими за товари конкурентів, оскільки 

забезпечують більший ступінь задоволення потреб споживачів. 
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Для розрахунку комплексного показника якості пшеничного борошна 

вищого ґатунку були використані такі характеристики зерна як 

органолептичні та фізико-хімічні (табл. 1, 2). 

 

Таблиця 1 - Результати порівняльного дослідження якості за 

органолептичними показниками борошна пшеничного вищого ґатунку 

Назва 
показника Характеристика за ознаками 

Результати дослідження 
ТОВ «Подільський 

край» ТОВ «Зерносвіт» 

Смак 

Властивий пшеничному 
борошну, без сторонніх 
присмаків, не кислий, не 
гіркий 

Наявний солодкуватий 
присмак 

Смак без сторонніх 
присмаків 

Запах 

Властивий пшеничному 
борошну, без сторонніх 
запахів, не затхлий, не 
пліснявий 

Слабкий ледве 
помітний 

Відповідає 
нормальному 
борошну без 
затхлого запаху 

Колір Білий або білий із жовтим 
відтінком 

Білий із сірим 
відтінком Білий 

Наявність 
хрусту 

При розжовуванні борошна 
не повинно відчуватися 
хрускоту 

Не відчувається 
хрускоту Без хрускоту 

Таблиця 2 - Результати порівняльного дослідження якості борошна за 

фізико-хімічними показниками 

Показники Характеристика 
за стандартом 

ТОВ «Подільський 
край» ТОВ «Зерносвіт» 

Масова частка 
вологи,%  не більше 15 14 12 

Кількість 
клейковини,%  не менше 24 26 28 

Група клейковини Не нижче 2-ої 
групи 

II група- “задовільна” 
- клейковина хорошої 

еластичності, за 
розтяжністю - 

коротка 

I група– “хороша” - 
клейковина хорошої 

еластичності, за 
розтяжністю - довга 

 

Безпосередньому визначенню вищезазначеного показника передувала 

процедура розрахунку коефіцієнта вагомості для досліджуваних показників 

якості (табл. 3). 

Таблиця 3 - Розрахунок коефіцієнта вагомості для борошна вищого 

ґатунку 
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Експерти Смак Запах Колір Наявність 
хрусту Вологість Вміст 

клейковини Сума 

1 3 2 1 6 4 5 21 
2 2 3 1 6 5 4 21 
3 3 2 1 5 4 6 21 
4 4 3 1 5 6 2 21 
5 2 1 1 6 4 5 21 

Сума 14 11 7 28 23 22 105 
Коефіцієнт 
вагомості 0,13 0,10 0,07 0,27 0,22 0,21 1 

 

Таким чином, проаналізувавши дані таблиці 3, можна зробити висновок, 

що найбільш вагомим показником є наявність хрусту, що становить – 0,27. 

Далі виконується комплексна оцінка за формулою (1): 

= ет −
бр

бр,                                                                                     (1) 

Де  – і-й показник якості в безрозмірному вигляді (відносний показник); 

 – і-й показник якості в натуральному вигляді (абсолютний показник ); 
бр– бракувальне(найгірше допустиме) значення і-го показника; 
ет– еталонне (найкраще можливе) значення і-го показника [3]. 

Отримані результати заносимо  у табл. 4. 

Таблиця 4 - Розрахунок комплексного показника якості борошна вищого 

ґатунку 

Показник 
якості 

Коефіцієнт 
вагомості 

Еталонне 
значення 

Бракувальне 
значення 

Конкуренти 
«Подільський 

край» «Зерносвіт» 

аі ет бр     
Органолептичні показники 

Смак 0,13 5 2 4,4 0,8 4,8 0,93 
Запах 0,10 5 2 4,2 0,73 4,3 0,76 
Колір 0,07 5 2 3,9 0,63 4,6 0,86 

Наявність 
хрусту 0,27 5 2 4,0 0,66 4,9 0,96 

Фізико-хімічні показники 
Вологість, 

% 0,22 11 15 14 0,25 12 0,75 

Вміст 
клейковини,

% 
0,21 29 23 26 0,5 28 0,8 
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Розрахунок відносних показників для ТОВ «Зерносвіт» здійснюється: 

1. Смак:Рі=4,8-2/5-2=0,93 

2. Запах: Рі=4,3-2/5-2=0,76 

3. Колір: Рі =4,6-2/5-2=0,86 

4. Наявність хрусту: Рі =4,9-2/5-2=0,96 

5. Вологість:Рі =12-15/11-15=0,75 

6. Вміст клейковини:Рі =28-23/29-23=0,8 

Розрахунок відносних показників для ТОВ «Подільський Край» 

здійснюється ідентично до розрахунку показників ТОВ «Зерносвіт»: 

1. Смак:Рі =0,8 

2. Запах: Рі =0,73 

3. Колір: Рі =0,63 

4. Наявність хрусту: Рі =0,66 

5. Вологість:Рі =14-15/11-15=0,25 

6. Вміст клейковини:Рі =26-23/29-23=0,5 

Для отримання кількісних значень даних  показників якості проводимо 

порівняльне дослідження показників якості ТОВ «Зерносвіт» із ТОВ 

«Подільський Край». 

Комплексний показник якості розраховується за формулою (2): 

= ∑ = ,                                                                                 (2) 

Інтегральна оцінка за показниками дорівнює: 

ТОВ 

«Зерносвіт»:Q=0,13*0,93+0,1*0,76+0,07*0,86+0,27*0,96+0,22*0,75+0,21*0,8=

0,85 

ТОВ «Подільський край»: Q=0,55 

Тому можна зробити висновок, щоза сукупністю властивостей більш 

високим рівнем якості володіє продукція ТОВ «Зерносвіт». 

Оцінка конкурентоспроможності дозволяє визначити не лише наявний 

стан показників, а і необхідні завдання для підвищення 

конкурентоспроможності продукції. Вона може відбуватися за наступними 
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напрямами: дослідження кон'юнктури (попит та пропозиція, ціни на ринку, 

канали збуту), аналіз якісних та кількісних показників продукції, визначення 

основних конкурентних переваг товару, економічних показників для 

визначення конкурентоспроможності та обрання зразка для порівняння. 

Аналіз літератури свідчить, що на сьогоднішній день розроблено значну 

кількість методів оцінки конкурентоспроможності продукції (табл.5), які 

можна класифікувати за різними ознаками[1]. 

Таблиця 5 - Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності 

продукції  

Критерій Види методів 

За принципом, що 
використовується 

- органолептичні, реєстраційні, вимірювальні, соціологічні 
(вимірюють одиничні критерії конкурентоспроможності); 
- експериментальні (оцінюють одиничні параметри 
конкурентоспроможності на певний момент часу, є досить 
достовірними, проте витратними  за часовим параметром); 
- розрахункові (використовують, якщо необхідно визначити груповий 
показник або узагальнений критерій); 
- статистичні (застосовують при оцінці конкурентоспроможності на 
основі обсягу продажу); 
- аналітичні ( застосовують для оцінки групових критеріїв, а також для 
оцінки діяльності конкурентів); 
- маркетингові (застосовують для визначення загального рівня 
конкурентоспроможності ); 

За номенклатурою 

- прямі (можуть містити значну кількість критеріїв, з яких основними 
є якість та ціна, дають можливість розраховувати інтегральний 
показник якості чи оцінювати відношення якість/ціна); 
- непрямі (основними також є якість та ціна, що закладаються в основу 
оцінювання  після прямого розрахунку); 

За стадією 
життєвого циклу 

- методи, які використовуються переважно на етапі проектування та 
виробництва продукту; 
- методи, що переважно використовують на етапі реалізації та 
експлуатації продукції; 

 За способом відбору 
важливих аспектів 
товару 

- відбір проводиться суб'єктами оцінки; 
- відбір проводиться на основі експертного опитування з числа 
внутрішніх та зовнішніх експертів; 
- відбір проводиться на основі думки репрезентативної вибірки 
споживачів; 

За показниками 
оцінки 

- диференційований; 
- комплексний; 
- змішаний; 

За формою 
представлення 
результатів 

- розрахунково-аналітичний; 
- матричний метод (наприклад, "Матриця Нільсона"); 
- графічний метод. 
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Здатність товару забезпечувати більший (принаймні, не гірший), ніж інші 

товари, ступінь задоволення потреб і запитів споживачів визначається 

поняттям конкурентоспроможність [3]. 

Конкурентоспроможність продукції є одним з головних чинників, який 

визначає успіх ринкової діяльності товаровиробників та характеризує не 

тільки власне товар (виріб чи послугу), а й ступінь відповідності його 

характеристик і властивостей, передпродажного та післяпродажного сервісу 

потребам і запитам певних (цільових) груп споживачів у певний проміжок 

часу. 

Кожен товаровиробник слідкує за конкурентоспроможністю своєї 

продукції. Для оцінки конкурентоспроможності товару можуть бути 

використані різні показники та існують різні підходи до оцінки 

конкурентоспроможності товару. Етапи однієї з методик [1], представлені в 

такій послідовності та застосовані щодо ТОВ «Зерносвіт»: збирання та аналіз 

інформації про споживачів; вибір оцінних показників 

конкурентоспроможності з огляду на специфіку товару і споживацьких 

запитів; визначення вагомості оцінних показників; оцінка кожного з товарів 

конкурентів за окремими показниками. 

Відносну оцінку конкурентоспроможності за окремими показниками 

визначають за формулою(3): 

= ,          (3) 

якщо більше значення показника свідчить про вищу 

конкурентоспроможність, 

=  ,                                                                                                (3.1) 

якщо менше значення показника свідчить про вищу 

конкурентоспроможність, 

де,   – значення i-го показника j-го товару; 

 – найбільше і найменше зі значень і-го показника з усіх 

порівнюваних товарів відповідно [2]. 
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Оцінка конкурентоспроможності залежить від вибору властивостей та їх 

показників, що суттєво впливають на конкурентоспроможність борошна, 

результат зазначений у таблиці 6. 

Таблиця 6 – Номенклатура споживних властивостей та їх показників, що 

впливають  на конкурентоспроможність борошна 

Група властивостей, показники Важливість даного товару 
Технічні:  

1. функціональні +++ 
2. соціальні ++ 

3. збереженість  + 
5. колір + 

6. хімічна безпека ++ 
Економічні:  

1. ціна придбання +++ 
 

Наступним етапом дослідження є розрахунок коефіцієнтів вагомості для 

властивостей та їх показників, що суттєво впливають на 

конкурентоспроможність  борошна таблиця 7. 

 

Таблиця 7 – Розрахунок коефіцієнтів вагомості властивостей борошна 

Експерти 

Оцінюючі показники 

функціональн
і 

соціальн
і 

збереженіст
ь  

колі
р 

хімічна 
безпек

а 

ціна 
придбанн

я 
сум

а 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 

1 6 4 1 2 3 5 21 
2 6 4 2 3 2 5 21 
3 5 3 1 3 2 6 21 
4 4 2 1 5 3 6 21 
5 5 3 1 2 4 6 21 
6 5 3 2 1 4 6 21 

Сума (S) 31 19 8 16 18 34 126 
d -10 2 13 5 3 -13 - 

 100 4 169 25 9 169 - 
Коеф. 

вагомост
і 

0,25 0,15 0,06 0,13 0,14 0,27 1 
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Завершальним етапом дослідження є розрахунок одиничних, зведених та 

інтегральних показників досліджуваного борошна таблиця 8. 

Таблиця 8 – Розрахунок одиничних, зведених та інтегральних показників 

борошна 

Властивості 

Задоволення потреби 

Вага, 
аі 

ТОВ «Подільський край» ТОВ «Зерносвіт» Одиничний 
індекс оцінка, 

 аі ×  оцінка, 
н аі × с 

Технічні 
функціональне 
призначення  0,25 9 2,25 10 2,5 1,11 

соціальне 
призначення 0,15 8 1,2 9 1,35 1,12 

збереженість 0,06 8 0,48 9 0,54 1,12 
колір 0,13 8 1,04 10 1,3 1,25 

хімічна безпека 0,14 8 1,12 9 1,26 1,12 

аі і   6,09  6,95  
Зведений індекс Int      1,1 

Економічні 
Ціна придбання, 

грн./кг 0,27 14,70 4 10,68 3 0,75 

аі і   4  3  
Зведений індексIne      0,75 

Інтегральний 
показник, К      1,5 

Одиничний індекс показник розраховується як відношенняаіQ доаіQ  : 

1. Функціональні: 2,5/2,25=1,11 

2. Соціальні: 1,35/1,2=1,12 

3. Збереженість: 0,54/0,48=1,12 

4. Колір: 1,3/1,04=1,25 

5. Хімічна безпека: 1,26/1,12=1,12 

6. Ціна придбання: 3/4 =0,75 

Зведений індексInt визначається відношенням  ∑ аі ідослідного товару до 

конкуруючого товару і дорівнює  1,1. 

Зведений індекс Ineвизначається аналогічно і складає 0,75. 
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Інтегральний показник відносної конкурентоспроможності К, 

розраховується як відношення зведеного індексу Int до зведеного індексу Ine і 

становить 1,5. 

У даному випадку інтегральний показник перевищує одиницю, що вказує 

на те, що досліджуване борошно має вищу конкурентоспроможність 

порівняно з конкуруючим. 

Конкурентоспроможність продукції є основною вихідною категорією, яка 

закладає засади для розуміння сутності і напрямів забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства в умовах динамічного ринкового 

середовища. З метою прийняття адекватних управлінських рішень у процесі її 

забезпечення, підтримки і підвищення доцільно більш ґрунтовно підходити до 

вибору методу оцінки конкурентоспроможності продукції. 

Комплексний метод має значну перевагу – простоту використання та 

можливість здійснення розрахунків за обмеженої кількості даних. 
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Маєвський Є.Р. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

НОВІТНІ НАПРЯМКИ В ТЕХНОЛОГІЇ СОУСІВ 

У статті показано, що на сьогоднішній день у закладах ресторанного 

господарства (ЗРГ) використовують велику кількість різноманітних 

продуктів на емульсійній основі, серед яких особливе місце займає 

виробництво соусної продукції, яка не тільки поліпшує смак та аромат страв, 

але й підвищує біологічну цінність продуктів і сприяє їхньому кращому 

засвоєнню. 

Ключові слова: соус, технологія, продукція, страва, сегмент, харчова 

цінність. 

На сучасному етапі нові підходи до створення харчових продуктів 

полягають у використанні харчових і біологічно активних добавок, а також 

нетрадиційної сировини з метою стабілізації їх функціональних властивостей 

і підвищення харчової цінності. Перспективним у ресторанному господарстві 

є створення нової продукції у сегменті універсальних страв, наприклад, 

заправок, соусів, бульйонів, основ і напівфабрикатів широкого застосування. 

Крім того, виробництво соусів на підприємствах харчування за традиційними 

технологіями, як правило, характеризується високою трудомісткістю і 

багатоетапністю технологічних процесів, низькою ефективністю, що 

зумовлює вузький асортимент і незадоволення попиту на цю продукцію.  

Розробленню технологій соусів приділяли увагу багато вчених України: 

П. П. Пивоваров, М. І. Козіна, Л. П. Малюк, М. Ф. Кравченко, А. Б. Горальчук 

та ряд закордонних вчених.  

Серед продукції ресторанного господарства окремий сегмент складають 

соуси, які сприяють кращому засвоєнню харчових нутрієнтів організмом 

людини, розширюють асортимент і підвищують харчову цінність страв. 

Перспективним напрямом вирішення завдання щодо підвищення харчової 

цінності, зниження дефіциту есенційних речовин є розроблення технології 
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соусів функціонального призначення, що передбачає поєднання традиційної 

сировини з дієтичними добавками. Це дозволить отримати якісну і безпечну 

продукцію, збагачену фізіологічно важливими для організму людини 

нутрієнтами[1, с. 27]. В Україні перспективами інновацій у розробці нових 

технологій у технології продукції харчування, а саме організацією та 

проведення дослідження біологічно активних речовин, насамперед корисних 

добавок займаються на базі Національного Університету Харчових 

Технологій (НУХТ) та Національна Академія Наук України (НАНУ). 

Соус – це додатковий компонент страви з напіврідкою консистенцією, 

який використовують у кращі приготування страви, або подають до готової 

страви для поліпшення її смаку і аромату. Їх готують з борошном на молоці 

(сметані) чи на бульйоні з грибів, м'яса або риби, без борошна на вершковому 

маслі, олії, з додаванням оцту. 

Соуси, приготовлені на м'ясних з великою кількістю екстрактивних 

речовин, збуджують апетит. Багатьом стравам соуси надають соковитості, що 

полегшує засвоюваність страви. Тушкування м'яса з гострими соусами сприяє 

переходу колагену в глютин і розм'якшенню м'яса. Завдяки соусам з того 

самого продукту можна приготувати різні за смаком страви. До складу соусів 

входять такі продукти, як масло вершкове, сметана яйця, борошно та ін. Білки, 

жири і вуглеводи в соусах легко засвоюються організмом. Крім того, 

використовуючи соус, страві можна надати гарного зовнішнього вигляду. 

Наприклад, червоний маринад відтіняє білий колір риби.  

Соус майонез використовують для оформлення салатів. Багато соусів 

доповнюють склад страв, підвищують їхню калорійність. Так, бідні на жири 

страви (з відвареної тріски, судака) слід подавати з соусом польським, який 

збагачує страву жирами; соус сухарний підвищує калорійність страв з 

відвареної капусти більш як у два рази. Правильний вибір соусу до страви має 

велике значення. Соусами поливають основний продукт або гарнір, 

заправляють ними супи або подають до страв окремо в металевих або 

порцелянових соусниках, які ставлять поряд з блюдцем на тарілочці [2, с. 111]. 
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Соус не є самостійною стравою, соус - можна віднести до приправ, саме 

соус покращує смак страви, соус може поєднувати зовсім несумісні 

компоненти. Він виступає чудовим доповненням до страв. Крім того соуси 

доповнюють склад страв, підвищують їхню енергію, цінність. Білки, жири і 

вуглеводи, які містяться в соусах легко засвоюються організмом. Окрім 

відомих класичних соусів, в сучасній ресторанній кухні нерідко трапляються 

соуси, які стали такими завдяки оригінальному використанню окремих видів 

кулінарної продукції [3, с. 77]. 

За способом приготування соуси поділяють на дві групи; соуси з 

загусниками, при виготовленні яких використовують пасероване борошно, 

крохмаль, і без загусників. За температурою подавання соуси поділяють на 

гарячі (температура подачі 65-70°С) і холодні (10-12°С). За кольором 

розрізняють соуси червоні і білі. Як рідку основу для соусів використовують 

бульйони – м'ясні, рибні, молоко, сметану, вершкове масло, олію, оцет [2, с. 

114]. 

Так, соусом може бути подана тушкована із часником і зеленню овочева 

суміш із кабачків, баклажанів, цибулі, солодкого перцю і помідорів рататуй, 

наприклад, до пельменів. 

Модний у європейських ресторанах суп капучіно (пюреподібний суп з 

молочною піпою) нещодавно перетворився на не менш популярний соус 

капучіно. А холодний протертий суп гаспачо – на холодний соус [4, с. 185]. 

Просто й оригінально готується соус із протертої картоплі, фактично 

картопляне пюре. Протерту картоплю змішують із перетертим із сіллю 

часником, заправляють маслиновою олією. Щоб маса не була густою, її 

розводять невеликою кількістю лимонного соку й води (бульйону). Такий соус 

можна подати до відварної тріски. 

Незвичайний і соус із тунця, що подають до припущеної курячої 

грудинки. Для його приготування треба подрібнити консервованого тунця в 

маслі, додати маслинової олії, небагато молока, лимонного соку, сіль, каперси 

й перемішати до однорідної маси [5, с. 360]. 
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Валентинівський соус є свого роду кулінарним курйозом. Він 

призначений для м’яса, підсмаженого на грилі, але соусом стає лише після 

«складання» і подавання всієї страви. Спочатку це суміш із дрібно нарізаних 

овочів (обчищених помідорів, петрушки, цибулі-шалота), полита м’ясним 

соком без жиру, лимонним соком і посипана кубиками масла й меленим 

перцем. Цю суміш розтирають на підігрітій тарілці і на неї кладуть щойно 

підсмажене м’ясо-гриль. При цьому масло розтає, м’ясний сік перемішується 

з іншими інгредієнтами. Виходить ароматний соус із м’яким вершковим 

присмаком. Як загусники і смакові добавки у деяких соусах можуть 

використовуватися не цілком звичні компоненти. Так, стародавній рецепт 

коричневого соусу, що подається до зайця або кролика, включає до свого 

складу кров цих тварин. Змішана з пюре з печінки, вона надає соусу 

оксамитності і дуже темного кольору [3, с. 79]. 

Якщо говорити про поєднання макаронних виробів (паста) і соусів, то, як 

правило, яєчні макаронні вироби (паста) якнайкраще підходять до вершкових 

і масляних соусів. Натуральні макаронні вироби (паста) ліпше поєднуються із 

соусами на основі томатів і маслинової олії. Хоча жорстких правил тут нема, 

вважається, що, наприклад, з довгою пастою краще гармоніюють не занадто 

рідкі або густі соуси. Добре підходять до довгої пасти соуси з маслиновою 

олією або вершковим маслом, вершками, яйцями, натертим сиром і 

подрібненою зеленню. При цьому всі інгредієнти (овочі, м’ясо, риба та ін.), що  

додаються в соус для довгої пасти, мають бути подрібненими. Коротка паста 

поєднується практично з будь-яким типом соусу й більш крупно нарізаними 

овочами, м’ясом або рибою [5, с. 362]. 

Соус із петрушки. Часник, зелень петрушки розтерти в блендері зі 

сметаною. Шалот нарізати дрібними кубиками й обсмажити на вершковому 

маслі, залити вином і довести до кипіння, підлити відвар, вершки й уварити на 

одну третину, посолити, поперчити. У цибулево- вершкову суміш додати крем 

з петрушки, сметани, часнику й подрібнити у блендері. 
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Класичний соус «Альфреда». У киплячі вершки додати «Пармезан», 

вершкове масло, сіль, перець. 

Горіхово-вершковий соус. Масло, нарізане невеликими шматочками, у 

кілька прийомів увести в прогріті вершки при постійному помішуванні. 

Додати подрібнені волоські горіхи, сіль, перець, мускатний горіх. 

Грибний соус. Обсмажити гриби на маслиновій олії, додати вершки, соєвий 

соус і прокип’ятити З хв. 

Соус із копченого лосося й вершків. Припустити натерту моркву, додати 

вино й прокип’ятити 5 хвилин. Потім додати вершки, сіль. 

перець і прокип’ятити ще 1 хвилину. У готовий соус додати скибочки 

копченого лосося і подрібнений кріп. 

Соус, із лимонної меліси із креветками. Обчищених креветок (крабів) 

нарізати й прогріти з вершковим маслом і подрібненою зеленої меліси, додати 

сметану. Заправити сіллю, перцем, лимонним соком. 

Соус із блакитного сиру й волоських горіхів. У киплячу суміш вершків і 

курячого бульйону додати блакитний сир і варити, доки вій не розплавиться. 

Заправити перцем, подрібненими й обсмаженими волоськими горіхами. 

Класичний соус «Болоньєзе». Обсмажити цибулю, моркву й селеру, 

додати м’ясний фарш і теж обсмажити. Влити червоне вино і довести до 

кипіння. Додати помідори із соком, сіль, перець, мускатний горіх і тушкувати 

1 годину. Потім увести вершки і прогріти. 

Песто. Розтерти до однорідної маси горішки й часник, а потім там же 

розім’яти і перемішати свіжі листочки базиліку. Почергово додавати тертий 

сир і вливати масло, ретельно перемішуючи соус [3, с. 80]. 

Таким чином, сoycи дaють мoжливicть пригoтyвaти з oднoгoi тoгo ж 

прoдyктy рiзнi зacмaкoм iaрoмaтoм cтрaви, cприяючи тим caмим нeoбxiднoгo 

рiзнoмaнiтнocтixaрчyвaння. Зacтocoвyючи м'яcний aбo рибний coyc мoжнa 

пocилити aбo пocлaбити прирoдний cмaк iaрoмaт ocнoвнoгo прoдyктy. 

Прaвильний вибiр coyciв дocтрaв мaє вeликe знaчeння, тaк як вiд ниx бaгaтo в 

чoмy зaлeжить cмaк, зoвнiшнiй вигляд i пoживнicть їжi. Зacтocoвyючи 
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рiзнicoycи icпeцiї, кyxaр нaдaє ocнoвнoмy прoдyктy тoй чи iнший cмaк iaрoмaт, 

збeрiгaє, пiдcилює aбo пocлaблює прирoднicмaкoвi влacтивocтiпрoдyктiв, 

пoєднyючи їx. Отже, соуси – це невід’ємна частина щоденного раціону 

харчування людини.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ТА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

БУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА РИНКУ УКРАЇНИ 

У статті досліджено склад та властивості булочних виробів, які 

представленні на ринку України. Булочні вироби досліджено за різними 

органолептичними та фізико-хімічними показниками. Проведено 

порівняльний аналіз складу, енергетичної цінності різних видів булочних 

виробів, а також досліджено вплив булочних виробів на організм людини. 
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Ключові слова: булочні вироби, об’єкт дослідження, споживні властивості, 

сировина, показники якості, органолептичні показники, фізико-хімічні 

показники, вологість, кислотність, поруватість, енергетична цінність, 

хімічний склад.  

Присутність хлібобулочних виробів в раціоні більшості українців робить 

ці продукти важливими з точки зору можливості забезпечення населення 

додатковими вітамінами, мікро- і макроелементами. Хліб може бути джерелом 

здоров'я і довголіття, і тому це робить даний продукт цікавим об'єктом 

дослідження [7]. Хлібопекарська продукція характеризується великою 

розмаїтістю за зовнішнім виглядом, смаковими показниками якості, 

рецептурою, технологією приготування і є для споживачів істотним носієм 

харчових, біологічно активних речовин, покращує засвоюваність їжі, а аромат 

свіжої випічки - це ефективний засіб для підвищення апетиту і виникнення 

почуття голоду [6].  

Таким чином питання дослідження складу та споживних властивостей 

булочних виробів та їх вплив на організм людини є актуальним на даний час, 

і залишиться актуальним в майбутньому. 

Дослідження складу та споживних властивостей булочних виробів різних 

виробників,  які представлені на ринку України, та їх вплив на організм 

людини. 

Проблемами дослідження складу та споживних властивостей 

хлібобулочних виробів займалися такі науковці як: Н.В. Валінкевич, Н.І. 

Костецька, T.Л. Мостенська, О.С. Ралко, Г.М. Тарасюк, Л. Я. Ауерман, В. І. 

Дробот, Л. І. Карнаушенко та ін. [1].  

Дослідження складу та властивостей сировини булочних виробів та 

показників якості готової продукції (органолептичні та фізико – хімічні) 

проводили  в лабораторіях кафедри товарознавства, експертизи та 

торговельного підприємництва Вінницького торговельно–економічного 

інституту КНТЕУ. 

Об’єктами досліджень були такі зразки булочних виробів: 
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1. Батон нарізний вищого ґатунку запакований -Новоушицький 

хлібокомбінат ТОВ «Агробізнес»; 

2. Булка Гребінець - ТОВ «Чернігівський хлібокомбінат»; 

3. Плетінка Шахтарська - ТОВ «Ніжинський хліб». 

Характеристики за якими проводилися дослідження булочних виробів 

наведені (ДСТУ-П 4587:2006 ) в табл.1. [5]. 

Таблиця 1 – Показники якості булочних виробів 

Методи оцінювання якості Показники 

Органолептичні 

Форма 
Поверхня 
Колір 
Стан м’якушки 
Смак та запах 

Фізико-хімічні 
Вологість м’якушки 
Кислотність м’якушки 
Пористість м’якушки 

Дослідження булочних виробів проводяться за органолептичними та 

фізико-хімічними показниками відповідно ДСТУ-П 4587:2006 «Вироби 

булочні. Загальні технічні умови». Перед дослідженням булочних виробів за 

органолептичними показниками, вироби перевіряються на відповідність маси, 

маркування, пакування згідно до вимог ГОСТ 5667 – 65 «Хлеб и 

хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов, методы 

определения органолептических показателей и массы изделий (Хліб та 

хлібобулочні вироби. Правила приймання, методи відбирання зразків, методи 

визначання органолептичних показників і маси виробів)» [3].  

З даних які зазначенні на маркуванні булочних виробів складено 

характеристику досліджуваних зразків табл. 2.  

Таблиця 2 – Характеристика досліджуваних зразків булочних виробів 
Найменування 
характеристик 

Батон нарізний вищого 
ґатунку запакований Булка Гребінець Плетінка 

Шахтарська 

Склад 

Борошно пшеничне 
вищого сорту, вода 
питна, цукор білий, 

кристалічний, маргарин 
столовий, сіль кухонна, 

Борошно пшеничне 
вищого сорту, вода 
питна, цукор білий, 
кристалічний, сіль 
кухонна, дріжджі 

пресовані, олія 

Борошно 
пшеничне в/с, вода 

питна, цукор 
білий, 

кристалічний, 
маргарин, яйця 
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дріжджі хлібопекарські 
пресовані. 

соняшникова, 
маргарин, мак, 

повидло, меланж, 
ванілін. 

курячі харчові, 
дріжджі 

хлібопекарські 
пресовані, сіль 

кухонна. 
Харчова цінність в 
100 г: білки, жири, 

вуглеводи 
7.5 : 2.9 : 50.5 8.2 : 3.5 : 59.2 7.3 :  3.2 : 50 

Енергетична цінність 
в 100 г, ккал 263 323 282 

Маса, г 400 350 450 
Термін придатності, 

год. 48 48 48 

 

Після дослідження маркування, проводиться органолептична оцінка 

показників якості булочних виробів табл.3. 

 

Таблиця 3 – Відповідність досліджуваних зразків булочних виробів 

ДСТУ-П 4587:2006. 

Назва 
показника Вимоги ДСТУ 

Результати дослідження 
Батон нарізний 
вищого ґатунку 

запакований 

Булка 
Гребінець 

Плетінка 
Шахтарська 

Форма 
Форма повинна бути 

правильною, відповідати 
виду виробу 

Витягнута 
овальна форма, з 

загостреними 
кінцями 

Форма 
правильна, 
відповідає 

виду виробу 

Форма 
правильна, 
відповідає 

виду виробу 

Поверхня 

Відповідає виду виробу, без 
забруднення. Для 

упакованих виробів 
дозволено незначна 
зморшкуватість; для 
нарізаних виробів зі 

слідами розрізів 

Поверхня 
гладенька, без 
забруднень, зі 

слідами розрізів 

Відповідає 
виду виробу, зі 
слідами порізів 

Відповідає 
виду виробу, 

без 
забруднення 

Колір 
Від світло-жовтого до 

коричневого, без 
підгорілості 

Світло жовтий, 
без підгорілості 

Світло 
коричневий, 

без слідів 
підгорілості 

Коричневий, 
без слідів 

підгорілості 

Стан 
м’якушки 

Пропечена, еластична, не 
волога на дотик, без слідів 

непромісу; для рогаликових 
виробів - шарувата на зламі; 

для виробів з ядрами 
насіння, висівками, 

зерновими та круп’яними 
продуктами тощо - з 

відповідними добавками 

Пропечена, не 
волога на дотик, 

без слідів 
непромісу 

Пропечена, не 
волога на 
дотик, без 

слідів 
непромісу, з 

маком та 
повидлом 

Пропечена, не 
волога на 
дотик, без 

слідів 
непромісу 

Смак та 
запах 

Властиві даному виду 
виробів, без стороннього 

присмаку 

Властиві даному 
виду виробів 

Властиві 
даному виду 

виробів 

Властиві 
даному виду 

виробів 
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Вологість хліба і хлібобулочних виробів визначається методом разового 

висушування при температурі 130±2°С протягом 40 хв.  

Вологість визначають за формулою (1): 

 10021 



m

mmW                            (1) 

Визначення кислотності проводять по ГОСТ 5670–96 «Хлебобулочные 

изделия. Методы определения кислотности (Хлібобулочні вироби. Методи 

визначання кислотності)» [4]. Кислотність хліба залежить від виду і сорту 

борошна, а також від способу приготування тіста і коливається від 2 до 12°.  

Кислотність обчислюють за формулою (2): 

102550
100250




VX                             (2) 

Різниця між паралельними титруваннями допускається не більш як 0,3°.  

Визначення пористості проводять за ГОСТ 5669–96 «Хлебобулочные 

изделия. Метод определения пористости (Хлібобулочні вироби. Метод 

визначання пористості)» [2]. Пористість розуміють як відношення об'єму пор 

м'якушки до загального об'єму хлібної м'якушки.  

Для визначення поруватості користуються приладом Журавльова, який 

складається з металевого циліндра з загостреним кінцем з одного боку, 

дерев'яної втулки, дерев'яного або металевого лотка з поперечною стінкою. 

Поруватість обчислюють за формулою (3), %: 

100/





V
gmVX                                                                                 (3) 

Отримані результати за фізико-хімічними показниками  досліджуваних 

зразків представлені в табл.4 

Таблиця 4 - Результати за фізико-хімічними показниками  досліджуваних 

зразків 
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Батон нарізний вищого гатунку 
запакований 

Булка 
Гребінець 

Плетінка 
Шахтарська 

В
им

ог
и 

Д
С

ТУ
 

Ф
ак

ти
чн

е 
зн

ач
ен

ня
 

В
им

ог
и 

Д
С

ТУ
 

Ф
ак

ти
чн

е 
зн

ач
ен

ня
 

В
им

ог
и 

Д
С

ТУ
 

Ф
ак

ти
чн

е 
зн

ач
ен

ня
 

Вологість м’якушки, %, не 
більше ніж 

34,0 
- 

45,5 
38,65 

34,0  
-  

45,5 
42,8 

34,0 
-  

45,5 
37,1 

Кислотність м’якушки, 
град, не більше ніж 3,5 2,5 3,5 3 3,5 2 

Пористість м’якушки, %, 
не менше ніж 68,0 85 68,0 89 68,0 89 

Масова частка цукру в 
перерахунку на суху 

речовину, % 
Відповідно до установленого вмісту згідно з рецептурою 

Масова частка жиру в 
перерахунку на суху 

речовину, % 
Відповідно до установленого вмісту згідно з рецептурою 

 

Булочні вироби попри те, що вони є цінними поживними продуктами, не 

мають в своєму складі оптимального співвідношення білків і вуглеводів всього 

лише 1:8 замість 1:4.  

Для нормального функціонування організму людини середня добова 

потреба його в калоріях становить 2225 ккал., з них білків - 100 г, жирів - 74 г, 

вуглеводів -289 г [30]. 

Під час дослідження харчової цінності зразка №1 Батон нарізний вищого 

ґатунку запакований, визначили фактичне значення поживних речовин, 

енергетичну цінність на 100 г, в ньому міститься білків - 7.5 г, жирів - 2.9г, 

вуглеводів - 50.5 г  (рис.1). 
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Рисунок 1- Харчова цінність зразка №1 Батон нарізний вищого ґатунку 

запакований 

Визначена харчова цінність зразка №2 Булка Гребінець на 100 г , в ній 

міститься білків - 1,3 г, жирів - 1,1 г, вуглеводів - 47,3 г (рис. 2). 

 
Рисунок 2- Харчова цінність зразка №2 Булка Гребінець 

Харчова цінність зразка №3 Плетінка Шахтарська,на 100 г, в ній 

міститься білків - 8,2 г, жирів - 9,4 г, вуглеводів - 48,9 г (рис. 3). 

 
Рисунок 3- Харчова цінність зразка №3 Плетінка Шахтарська 

На основі проведення дослідження складу і властивостей булочних 

виробів різних виробників, можна сказати, що досліджуванні зразки 
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відповідали всім вимогам ДСТУ і ГОСТ, а отже вітчизняні виробники є 

добросовісними та порядними по відношенню до споживача. Дослідження 

проводилися за такими показниками як: органолептичні: форма, поверхня, 

колір, стан м’якушки, смак та запах; та фізико-хімічні: вологість м’якушки 

кислотність м’якушки,  пористість м’якушки. Досліджуванні хлібобулочні 

вироби характеризуються високими органолептичними властивостями. Вони 

мають приємний неповторний аромат. Найбільш інтенсивний аромат мають 

щойно випечені вироби.  

Хлібобулочні вироби є важливим щоденним джерелом енергії – до 30-

40%, - тому, їх споживання забезпечує організм білками, жирами, 

вуглеводами, вітамінами, мінеральними речовинами. Засвоюваність хімічних 

речовин хлібобулочних виробів організмом людини висока: білки 

засвоюються на 70-90%, вуглеводи - на 94-98%, жири - на 92-95%. 

Але, булочні вироби попри те, що вони є цінними поживними 

продуктами, не мають в своєму складі оптимального співвідношення білків і 

вуглеводів всього лише 1:8 замість 1:4.  
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ЗГУЩЕНОГО МОЛОКАРІЗНИХ 

ВИРОБНИКІВ 

У роботі наведено результати товарознавчої експертизи згущених молочних 

консервів, що реалізуються у супермаркетах м. Вінниці. Були досліджені 

органолептичні показники якості, а саме: консистенція,колір, смак та запах. 

З метою виявлення немолочного жиру в досліджуваних зразках згущених 

молочнихконсервів було проведено люмінесцентний аналіз. Встановлено 

зразки, які відповідають вимогам ДСТУ ірекомендовані до споживання 

пересічним громадянам. 

Ключові слова:товарознавча експертиза, згущені молочні консерви, 

фальсифікація, оцінка якості, органолептичні показники,люмінесцентний 

аналіз. 

Виробництво молочних консервів є найбільш індустріальною галуззю 

молочної промисловості. Консервування молока, вершків та інших молочних 
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продуктів проводять з метою збільшення строку зберігання і розширення 

асортименту. Воно пов'язане також із сезонністю отримання молока. 

Виготовлення молочних консервів дозволяє використати всі корисні речовини 

молока, необхідні людині для нормального росту й розвитку: жири, білки 

(казеїн, альбумін, глобулін), вітаміни й мінеральні речовини (найважливіші з 

них – кальцій і фосфор, які необхідні для формування, розвитку й відновлення 

кісткової тканини). Крім того, це виробництво є практично безвідходним, а 

тому залишається привабливим для промисловості. 

Безперечний ріст вимог до технологічного рівня і якості виготовлення 

молочної продукції на державному рівні, орієнтація на максимальне 

задоволення потреб та вимог споживачів в умовах конкуренції на рівні 

окремих молокопереробних підприємств обумовлюють необхідність 

істотного підвищення ефективності й обґрунтованості заходів і рішень 

внапрямку забезпечення якості молочної продукції. 

Висока якість вітчизняних згущених молочних консервів, як і молока та 

інших молочних продуктів, являється одним з найважливіших питань галузі. 

Це у свою чергу забезпечить конкурентоспроможність українських 

виробників на внутрішньому та світовому ринках. Питанням підвищення 

якості молочних продуктів та конкурентоспроможності молочної галузі 

України займалися у своїх працях багато вчених, зокрема А.О. Бовкун, Т.А. 

Гуцул, М.В. Зубець, П.Т. Саблук, Н.С. Бєлінська, П.С. Березівський, С.В. 

Васильчак, П.І. Гайдуцький, Т.Л. Мостенська, Я.Ю. Стецюк, Н.С. Скопенко, 

М.М. Ільчук та інші. 

На сьогоднішній момент споживач має можливість вибирати із великої 

різноманітності молочних продуктів з однаковими (або близькими) 

споживчими властивостями, що ставить його перед проблемою оптимального 

вибору якісного молочного продукту. Тематика нашого дослідження вимагає 

розкриття питання товарознавчої експертизи згущеного молока різних 

виробників. 

Показники «смак» і «запах» передбачені стандартами та іншими 
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технічними документами; власне, завдяки яким професійні експерти-

дегустатори, які мають достатньо чутливі сенсорні аналізатори, 

можутьідентифікувати якість продукції та здатні виявити слабкі відтінки, що 

порочать, в запаху і смаку, які можуть служити сигналом недоброякісностіїжі, 

а це в свою чергу, сприятиме безпеці для життя і здоров’я населення. 

Товарознавча експертиза спрямована на встановлення відповідності 

молока і молочних продуктів певним вимогам. У міжнародних 

нормативнихдокументах термін «відповідність» трактується як «дотримання 

всіх встановлених вимог до продукції». Науковець, Л. Титаренко відзначає, що 

упрактичній діяльності при оцінці відповідності визначається рівень 

відповідності, тобто проводиться порівняння фактичних показників із 

встановленими у нормативній документації вимогами [10, с. 8]. 

З іншого боку, у міжнародній практиці розглядається ідентифікація, як 

один з елементів системи якості на виробництві, а також як дія з управління 

сировиною, напівфабрикатами і готовою продукцією для встановлення 

відповідності або невідповідності [9, с. 62].  

Додатково відзначимо, що ступінь відповідності молочних продуктів 

доцільно визначати як зі сторони виробника, так і зі сторони споживача. Зі 

сторони виробника продукту ступінь його відповідності може визначатися за 

наступними показниками: нормативними і технологічними показниками 

безпеки. Зі сторони споживача молочних продуктів ступінь відповідності 

може встановлюватися шляхом оцінки якості – на основі особистого досвіду 

або думки інших споживачів. Очевидним є її зв’язок зі споживанням 

молокопродуктів [8, с. 19]. 

Згущені молочні консерви являють собою широку групу харчових 

продуктів, різноманітних за органолептичними властивостями, складом та 

способом вживання в їжу. Вони можуть бути придатними для безпосереднього 

споживання або використовуватися як інгредієнти для виробництва багатьох 

кондитерських виробів[7]. 

Виробництво згущених молочних консервів – це досить складний та 
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тривалий процес, який вимагає чималий запас сировини. Натуральне 

коров’яче молоко дуже корисне для здоров’я людини, але має один важливий 

недолік – воно надто швидко псується. Тому без дорогого обладнання та 

великих виробничих площ не обійтися. До того ж, останнім часом знайти 

натуральну сировину не так і просто, оскільки виробництво коров’ячого 

молока в Україні знижується. При цьому значно легше піти іншим шляхом і 

виробляти фальсифікат – ласощі з цукру та сухого молока з додаванням 

рослинних жирів. А щоб продукт виглядав як справжній і не мав характерного 

для рослинних олій жовтуватого відтінку, в нього додають білий барвник 

діоксин титану [2]. 

Пересічний споживач, за рідкісним винятком, не здатний відрізнити 

оригінальний продукт від підробки. У більшості випадків фальсифікати не 

відрізняються від оригінальних продуктів ні за смаком, ні за зовнішнім 

виглядом. Зробити висновок, фальсифікат це чи ні, може тільки 

випробувальна лабораторія. Але навіть наявність протоколів, на жаль, не є 

важелем для відкликання фальсифікованої партії з магазинів та супермаркетів. 

Для проведення товарознавчої експертизи згущених молочних консервів 

було обрано десять зразків (табл. 1). 

Таблиця 1 – Досліджувані зразкизгущених молочних консервів що 

реалізуються в супермаркетах м. Вінниці 

 
Номер 
зразка 

Найменування продукту Виробник 

1. Молоко незбиране згущене з 
цукром 8,5% жиру 

ТМ «Сто пудов» (Виробник – ТОВ ВТП 
«Волошка», Україна, 24405, Вінницька обл, 
Бершадський район, с. Флорине, вул. Чкалова, 1. 
Замовник ТОВ «Продлогістіка», Україна, м. 
Харків, пр. Московський,179-Б, офіс 102) 

2. Молоко незбиране згущене з 
цукром та какао 7,5% жиру 

ТМ «Сто пудов» (Виробник – ТОВ ВТП 
«Волошка», Україна, 24405, Вінницька обл, 
Бершадський район, с. Флорине, вул. Чкалова, 1. 
Замовник ТОВ «Продлогістіка», Україна, м. 
Харків, пр. Московський,179-Б, офіс 102) 

3. Молоко цільне згущене з цукром 
8,5% жиру 

ТМ «Рогачевъ» (Виробник – ВАТ «Рогачовський 
МКК», Республіка Білорусь, 247671, м. Рогачов, 
вул. Кірова, 31. Імпортер ТОВ «Термінал-прод», 



322 
 

Україна, м. Київ, вул. Радищева, 3, корпус «Л») 
4. Молоко незбиране згущене з 

цукром 8,5% жиру 
ТМ «Білики» (ТОВ «Техмолпром», Україна, 
37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Будька, 47) 

5. Молоко згущене карамелізоване з 
цукром 

ТМ «Аліска» (ТОВ «Світмілк», Україна, 
Вінницька обл., Вінницький район, с. Вінницькі 
Хутори, вул. Немирівське шосе, 103) 

6. Молоко незбиране згущене з 
цукром 8,5% жиру 

ТМ «Ічня» (ПАТ «Ічнянський МКК», Україна, 
16703, Чернігівська область, м. Ічня, вул. 
Вишнева, 4) 

7. Молоко незбиране згущене з 
цукром 8,5% жиру 

ТМ «Заречье» (ПАТ «Куп’янський МКК», 
Україна, 63702, Харківська обл., м. Куп’янськ, 
вул. Ломоносова, 26) 

8. Молоко згущене з цукром та 
какао 7,5% жиру 

ТМ «Премія» (ТОВ «Техмолпром», Україна, 
37300, Полтавська область, м. Гадяч, вул. Будька, 
47) 

9. Молоко незбиране згущене з 
цукром 8,5% жиру 

(ПАТ «Первомайський МКК», Україна, 55204, 
Миколаївська область, м. Первомайськ, просп. 
Труда, 12) 

10. Молоко незбиране згущене з 
цукром 8,5% жиру 

(ПП «Еко-молпродукт», Україна, Вінницька 
область, Вінницький район, с. Некрасово, вул. 
Некрасова, 1а) 

 

Якість продукції визначалася за органолептичними показниками (смак, 

запах, консистенція, колір), фізико-хімічними показниками (масові частки 

вологи, сахарози, сухих речовин, в тому числі жиру), ідентифікацією жиру 

(вмістом рослинних жирів), мікробіологічними показниками, вмістом 

консервантів, синтетичних барвників, якістю пакування та маркування. 

Органолептичну оцінку якості досліджуваних зразків згущених 

молочних консервів проводили відповідно ДСТУ 4274:2003 «Консерви 

молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови». При цьому 

було визначено колір, консистенцію, смак та запах досліджуваних зразків [5]. 

Результати проведення органолептичної оцінки якості досліджуваних 

зразків згущених молочних консервів представлені у таблиці 2 

В результаті проведених лабораторних випробувань в жодному з 10 

закуплених зразків наявності рослинного жиру виявлено не було, а це свідчить 

про те, що у протестованій продукції використовувалась відповідно до вимог 

стандарту виключно молочна сировина. Крім того, всі 10 зразків згущеного 

молока без зауважень пройшли перевірку на вміст барвників та консервантів. 

Результати проведення органолептичної оцінки якості досліджуваних 
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зразків згущених молочних консервів представлені у таблиці 2. 
Номер 
зразка 

Показники 
Консистенція Колір Смак та запах 

1. Однорідна, в’язка; осад 
відсутній, кристали 
лактози не відчуваються 

Світло-кремовий, 
рівномірний по всій 
масі  

Чистий солодкий з добре 
вираженим присмаком 
пастеризації, без сторонніх 
присмаків та запахів  

2. Однорідна, достатньо 
в’язка; відсутні 
кристали лактози та 
осад  

 

Білий з кремовим 
відтінком, 
рівномірний по всій 
масі  

Чистий солодкий з відчутним 
смаком пастеризованого молока, 
без сторонніх присмаків і запахів  

3. Однорідна, достатньо 
в’язка; незначний осад 
лактози на дні банки  

Кремовий, 
рівномірний по всій 
масі  

Чистий солодкий з достатньо 
вираженим присмаком 
пастеризації, без сторонніх 
присмаків і запахів  

4. Однорідна, в’язка; осад 
відсутній, кристали 
лактози не відчуваються  

Білий з кремовим 
відтінком, 
рівномірний по всій 
масі  

Чистий солодкий з вираженим 
присмаком пастеризації, без 
сторонніх присмаків і запахів  

5. Однорідна, в міру в’язка; 
незначний осад лактози 
на дні банки  

Білий з кремовим 
відтінком, 
рівномірний по всій 
масі  

Чистий солодкий з легким 
кормовим присмаком  

6. Однорідна, в’язка; осад 
відсутній, кристали 
лактози не відчуваються 

Світло-кремовий, 
рівномірний по всій 
масі  

Чистий солодкий з добре 
вираженим присмаком 
пастеризації, без сторонніх 
присмаків та запахів  

7. Однорідна, достатньо 
в’язка; відсутні 
кристали лактози та 
осад  

 

Білий з кремовим 
відтінком, 
рівномірний по всій 
масі  

Чистий солодкий з відчутним 
смаком пастеризованого молока, 
без сторонніх присмаків і запахів  

8. Однорідна, достатньо 
в’язка; незначний осад 
лактози на дні банки  

Кремовий, 
рівномірний по всій 
масі  

Чистий солодкий з достатньо 
вираженим присмаком 
пастеризації, без сторонніх 
присмаків і запахів  

9. Однорідна, в’язка; осад 
відсутній, кристали 
лактози не відчуваються  

Білий з кремовим 
відтінком, 
рівномірний по всій 
масі  

Чистий солодкий з вираженим 
присмаком пастеризації, без 
сторонніх присмаків і запахів  

10. Однорідна, в’язка; осад 
відсутній, кристали 
лактози не відчуваються 

Світло-кремовий, 
рівномірний по всій 
масі  

Чистий солодкий з добре 
вираженим присмаком 
пастеризації, без сторонніх 
присмаків та запахів  

 

Аналізуючи дані таблиці 2, можна зробити висновок, що консистенція 

всіх досліджуваних зразків задовольняє вимоги стандартів, адже, вона – 

однорідна, в’язка або пастоподібна, без осаду та органолептично відчутних 

кристаликів лактози. При цьому зразки № 3, 5 і 8 мають незначний осад 



324 
 

лактози на дні банки, дозволений стандартом.  

За кольором усі досліджувані зразки згущених молочних консервів 

задовольняють вимоги ДСТУ, оскільки, він – рівномірний по всій масі, білий 

з кремовим відтінком. 

Проте існує низка показників, які також визначають якість продукту та 

вихідної сировини, – вміст жиру, вологи, сухих речовин тощо. 

Так, наприклад молоко згущене з цукром 8,5 % жиру ТМ «Сто пудов» 

виробництва ТОВ ВТП «Волошка» не відповідало вимогам мікробіологічної 

безпеки, оскільки була завищена кількість мезофільних аеробних та 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів у 1 г продукту. Крім того, в цьому 

ж зразку виявлена невідповідність фізико-хімічних показників – завищена 

масова частка вологи (27,0 % при нормі не більше 26,5 %) та занижена масова 

частка сухих речовин (27,5% при нормі 28,5%). 

Ще один вид продукції від виробника ТОВ ВТП «Волошка» – молоко 

незбиране згущене з цукром та какао 7,5 % жиру ТМ «Сто пудов» – не 

відповідав вимогам стандарту ДСТУ 4275:2003 за фізико-хімічними 

показниками – завищена масова частка вологи (28,4 % при нормі не більше 

27,5 %) та занижена масова частка сахарози (41,66 % при нормі не менше 43,5 

%). 

Недоліки маркування мала продукція ТМ «Сто пудов» і ТМ «Рогачевъ». 

На етикетках не були вказані допустимі відхилення від маси нетто продукту, 

що передбачено вимогами Технічного регламенту щодо правил маркування 

харчової продукції. 

Результати люмінесцентного аналізу досліджуваних зразків згущених 

молочних консервів представлені у таблиці 3.  

Виходячи з даних таблиці 3, можна стверджувати, що жоден із 

досліджуваних зразків згущених молочних консервів не містить у своєму 

складі жир рослинного походження, оскільки кольори люмінесценції цих 

продуктів від світло- до яскраво-жовтого. 

Таблиця 3 – Результати люмінесцентного аналізу досліджуваних зразків 
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згущених молочних консервів 
Номер 
зразка Колір люмінесценції Ідентифікація жиру 

1. Жовтий 

Немолочний жир не 
виявлено 

2. Яскраво-жовтий 
3. Світло-жовтий 
4. Жовтий 
5. Жовтий 
6. Світло-жовтий 
7. Яскраво-жовтий 
8. Світло-жовтий 
9. Жовтий 
10. Світло-жовтий 

Отже, у результаті проведення порівняльної оцінки якості 

досліджуваних зразків згущених молочних консервів можна зробити 

висновок, що всі п’ять зразків повністю задовольняють вимоги ДСТУ 

4274:2003. Це свідчить про належну якість сировини та процесу виробництва, 

а також підтримання правильних режимів усіх технологічних операцій.  

Підтвердження належної досліджуваних зразків згущених молочних 

консервів стало підставою для рекомендації цих продуктів до споживання 

пересічними громадянами нашого міста, незалежно від віку, статі та ступеня 

матеріального достатку. Адже, досліджувані зразки доступні для придбання та 

здатні задовольнити навіть найвибагливішого споживача своїми споживними 

властивостями.  

З метою досягнення інноваційних конкурентних переваг вітчизняними 

підприємствами рекомендовано покращити науково-технічну політику, 

впроваджувати сучасні технології виробництва та управління 

підприємствами. Тоді український ринок молочної продукції зможе стати 

досить прибутковим бізнесом і потужним експортером молокопродуктів 

вітчизняного виробництва на світових ринках. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФАРФОРОВОГО 

ПОСУДУ В УКРАЇНІ 

В статті розглянуто стан ринку фарфорового посуду в Україні та 

перспективи його розвитку. Вказані діючі вітчизняні заводи, що здійснюють 

виробництво фарфорового посуду. Наведені статистичні дані про експорт 

та імпорт фарфорового посуду. 

Ключові слова: фарфор, посуд, експорт, імпорт, стан ринку, перспективи 

розвитку ринку. 

В умовах нестабільної соціально-економічної ситуації найбільш простим 

і широко вживаним аргументом виправдання зменшення виробництва і 

реалізації фарфорових виробів є низка зовнішніх чинників, на які окреме 

підприємство практично не може впливати. До таких чинників, зокрема, 

можна віднести непередбачене стрибкоподібне зростання цін на енергоносії 

та, як наслідок, збільшення собівартості продукції, технологічна відсталість, 

знецінення національної валюти і падіння внутрішнього споживчого попиту. 

У зв’язку з цим дане дослідження є актуальним. 

Мета статті – аналіз стану та перспектив розвитку ринку фарфорового 

посуду в Україні. 

Дослідження стану ринку та його перспектив у галузі виробництва 

фарфорових виробів вивчали вітчизняні науковці: Офіленко Н.О., Кайнаш 

А.П., Калашник В.О, Мороз С.Е.При цьому проблематика та стан ринку 

фарфорового посуду в Україні досліджені мало. Це пояснюється відсутністю 

наукового інтересу до даної теми через недостатню кількість вітчизняних 

заводів з виробництва фарфору та великими надходженнями та реалізацією 

імпортного посуду, який витісняє українських виробників з ринку. 

Фарфоровий посуд відноситься до виробів довготривалого використання, 

термін використання яких визначається здатністю зберігати головні показники 

фізико-технічних властивостей в процесі експлуатації. Збільшення часу 

експлуатації виробів з фарфору рівноцінно додатковому збільшенню її 

випуску без яких-небудь збитків [5]. 
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На сьогоднішній день стан ринку фарфорового посуду в Україні 

визначається, в першу чергу, обсягами виробництва діючих заводів. На 

території України найбільші підприємства даної галузі це – Синельниківський 

порцеляновий завод (Дніпропетровська обл.), Кам'янобрідський фаянсовий 

завод, Довбиський порцеляновий завод, Олевський порцеляновий завод 

(Житомирська обл.), Дружківський порцеляновий завод (Донецька обл.), 

Полтавський порцеляновий завод, Сумський порцеляновий завод. Ці 

підприємства зацікавлені у взаємному співробітництві зі споживачами їх 

продукції, в тому числі із закордонними [4]. 

За останні п’ять років кількість виробників фарфорового посуду в Україні 

різко скоротилася: якщо у 2001 році у даній галузі працювало 36 підприємств, 

то у 2005 році їх залишилося 23, а у 2006 році – лише 16 [3]. На даний момент 

в Україні функціонує 7 фарфорових заводів [4]. Основним чинником, що 

обумовлює таку ситуацію, є низька конкурентоздатність фарфорових виробів 

вітчизняного виробництва в порівнянні із імпортними, що можна пояснити: 

– незадовільним станом технологічного парку галузі – переважна частина 

основного технологічного обладнання вітчизняних підприємств введена в 

експлуатацію у першій половні-середині ХХ ст.; 

– залежністю основних складових собівартості продукції (заробітної 

плати 50,0 % та витрат на енергоносії 20,0 %) від економічних та політичних 

чинників. Ситуація погіршується тим, що основну конкуренцію вітчизняному 

фарфору на внутрішньому та зовнішньому ринках складає продукція 

китайських виробників, які перебувають у значно вигідніших економічних 

умовах [1]. Дані про виробництво фарфорової продукції в Україні за 2014-

2018роки наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Дані про виробництво фарфорової продукції в Україні за 

2014-2018 роки [2] 
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Найменування продукції за 
Номенклатурою продукції 

промисловості (НПП) 

Код 
продукції 
за НПП 

Кількість виробленої промислової 
продукції (валове виробництво), т 

роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Посуд столовий і кухонний з 
фарфору (крім апаратів електро-
нагрівальних, млинків для кави 
або спецій з металевими 
робочими частинами) 

23.41.11.30 217 992 1349 1508 1291 

 

Аналіз табл. 1 показав значний приріст виробництва фарфорових виробів 

з 2015 року, який перевищує попередній рік аж у 4 рази. Ця тенденція 

продовжувалась у наступних роках, крім 2018 року, постерігалось деяке 

зниження. 

Споживчий попит українців на фарфоровий посуд збільшується кожного 

року і ця тенденція стає незмінною з 2015 року, про що свідчать обсяги 

реалізованої фарфорової продукції, наведені у табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Обсяг реалізованої фарфорової продукції в Україні за 2014-

2017 роки [2] 
Найменування продукції 

за НПП 
Реалізовано фарфорової продукції, виробленої з власної 

сировини, т 
роки 

2014 2015 2016 2017 

Кі
ль

кі
ст

ь Вар-
тість 
тис. 
грн. Кі

ль
кі

ст
ь Вар-

тість 
тис. 
грн. Кі

ль
кі

ст
ь Вар-

тість, 
тис. 
грн. Кі

ль
кі

ст
ь Вар-

тість, 
тис. 
грн. 

Посуд столовий і 
кухонний з фарфору 

327 7477,4 997 35594 1320 59179 1584 69281 

Ринок фарфорових виробів в Україні формується фарфоровою 

продукцією як вітчизняного, так і закордонного виробництва. На ринку 

України представлена продукція Китаю, Польщі, Білорусії, Чехії, Німеччини 

та інших країн [2]. Топ 5 країн-імпортерів фарфорової продукції в Україну 

наведені в табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Топ 5 країн-імпортерів фарфорової продукції [2] 
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№ 
з/п 

6911000000 Посуд та прибори столові або 
кухонні, інші господарські і туалетні 

вироби, з фарфору 

Імпорт 

Країни Кількість, 
т 

Вартiсть, тис. дол. 
США 

1 Китай 3916236,5 8005,2 
2 Польща 109172,9 424,8 
3 Білорусія 218047,9 278,9 
4 Чехія 35323,3 163,6 
5 Німеччина 42496,8 148,6 
 

Звісно, що імпортний посуд є дещо цікавішим за зовнішнім виглядом і 

попит на нього завжди є. Проблемою імпортного посуду є нижча якість або 

присутність дешевих та можливих шкідливих домішок у фарфорі та цінова 

політика на таку продукцію теж низька, чим і приваблює споживачів.  

За кордоном відношення до посуду чисто утилітарне, там більше уваги 

звертають на якість черепка та технічні властивості фарфору. В певних 

випадках вимагається, щоб його теплопровідність була низькою для того, щоб 

їжа довше зберігала тепло. Сучасний посуд за кордоном, зазвичай, без 

малюнку, спрощеної форми. В Україні навпаки – використовують багато фарб 

і золота, люстрові покриття, ручний розпис [5]. 

У західному регіоні золото не використовують, але більше уваги 

звертають на те, щоб фарфор був блискучий, без включень і крапинок. Відходи 

виробництва тут втроє нижчі. Весь брак української продукції йде на вторинну 

переробку. Україна завжди виробляла фарфор з власної сировини. Тут є все, 

що потрібно для виробництва, навіть природний конгломерат фарфорових 

масел. 

На українському ринку користується попитом елітнийвисокоякісний 

англійський фарфор. Ціни на нього коливаються і при бажанні можна знайти 

як відносно недорогий фарфор, так і елітний, який з часом тільки буде зростати 

в ціні. До ексклюзивних можна віднести фарфор англійської компанії 

Wedgwood. Посуд цієї фірми далеко не дешевий. Навпаки компанія Royal 

Grafton пропонує досить недорогі сервізи з кістяного фарфору. З твердого 

англійського фарфору варто звернути увагу на біло-блакитну колекцію посуду 
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англійської компанії Spode. її продукція нагадує китайський фарфор. Відносно 

молода компанія Portmerion, яка вже встигла завоювати ринок своїм 

зображенням на сервізах рослин і квітів. Також славою користуються 

німецький фарфоровий посуд, наприклад, Villeroy & Boch, Rosenthal, Kaiser, 

Tettau, Seltmann [5]. 

Український фарфор простіший за зовнішнім виконанням (найчастіше це 

однотонний білий чи з сіруватим відтінком посуд) та виготовлений на заводах 

із старим обладнанням. Однак ціни на вітчизняні вироби набагато вищі, а 

якість передбачає довговічність та відсутність інших матеріалів для 

здешевлення виробництва.  

Топ 5 країн-експортерів фарфорового посуду з України наведені в табл. 4.  

 

Таблиця 4 – Топ 5 країн-експортерів фарфорової продукції [2] 

 
№ 
з/п 

6911000000 Посуд та прибори столові або 
кухонні, інші господарські і туалетні 

вироби, з фарфору 

Експорт 

Країни Кількість, 
т 

Вартiсть, тис. 
дол. США 

1 Російська Федерація 116362,0 129,2 
2 Молдова 32277,0 48,5 
3 Німеччина 710,3 7,0 
4 Азія 79,5 1,1 
5 Чехія 42,0 0,2 

 

Аналіз табл. 4 показав, що левова частка при експорті українського 

фарфору належить країнам СНД (зокрема Росії та Молдові). У Європейських 

державах обсяг експортованого товару значно менший. Зважаючи на 

політичну ситуацію України, такий результат свідчить про можливе 

збільшення присутності вітчизняного фарфору на європейських ринках. Тут 

лідирує Німеччина та Чехія. 

Імпорт фарфорового посуду в Україні значно більший та 

перспективніший, ніж експорт. Найбільшу частину імпортного посуду із країн 

СНД в Україну завозить Білорусь. Значний внесок з європейських країн робить 
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Польща, Німеччина та Чехія. Та насправді статистика відзначає, що 

найбільшою та найвпливовішою на ринку фарфорового посуду є китайська 

продукція. Китайський фарфор буквально витісняє вітчизняних виробників, 

зустрічається на вітринах все частіше та не завжди відповідає вимогам 

правильного виробництва. Неякісне виробництво китайського фарфору 

підтверджується його недовговічністю. Тим самим змушує українських 

споживачів знову і знову купувати неякісний, але дуже дешевий китайський 

товар. 

Виходячи з вищезазначеного, можна запропонувати наступне. Для 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняного побутового фарфорового 

посуду, враховуючи досвід зарубіжних країн, необхідні: 

– комп'ютеризація керамічного виробництва, зокрема контроль якості 

сировини, технологічних процесів та якості готового товару; 

– більш широке використання екологічно чистих видів декорування, 

підглазурних барвників, покриття кобальтом та деколі; люстрів, 

кислотостійких склофлюсів, рецептур кислотостійких надглазурних барвників 

широкої кольорової гами; 

– освоєння нових видів комплектування сервізів, наборів, гарнітурів; 

– розробка нових нормативних документів (ДСТУ, ТУ) з включенням 

нових показників якості, які впливають на надійність, естетичність та 

ергономічні властивості фарфорових виробів. 

Для вітчизняних виробників фарфорових виробів сприятливим було б 

підвищення ставок ввізного мита, за рахунок чого ціна на імпортну продукцію 

підвищиться і разом з тим за рахунок більш низької ціни підвищиться 

конкурентоспроможність вітчизняних виробів з фарфору [5]. 

Отже, Україна має досить великий потенціал у виробництві фарфорової 

продукції. Останніми роками значно підвищився попит на вітчизняну 

продукцію, яку потрібно розвивати й надалі. Серед факторів, що впливають на 

результати діяльності підприємств з виробництва фарфорового посуду, 
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залишаються застарілі технології виробництва, підвищення цін на сировину та 

енергоносії, що обмежує можливості подальшого розвитку. 
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У статті показано, що на сьогоднішній день існує багато різновидів 

італійських вин, використовується різна технологія їх виготовлення та 

практикується багатогранна класифікація вин. Італійські вина доцільно 

підкреслюють смак страви до якої вони підходять, виходячи з витримки, 

смаку, аромату та інших критерій якості. 
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цінність, харчування, напій. 

Італійські вина стали досить популярними на сьогоднішній день не тільки 

в країні їх виготовлення, але й в Україні. В Україні зростає культура 
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споживання, у тому числі й алкогольних напоїв. Сприяють цьому і виробники, 

і продавці продукції. Для виховання цієї самої культури споживання, 

вигадуються різні шляхи. Італія виготовляє більш ніж 5 мільярдів літрів вина 

на рік, і таким чином, є світовим лідером з виробництва (близько 20% 

світового обсягу), щороку конкуруючи з іншим гігантом виноробства – 

Францією. 

Італія належить до найбільших виноробних країн світу — виноградники 

в ній вирощуються практично повсюдно, а виноробство почало активно 

розвиватися вже близько 3000 років тому. Виноградарсько-виноробна галузь - 

сукупність підприємств, організацій, науково-дослідницьких закладів, 

зайнятих у сфері виробництва винограду, виробництва і реалізації виноробної 

продукції  [1, с. 210]. 

Італія має давні традиції виноробства, використовуючи свої сорти 

винограду і свої методи, які в останні роки стають все більш досконалими. 

Навіть коли італійські винороби користуються міжнародними сортами, 

такими як Каберне Совіньон або Шардоне, або сучасними методиками, 

такими, як витримка в нових дубових бочках, вони надають вину характерний 

«італійський акцент». 

Італійська система в цілому заснована на французькій моделі. Італійський 

DOC є еквівалентом французького AC. 

1. Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) - теоретично це 

верхня ступінь якості для класичних італійських вин, обмежена кількома 

регіонами зі строгими обмеженнями врожайності і методів виробництва. 

2. Denominazione di Origine Controllata (DOC) - це головні марки вин 

(аппелясьони), подібні з регіонами AC у Франції. Визначає сорти винограду, 

врожайність, розташування виноградника і методи виробництва. 

3. Indicazione Geografica Tipica (IGT) - порівняно нова (1992) класифікація для 

регіональних вин, подібна французької vin de pays. Визначає регіон або 

географічну область походження вина, сорт винограду, метод виробництва. 
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4. Vino da tavola - в цілому це прості столові вина, але окремі виробники 

пропонують під ярликом vino da tavola приголомшливі вина, що не підпадають 

під обмеження DOC, хоча і не такі дешеві, як саме невибагливе столове вино. 

Майже всі італійські вина категорій DOC та DOCG мають назви одного 

з трьох типів: 

1. географічні назви – походять від місцевостей, міст або селищ, таких як 

Бароло, Тауразі, Колліо. 

2. сорт винограду та місцевість або поселення – наприклад: Барбера 

д'Асті, Монтепульчіано д'Абруццо 

3. історичні назви, які походять з римських часів, наприклад, К'янті, 

Вальполічела [2, с. 15]. 

Незважаючи на світову тенденцію виробляти вина у так званих 

«міжнародних стилях» з широко відомих сортів, таких як Мерло, Шардоне та 

інші, італійські винороби здебільшого зберегли національний характер своїх 

вин. Висока кислотність та жорсткі таніни є прекрасним акомпанементом для 

традиційних страв італійської кухні. Остання, на відміну від «високої» кухні 

Франції, є кухнею бідних верств населення, тому характеризується не 

рафінованими, а скоріш, прямими смаками та ароматами. Традиційні вина 

Італії добре пасують до насичених яскравих ароматів томатних соусів та 

м’ясних та овочевих страв. Білі італійські вина комбінуються з морською 

рибою, молюсками, ракоподібними. Солодкі пассіто є прекрасною 

комбінацією для широкої гами відомих на весь світ італійських десертів [3, с. 

408]. 

Вина Італії діляться на чотири основні категорії: 

1. «Vino da tavola» — столові вина, доступні для повсякденного вживання. 

2. «Indicazione Geografica Tipica» або «IGT» — місцеве вино з певного 

географічного регіону, тобто зроблене з винограду певного сорту з конкретної 

місцевості певним характерним для неї способом. 

3. Denominazione di Origine Controllata (DOC) — більш контрольоване 

вино з встановленою місцевості. Наприклад: Бардоліно, Соаве. 
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4. Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) — класичне 

італійське вино вищої якості з кількох конкретних регіонів. До таких вин 

відноситься К’янті [4, с. 102]. 

До найбільш відомим італійським винам відноситься К’янті — сухе 

червоне вино, витримується в дубових бочках. Традиційно цей напій 

розливався по ф’яскі — краплеподібні пляшки, обплетені ликом або соломою, 

зараз його продають в скляних пляшках типу бордоських. Оплетка соломою 

використовувалася для виправлення похибок скляного виробництва — таким 

чином пляшці додавалася міцність і стійкість [2, с. 17]. 

П'ємонт знаменитий своїми червоними винами. Вищу категорію DOCG 

мають білі Асті (вино) і Роеро і червоні Барбареско, Барбера д'Асті, Барбера 

дель Монферрато Суперіоре, Бароло, Браккето д'Акві про Акви, Дольчетто ді 

дольяні Суперіоре і Дольчетто ді Овада Суперіоре, Гаттинара, Гаві про 

Кортезе ді Гаві, Роеро Арнеіс Спуманте, і інші. 

Виноград - Неббіоло, Барбера і Дольчетто є основою для червоних сухих вин 

в кисло-солодкому стилі; найбільш вагомим і запашним з них по праву 

вважається Неббіоло. З білих вин сильним ароматом володіє Арнеіс; 

мускатний виноград (місцева назва Moscato) дуже запашний і 

використовується для виготовлення солодких і ігристих вин. Сорт Кортезе 

сухий і володіє освіжаючим смаком. 

Регіони з переважанням Неббіоло: Бароло, Барбареско, Карем, Гаттинара, 

Ланге, Неббіоло д'Альба. 

Регіони з переважанням Барбера: барбера вирощується всюди в північно-

західній Італії; аппелясьони включають Барбера д'Альба і Барбера д'Асті. 

Регіони з переважанням Дольчетто: аппелясьони включають Дольчетто д'Асті, 

Дольчетто д'Акві і Дольчетто д'Альба. 

З виноробних областей в середній частині «італійського чобота» Тоскана 

має найбільш важливе значення. Виноград санджовезе - основний сорт для 

червоних вин, в тому числі знаменитого к'янті. Монтепунчіано вирощується в 

Марке і Абруццо. Треббіано, Вердіккіо і верначча - основні білі сорти. Каберне 
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Совіньон і шардоне добре прижилися, а виробники експериментують з 

багатьма міжнародними сортами. 

Vin santo (святе вино) - традиційна пам'ятка Тоскани, проводиться з 

треббіано, мальвазії і інших сортів винограду. Це солодке десертне вино з 

винограду, увяленного різними способами (на піддонах або підвішених під 

стелею нитках). Кращі зразки цього вина мають присмак горіхів, сушених 

абрикосів, і зацукровані апельсинової цедри. В області Лаціо, розташованої 

навколо Риму, виробляються якісні білі вина. 

У сучасних економічних умовах особливого значення має розгляд 

сучасних тенденцій розвитку світового ринку вина в зв’язку зі збільшенням 

його споживання, а також за рахунок зростання конкуренції зі сторони нових 

винних країн. Розвиток виноградної та виноробної галузі притаманний для 

багатьох держав, але основними виробниками та постачальниками вина в світі 

є Італія [1, с. 211]. 

У Європі вина завжди мають контроль за походженням. Вина вищої 

категорії мають відповідати цілій низці конкретних параметрів, таким як, 

наприклад, певна місцевість виробництва, набір сортів винограду, мінімальна 

міцність, спосіб обробки й підрізання лози, час збору винограду. Всі вина, які 

претендують на цю кваліфікацію, піддаються аналітичним дослідженням і 

дегустації. Якщо експертна дегустація дає позитивний висновок, вина 

отримують спеціальний сертифікат і лише потім право називатися 

контрольованими за походженням. Основна вимога до вин цієї категорії — 

зазначення географічного місця зростання винограду для їхнього 

виробництва. Такі країни-виробники, як Іспанія, Греція та Італія, 

використовуються класифікацію одночасно за регіоном походження та якістю 

вина. 

Вино́ (від лат. vinum) — напій отриманий шляхом повного або часткового 

алкогольного бродіння, попередньо роздавленого свіжого винограду або 

виноградного сусла. Кількість алкоголю внаслідок бродіння має складати не 

менше 8,5 % об. Беручи до уваги клімат, тип ґрунту, сорт винограду, 
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особливості виробництва вина, мінімальна кількість алкоголю внаслідок 

бродіння може бути 7 % об., згідно до законодавства відповідного регіону, де 

воно виготовляється [4, с. 97]. 
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Вітчизняний ринок м’яса є одним зі стратегічно важливих і найбільш 

значимих із погляду забезпечення продовольчої безпеки держави і стабільного 

функціонування її переробної харчової промисловості. 

Ринок м’яса привертає постійну увагу експертіві аналітиків,оскільки 

виступає не лише індикатором стану розвитку багатьох галузей вітчизняного 

АПК, але й характеризує добробут населення та його купівельну 

спроможність. Ситуація, що склалася останнім часом на ринку м’яса, з одного 

боку, характеризується насичення пропозицією та стабілізацією виробництва, 

а з іншого, деякими структурними змінами та появою окремих негативних 

трендів. 

Насамперед обсяги ви рибництва м’яса усіх видів 

узабійніймасізрослиз1662,8тис.т у 2000р. до2318,2тис.т у 2017 р.,або 

майжев1,4рази. Прицьому його річне споживання з розрахунку на1 особу 

збільшилося за вказаний період часу в 1,5 рази, тоді як аналогічне виробництво 

в 1,6 рази (рис.1.). 

 
Рисунок1-Основні характеристики стану ринку м’яса в Україні 

До 2013р. Впродовж тривалого періоду середньорічне споживання м’яса 

і м’ясо продуктів із розрахунку на одну особу перевищувало можливості його 

виробництва,що зумовлювало збільшення імпорту цієї продукції. 

Виробництво у 
забійній масі, тис.т, 

2000, 1662.8

Виробництво у 
забійній масі, тис.т, 

2010, 2059

Виробництво у 
забійній масі, тис.т, 

2013, 2389.4

Виробництво у 
забійній масі, тис.т, 

2015, 2322.6

Виробництво у 
забійній масі, тис.т, 

2016, 2323.6

Виробництво у 
забійній масі, тис.т, 

2017, 2318.2Виробництво на 1 
особу, кг, 2000, 33.8

Виробництво на 1 
особу, кг, 2010, 44.9

Виробництво на 1 
особу, кг, 2013, 52.5

Виробництво на 1 
особу, кг, 2015, 54.2

Виробництво на 1 
особу, кг, 2016, 54.5

Виробництво на 1 
особу, кг, 2017, 54.7

Споживання на 1 
особу, кг, 2000, 32.8

Споживання на 1 
особу, кг, 2010, 52

Споживання на 1 
особу, кг, 2013, 56.1

Споживання на 1 
особу, кг, 2015, 50.9

Споживання на 1 
особу, кг, 2016, 51.4

Споживання на 1 
особу, кг, 2017, 50.6

Виробництво у забійній масі, тис.т Виробництво на 1 особу, кг Споживання на 1 особу, кг
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За останні три роки ситуація кардинально змінилася, оскільки внаслідок 

зниження купівельної спроможності більшої частини населення рівень 

споживання м’яса і м’ясопродуктів зменшився до 50,6 кг у рік на одну особу, 

тоді як його виробництво минуло річ становило54,7 кг на одну особу. 

Нинішній досягнутий рівень виробництва та споживання м’яса і 

м’ясопродуктів також суттєво відстає від показника багатьох розвинутих країн 

світу, який перевищує раціональну рекомендовану норму у80кг. 

Разом із тим, на ринку спостерігається певна стабілізація пропозиції м’яса 

і м’ясопродуктів порівняно зі значним її спадому 2000р.,оскільки його 

виробництво утримується у межах 2,3 млн т. 

На регіональному рівні досить високий рівень виробництва м’яса з 

розрахунку на одну особу досягнуто в еркаській(264кг), Вінницькій (204,9кг) 

і Волинській (117,7кг) областях. 

За абсолютними показниками концентрації виробництва майже половина 

всього його обсягу нині зосереджена в чотирьох регіонах країни(рис.2.). 

 
Рисунок2-Регіональнілідеривиробництвам’ясавУкраїніза2018 р. 

Часткуупонад10%обсягувиробництванаринкупропозиціїм’ясаминулогор

окуформувалиВінницька,Черкаська,ДніпропетровськаіКиївськаобласті.Уцих

регіонахрозміщенінайбільшіптахофабрикиітваринницькікомплекси. 

Традиційнопропозиціюнаринкуформуютьчотириосновнихвидим’яса—

яловичина,телятина,свинина,баранина,козлятинатаптицяусіхвидів(рис.3.). 
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Впродовж2000 – 2017 рр. На ринку м’яса відбулися кардинальні зміни. 

Якщов2000р.основу пропозиції становилая ловичина і телятина, яка в 

структурі виробництва займала стабільну частку45,4%,то в 2017р.вона 

зменшилася до найнижчого показника - 15,7%,або майже втричі. Також 

знизилася частка свинини, відповідно,із 

40,6%у2000р.до31,7%у2017р.Водночас,питома вага м’яса птиці усіх видів за 

вказаний період зросла із11,6% до 51,1%.Такіз міни передусім стали 

закономірним наслідком збереження катастрофічної ситуації у галузі 

скотарства та появи окремих проблем у свинарстві,безпосередньо зумовлених 

спалахом захворювання на африканську чуму свиней(АЧС). 

Зіншогобоку,швидкаокупністьвкладаннякапіталуувиробництвім’ясаптиц

ізумовилазростанняінвестиційуцюгалузь,будівництвосучаснихвеликихптахо

фабриктастворенняпотужнихвертикально-інтегрованихкомпаній. 

Рисунок3-

Динаміказміниструктуривиробництвам’ясавУкраїнізаосновнимийоговидами 

Іншийважливийтренднаринкум’яса - 

поверненнянаньогоаграрнихпідприємств,часткаякихуструктурівиробництват
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орікстановила64%проти36%угосподарствнаселення.Вартозгадати,щов2000р.

цеспіввідношеннясягало26,3%і73,7%відповідно. 

Тобтопоприскладнуситуаціюізвиробництвомяловичиниітелятинизараху

нокрозвиткуптахівництвазагаломвдалосястабілізувативнутрішнійринокм’яса

тастворитинаційосновіновийнапрямаграрногоекспорту. 

Необхіднозазначити,щорозвитокм’ясногоринкузначноюміроювизначаєк

лючовіаспектиекономічноїстратегіїаграрноїсферикраїни.Замасштабаминеобхі

дностідержавноїучастіуйогорегулюваннівінвипереджаєринкиіншихвидівпрод

овольства. 

Занинішніхумоврозвитокринкум’ясавідбуваєтьсяпідвпливомнаступнихв

заємопов’язанихфакторів: 

- низькогоплатоспроможногопопитунаселення,значначастинаякогомає

доходинижчепрожитковогомінімуму; 

- високоїчасткиімпортум’ясноїпродукції,щоістотнообмежуєможливост

івиходунавнутрішнійриноквітчизнянихсільськогосподарськихтоваровиробни

ків; 

- низькогорівнябюджетноїпідтримкитваринництвауціломуіскотарстваз

окрема,внаслідокчоговиробництвояловичиниітелятинихронічнозбиткове; 

- відсутністьдержавноїстратегіїзахистувнутрішньогоринкум’ясавцілом

уіринкуяловичинизокрема[8]. 

Щодо потенційних можливостей вітчизняного виробника вийти на 

міжнароді ринки, то, за висновками експертів, у найближчому майбутньому у 

світі зросте попит на яловичину, 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 
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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. тонн.) 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. тонн.  

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, щопов’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. 4). 

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 
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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.HazardAnalysisandCriticalControlPoint) на підприємствах, які виробляють 

м’ясну продукцію на експорт.  

* 

Розраховано на основі даних Державного комітету статистики України 

Рисунок 4 - Експорт та імпорт м’яса і м’ясопродуктів, тис. т. 

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 
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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;  

- 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 
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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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В статті проаналізовано ринок деревного вугілля в Україні, його проблеми та 

перспективи. Розглянуто експортно-імпортні операції та найбільші країни-
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контрагенти імпорту та експорту деревного вугілля, а також основні 

центри його виробництва в Україні.  

Ключові слова: деревне вугілля, ринок, експорт, імпорт, країни-контрагенти, 

асортимент, вимоги. 

Деревне вугілля – це унікальний матеріал, який був повною мірою 

оцінений лише в минулому столітті. Він практично на 100% складається з 

вуглецю, який може застосовуватися в різноманітних сферах [1]. Деревне 

вугілля використовують у металургійній промисловості, виробництві 

активованого вугілля, в сільському господарстві, будівництві тощо. Біопаливо 

з деревного вугілля – це високовуглецевий продукт, який одержують шляхом 

термічного розкладання деревини без доступу кисню (піроліз). В умовах 

зростання цін на імпортовані енергетичні ресурси і обмеження його 

постачання, актуальність вирішення питань забезпечення альтернативним 

паливом значно підвищується. 

Сьогодні в світі виробляється близько 9 млн. т на рік деревного вугілля. 

Більше 7,5 млн. т виготовляє Бразилія, Росія – більше 100 тис. т на рік. У той 

же час у нашій країні спостерігається незадоволений попит на деревне вугілля. 

Використання деревного вугілля на душу населення в рік в європейських 

країнах перевищує 20 кг, у скандинавських – 25 кг, в Японії – 60 кг, в Україні 

– менше 100 г [2]. 

Розвиток виробництва деревного вугілля почався в період, коли Україна 

отримала незалежність. На той момент особливого контролю над вирубками 

та станом екології практично не було. Підприємці встановлювали металеві 

печі, вирубували ліси повсюдно і виробляли вугілля низької якості, яке все 

одно користувався великим попитом. В атмосферу викидалися тонни 

шкідливих відходів вуглевипалювання. 

Сьогодні настав новий етап деревно-вугільного виробництва. Так деревне 

вугілля стало широко застосовуватися в різних сферах, зокрема вякості палива 

для камінів, мангалів, кальянів та інших подібних пристроїв. Так як на відміну 
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від звичайного палива (наприклад - дров), деревне вугілля не утворює диму і 

відкритого полум'я, а дає тільки необхідну температуру – жар [3]. 

В Україні виробництвом деревного вугілля займаються невеликі 

підприємства, орієнтовані на експорт за рахунок практично відсутньої 

конкуренції на європейському ринку, через що на внутрішньому ринку 

спостерігається дефіцит. На порталі виробників деревного вугілля «Углежог» 

зареєстровано 247 виробників на території України, серед яких найбільшими 

є ФОП Слободняков Р.В., ТМ «Weekend» (м. Бровари, Київська обл.), 

ТОВ «ATM &Wood» (Вінницька обл., м. Бершадь), ПрАТ «Перечинський 

лісохімічний комбінат», ТМ «Grilly» (м. Дніпропетровськ) [4]. 

Діяльність українських виробників деревного вугілля традиційно 

залежить від прийнятого держбюджету та внесення змін до Податкового 

кодексу, адже це дозволяє їм сформувати нові тенденції на ринку, а також 

прийняти правильні управлінські рішення.  

Основні центри виробництва деревного вугілля, виходячи з аналізу 

кількості виробників і постачальників деревного вугілля, наступні: Київська, 

Харківська, Полтавська, Сумська, Житомирська, Дніпропетровська та 

Хмельницька області [2].  

Згідно Пояснень № 401 до УКТ ЗЕД, деревне вугілля належить до 

товарної позиції 4402 групи 44, розділу IX - вугiлля деревне (включаючи 

вугiлля із шкаралупи чи з горiхiв), агломероване або неагломероване, що 

поділяється на митні коди на рівні десяти знаків: 

 4402 10 00 00 - вугілля деревне з бамбука; 

 4402 90 00 00 - вугілля деревне інше. 

Відповідно, було проведено дослідження експортно-імпортних операцій 

цієї групи товарів.  

За даними митної статистики ДФСУ [5] показники експорту деревного 

вугілля значно зросли порівняно з 2014 роком як у вартісному, так і у 

кількісному вираженні (рис.1).  
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Рисунок 1 – Динаміка експортно-імпортних операцій деревного вугілля за 

2014 – 2018рр., тонн 

 

У 2015р. порівняно з 2014р. експорт збільшився майже в 1,3 рази, далі 

тенденція зберігається і в наступні два роки: експорт знову збільшується в 1,3 

рази. Проте, у 2018р. експорт деревного вугілля майже не змінився, 

залишившись на відмітці у 174 тис. тонн.  

В той же час,  в 2014-2016рр. імпорт поступово знижувався з показника 

1065 тон до 905 тон, але в останні два роки він почав поступово збільшуватись 

з 1053 тон у 2017 році до 1670 тон у 2018 році. Але, незважаючи на це, експорт 

перевищував імпорт більше ніж в 104 рази [5]. 

На рис. 2 зображена динаміка обсягів експорту та імпорту деревного 

вугілля товарної позиції 4402 у вартісному вираженні за останні п’ять років, 

яка свідчить про аналогічні тенденції, тобто в 2018р. експорт порівняно з 

2014р. виріс в 1,8 разів, імпорт – в 1,9. Обсяги експорту в 2018р. переважали 

імпорт в 33,8 разів, тоді як в 2014р. – в 35,6 разів.    
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Рисунок 2 – Динаміка експортно-імпортних операцій деревного вугілля за 

2014 – 2018рр., тис. дол. США 
 

Аналіз експортно-імпортних операцій за основними країнами-
контрагентами в 2014-2018рр. показав, що  в 2014р. майже 50% деревного 
вугілля імпортувалося з Індонезії, ще 30% – з Франції та Китаю. З часом 
Індонезія посилила свої позиції і в 2018р. її частка становила майже 92%.  

Найбільшу частку в експорті деревного вугілля з України протягом 
досліджуваного періоду займала Польща: від 47% в 2014р. до 36%  в 2018р. 
Крім того, Україна експортувала деревне вугілля в 2018р. до Німеччини (20%) 
та Румунії (12%), решта країн займають незначну частку в експорті. 

На рис. 3 наведено ТОП-5 фірм України по виробництву деревного 
вугілля. Слід зауважити, що переважну більшість на ринку України займають 
великі підприємства, з достатньою потужністю та великим виходом кінцевого 
продукту. На п’ять найбільших фірм-виробників припадає 63,0% деревного 
вугілля, що виготовляється в Україні. Найбільшу частку (20%) займає ТОВ 
«Грінпауер». 
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Рисунок 3 – ТОП-5 фірм України по виробництву деревного вугілля 

 

Отже, на даний момент виробництво деревного вугілля в Україні 

розвинуте достатньо. Більшу частку в зовнішній торгівлі деревним вугіллям 

займає експорт, який переважав імпорт в 2018р. майже в 34 рази. Найбільшу 

частку в експорті протягом 2014-2018рр. займала Польща, імпортується 

деревне вугілля переважно з Індонезії – майже 92% в 2018р. 

На сьогоднішній день у даній сфері існує ряд проблемних питань, які 

потребують нагального вирішення:  

- викиди в атмосферу не залишають байдужими як місцеве населення, так 

і правоохоронні органи, що призводить до позапланових зупинок. Відсутність 

дозвільної документації, так само тягне за собою великі штрафи і систематичні 

перевірки всілякими інстанціями; 

- низька якість деревного вугілля: при неконтрольованому належним 

чином процесі, виходить вугілля з високим вмістом дрібної фракції (до 40%); 

фізичні та хімічні показники кожної партії мають істотну відмінність, низька 

механічна фракція призводить до того, що кінцевий споживач отримує 

неякісний продукт; 

- велика витрата деревини на тонну продукції; 
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- невідповідність нормам охорони праці: «пекельні» умови шкоди не 

дозволяють залучити адекватний обслуговуючий персонал;  

- експлуатація не можлива поблизу населених пунктів, внаслідок 

величезних викидів в атмосферу. Проблеми з транспортом, для під'їзду на 

майданчик, а так само неможливість розфасовки деревного вугілля з ряду 

причин [3]. 

На ринку існує ряд великих підприємств, з достатньою потужністю, 

новим обладнанням, які здатні постачати на ринок таку кількість сировини, 

щоб покрити майже весь попит, тому Україна в незначній кількості закуповує 

дану сировину в інших країнах. Перспективи розвитку галузі досить значні, 

але підприємцям потрібно враховувати те, що для започаткування такого виду 

бізнесу треба закуповувати нове обладнання, автоматизувати виробництво для 

покращення умов праці робітникам, для того щоб поставляти на ринок якісну 

продукцію в достатній кількості. 
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Українська держава системно та послідовно розвиває 

зовнішньоекономічні зв’язки з багатьма країнами. Оскільки за площею лісів 

та запасами деревини Україна посідає 8 місце за відсотком лісистості Європи 

держава здійснює інтеграцію ринку лісопродукції до світової економіки. 

Деревина є одним із базових ресурсів для формування окремих галузей 

економіки України та широко застосовується у промисловому виробництві, 

будівництві, сільському господарстві, транспорті, хімічній індустрії. 

На сьогодні 79% (8,2 млн га) земель лісового фонду є державною 

власністю та знаходяться у постійному користуванні державних підприємств 

(в т. ч. 73% – Держлісагентство, 6% – Міноборони, Мінприроди, 

Мінінфраструктури та Держагентство з управління зоною відчуження). В 

підпорядкуванні органів місцевого самоврядування перебуває 13% земель 

лісового фонду (1,3 млн га), а землі державної власності, які не надані у 

постійне лісокористування складають 7% (0,8 млн га) і лише 1% (0,1 млн га) 

перебуває у приватній власності (ліси в межах розпайованих земель 

сільськогосподарського призначення). 

Дослідженням питанням зовнішньоторгівельної діяльності на ринку 

лісоматеріалів займались такі вітчизняні вчені як Гунчак Н.В, Дишко І.Ю., 

Тимчук С.В., Стегній О. та ін. Але їх дослідження були спрямовані на 
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дослідження конкурентоздатності лісопродукції, аналізу експортно-

імпортних операцій. 

Разом з тим, для спрощення процедур торгівлі між Україною та 

Європейським союзом необхідно здійснити аналіз нормативно-правового 

регулювання лісоматеріалів.  

Експорт є значним чинником та стимулятором економічного зростання на 

базі міжнародної спеціалізації. Це в свою чергу потребує вдосконалення 

нормативно-правового регулювання експорту лісоматеріалу.  

Нами досліджувався сумарний обсяг імпорту та експорту лісоматеріалів і 

виробів із деревини (табл.1).  

Таблиця 1 – Сумарний  обсяг імпорту та експорту деревини і виробів із 

деревини (тис. дол. США) 

Код Назва позиції Імпорт Експорт 
Роки Роки 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
4403 Лісоматеріали 

необроблені  409 1019 3232 106094 880 197 

4401 Деревина 
паливна: 
деревна 
тріска або 
стружка 

87 71 70 101694 114294 146671 

4404 Деревина 
бондарна: 
колоди, палі, 
кілки, стовпи, 
деревина 
лущена 

0 49 0 816 1407 1437 

4406 Шпали 
дерев’яні для 
залізничних 
чи 
трамвайних 
колій  

71 0 449 1062 970 1242 

4407 Лісоматеріали 
оброблені, 
завтовшки 
більше як 6 
мм 

3952 5711 6824 394314 460082 586149 
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Аналіз даних, наведених в табл. 1 показує наступне: обсяг імпорту 

лісоматеріалів необроблених (код 4403) в 2016 році значно перевищував обсяг 

експорту. Так, якщо обсяги імпорту становили 409 тис. дол., то обсяги 

експорту становили 106 099 тис дол. [4]. 

В 2017 році обсяг імпорту лісоматеріалів необроблених і виробів із них 

(1019 тис. дол.) значно перевищили обсяг експорту – 880 тис. дол. Ця 

тенденція мала місце і в 2018 році – імпорт 3232 тис. дол., проти 197 тис. дол.  

експорту [4]. 

В 2015 році був запроваджений мораторій на експорт поставок деревини 

та виробів із неї. Загалом, запроваджений мораторій видозмінив структуру 

експортних поставок деревини та виробів із деревини. Можливим наслідком 

заборони експорту необробленої деревини є зменшення надходжень в цілому 

по всій товарній групі 44 УКТЗЕД.  

Нами проаналізована динаміка експорту окремих видів лісоматеріалів в 

абсолютному та ціновому виразах (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Динаміка українського експорту окремих видів 

лісоматеріалів  протягом 2013-2018 рр.  
Роки Код УКТЗЕД 

Деревина необроблена 4403 Паливна деревина 4401 
Вага, тонн Вартість,  тис. дол. США Вага, тонн Вартість,  тис. дол. 

США 
2013 2 787 702 237 544 1 521 729 107 142 
2014 2 879 231 212 672 1 757 272 112 543 
2015 2 497 181 173 021 2 040 622 100 366 
2016 1 732 230 106 094 2 040 011 101 694 
2017 10 658 880 1 971 726 114 294 
2018 2 866 200 1 974 597 152 042 

 

Як показують дані табл. 2, спостерігається тенденція поступового 

скорочення поставок необроблених лісоматеріалів з України, але навіть попри 

дію мораторію все ж здійснюється експорт українського лісу, хоча в значно 

менших обсягах. Заразом, упродовж проаналізованого періоду з 2014 по 2018 

роки обсяг експорту паливної деревини коливається невеликим значенням, що 
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свідчить про стабільність поставок за кордон. Обсяг експортних поставок 

деревини та виробів із деревини у 2018 році досягнув 1,5 млрд. дол. США, що 

на 26,8% більше порівняно з 2016 роком. Варто зазначити, що втрати від 

впровадження мораторію на експорт необробленого лісу були компенсовані 

головним чином за рахунок зростання продажу за кордон пиломатеріалів 

(товарна позиція 4407 УКТ ЗЕД). Експорт пиломатеріалів у 2016 році зріс на 

9,2%, що у грошовому еквіваленті становило 33,1 млн. дол. США, а у 2017 році 

цей показник становив уже 16,7% (65,8 млн. дол. США), то вже у 2018 році 

показник досягнув рівня 26%  (119,4 млн. дол. США). Загалом, з часу часткової 

дії мораторію у 2015 році до сьогодні експорт вказаної товарної позиції зріс на 

65% (236,3 млн. дол. США). При цьому, з моменту дії мораторію значно зросла  

роль продукції лісопильної галузі в експорті деревини та виробів із деревини. 

Зокрема, якщо у 2015 році частка зазначеної товарної позиції становила 32,6% 

від загального обсягу експорту, то вже у 2018 році цей показник досягнув 39%.  

Решту втрат було компенсовано за рахунок зростання обсягу експорту 

більшості товарних позицій групи 44 УКТЗЕД. 

Ринок лісоматеріалів в Україні визначають 44 регуляторні акти. До них 

відносяться Закони України, постанови кабінету Міністрів України, 

регуляторні акти центральних органів виконавчої влади. 

 До Законів України, які регулюють ринок деревини в Україні відносяться 

Конституція, Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Закон 

України «Про автомобільний транспорт», Закон України «Про карантин 

рослин», Закон України «Про природно-заповідний фонд України», Закон 

України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закон 

України «Про природно-заповідний фонд України», Митний кодекс України, 

Податковий кодекс України, Лісовий кодекс України. 

Основні нормативно-правові акти, що регулюють експорт лісоматеріалів 

в Україні наведені на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Нормативно-правові акти, що регулюють митний контроль та 

митне оформлення при експорті лісоматеріалів 

Вищим Законом держави є Конституція України, в якій встановлені 

конституційні норми зовнішньоекономічної діяльності забезпечення 

економічної безпеки і суверенітету, а також територіальної цінності України.  

До актів, які мають вищу юридичну силу щодо регулювання митного 

оформлення та митного контролю лісоматеріалів відноситься Декларація про 

Державний Суверенітет України. Декларація була основою для створення в 

Україні власної митної системи. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств 

в першу чергу керується Законом України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність».  

Інші Закони України, що регулюють ринок деревини та здійснення 

митних процедур при експорті деревообробних матеріалів наведені в табл. 3. 

Так, Закон України «Про Митний тариф України» є одним із основних 

документів, на підставі якого митні органи здійснюють митне оформлення 

лісоматеріалів [3]. 

Основні нормативно-правові акти, що 
використовуються для здійснення митних 

процедур при експорті лісоматеріалів 

Конституція 
України 

Митний кодекс 
України 

Регуляторні акти 
КМУ 

Закони України 

Регуляторні акти 
центральних 

органів 

Лісовий кодекс 
України 
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Важливим законодавчим документом є Митний кодекс України, який 

власне і визначає: порядок митного контролю та оформлення їх через митний 

кордон держави, порядок визначення митної вартості і т.д. 

 

Таблиця 3 – Закони України, що регулюють ринок деревини та митні 

процедури при експорті лісоматеріалів 
№п/н Назва Закону 

1 Закон України «Про автомобільний транспорт» 

2 Закон України «Про карантин рослин» 

3 Закон України «Про природно-заповідний фонд України» 

4 Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 

5 Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності, пов’язаних з реалізацією та експортом 

лісоматеріалів» 

6 Закон України «Про Митний тариф України» 

 

Митний кодекс України містить XXI розділів, в яких визначені загальні 

положення щодо основ державної митної справи, країн походження товару, 

митна вартість товарів та методи їх визначення, УКТЗЕД, описані митний 

контроль та інші засади державної митної справи [2]. 

Другий блок нормативно-правових регуляторів експорту лісоматеріалів в 

Україні є Постанови Кабінету Міністрів. 

До Постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють ринок деревини 

відносять: Постанова КМУ «Про затвердження таксдля обчислення розміру 

шкоди заподіяної лісу», Розпорядження КМУ «Про схвалення стратегії  

реформування та розвитку лісового господарства», Постанова КМУ «Про 

затвердження санітарних правил в лісах України», «Про затвердження 

порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів», «Про 

затвердження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат», 

«Про затвердження Правил відтворення лісів», «Про затвердження Правил 

поліпшення якісного складу лісів», «Про затвердження переліків товарів, на 
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які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України», 

«Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження 

лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення 

експортних операцій» та ін.  

До наказів Міністерства фінансів України, що регулюють вивезення 

лісоматеріалів через кордон України є накази «Про затвердження Порядку 

заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного 

документу» від 30.05.2012 № 651, Наказ 651, Наказ «Про затвердження 

відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які 

використовуються у процесі оформлення митних декларацій» від 20.09.2012 

№ 1011. 

Постановою КМУ «Деякі питання здійснення державного контролю 

товарів, що переміщуються через митний кордон України» визначаються 

державні види контролю, які застосовуються до лісоматеріалів при вивезені їх 

за кордон. 

Отже, нормативно-правове забезпечення експорту лісоматеріалів в 

Україні регулюють вищі Закони, Митний та Податкові Кодекси, Лісовий 

Кодекс, Постанови та накази КМУ, Накази міністерства фінансів, а також інші 

регуляторні акти центральних органів виконавчої влади. 

Для оптимізації експорту лісоматеріалів необхідна уніфікація документів 

України та Європейського союзу, а також необхідна узгодженість українських 

та закордонних сертифікатів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПАКОВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ  

КУЛЬТИВОВАНИХ ГРИБІВ  

У роботі автором охарактеризованооптимальність упаковки, що сприятиме 

зменшенню природних втрат в процесі їх реалізації, уповільненню старіння 

грибів і збільшенню виходу стандартної продукції. Об’єктом дослідження 

були свіжі культивовані гриби (печериці, глива, шиїтаке), харчові продукти з 

їх використанням. 

Ключові слова: культивовані гриби, шампіньйони, гливи, елінги,шиї таке, 

блістерна упаковка, зберігання 

Проблема забезпечення населення екологічно чистими білковмісними 

продуктами завжди була в центрі уваги вчених. За їхніми прогнозами в 

майбутньому дві третини потреб людини в білках задовольнятиметься за 

рахунок промислового виробництва їстівних грибів. Це обумовлено тим, що 

культивовані гриби – цінний білковий харчовий продукт. Вони містять більше 

35% протеїну, всі незамінні амінокислоти, біологічно активні речовини, 

підвищують імунітет людини до різних інфекцій. 

За останні роки в Україні значно зросли обсяги виробництва 

культивованих грибів, що узгоджується із загальносвітовою тенденцією, а 

грибівництво сформувалося в одну з найперспективніших галузей 

продовольчого комплексу, де виробляється щорічно 30 тис. т грибів. 

Метою статті є визначення оптимальної упаковки, що сприятиме 

зменшенню природних втрат в процесі їх реалізації, уповільненню старіння 

грибів і збільшенню виходу стандартної продукції. Об’єктом дослідження 
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були свіжі культивовані гриби (печериці, глива, шиїтаке), харчові продукти з 

їх використанням. 

Науковий інтерес серед вітчизняних науковців щодо зберігання 

культивованих грибів ілюструє важливість даної проблематики. Серед 

наукових досліджень варто відзначити: Аксьонову Н.О. (оптимізація 

технологій холодильного зберігання свіжих культивованих грибів) [1], 

Медведкову І.І. та Попову Н.О. (товарознавча оцінка ефективності 

зберігання свіжих культивованих грибів за різних температурних режимів) 

[2], Одарченко Д.М., Одарченко М.С., Бабіча А.О., Пестіна Г.О. (спосіб 

виробництва замороженого напівфабрикату з гливи звичайної з додаванням 

крохмалю кукурудзяного) [3], Орлова Н.Я., Нестеренко Н.А. (моделі якості 

швидкозаморожених напівфабрикатів із культивованих печериць коричневої 

раси) [5] та інших. Питаннями вивчення хімічного складу, вирощування, 

збереження культивованих грибів займалися такі вчені, як Сичов П.А., Дудка 

І.О., Бісько Н.О., Колтунов Б.П., Мячикова Н.І. та ін. 

В Україні з 2003 р. діє ДСТУ ІSО 7561-2001 «Гриби культивовані. 

Настанови щодо зберігання та транспортування в охолодженному стані» [14], 

у якому вказується тільки те, що гриби можна зберігати до 4 діб за низької 

позитивної температури. При цьому в стандарті є відсутньою інформація щодо 

показників, за якими слід оцінювати гриби і знімати їх зі зберігання (колір 

спороносних пластинок і шкірочки, зрілість). Найбільш значущими 

показниками, що характеризують збереженість продукції рослинного 

походження в різних температурно-вологісних режимах, є спад маси, 

органолептичні показники і вихід стандартної продукції [15]. 

Управління якістю та асортиментом будь-якого виду продукції, особливо 

за умови насичення ринку споживчих товарів, є важливою складовою для 

формування якості життя суспільства. 

Товарні особливості грибів насамперед характеризуються 

органолептичними й фізичними властивостями, однією з яких є харчова 

цінність. Під харчовою цінністю мають на увазі сукупність властивостей 
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харчового продукту, при наявності яких задовольняються фізіологічні потреби 

людини в необхідних речовинах і енергії, а це у свою чергу забезпечується 

хімічним складом продукту. 

Серед харчових продуктів свіжі гриби як об'єкт зберігання займають 

особливе місце. Через те, одним із чинників, що стримують збільшення 

виробництва грибів, є обмежений термін їхнього зберігання. Традиційним 

способом зберігання, що широко використовується в сучасній практиці, є 

холодильне. Інноваційні технології зберігання рослинної продукції 

спрямовані на використання та оптимізацію декількох зовнішніх чинників 

(низької позитивної температури, обмеження газообміну з навколишнім 

середовищем або зміни його складу). Розробка таких способів і технологій для 

зберігання свіжих культивованих шампіньйонів вимагає відпрацювання й 

наукового обґрунтування цих чинників з урахуванням біофізичних 

властивостей та якості різних штамів і стадій стиглості грибів.   

Вирішення проблеми якісного зберігання культивованих грибів, обсяг 

яких постійно зростає, сприятиме ресурсозбереженню цінних білковмісних 

продуктів, а за рахунок цього питань забезпечення продовольчої незалежності 

України та реалізації експортного потенціалу галузі грибівництва, які набули 

особливої гостроти в зв'язку зі вступом у СОТ та інтеграцією до ЄС. 

Одним з розповсюджених способів збереження продукції є ферментація. 

Даний спосіб є енергоощадним та екологічно безпечним, так як заснований на 

природному бродінні за участю молочнокислих бактерій. Молочна кислота 

допомагає підтримувати здоров'я травної системи та приносить в кишечник 

корисні бактерії, такі як Lactobacillus acidophilus. 

На Київській дослідній станції ПО ННЦ «ІМЕСГ» розроблено технологію 

соління культивованих грибів печериці двоспорової і гливи звичайної з 

овочами (морква і перець солодкий). Об’єднання при солінні їстівних 

культивованих грибів з овочами, зокрема морквою та перцем солодким, дає 

можливість отримати продукти з високою біологічною цінністю, так як гриби 

містять багато білку, морква – β-каротину, перець солодкий – вітаміну С. Така 
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комбінація продуктів має приємний зовнішній вигляд та високі смакові якості 

[4]. 

Відтак, культивовані гриби, є живими організмами, у яких відбуваються 

складні процеси життєдіяльності, що не припиняються на всіх етапах їх 

виробництва, зберігання та реалізації. Існують загальні закономірності, що 

визначають взаємозв'язок збереження свіжих грибів з умовами довкілля. Це 

стосується змін, що відбуваються під час зберігання грибів: фізичних, 

споживних властивостей, фізіолого-біохімічних процесів та ін. 

Раціональне регулювання вказаних процесів із метою зниження втрат і 

підвищення терміну зберігання грибів лежить в основі практичних способів та 

режимів зберігання цих продуктів. Одним з основних напрямів щодо 

збереження якості та подовження терміну зберігання культивованих грибів є 

створення й розробка оптимальних температури та первинної упаковки. 

Остання дозволяє не лише підвищити рівень культури торгівлі, але й 

виключити появу механічних ушкоджень на плодових тілах і відповідно 

швидку появу на місцях ушкоджень темних плям, які спричиняють 

підвищення швидкості перебігу біохімічних процесів, а отже, і швидке 

зниження органолептичних показників якості. 

При зберіганні культивованих грибів у їх складі та якості відбуваються 

різні зміни, які можна сповільнити, значно загальмувати, але повністю 

уникнути неможливо. 

До факторів, що зберігають якість культивованих грибів, відносяться тара 

і пакувальні матеріали (плівки на основі стирольних полімерів і 

співполімерів), умови і терміни транспортування, зберігання і реалізації. 

Упаковка завжди відокремлює продукт від його зовнішнього середовища, це 

виокремлення зводить бар'єр і створює «внутрішнє» оточення, яке повинне 

запобігти будь-яким біологічним, фізичним, механічним і хімічним 

перетворенням, виникненню обмінних або інших можливих взаємодій, які 

могли б зіпсувати продукт. 

На сьогодні, плівки на основі стирольних полімерів і співполімерів 
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етилену використовують для збільшення термінів зберігання не тільки овочів 

а й культивованих грибів. 

Для збереження необхідного газового середовища всередині упаковки 

свіжих культивованих грибів з великою фізіологічною активністю, високим 

рівнем поглинання і виділення, застосовують одно- і багатошарові плівки з 

інших, більш проникних матеріалів. Їх виготовляють з гідро хлорованих 

канчуків, еластомерів, ацетилцелюлози, целофану та інших матеріалів або зі 

спеціальних простих плівок, плівок з мікроперфорацією 20-100 мкм.  

Селективні плівки використовують для упаковки з клапанними та 

мембранними пристосуваннями різної конструкції. Наприкла, «LandecCorp» 

розробила технологію Intelmer, в якій застосована чутлива до тиску мембранна 

вставка. Вона автоматично змінює атмосферу в герметичній упаковці, 

регулюючи киснево-вуглекислий баланс. Коли температура змінюється, 

волого проникність мембрани відповідно збільшується або зменшується. В 

умовах вищої температури овочі дихають активніше, тому що мембрана 

пропускає більше О2.Така технологія може продовжити більше ніж на два 

тижні термін придатності грибів.  

Окрім вищезазначеного, відзначимо, що технологами розроблено 

блістерні упаковки різних конструкцій та місткостей для упаковки 

культивованих грибів (рис. 1) [13 с. 286]. 

 

Рис. 1. Блістерна упаковка для культивованих грибів 

Тара виготовлена з полімерних прозорих матеріалів (варіанти 1-10) із 

розфасовкою в них грибів масою 695-720 г (варіант 1-10), і 450-650 г (варіанти 

13-16), а також комбіновані пакети (поліетилен із крафт-папером - варіант 17). 

Як контроль використовували відкриті поліетиленові коробки (варіанти 11-

12). У грибах визначали природне зменшення маси (за загальноприйнятою 
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методикою), зміну кольору шкірки та спороносних пластинок, ступінь 

розкриття капелюшків за СОУ 01.12.-37-917:2010 [4], бальну оцінку якості (за 

розробленою нами шкалою) і вихід стандартної продукції, а також вміст 

повітря у тканинах грибів (шляхом їх занурення в насичений розчин кухонної 

солі) [6] (таблиця 1).  

Таблиця 1 – Варіанти зберігання грибів при температурі 0-3 °С  
Гриби з діаметром капелюшків 15-30 мм Гриби з діаметром капелюшків 30-55 мм 

№
 

ва
рі

ан
та

 Кількість 
отворів у 

кришці, шт. 

Площа 
отворів, 

2 мм 

Маса грибів 
у коробці, г 

№
 

ва
рі

ан
та

 Кількість 
отворів у 

кришці, шт. 

Площа 
отворів, 

2 мм 

Маса 
грибів у 

коробці, г 

1 5 75,3 695-715 2 5 75,3 695-720 
3 4 68,3 695-715 4 4 68,3 695-720 
5 3 60,9 695-715 6 3 60,9 695-720 
7 2 54,2 695-715 8 2 54,2 695-720 
9 1 47,1 695-715 10 1 47,1 695-720 

11 Контроль Відкрит
. 

695-715 12 Контроль Відкрит. 695-720 
13 5 75,3 450-500 14 5 75,3 550-650 
15 4 68,3 450-500 16 4 68,3 550-650 
17 350/150 150,0 до 500 18 22 850,0 до 500 

 

Високий вміст вологи у грибах і рекомендована відносна вологість 

повітря за умови зберігання грибів можуть призвести до підвищених втрат 

маси, оскільки в цьому випадку створюється перепад у градієнті вологості 

безпосередньо над поверхнею грибів і відносної вологості навколишнього 

середовища в упаковці (сховищі). Це може призвести до появи вологи на 

поверхні шампіньйонів (особливо наприкінці тривалого зберігання) і 

накопичення конденсату на дні коробок, що й було вказано в роботі [9]. 

Поділ шампіньйонів за діаметром капелюшків, поданий у таблиця 2, 

обумовлено тим, що у чинному стандарті [4] такої градації грибів за розміром 

немає. Цей факт вносить певну невідповідність щодо їх подальшого 

використання – тільки споживання у свіжому вигляді або для консервації (в 

останньому випадку така градація неприйнятна, оскільки в маринованих 

шампіньйонах діаметр капелюшка складає 30-35 мм). 
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Аналіз даних таблиць 2 і 3 стосовно мінімального спаду маси грибів 

демонструє, що для грибів із діаметром капелюшка 15-30 мм (далі дрібні 

гриби) найбільш оптимальною упаковкою є варіант 7 і 9. Для грибів із 

діаметром капелюшка 30-55 мм (далі великі гриби) оптимальним варіантом 

зберігання є коробки варіантів 8 і 10. 

Дещо гіршими результатами характеризувалися гриби у коробках 

(варіант 1 і 2) з 5 отворами у кришці та площею отворів 75,3 мм ; далі (варіант 

3 і 4) із 4 отворами у кришці та площею отворів 68,3 мм і на 3-му місці 

(варіанти 5 і 6) із 3 отворами у кришці та площею отворів 60,9 мм . Із трьох 

варіантів мінімальне зменшення маси зафіксоване в коробках із площею 

отворів 60,9, а максимальне – 75,3. 

Для визначення оптимального варіанта коробок для зберігання 

шампіньйонів ми провели органолептичну оцінку їх якості за 

стандартизованими і нестандартизованими показниками якості. 

Аналіз отриманих даних свідчить, що під час зберігання тканини грибів 

продовжують розвиватися, відповідно до цього відбуваються біохімічні 

процеси. Це пов'язано з розвитком спороносних тканин грибів і підготовкою 

їх до викиду спор [10], що підтверджено іншими дослідниками [11]. 

Таблиця 2 - Втрати маси культивованих грибів у процесі 12-добового 

зберігання при температурі 0-3°С, % 
Термін 

зберігання, 
діб 

№ варіанта зберігання 
1 3 5 7 9 11 

(контроль) 

Гриби з діаметром капелюшка 15-30 мм 
1 0,14 0,10 0,10 0,28 0,10 0,57 
6 0,91 0,61 0,71 0,84 0,70 6,04 

12 1,65 1,49 1,32 1,05 1,06 — 
НСР05 0.042 0,034 0,031 0,034 0,029  

№ варіанта зберігання 
— 2 4 6 8 10 12 
1 0,14 0,14 0,15 0,14 0,18 0,62 
6 0,85 0,74 0,82 0,72 0,66 6,47 

12 1,69 1,58 1,39 1,11 1,08 — 
НСР05 0,040 0,036 0,035 0,030 0,029 — 
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Гриби з діаметром капелюшка 30-55 мм 
1 0,14 0,14 0,15 0,14 0,18 0,62 
6 0,85 0,74 0,82 0,72 0,66 6,47 

12 1,69 1,58 1,39 1,11 1,08 — 
НСР05 0,040 0,036 0,035 0,030 0,029 — 

 

Отже, для того щоб подовжити термін зберігання шампіньйонів, а 

відповідно і їх термін споживання, необхідно враховувати декілька основних 

факторів: закладати на зберігання гриби з певним діаметром із щільно 

закритим капелюшком, зі спороносними пластинками білого або блідо-

рожевого кольору; відносна вологість повітря має бути в межах 90% і вище; 

температура зберігання повинна наближатися до 0°С. 

Сучасним напрямком індустрії пакувальних матеріалів у світі є 

використання біорозкладаних матеріалів. Це дозволяє обмежити забруднення 

довкілля. Так, за даними дослідження [12], у всьому світі у сфері пошуку 

оптимального виду пакувального матеріалу ведуться постійні дослідження. Це 

обумовлено тим, що майже всі полімерні пакувальні матеріали харчових 

продуктів переходять на звалище. 

Таким чином, із варіантів упаковок найкращими для тривалого 

холодильного зберігання шампіньйонів є 3: полімерні коробки, що мають по 5 

круглих отворів із загальною площею 75,3 мм2 із розфасовкою грибів по 450-

650 г, а також комбіновані пакети (прозорий полімер – крафтпапір) із 

загальною площею отворів 150 мм на прозорій стороні. У цих упаковках після 

12 – добового зберігання зафіксована найбільша органолептична бальна 

оцінка якості грибів. Із запропонованих найбільш перспективною є 

комбінована упаковка, що складається із прозорого поліетилену та крафт-

паперу. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СПОЖИВЧА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЧОЛОВІЧИХ ПАЛЬТО 

У статті піднімається проблема використання комплексної оцінки якості 

асортименту чоловічих пальто відомого бренду.. Проведено товарознавчу 

оцінку чоловічого пальто та запропоновано балову шкалу оцінювання 

основних показників їх якості. 

Ключові слова: верхній одяг, чоловіче пальто, товарознавча оцінка, зразок, 

показники якості. 

На сьогодні в ринкових умовах ефективний розвиток об’єктів роздрібної 

торгівлі, що спеціалізуються продажем брендового чоловічого одягу не 

відбувається без реалізації загальної політики мерчандайзингу. 

Через те, підбір одягу тісно пов'язано з особистими смаками і звичками 

людей. На потреби в одязі суттєво впливають розвиток науки і виробництва, 

зміни моди. Розробка моделей і формування асортименту чоловічого одягу 

здійснюються з урахуванням їх особливостей і вимог до них споживачів різних 

статевих і вікових груп населення.  

Високий рівень якості продукції є запорукою її 
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конкурентоспроможності. В той же час, забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності дозволяє сучасним підприємствам досягти 

комерційного успіху за умови прогнозування та задоволення потреб 

споживачів, одночасно забезпечуючи зростання добробуту суспільства. Таким 

чином, належний рівень управління якістю на підприємствах є суттєвим 

важелем соціально-економічного розвитку України. Підвищення ефективності 

управління якістю досліджувалось та продовжує досліджуватись багатьма 

науковцями світу. 

Метою роботи є оцінка розвитку форми і конструкції чоловічого 

верхнього одягу відбувається за двома напрямками: перший – разом з 

розвитком людського суспільства, зростанням матеріальної та культурної 

бази; другий – під впливом моди. Тому, дослідження сучасного асортименту 

чоловічих пальто та розробка комплексної оцінки їх якості є актуальним 

завданням. 

Значну питому вагу у швейній промисловості займає верхній одяг. Зараз 

ми не змогли б уявити наше життя без такого різноманітного, 

функціонального та якісного верхнього одягу. Споживач пред'являє до одягу 

високі вимоги, він повинен бути красивим і зручним та відображати 

матеріальний і культурний рівень людини. Велике значення для підвищення 

попиту населення на одяг і його якість має матеріальний і культурний рівень 

[3]. Витрати населення на придбання одягу становлять п'яту частину загальних 

споживних витрат. Наукові дослідження таких вчених як Пугачевський Г.Ф., 

Семак Б.Д., Глубіш П.А., Галик І.С. показали необхідність розширення 

асортименту текстильних матеріалів для виготовлення верхнього одягу, 

вибору і обґрунтування оптимальних споживчих властивостей, для оцінки їх 

конкурентоспроможності, проведення комплексної оцінки якості готових 

виробів сучасного асортименту [4]. 

Верхній одяг є засобом захисту тіла людини від несприятливих 

зовнішніх природних умов і зовнішнього середовища. Більш детально 

зупинимось на верхньому чоловічому одязі – пальто (бренд – «Arber»), 
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асортимент якого постійно оновлюється в результаті його розширення та 

поліпшення якості сировинної бази. 

Пальтові вироби виготовляють із різноманітних натуральних та 

синтетичних текстильних та нетканих матеріалів залежно від сезонності та 

статево-вікового призначення. Моделі пальтових виробів характеризуються 

різноманітними формами, силуетами, кроєм окремих деталей, оздобленням 

[4]. 

Для проведення дослідження було відібрано три зразки пальто 

чоловічого, що реалізуються в торговельній мережі «Arber»: 

– зразок № 1 – пальто чоловіче, модель «Базiль/1», вовна – 60%, 

поліестер – 40%, стиль – «Діловий», артикул – GK 07.05.30; 

– зразок № 2 – пальто чоловіче, модель «Дега», вовна – 55%, поліестер – 

45%, стиль – «Класичний», артикул – GF 07.04.40_52/182; 

– зразок № 3 – пальто чоловіче, модель «Матісс», вовна – 50%, поліестер 

– 50%, стиль – «Класичний», артикул – AH 07.05.30; 

Відібрані зразки пальто є демісезонними та прямого силуету, з м'якою 

лінією плеча. Моделі має такі елементи, як комір-стійка та застібка на ґудзики, 

дві прорізні кишені з клапанами. Спинка зі швом посередині, що закінчується 

відкритою шліцею. На передніх частинах поличок підкладки оброблені дві 

внутрішні прорізні кишені. До складу тканини входить 50% вовни, що робить 

пальто дуже теплим, м'яким і зносостійким (рис.1). 

 
Рис. 1. Зовнішній вигляд зразків 

Порівняльну товарознавчу характеристику трьох зразків чоловічих 
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пальто було проведено згідно з ДСТУ ГОСТ 25295:2005 «Одяг верхній 

пальтово-костюмного асортименту. Загальні технічні умови» [2]. Результати 

дослідження занесенні в табл. 1-3. 

Таблиця 1 – Товарознавча характеристика зразка № 1 – модель «Базiль/1» 

 

Показник Фактичне значення Відповідність 
ДСТУ 

Зовнішній вигляд Відповідає зразку-еталону за силуетом, пропорціями, 
конструктивним рішенням ліній. Повністю відповідає 
призначенню 

+ 

Посадка виробу Відповідає зразку-еталону. Заломи, складки, перекоси і 
зморшки відсутні 

+ 

Симетричність форми і 
розміщення парних 
деталей 

Парні деталі виробу – кишені – розміщені несиметрично 
один відносно одного 

– 

Строчки та шви Відсутні пропуски, викривлення швів та строчок + 
Вигляд та кріплення 
фурнітури 

Колір фурнітури співпадає з тоном тканини + 

Краї деталей Наявні значні викривлення країв деталей – 
Наявність підкладки Колір підкладки гармонійно поєднується із кольором 

тканини 
+ 

Відповідність розміру Лінійні розміри виробу повністю відповідають 
заявленому розміру 164-84-98 

+ 

Міцність ниткового 
шва, не менше, Н/см 

20 + 
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Таблиця 2 – Товарознавча характеристика зразка № 2 – модель «Дега» 
 

Показник Фактичне значення 
Відповідність 

ДСТУ 
Зовнішній вигляд Відповідає зразку-еталону за силуетом, 

пропорціями, конструктивним рішенням ліній. 
Повністю відповідає призначенню 

+ 

Посадка виробу Відповідає зразку-еталону. Заломи, складки, 
перекоси і зморшки відсутні 

+ 

Симетричність форми і 
розміщення парних деталей 

Усі деталі та частини виробу розміщені 
симетрично один до одного 

+ 

Строчки та шви На швах у двох місцях помітно виступають нитки. 
Зміщення бокових швів відсутнє 

± 

Вигляд та кріплення фурнітури Фурнітура поєднується з основною тканиною, 
пришита нитками в тон тканини 

+ 

Краї деталей Краї деталей відповідають конструктивним лініям 
зразку-еталону, викривлення відсутні 

+ 

Наявність підкладки Колір підкладки поєднується з кольором основної 
тканини 

+ 

Відповідність розміру Довжина виробу не відповідає заявленому розміру 
169-86-89 

– 

Міцність ниткового шва, не 
менше, Н/см 

18 – 

 
Таблиця 3 – Товарознавча характеристика зразка № 3 – модель «Матісс» 
 

Показник Фактичне значення Відповідність 
ДСТУ 

Зовнішній вигляд Відповідає зразку-еталону за силуетом, 
пропорціями, конструктивним рішенням ліній. 
Повністю відповідає призначенню 

+ 

Посадка виробу Відповідає зразку-еталону. Заломи, складки, 
перекоси і зморшки відсутні 

+ 

Симетричність форми і 
розміщення парних деталей 

Парні деталі та частини виробу розміщені 
симетрично один до одного 

+ 

Строчки та шви Відсутні пропуски, викривлення швів та строчок, 
зміщення бокових швів   до 0,5 мм 

+ 

Вигляд та кріплення фурнітури Колір фурнітури гармонійно поєднується із 
кольором тканини 

+ 

Краї деталей Викривлення відсутні, краї деталей відповідають 
конструктивним лініям зразку 

+ 

Наявність підкладки Колір підкладки гармонійно поєднується із кольором 
тканини 

+ 

Відповідність розміру Лінійні розміри виробу повністю відповідають 
заявленому розміру 170-85-90 

+ 

Міцність ниткового шва, не 
менше, Н/см 

20 + 

 

Згідно з результатами проведеного дослідження усіх зразків чоловічих 
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пальто можна зробити висновок, що лише зразок № 3 відповідає вимогам 

ДСТУ ГОСТ 25295:2005. В зразку № 1 було виявлено дефекти: парні деталі 

виробу – кишені – розміщені несиметрично один відносно одного, наявні 

значні викривлення країв деталей. В зразку № 2 довжина виробу не відповідає 

заявленому розміру 169-86-89, на швах у двох місцях помітно виступають 

нитки та міцність ниткового шва не відповідає вимогам. 

Для товарознавчої оцінки на основі джерела [5] була використана балова 

шкала. Сутність цієї системи полягає в тому, що кожний показник якості 

товару залежно від якості на даний момент характеризується певною кількістю 

балів. Середній бал від суми цих балів дає певну оцінку якості даного товару. 

Для оцінки була використана 5-балова шкала. Результати балової оцінки 

зразків подано в табл. 4. 

Таблиця 4 – Порівняльна балова оцінка зразків чоловічих пальто 

№ 

з/
Показники Балові оцінки К  Х ХК Q 

1 2 3 4 5 
1. 

 

 

 

Зовнішній вигляд 5 5 4 5 5 0,25 24 4,8 1,2 

4,6 
Формостійкість 5 4 5 5 5 0,15 24 4,8 0,72 
Посадка виробу 4 5 5 4 5 0,25 23 4,6 1,15 
Симетричність 4 4 3 4 4 0,15 19 3,8 0,57 
Відповідність 4 5 5 5 5 0,2 24 4,8 0,96 

2. 

 

 

 

Зовнішній вигляд 4 5 4 4 4 0,25 21 4,2 1,05 

4,23 
Формостійкість 4 5 5 3 5 0,15 22 4,4 0,66 
Посадка виробу 5 4 5 4 4 0,25 22 4,4 1,1 
Симетричність 4 4 5 4 5 0,15 22 4,4 0,66 
Відповідність 4 4 3 4 4 0,2 19 3,8 0,76 

3. 

 

 

 

Зовнішній вигляд 5 5 5 5 5 0,25 25 5,0 1,25 

4,92 
Формостійкість 5 5 5 5 4 0,15 24 4,8 0,72 
Посадка виробу 5 5 5 4 5 0,25 24 4,8 1,2 
Симетричність 5 5 5 5 5 0,15 25 5,0 0,75 
Відповідність 5 5 5 5 5 0,2 25 5,0 1,0 

 

 

За баловою оцінкою можна визначити категорії якості. Для оцінки якості 

приймаємо такі градації:якщо зразок отримав бали в діапазоні 5,0-4,7 балів, то 

його якість відмінна;якщо 4,69-4,3 - добра;якщо 4,0-3,5 – задовільна;менше 3,5 
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– не задовільна. 

Встановлено, що верхній одяг крім утилітарної виконує також 

декоративну функцію і тому при його виготовленні необхідно враховувати 

особливості форми тіла людини, його вік, характер діяльності, умови 

використання виробу. 

В роботі було проведено товарознавчу оцінку чоловічих пальто бренду 

«Arber» та запропоновано балову шкалу оцінювання основних показників 

якості. 

За результатами балової оцінки зразків чоловічих пальто було виявлено, 

що зразок № 3 отримав найвищу оцінку, про що говорить відмінна якість 

товару. Слід зауважити, що при товарознавчій характеристиці зразків, лише 

зразок № 3 відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 25295:2005. Зразок №1 отримав 

оцінку «добре», а зразок № 2 – «задовільно». 

Вітчизняні товари, що мають витіснити з ринку імпортні та опанувати 

внутрішній ринок, повинні відповідати світовому техніко-економічному 

рівню, найкращим світовим зразкам. Оцінка якості товарів має стати 

індикатором відповідності продукції найкращим світовим зразкам, 

інструментом підвищення рівня якості продукції вітчизняних виробників, 

стимулом для інновацій в промисловій сфері. 
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ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ 

У статті проведено порівняльну характеристику якості двох зразків 

дієтичних хлібобулочних виробів різних виробників, досліджено їх 

органолептичні та фізико-хімічні показники, проведено балову оцінку 

показників якості дієтичних хлібобулочних виробів. 

Ключові слова:хліб, дієтичні хлібобулочні вироби, ринок, якість, споживач, 

асортимент, органолептичні показники, фізичні показники, хімічні показники. 

На сучасному етапі формування ринкового середовища нагального 

вирішення потребує проблема адаптації підприємств до функціонування в 

умовах жорсткої конкуренції. Саме конкуренція як рушійний фактор спонукає 

підприємства та пов’язані з ними суб’єкти економічних відносин до 

вдосконалення власної діяльності, що робить їх більш успішними на ринку й 

витривалими у боротьбі за здобуття прихильності споживачів. 

Хлібопекарська галузь відіграє значну соціальну роль, задовольняючи 

потреби населення в основному продовольчому продукті. Водночас протягом 

останніх років мають місце зменшення обсягів виробництва хлібопродуктів, 

зношення основних фондів підприємств, недостатність інвестицій у розвиток 

галузі. Загострення конкурентної боротьби на ринку хлібопродуктів, стрімкі 

інтеграційні процеси, передусім об’єднання виробників у холдинги, що 
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фактично контролюють великі сегменти ринку, значною мірою впливають на 

ринкові позиції регіональних виробників хлібопродуктів. 

Питання поліпшення якості дієтичних хлібобулочних виробів постійно 

досліджували в своїх працях вітчизняні й зарубіжні науковці, такі як О.М. 

Васильченко, О.А. Опря, М.М. Перелигін, М.В. Нетяжук, В.І. Дробот, О.В. 

Шубравська, М.М. Білоусова та ін. Окремо потрібно відмітити праці Л.І. 

Карнаушенка, Ю.Л. Труші, С. Петрухи, М.П. Сичевського, Л.М. 

Чернелевського, сферою досліджень яких є стан виробничо-господарської 

діяльності хлібопекарських підприємств України. 

Об’єктами даної роботи єхліб Ахлоридний та хліб Тостовий висівковий з 

додаванням зернят соняшника, який нещодавно ввійшов на ринок, та які 

характеризуються продуктами щоденного вжитку. Виробниками яких є ПрАТ 

«Київхліб»та ТОВ «Твій хліб». Об’єкт № 1 виготовляють згідно нормативного 

документа ДСТУ 4588:2006 «Вироби хлібобулочні для спеціального 

дієтичного споживання», а другий об’єкт за ГОСТ 28808 – 90 

«Хлебизпшеничной муки. Общиетехническиеусловия». Під час порівняльного 

оцінювання використовувалися наступні методи: 

- органолептичний;  

- фізико-хімічний. 

Під час дослідження органолептичних показників даних об’єктів було 

розроблено балову шкалу оцінки окремих властивостей хліба як показників 

його якості, які оцінюються від 1 до 5 балів. 

Особливе місце хліба в харчуванні визначає необхідність чіткої орієнтації 

виробників і споживачів в розвитку асортименту на майбутнє. Основні сорти 

хлібних виробів залишаються основою асортименту, тому що звичні для 

споживачів і забезпечують людині значну частку поживних речовин і енергії. 

Додатковий асортимент, який постійно змінюється і дуже різноманітний 

(приблизно 10 %), потребує визначення напрямків розвитку. 



378 
 

Це пов’язано із створенням асортименту продуктів, які покращують 

здоров'я людей при щоденному споживанні у складі раціонів, що отримали 

назву «дієтичні». 

Дієтичні хлібобулочні вироби є окремим сегментом в асортименті 

хлібних виробів, адже користуються попитом у людей з певними хворобами.  

Науковцями розроблено широкий асортимент хлібобулочних виробів 

спеціального призначення (більш 30 найменувань), однак реально в продажу 

буває не більше п’яти найменувань. Вироблення дієтичних виробів 

нерентабельно і, крім того, в розпорядженні хлібозаводів не буває всього 

набору добавок, необхідних для випікання повного асортименту. 

Також хлібобулочні вироби дієтичного призначення мають особливі 

властивості, зокрема такі, що дозволяють невідчутно змінити хімічний склад 

або енергоємність лікувальних дієт хворих людей, відповідно до порушених 

метаболічних процесів.  Виробництво дієтичних хлібобулочних виробів  в 

Україні незначне і становить 0,04 %  0,05 %, від загальної кількості 

хлібобулочних виробів, які виготовляються[2]. 

Тема дослідження є дуже актуальною на сьогоднішній день. Адже якість 

хлібобулочних виробів дієтичного призначення безпосередньо пов’язана з 

профілактичним впливом на здоров’я окремих категорій споживачів. 

Метою роботиє порівняльне оцінювання хлібобулочних виробів 

дієтичного призначення. Тому постають завдання, які необхідно виконати для 

досягнення цієї мети , а саме: 

- розробити шкалу балової оцінки ; 

- оцінити якість хлібобулочних виробів дієтичного призначення за 

органолептичними показниками; 

- оцінити якість хлібобулочних виробів дієтичного призначення за фізико 

– хімічними показниками. 

ХлібАхлориднийвипікають з пшеничного борошна 1-го сорту або 

житнього обдирного на молочній сироватці без солі. Смак його кислуватий, 

форма у вигляді батону. Рекомендується хворим на серце й нирки. 
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Оцінка якості хлібобулочних виробів дієтичного призначення  

здійснюється згідно ДСТУ 4588:2006 «Вироби хлібобулочні для спеціального 

дієтичного споживання»[1] та ГОСТ 28808 – 90 «Хлебизпшеничной муки. 

Общиетехническиеусловия»[4].У табл. 1. наведено результати 

органолептичної оцінки якості хліба Ахлоридного та хлібаТостового  

висівкового з додаванням зернят соняшниказа органолептичними 

показниками. 

Таблиця 1 - Оцінка якості двох зразків хліба за органолептичними 

показниками 

Назва показника 

Характеристика об’єкта 

хліб Ахлоридний 
хліб Тостовий висівковий з 

додаванням зернят 
соняшника 

Зовнішній вигляд:  
форма хліба 

Відповідає формі в якій 
проводилось випікання без 
напливів; 

Форма даного об’єкта 
відповідає формі в якій 
проводилось випікання, а 
саме: в формі для хліба та 
без випливів; 

поверхня без забруднень і відповідає даному 
об’єкту; 

поверхня хліба без 
забруднень і відповідає 
даному об’єкту; 

Колір світло - коричневий, без 
підгорілості. колір світло  коричневий. 

Запах властивий даному виробу, без 
стороннього запаху. 

запах властивий даному 
виробу,стороннього запаху. 

Смак властивий даному виробу, без 
стороннього присмаку. 

смак властивий даному 
виробу, без стороннього 
присмаку. 

Стан м'якушки  гарно пропечена та еластична, без 
слідів непромісу. 

м’якушка даного об’єкта  
злегка волога на дотик, 
присутні великі пори та 
пустоти; з зернятами в тісті. 

 

Висновок: за органолептичними показниками досліджувані об’єкти 

відповідають вимогам ДСТУ 4588:2006 «Вироби хлібобулочні для 

спеціального дієтичного споживання» та ГОСТ 28808 – 90 «Хлебизпшеничной 

муки. Общиетехническиеусловия» проте стан м’якушки кращий в хліба 

Ахлоридний. 

Оцінка якості хлібобулочних виробів дієтичного призначення за фізико-
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хімічними показниками якості здійснюється згідно ДСТУ 4588:2006 «Вироби 

хлібобулочні для спеціального дієтичного споживання» та ГОСТ 28808 – 90 

«Хлебизпшеничной муки. Общиетехническиеусловия» та наведено в табл.2. 

 

Таблиця 2 - Оцінка якості двох зразків за фізико – хімічними показниками 
Назва показника Характеристика досліджуваного об’єкта 

хліб 
Ахлоридний 

хліб Тостовий висівковий з 
додавання зернят соняшника 

Вологість, % 43,0 42,0 
Кислотність, град 9,0 7,0 
Пористість, %  65,0 55,0 

 

Висновок: за фізико – хімічними показниками досліджувані об’єкти 

відповідають даним вимогам ДСТУ 4588:2006 «Вироби хлібобулочні для 

спеціального дієтичного споживання» та ГОСТ 28808 – 90 «Хлебиз 

пшеничной муки. Общиетехническиеусловия». 

Дегустацію було проведено в лабораторії ТОВ «Твій хліб».  В дегустації 

брало участь троє дегустаторів. Було розроблено п’ять дегустаційних листів за 

окремими показниками якості для хлібобулочних виробів. Результати 

розрахунків дегустації проводилося за методикою, яку запропонував  М. Роте  

у 1978. 

Для розрахунку оцінки якості двох зразків хліба розрахуємо коефіцієнт 

вагомості показників.  

Таблиця 3 - Визначення коефіцієнтів вагомості показників якості хліба 

Експерти Форма 
хліба Поверхня Колір Стан 

м’якушки 
Смак і 
аромат Сума 

№1 2 3 1 4 5 15 
№2 1 3 2 5 4 15 
№3 1 2 3 4 5 15 

Сума 4 8 6 13 14 45 
Коефіцієнтв
агомості, К 0,09 0,18 0,13 0,29 0,31 1 

 
 

Таблиця 4 - Балова оцінка якості двох виробів за показниками  

Назва показника Дегустатори Хср Хср*К 
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Коефіцієнт 
вагомості,К 1 2 3 

Форма хліба 0,09 5 4 5 4,6 0,41 
5 4 5 4,6 0,41 

Поверхня 0,18 5 5 4 4,6 0,83 
4 3 5 4 0,72 

Колір 0,13 4 5 5 4,6 0,6 
4 5 5 4,6 0,6 

Стан м’якушки 0,29 4 5 4 4,3 1,25 
3 4 3 3,3 0,96 

Смак і аромат 0,31 4 4 5 4,3 1,3 
3 3 3 3 0,93 

Загальна можливість 
кількість балів 1     4,4 

    3,6 
 

Примітка: показники чисельника відповідають хлібу Ахлоридному, а 

показники знаменника хлібу Тостовому висівковому з додаванням зернят 

соняшника. 

Висновок:  хліб Ахлориднийотримав 4,4 балів (доброї якості). 

Дегустатори відмітили приємний, гармонійний аромат і смак хліба.Хліб 

Тостовийвисівковий з додаванням зернят соняшника отримав 3,6 балів 

(задовільна якість). Дегустатори відмітили привабливий зовнішній вигляд з 

задовільним приємним смаком і ароматом хліба.    

Необхідно зазначити, що хлібопекарська галузь України має необхідний 

виробничий та економічний потенціал для виробництва хлібних виробів у 

потрібній кількості й асортименті з метою забезпечення населення якісними 

продуктами харчування. Порівняно з іншими галузями харчової 

промисловості, робота хлібопекарських підприємств характеризується 

відносною стабільністю та меншим ступенем ризикованості. Однак, в умовах 

конкурентного та суперечливого зовнішнього середовища існує можливість 

посилення негативних змін та ймовірності зростання ступеня ризикованості 

інноваційної діяльності хлібопекарських підприємств. Тому для того, щоб 

втриматись на сучасному ринку виробникам хліба потрібно розширювати 

асортимент, орієнтуючись на потреби споживачів кожного дня. 
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В статті досліджено споживні властивості та якість тютюнових виробів, 

що реалізуються у гіпермаркеті «ГРОШ-1» НВП АРГОН м. Вінниці,за 

органолептичними і фізико-хімічними показниками. 

Ключові слова: тютюнові вироби, сигарети, споживні властивості 

тютюнових виробів, якість тютюнових виробів, органолептичні методи. 

Якість є досить суперечливим поняттям для сигарет. Коли сигарети 

виробляються з високо оцінюваного тютюнового листя і упаковані в 

привабливі пачки, вони зазвичай рекламуються як сигарети високої якості. 

Але хоч би як оцінювалося тютюнове листя, з якого виробляються сигарети, 
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вони все одно псують здоров'я тих, хто палить, і тих, хто не палить і вдихає 

тютюновий дим.  

Все різноманіття показників якості тютюнових виробів можна чітко 

розділити на три великі групи: курильні, технологічні та токсичні. У свою 

чергу, кожна група включає в себе цілий ряд різноманітних ознак, що мають 

самостійний статус показників якості. 

Курильні властивості займають особливе місце, оскільки на відміну від 

інших, оцінюються органолептичним методом. Тютюнові вироби 

представляють собою унікальний продукт, який споживається у формі диму. 

Курильні властивості тютюнового диму відображають хімічний склад тютюну 

і залежать від багатьох факторів, що впливають на умови тління: форма 

курильного виробу, тип і ефективність фільтра, вентиляція, перфорація та ін. 

Дослідженням споживних властивостей та якості тютюнових виробів 

приділяли увагу наступні вітчизняні та зарубіжні науковці: Бєлякова З.П., 

Дьячкін І.І., Кандашкіна І.Г., Антоненко І.Г.; Богданова А.; Бондар М.; 

Громова Л.І., Самойленко Н.П.; Писклов В.П., Кочеткова С.К., Дурунча Н.А., 

Кокоріна Л.В., Медведєва С.А., Резніченко І.А.; Чугунний Є.А., Гнучих Є.В. 

та ін. 

У більшості робіт, присвячених органолептичній оцінці тютюну і 

тютюнових виробів, визнається поділ курильних властивостей на три великі 

підгрупи: «аромат», «смак» і «міцність» тютюнового диму. 

Крім того, формування курильних властивостей тісно пов'язане з 

характером тління і конструктивними особливостями тютюнового виробу, в 

зв'язку з чим показники «горючість» і «зусилля при затягуванні» також 

відносять до цієї групи показників якості. 

Курильні властивості є комплексом ознак, в якому дегустатор повинен 

вміти виділити кожну ознаку і дати йому кількісну або якісну оцінку. 

Ефективність результатів дегустації багато в чому залежить від того, наскільки 

точно встановлені критерії сенсорної оцінки курильних властивостей. Таким 

чином, органолептичному аналізу передує градація курильних властивостей за 
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окремими, найбільш важливими ознаками, а також використання однакової 

термінології, що дозволяє описувати різні нюанси курильних властивостей 

тютюнової продукції. 

Вплив тютюнового диму на організм людини визначається в основному 

двома чинниками: органолептичними властивостями, пов'язаними з ароматом, 

смаком і іншими показниками курильних достоїнств тютюнового диму, і 

токсичними властивостями, що здійснюють несприятливий вплив на здоров'я 

курця. Цілком можливо, що одні й ті ж речовини, цінні з точки зору 

формування аромату і смаку, можуть володіти токсичними властивостями. 

Оскільки просте прийняття все нових юридичних норм і законодавчих актів 

не є єдино вірним способом спонукання людей до відмови від куріння, 

об'єднання відповідних зусиль тютюнової промисловості і охорони здоров'я 

повинні тривати в напрямку зниження небезпеки для здоров'я і мінімізації 

вмісту шкідливих речовин в тютюновому димі. 

Метою статті було проведення дослідження споживних властивостей та 

якості тютюнових виробів, що реалізуються у гіпермаркеті «Грош-1» НВП 

АРГОН м. Вінниці. 

У гіпермаркеті «ГРОШ-1» відповідно до ДСТУ ГОСТ 3935:2004 

«Сигарети. Загальні технічні умови» [1] оцінку зовнішнього вигляду сигарет 

проводять за викладеною нижче методикою. За цією методикою загальна сума 

балів виявлених дефектів не повинна перевищувати 120. 

З лабораторної проби довільно було відібрано 10 пачок і складено 

дослідний зразок. 

Оцінку зовнішнього вигляду сигарет, пачок, блоків, боксів та сувенірних 

коробок проводять шляхом виявлення можливих дефектів, які за ступенем 

значущості поділяють на три категорії: значні, середні і малозначні. 

До значних дефектів відносять: 

– за зовнішнім виглядом пачки, блоку, боксу, сувенірної коробки – 

порушення цілісності полімерної оболонки, повне розклеювання однієї зі 

сторін пачки, блоку, боксу, сувенірної коробки, наявність в пачці сигарет 
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іншого найменування; приклейку сигарети до пачки з порушенням цілісності 

сигарети при вилученні; недокладання сигарет; 

– за зовнішнім виглядом сигарет – відсутність фільтра у сигарети з 

фільтром: прокол сорочки; розклеювання шва по довжині сигарети; осипання 

більше 3 мм; пляму від машинного масла більше 3 мм; сторонні домішки в 

тютюні, крім обривків сигаретного паперу. 

До середніх дефектів відносять: 

– за зовнішнім виглядом пачки, блоку, боксу, сувенірної коробки – 

часткове розклепування декількох сторін пачки, блоку, боксу, сувенірної 

коробки; 

– забруднення фарбою; нечіткість або зсув друку на етикетці; відсутність 

розривної стрічки; 

– за зовнішнім виглядом сигарет – відклеювання краю ободу паперу; 

відсутність маркування на сигареті; надрив торця сигарети більше 3 мм; пляму 

від машинного масла до 3 мм; наявність в тютюні обривків сигаретного 

паперу. 

До малозначних дефектів відносять: 

– за зовнішнім виглядом пачки – незначний перекіс пачки; зсув кінців 

розривної стрічки більш ніж на її ширину; приклейку язичка розривної 

стрічки; застрягання чи пошкодження внутрішнього пакету з фольги або 

паперу; 

– за зовнішнім виглядом сигарет – рваний обріз; нечіткість маркування; 

пляму від фарби, складки на ободі паперу; забруднення сигарет клеєм; 

осипання тютюну до 3 мм; надрив торця або розклеювання шва біля торця 

сигарети до 3 мм. 

Відібрані пачки піддавали огляду та виявлені дефекти поділяли за 

ступенем значущості. Потім об'єднували сигарети в одну пробу і виявляли 

дефекти сигарет, також розділяючи їх за ступенем значущості. Якщо пачка або 

сигарета мала кілька дефектів різної значимості, то оцінку проводили за більш 
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значущим дефектом. Якщо пачка або сигарета мала кілька дефектів однієї 

значущості, то оцінку проводили як за один дефект. 

Значний дефект оцінювали в 10 балів, середній – в 3 бали, малозначний – 

в 0,3 бали, потім підраховували кількість дефектних пачок і сигарет по кожній 

категорії. Загальну оцінку зовнішнього вигляду сигарет і пачок розраховували 

за  формулою (1): 

                                    О = 10А + 3Б + 0,3В,                                            (1) 

де А – кількість одиниць сигарет і пачок із значними дефектами; Б – 

кількість одиниць сигарет і пачок з середніми дефектами; В – кількість 

одиниць сигарет і пачок з малозначними дефектами. 

Дегустаційні якості тютюнових виробів характеризуються фізіологічною 

і смаковою міцністю, ароматичністю. Фізіологічна міцність тютюнових 

виробів – це їх здатність задовольняти потребу організму окремих курців у 

нікотині. Чим більше нікотину міститься в тютюновому виробі, тим вища його 

фізіологічна міцність. 

Під смаковою міцністю тютюнових виробів розуміють здатність 

тютюнового диму подразнювати нервові закінчення язика, порожнини рота і 

горла. Смак диму, його повнота, зазвичай складаються з трьох видів відчуттів 

різної інтенсивності: обкладання рота (відчуття гіркоти, кислого відтінку, 

терпкого смаку), щипання язика, роздратування горла. Вищі сорти тютюнових 

виробів, м'які у смаку, дають легке пощипування язика. У міру зниження 

сортності з'являється обкладання рота і в найнижчих сортах - подразнення 

горла. 

Ароматичність – здатність тютюнових виробів давати характерний, 

певної сили аромат диму. Ароматичність тютюнових виробів залежить в 

основному від рецептури змішування, а точніше, від співвідношення між 

ароматичними і скелетними тютюнами. Чим вище ґатунок тютюнового 

виробу, тим вище його ароматичність і нижча фізіологічна і смакова міцність. 

При дегустаційній оцінці якості тютюнових виробів слід мати на увазі, 

що на смак і запах, крім зазначених факторів, значний вплив мають умови 
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викурювання, склад тютюну і паперу, розмір мундштука і курки, вологість і 

горючість тютюну, щільність набивання та ін. Температура вогнища горіння 

сигарети в залежності від інтенсивності затяжок коливається від 560 до 880 С°. 

При високій температурі горіння змінюється склад компонентів 

тютюнового диму. При температурі вогнища горіння від 560 до 720 °С в 

смолах диму тютюну майже відсутні канцерогенні вуглеводні, в той час як при 

температурі горіння 720-880 °С кількість таких вуглеводнів значно 

підвищується. Змінюється склад диму і в міру викурювання сигарети або 

цигарки, оскільки в незгорілій частині накопичується значна кількість смол і 

нікотину, тому при викурюванні другої половини тютюнового виробу 

підвищується фізіологічна і смакова міцність диму. 

Позитивно впливають на смак і аромат диму помірна кількість нікотину 

(1,5 %), смоляні спирти, розчинні вуглеводи, поліфеноли, негативно – білки, 

аміак, метиловий спирт, щільна набивка, а також підвищена кількість дрібних 

волокон і пилу.  

Розмір мундштука впливає на склад і смакові властивості диму. Чим 

довший мундштук, тим більша поверхня, що затримує нікотин та інші 

продукти згорання тютюну, тим м'якший смак одного і того ж тютюну. Тому 

для кожного сорту сигарет встановлені певні розміри мундштука і виробу.  

Для дослідження нами було взято три зразки тютюнових виробів.  

Зразок № 1 – сигарети з фільтром MarlboroGoldOriginal. 

Виробник – ПрАТ «Philip Morris Ukraine». 

Вміст в димі однієї сигарети смоли 6 мг, нікотину 0,5 мг. 

Кількість сигарет в пачці – 20. 

Акцизна марка – ТВ13/1. 

Дата виготовлення 14.04.2019. 

Нормативний документ: ДСТУ ГОСТ 3935:2004 [1]. 

Знак попередження про шкідливість для здоров’я. 

Зразок № 2 – сигарети з фільтром Winston. 

Виробник – ПрАТ «Japan Tobacco InternationalUkraine». 
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Вміст в димі однієї сигарети смоли 6 мг, нікотину 0,5 мг. 

Кількість сигарет в пачці – 20. 

Акцизна марка – ТВ13/1. 

Дата виготовлення 18.06.2019 

Нормативний документ: ДСТУ ГОСТ 3935:2004 [1]. 

Знак попередження про шкідливість для здоров’я. 

Зразок № 3 – сигарети з фільтром Kent. 

Виробник – ПрАТ «British American Tobacco Ukraine». 

Міжнародна якість забезпечена компанією 

«BritishAmericanTobaccoGroup». 

Вміст в димі однієї сигарети смоли 6 мг, нікотину 0,5 мг. 

Кількість сигарет в пачці – 20 з вугільним фільтром. 

Акцизна марка – ТВ13/1. 

Дата виготовлення 24.09.2019. 

Нормативний документ: ДСТУ ГОСТ 3935:2004 [1]. 

Знак попередження про шкідливість для здоров’я. 

Дослідження якості проводили відповідно до вимог ДСТУ 

ГОСТ3935:2004 [1] в наступних напрямах: 

– оцінка упаковки – цілісність, повнота маркування; 

– оцінка органолептичних показників – аромат тютюнового диму, смак 

тютюнового диму, зовнішній вигляд. 

Оцінка повноти маркування наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 – Оцінка повноти маркування досліджуваних зразків сигарет 

 
Вимоги ГОСТ 51074-2003 MarlboroGoldOriginal Winston Kent 

Найменування тютюнового виробу + + + 
Марка и товарний знак + + + 
Сорт + + + 
Кількість штук + + + 
Номер стандарту + + + 
Найменування та місцезнаходження 
підприємства 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Найменування організації + + + 
Наявність фільтруючого мундштука + + + 
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Напис про шкоду куріння, що займає не 
менше 4% кожної великої поверхні пачки 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Напис про вміст смоли і нікотину в 
конденсаті диму сигарети (мг/сиг.) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Інформація про сертифікацію: знак 
відповідності з кодом органу з 
сертифікації, що видавав сертифікат 
відповідності 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 

Як можна побачити з наведеної вище таблиці, кожен з обраних зразків 

відповідає вимогам ГОСТ 51074-2003 [2] про повноту маркування для сигарет. 

Дані зразки сигарет є середніми за міцністю і відповідно до ДСТУ ГОСТ 

3935:2004 [1] можуть бути віднесені до 1-4 класів. 

Оцінка якості сигарет за органолептичними показниками нами 

здійснювалась за 20-бальною шкалою: аромат тютюнового диму – 10 балів; 

смак тютюнового диму – 10 балів. Разом – 20 балів. 

Оцінку якості сигарет за ароматом і смаком тютюнового диму проводили 

за найбільш вираженою ознакою відповідно до вимог нормативно-технічної 

документації (табл. 2, 3). 

 

Таблиця 2 – Оцінка якості сигарет за ароматом [3] 

 

Ознака аромату тютюнового 
диму 

Оцінка сигарет за класами, бали 
1 2 3 4 5 6 7 

Інтенсивність 10-7 10-9 10-9 10 10 10 10 
Простий 6-2 8-7 8-7 10-9 10 10 10 
Слабо виражений 0 6-2 6-2 8-7 10-8 10 10 
Зі слабким відтінком грубості 0 0 0 6-4 7-5 10-8 10 
З відтінком грубості 0 0 0 0 4-3 7-5 9-8 
Грубий 0 0 0 0 0 6-4 7-4 
Сторонній аромат, не 
властивий тютюну 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 

Таблиця3 – Оцінка якості сигарет за смаком [4] 

 
Ознака смаку тютюнового диму 

Оцінка сигарет за класами, бали 
1 2 3 4 5 6 7 

Невеликий осад 10-8 10-9 10-9 10 10 10 10 
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Середній осад 5-3 6-4 6-4 7-4 9–7 10-8 10-8 
Злегка щипає язик 8-7 8-7 8-7 8-7 10-8 10-8 10-8 
Щипає язик 4-2 5-4 5-4 6-4 6-5 6-5 6-5 
Злегка подразнює горло 4-2 5-4 5-4 7-5 8-6 10 10 
Подразнює горло 0 3-2 3-2 4-2 5-4 9-7 9-7 
Невелика пекучість 3-1 3-2 3-2 3-2 4-3 7-5 8-7 
Сильно виражені ознаки (щипання, 
осад, подразнення, пекучість) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2-1 

 
3-1 

 
3-1 

Сторонній смак 0 0 0 0 0 0 0 
 

Сигарети 1-4-го класів повинні бути середньої міцності, п'ятого класу – 

середньої та вище середньої міцності, шостого та сьомого класів - вище 

середньої міцності. При невідповідності зазначеним вимогам за міцністю 

робиться додаткова знижка з оцінки смаку тютюнового диму в 1-2 бали. 

Для сигарет першого класу і високої якості оцінка за ароматом і смаком 

тютюнового диму повинна бути 7 балів, при цьому оцінки окремо за ароматом 

і за смаком тютюнового диму повинні бути не менше 3,5 балів. Для сигарет 

решти класів загальна оцінка за ароматом і смаком тютюнового диму повинна 

бути не менше 1 балу. 

Результати оцінки аромату і запаху тютюнового диму наведені в табл. 4. 

Таблиця 4 – Результати оцінки аромату і смаку тютюнового диму 

досліджуваних зразків сигарет 

 
 

Назва сигарет 
Аромат диму Смак диму 

1-е випро-
бування 

1-е випро-
бування 

Середнє 
значення 

1-е випро-
бування 

1-е випро-
бування 

Середнє 
значення 

MarlboroGold
Original 

 
9 

 
9 

 
9 

 
5 

 
6 

 
5,5 

Winston 8 8 8 7 8 7,5 
Kent 7 8 7,5 6 7 6,5 

 

За ароматом і смаком досліджувані сигарети відносяться до 4 класу. 

Аромат «простий» відноситься до сигарет MarlboroGoldOriginal і «слабко 

виражений» – для Winston і Kent. Смак «щипає язик» характерний для сигарет 

MarlboroGoldOriginal і Kent, а для Winston – «злегка щипає язик». 

При оцінці зовнішнього вигляду були виявлені деякі допустимі 

відхилення: 



391 
 

– для MarlboroGoldOriginal – «незначне відклеювання марки» та 

«зморшкуватість більше 5 сигарет в пачці»; 

– для Winston – «туге заповнення тютюном більше 3 сигарет в пачці» та 

«застрягання внутрішнього пакету з фольги»; 

– для Kent – «різко нерівномірне заповнення сигарети тютюном» та 

«зморшкуватість більше 5 сигарет в пачці». 

Результати оцінки зовнішнього вигляду досліджуваних зразків сигарет  

наведені в табл. 5.  

Таблиця 5 – Результати оцінки зовнішнього вигляду досліджуваних 

зразків сигарет   

 
 

Назва сигарет 
Значення  

ДСТУ ГОСТ 
3935:2004 

Фактично 
1-е 

випробування 
1-е 

випробування 
Середнє 
значення 

MarlboroGoldOriginal  
Не менше 3,5 

бали 

 
9,95 

 
9,9 

 
9,93 

Winston 9,9 9,85 9,88 
Kent 9,75 9,9 9,84 

Всі зразки відповідали необхідним вимогам. 

Далі нами перевірялись довжина сигарет та фільтруючого мундштука і їх 

діаметру (табл. 6, 7). 

Таблиця 6 – Результати перевірки довжини сигарет та фільтруючого 

мундштука 

 
 
 

Назва сигарет 

Довжина, мм 
Вимоги ДСТУ ГОСТ 3935:2004 Фактично 

 
Сигарет 

Фільтруючого 
мундштука 

 
Сигарет 

Фільтруючого 
мундштука 

MarlboroGoldOriginal  
 

45-160±1 
 

 
 

12-45±0,5 

 
83 

 
25 

Winston 82,5 23,5 
Kent 82 27 

 

Як видно з таблиці, довжина сигарет та фільтруючого мундштука для всіх 

зразків знаходиться в межах встановлених норм. 

Таблиця 7 – Результати перевірки діаметру зразків сигарет 
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Назва сигарет 

Діаметр, мм 
Вимоги ДСТУ ГОСТ 

3935:2004 
Фактично 

MarlboroGoldOriginal  
7,9±0,06 

7,9 
Winston 8,2 
Kent 8,0 

 

Зразки сигарет за показником діаметру не перевищують норми, 

встановлені ДСТУ ГОСТ 3935:2004. 

Результати оцінки масової частки вологи в зразках сигарет наведені в 

табл. 8. 

Таблиця 8 – Результати оцінки масової частки вологи в зразках сигарет 

 
 

Назва сигарет 
Масова частка вологи, % 

Вимоги ДСТУ ГОСТ 
3935:2004 

 
Фактично 

MarlboroGoldOriginal  
13±2 

(11-15) 

11,48 
Winston 10,96 
Kent 11,42 

 

З табл. 8 видно, що у зразках сигарет MarlboroGoldOriginal і Kent масова 

частка вологи знаходиться в межах, встановлених нормативним документом, 

а у зразку сигарет Winston на 0,04% менше. 

Таким чином, усі досліджувані зразки сигарет, що реалізуються у 

гіпермаркеті «ГРОШ-1» НВП АРГОН м. Вінниці, за органолептичними і 

фізико-хімічними показниками відповідають встановленим нормам. 
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АНАЛІЗ РИНКУ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

В статті проаналізовано ринок систем опалення в Україні, його проблеми та 

перспективи. Розглянуто особливості ринку даного товару, експортно-

імпортні операції та найбільші країни-контрагенти імпорту та експорту, а 

також основні фірми-виробники.  

Ключові слова: система опалення, ринок, котел, експорт, імпорт, країни-

контрагенти, асортимент. 

Системи опалення – це комплекс конструкційних елементів, які 

призначені для отримання, перенесення і передавання необхідної кількості 

тепла у всі приміщення, які необхідно нагрівати. Використання такого 

обладнання має багато ризиків, пов’язаних з вибором, монтажем та 

користуванням [1]. Тому дослідження споживних властивостей, якості та 

безпечності систем опалення є актуальним, адже вони обираються для 

довготривалого використання. 

Система опалення –важлива складова в організації комфортного 

мікроклімату будь-якого приміщення. Вельми проблематично знаходитись і 

працювати у холодній оселі, тому при будівництві або ремонті необхідно 

продумати ефективну систему опалення. 

Об’єктом дослідження в даній статті є системи опалення, предметом – 

ринок та властивості даного об’єкту. 

В останні роки виробництво котельного устаткування в Україні зазнало 

значних змін. Автономні та локальні джерела теплопостачання, створені на 
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базі закордонного та вітчизняного котельного устаткування, пропонують 

багато фірм. Практично всі провідні західні компанії, що виготовляють 

котельне устаткування, мають в Україні свої представництва [2]. 

Основним пристроєм системи опалення є котел. Тому проаналізуємо 

ринок котлів, оскільки неможливо розглянути всі складові системи опалення. 

Відповідно до УКТЗЕД котли для систем опалення відносяться до товарної 

позиції 8403. 

Динаміку імпорту товарної позиції 8403 відображено на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Динаміка імпорту товарної позиції 8403 у вартісному (тис. дол. 

США) та кількісному  вираженні (тон) в 2013-2018рр.  
 

За даними рис. 1 видно, що імпорт товарної позиції 8403 в 

досліджуваному періоді був найвищим у 2014р., потім відмічається спад в 

2015-2016рр. У 2016р. імпорт у вартісному вираженні зменшився порівняно 3 

2014р. у 2,2 рази, а у кількісному – у 2,4 рази. В 2017-2018рр. імпорт дещо 

збільшився: у вартісному вираженні у 1,2 рази, а у кількісному – на 1034 тон 

порівняно з 2016р. [3]. 

На ринку України представлено досить широкий асортимент котлів для 

опалення. До основних виробників належать такі компанії як Bosch (Турція), 

Viessmann (Німеччина), Vaillant (Німеччина), Ariston (Італія), Buderus 



395 
 

(Турція), Protherm (Чехія), Ferroli (Італія), Immergas (Італія), BAXI (Італія), 

АТЕМ (Україна) [4].  

Аналіз експорту товарної позиції 8403 відображено на рис. 2. За даними 

рис. 2 можна зазначити, що найбільше котлів для систем опалення було 

експортовано у 2013р., в наступні роки відмічається спад як у кількісному, так 

і у вартісному вираженні. 

 
Рисунок 2 – Динаміка експорту товарної позиції 8403 у вартісному (тис. дол. 

США) та кількісному  вираженні (тон) в 2013-2018рр.  
 

В 2016р. експорт товарної позиції 8403 мав найнижчі значення: у 

вартісному вираженні – в 2,9 рази, у кількісному – у 1,9 раз порівняно з 2013р. 

В 2017 році спостерігалось незначне зростання обсягів експорту, хоча в 2018 

році він знову пішов на спад. В 2018р. експорт у вартісному вираженні 

зменшився порівняно з 2013р. майже в 3 рази, а у кількісному – в 1,8 раз [3].  

Динаміка імпорту товарної позиції 8403 із зазначенням основних країн-

контрагентів наведена на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Динаміка імпорту товарної позиції 8403 в 2013-2018рр. із 

зазначенням основних країн-контрагентів, млн. дол. США 

 

Дані рис. 3 свідчать, що найбільшими імпортерами в 2013р. були Італія, 

Німеччина та Польща. В 2014р. до трійки найбільших контрагентів входили 

Чехія, Японія та Польща, а в 2015р. – Туреччина, Чехія та Італія. В період 2016-

2018рр. найбільшими імпортерами були Туреччина, Словаччина та Італія.  

Динаміка експорту товарної позиції 8403 із зазначенням основних країн-

контрагентів зображена на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Динаміка експорту товарної позиції 8403 в 2013-2018рр. із 

зазначенням основних країн-контрагентів, млн. дол. США 
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Найбільшими експортерами котлів опалення в 2013-2016рр. були 

Російська Федерація, Угорщина та Білорусь, в 2017 році – Російська 

Федерація, Велика Британія та Білорусь, а в 2018 році – Російська Федерація, 

Білорусь та Німеччина. Загалом можна сказати, що в досліджуваному періоді 

одними з основних країн-контрагентів були Російська Федерація та Республіка 

Білорусь.  

Найбільшими виробниками систем опалення, які представлені на ринку 

України, є наступні фірми.  

Група компаній Viessmann – один з провідних у світі виробників 

опалювальних, промислових, холодильних систем. Програма поставок 

пропонує індивідуальні рішення, побудовані на високоефективних системах 

потужністю від 1,5 до 120 000 кіловат для всіх сфер застосування, на всіх 

енергоносіях. 

Компанія «Danfoss» розробляє технології майбутнього, які дозволяють 

досягати більшого, споживаючи менше. У асортименті компанії представлено 

системи опалення та централізованого теплопостачання, продукцію та 

рішення для житлових та комерційних об’єктів. 

Компанія «ВІЛО Україна» постачає сучасне насосне обладнання для 

систем опалення, водопостачання, водовідведення, вентиляції, 

кондиціювання. Надійність обладнання WILO зумовлено якістю конструкцій 

та виготовлення, зручністю в монтажі та експлуатації. 

Компанія Vaillant є міжнародним лідером на ринку технологій опалення 

та вентиляції. Vaillant пропонує споживачам у всьому світі екологічно чисті та 

енергозберігаючі системи опалення та вентиляції, що ґрунтуються, головним 

чином, на поновлюваних джерелах енергії. Портфель продукції складається з 

традиційних і конденсаційних газових котлів, газових і електроводонагрівачів, 

сонячних систем, теплових насосів та високотехнологічної автоматики [4]. 

Таким чином, на ринку України представлена значна кількість 

виробників систем опалення, кожен із яких може запропонувати дуже непогані 

варіанти як за якістю, так і за ціною. 
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Упродовж 2013-2018рр. в Україні динаміка експортно-імпортних 

операцій за товарною позицією 8403 носила нестійкий характер. Найбільші 

обсяги імпорту були відмічені в 2014р., експорту – в 2013р. 
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ЗАМОРОЖЕНИХ ЯГІД ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА РИНКУ УКРАЇНИ 

У статті досліджено п'ять зразків заморожених ягід, які представлені на 

ринку України. Проаналізовано якість зразків, досліджено комплексний 

показник якості,інтегральний показник відносно конкурентоспроможності  

всіх зразків. Зроблено висновок стосовно якості запропонованих зразків та 

можливості їх реалізації й використання. 

Ключові слова: заморожені ягоди, ТОВ «Аграна Фрут Україна», якість, 

комплексний показник, інтегральний показник, конкурентоспроможність. 

Заморожування - оптимальний спосіб зберігання такого делікатного виду 

продукції, як ягоди. В заморожених зразках зберігається до 98% корисних 



399 
 

мінеральних елементів та вітамінів. Технологія швидкої заморозки не 

передбачає використання ароматизаторів, барвників і консервантів, тому 

заморожені ягоди - не тільки смачний та корисний продукт, але й цілком 

безпечний навіть для дитячого харчування. Крім того, ягоди можуть 

зберігатися при температурі –18ºС до 1 року, не втрачаючи при цьому 

споживних властивостей. Наднизька температура в холодильних камерах, 

застосування нових пакувальних матеріалів, вдосконалення способів обробки 

в поєднанні з швидким заморожуванням є важливим резервом поліпшення 

якості замороженої плодоовочевої продукції. 

Теоретичні та практичні основи технології заморожування фруктів і ягід, 

оцінки їх якості та конкурентоспроможностізапочатковані й розвинуті в 

дослідженнях Р.Ю. Павлюк, О.І. Черевка, Н.І. Ткач, З.Р. Сайфуліна, Н.В. 

Дібрівської, Т.І. Романівської, І.І. Побережець та ін. [2]. 

Мета нашого дослідження полягає у визначенні комплексного показника 

якості та інтегрального показника відносної конкурентоспроможності 

заморожених ягід шляхом порівняльної оцінки зразків продукції різних 

виробників. 

Для проведення досліджень було відібрано п’ять зразків заморожених 

ягід, які реалізує торговельна мережа м. Вінниці. 

Об'єктами дослідження є заморожені ягоди  таких виробників: 

1. ТОВ “Аграна Фрут Україна”, ТМ “Agrana fruit”, заморожена полуниця, 

сорт вищий; 

2. ТОВ “Агродар-Україна Плюс”, ТМ “Премія” – полуниця, сорт вищий; 

3. ТОВ “Арті”, ТМ “Премія” полуниця швидко заморожена, сорт перший; 

4. Фірма “Польский Огрод”, імпортер ТОВ “Торговельний Дім “Асканія”, 

ТМ “Хортех” - полуниця, сорт перший; 

5.ТОВ “Асканія Фроузен Фудс” ТМ “Spela” - полуниця, сорт перший; 

При відбиранні зразків для дослідження, а саме визначення 

органолептичних і фізико-хімічних показників, керувались ГОСТом 29187-91 

«Плоды и ягоды быстрозамороженные. Общие технические условия». 
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Для забезпечення об’єктивності та точності оцінки якості відібраних 

зразків необхідно формалізувати критерії якості, тобто представити їх у 

вигляді конкретних даних. На першому етапі визначення комплексного 

показника якості проводимо пряме порівняння показників якості, як 

органолептичне так і фізико-хімічне, п’яти зразків щодо відповідності 

вимогам нормативно технічної документації. Результати порівняльного 

дослідження якості заморожених ягід за органолептичними та фізико-

хімічними показниками заносимо у таблиці 1 та 2. 

Таблиця 1 — Результати дослідження якості зразків заморожених ягід за 

органолептичними показниками 

Назва 
показника За стандартом 

Зразки 
1 2 3 4 5 

1. Зовнішній 
вигляд 

Плоди, частини плодів і ягоди 
одного виду, сорту, зрілі і чисті, 
без пошкоджень с/г 
шкідниками; плоди кісточкові 
цілі з кісточками або без 
кісточок половинками; ягоди 
без чашолистків і плодоніжок 
крім, полуниці, винограду 
заморожених із чашолистками. 

Відпо-
відає 
стан-
дарту 

Плоди з 
пошкод-
женнями 
не рівно-

мірні 
частини 

Відпо-
відає 
стан-
дарту 

Відпо-
відає 
стан-
дарту 

Відпо-
відає 
стан-
дарту, 

але 
присутні 
чашолист

и 

2. Колір Однорідний, відповідає даному 
виду ягід 

Відпо-
відає 
стан-
дарту 

Відпо-
відає 
стан-
дарту 

Відпо-
відає 
стан-
дарту 

Відпо-
відає 
стан-
дарту 

Відпо-
відає 
стан-
дарту 

3. Смак та 
запах 

Властивий даному виду ягід, 
без стороннього смаку та 
запаху 

Відпо-
відає 
стан-
дарту 

Відпо-
відає 
стан-
дарту 

Присут-
ній 

сторон-
ній запах 

Відпо-
відає 
стан-
дарту 

Присут-
ній 

сторон-
ній смак 

4. 
Консистенція 

Близька консистенція до 
свіжих ягід, допускається в 
розмороженому стані легке 
розм’якшення 

Відпо-
відає 
стан-
дарту 

Відпо-
відає 
стан-
дарту 

Відпо-
відає 
стан-
дарту 

Відпо-
відає 
стан-
дарту 

Суттєве 
розм’як-
шення 

ягід 
За органолептичними показника перший та четвертий зразок відповідає 

стандарту, решта зразків мають відхилення, які виникли або в процесі їх 

виготовлення, або під час зберігання у роздрібному торговельному 

підприємстві. 

Таблиця 2 — Результати дослідження якості зразків заморожених ягід за 

фізико-хімічними показниками, % 
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Назва показника Норма для сортів Результати дослідження 
вищий перший столовий 1 2 3 4 5 

Масова доля дефектів, не більше Не допус-
кається 

1 2,5 0,5 1 0 0,5 0,5 

Масова доля ягід нерівномірних 
за величиною 

5 10 Не 
нормується 

5 3 6 10 8 

Масова доля ягід частково 
деформованих 

5 10 20 0 2 6 5 0 

Масова доля плодів з кісточками Не нормується - - 2 6 - 
Масова доля плодів неповної 
стиглості 

5 15 30 0 5 12 1 2 

Масова доля ягід із тріщинами на 
поверхні 

10 20 30 0 1 15 2 0 

Масова доля ягід із 
плодоніжками (в ягодах без 
плодоніжки) 

2 10 30 1 3 10 5 2 

Результати досліджень показали, що у першому зразку масова доля 

дефектів дещо перевищує норму, а всі інші показники відповідають вимогам 

стандарту. У другому зразку масова доля дефектів і масова доля ягід із 

плодоніжками перевищує норму. Третій зразок відповідає вимогам стандарту, 

четвертий зразок - масова доля дефектів, нерівномірна величина, масова доля 

ягід із плодоніжками перевищує норму. П’ятий зразок також відповідає 

вимогам стандарту. Отже в 5 і 3 зразках відхилень від вимог стандартів не 

виявлено, ТОВ «Аграна Фрут Україна» повинно звернути увагу при 

виробництві на наявність у масі замороженої продукції дефектних зразків, 

ТОВ “Агродар-Україна Плюс” та фірма “Польский Огрод” повинні більш 

детальніше перевіряти свою продукцію, яку вони відправляють споживачам. 

Контроль вмісту токсичних елементів, пестицидів здійснюється 

відповідно до порядку, встановленого виробником продукції за погодженням 

з органами державного санітарного нагляду з метою повного гарантування 

безпеки продукту. 

Безпосереднє визначення комплексного показника якості досліджуваних 

зразків продукції розпочинається з визначення вагомості обраних 

органолептичних та фізико-хімічних показників. Результати розрахунків 

наводимо у табл. 3. 
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Таблиця 3 — Розрахунок коефіцієнта вагомості показників якості для 

заморожених ягід 
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Ознаки за якими проводимо аналіз Сума 
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ма
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ва
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яг
ід

 із
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іш
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и 
на
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ов

ер
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ма
со

ва
 д

ол
я 

яг
ід

 із
 

пл
од

он
іж

ка
ми

 (в
 я

го
да

х 
бе

з 
пл

од
он

іж
ки

) 

1 9 10 11 1 4 6 3 2 8 7 5 66 
2 9 8 11 2 1 5 3 6 10 4 7 66 
3 8 11 10 3 2 5 4 1 9 6 7 66 
4 10 9 11 2 3 6 5 1 8 7 4 66 
5 7 8 11 1 3 5 4 2 9 10 6 66 
6 8 10 9 3 1 6 5 2 11 7 4 66 
7 10 9 11 4 2 7 8 1 6 5 3 66 
8 11 8 10 3 2 6 7 1 9 5 4 66 
9 11 10 9 2 3 8 6 1 7 5 4 66 

10 10 8 11 1 3 7 6 2 9 4 5 66 
сума 93 91 104 22 24 61 51 19 86 60 49 660 
Кое
ф.ва
гом 

0,14 0,14 0,16 0,03 0,04 0,09 0,08 0,03 0,13 0,09 0,07 1 

 

Отже, за результатами визначення коефіцієнта вагомості, найбільш 

важливим показниками при комплексній оцінці якості є колір, зовнішній 

вигляд, смак та запах, масова доля плодів неповної стиглості, а найменше 

значення експерти визначили: масова доля плодів із кісточками, консистенція, 

масова доля дефектів. 

Завершальним етапом визначення комплексного показника якості є 

переведення показників якості досліджуваного зразка за допомогою формули 

1 у безвимірні величини, отримані результати заносимо в таблицю 4. 

брет

бр

РіРі
Рірі=Рі



 

Рі — і-й показник якості у безвимірному вигляді (відносний показник); 
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рі — і-й показник якості у натуральному вигляді (абсолютний показник); 

Рібр — бракувальне (найгірше допустиме) значення і-го показника; 

Ріет — еталонне (найкраще можливе) значення і-го показника. 

Таблиця 4 - Розрахунок комплексний показник якості заморожених ягід 

Показники 
якості 

Коеф. 
вагом. 

Ета
лон

е 
знач
енн

я 

Бракув
. з-ння 

Найменування товару 
Досліджу

ваний 
зразок 

Конкуруючі 

1 2 3 4 5 

аі Ріет Рібр рі Рі рі Рі рі Рі Рі Рі рі Рі 

Зовнішній 
вигляд 0,14 5 2 5 1 3 0,33 4 0,67 4 0,67 5 1 

Смак та запах 0,14 5 2 5 1 5 1 3 0,33 5 1 3 0,33 
Колір 0,16 5 2 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 

Консистенція 0,03 5 2 5 1 5 1 5 1 5 1 3 0,33 

Масова доля 
дефектів%, не 
б. 

0,04 0 2,5 0,5 0,8 1 0,6 0 1 0,5 0,8 0,5 0,8 

Масова доля 
ягід 
нерівномірних 
за величиною 

0,09 5 10 6 0,8 8 0,4 6 0,8 9 0,2 8 0,4 

Масова доля 
ягід частково 
деформованих 

0,08 0 20 5 0,75 2 0,9 6 0,7 6 0,7 3 0,85 

Масова доля 
плодів 
неповної 
стиглості 

0,13 5 30 6 0,96 7 0,92 12 0,72 10 0,8 
 8 0,88 

Масова доля 
ягід із 
тріщинами на 
поверхні 

0,09 10 30 15 0,75 12 0,9 15 0,75 15 0,75 16 0,7 

Масова доля 
ягід із 
плодоніжками 
(в ягодах 
безплодоніжки
) 

0,07 2 30 5 0,89 3 0,96 10 0,71 5 0,89 5 0,89 

Інтегральний 
показник    0,89 0,78 0,71 0,76 0,73 
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Провівши розрахунок комплексних показників якості заморожених ягід, 

ми дійшли до висновку, що ТОВ “Аграна Фрут Україна” при виготовлені 

вищого сорту заморожених ягід дотримується стандарту. ТОВ “Агродар-

Україна Плюс”, ТМ “Премія” – полуниця, сорт вищий, при комплексній оцінці 

виявилося що виробник дещо фальшивить у виготовлені продукції. ТОВ 

“Арті”, ТМ “Премія” полуниця швидко заморожена, сорт перший, має саму 

меншу оцінку, оскільки він відповідає стандарту але його значення по 

стандарту є максимальними, і це свідчить що виробнику потрібно все ретельно 

перевіряти. Фірма “Польский Огрод”, імпортер ТОВ “Торгівельний Дім 

“Асканія”, ТМ “Хортех” - полуниця, сорт перший та ТОВ “Асканія Фроузен 

Фудс” ТМ “Spela” - полуниця, сорт перший знаходяться на одному рівні при 

комплексному показнику якості, це значить що виробник дотримується 

стандарту для першого сорту. 

Для отримання кількісних значень показників якості досліджуваних 

заморожених ягід, проводимо порівняльне дослідження показників якості всіх 

зразків.  

Інтегральний показник відповідно до конкурентоспроможності та якості 

розраховується за формулою (2): 

Q= ∑
i= 1

n

ai• Pi
 

Інтегральний показник відповідно до конкурентоспроможності та якості 

досліджуваних заморожених ягід становить 0,89 що відрізняється від 

конкуруючих зразків, що пов’язано із дотриманням стандартів, при 

виготовленні товару. 

Оцінка конкурентоспроможності заморожених ягід розпочинається із 

вибору властивостей та їх показників, що суттєво впливають на 

конкурентоспроможність заморожених ягід, результати зазначимо у табл. 5. 

Таблиця 5 - Номенклатура споживчих властивостей та їх показників, що 

впливають на конкурентоспроможність заморожених ягід 
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Група властивостей, показники Важливість для даного товару 
Технічні: 
1. функціональні *** 
2. збереженість * 
3. фізіологічні та психо-фізіологічні *** 
4. форма ** 
5. колір * 
6. стан поверхні * 
7. санітарно-гігієнічна безпека ** 
Економічні 
1.ціна придбання *** 

 

Наступним етапом досліджень є розрахунок коефіцієнтів вагомості для 

властивостей та їх показників, що суттєво впливають на 

конкурентоспроможність заморожених ягід (табл. 6). 

Таблиця 6 - Розрахунок коефіцієнтів вагомості властивостей 

заморожених ягід 

Експер
ти 

Досліджувані властивості Сума 
функці
ональні 

збереже
ність 

психо-
фізіоло

гічні 

форма колір стан 
поверхні 

санітар
но- 

гігієніч
на 

безпека 

ціна 
придба

ння 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 
1 8 1 5 4 2 3 6 7 36 
2 6 1 8 5 2 2 4 7 36 
3 6 2 7 5 3 1 4 8 36 
4 8 3 7 4 2 1 5 6 36 
5 7 3 8 4 1 2 5 6 36 
6 7 1 6 4 2 3 5 8 36 
7 6 3 5 7 1 2 4 8 36 
8 8 2 6 5 1 3 4 7 36 
9 7 2 6 5 3 1 4 8 36 
10 6 2 5 4 1 3 7 8 36 
сума(S) 69 20 63 47 18 21 48 73 354 
d -25 -24 -21 -2 26 23 -4 29  
d2 625 576 441 4 676 529 16 841  
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Коефіц
ієнт 
вагомо
сті 

0,19 0,06 0,17 0,13 0,05 0,06 0,14 0,2 1 

Провівши розрахунок коефіцієнтів вагомості властивостей заморожених 

ягід ми можемо зробити висновок, що найвагоміший показник яким 

користуються споживачі при виборі продукції — це функціональний, та ціна 

придбання. 

Завершальним етапом дослідження є розрахунок одиничних, зведених та 

інтегральних показників відповідно до конкурентоспроможності 

досліджуваних заморожених ягід. Для кращої оцінки одиничних, зведених та 

інтегральних показників заморожених ягід, ми вирішили взяти досліджуваний 

зразок ТОВ “Аграна Фрут Україна”, ТМ “Agrana fruit”, заморожена полуниця, 

сорт вищий та той який має кращий результат у розрахунку комплексного 

показника якості заморожених ягід, за розрахунками кращий показник має 

зразок під №2 ТОВ “Агродар-Україна Плюс”, ТМ “Премія” – полуниця, сорт 

вищий. 

Таблиця 7 - Розрахунок одиничних, зведених та інтегральних показників 

заморожених ягід 

Властивості Задоволення потреби 
Вага 

а1 
Досліджуваний Конкуруючі 

1 2  
Одинични
й індекс 

Оцінка 
Qi

c 
a1 x Qi

c Оцінка 
Qi

c 
a1 x Qi

c 

Технічні 
1. функціональні 0,19 10 1,9 8 1,52 1,25 
2. Збереженість 0,06 9 0,54 9 0,54 1 
3. Фізіологічні та 
психо-фізіологічні 

0,17 10 1,7 9 1,53 1,11 

4. форма 0,13 8 1,04 8 1,04 1 

5. колір 0,05 10 0,5 8 0,4 1,25 
6. стан поверхні 0,06 9 0,54 9 0,54 1 
7. санітарно- гігієнічна 
безпека 

0,14 10 1,4 9 1,26 1,11 
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Ea1 x Qi
c   7,62  6,83  

Зведений індекс Int      1,12 
Економічні 

1.ціна придбання за 
упаковку 

0,2 55 11 64 12,8  

Ea1 x Qi
c   11  12,8  

Зведений індекс Ine      0,86 
Інтегральний 
показник, К 

     1,3 

Зведений індекс Int визначається відношенням Еa1 x Qi досліджуваного 

товару до конкуруючого товару і дорівнює  1,12. 

Зведений індекс  Ine визначається аналогічно і складає 0,86. 

Розрахуємо інтегральний показник К, який розраховується як відношення 

зведеного індексу  Int до зведеного індексу  Inе і становить 1,3. Інтегральний 

показник дорівнює більше одиниці, що вказує на те, що даний вид 

заморожених ягід є конкурентозалежним. За рівнем конкурентоспроможності 

досліджуванні заморожені ягоди близькі за рівнем до конкуруючих,та навіть 

мають трохи вищу конкурентоспроможність. 

Отже, провівши дослідження можна твердо сказати, що дані зразки 

заморожених ягід можна споживати, виробники дотримуються стандарту при 

виготовлені продукції. Існують можливості нарощування українського 

експорту ягід на європейський ринок. Особливо це важливо в умовах дії 

поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС [4]. 

Щадна обробка ягід здійснюється за власною методикою "AGRANA Fruit 

Austria". Замороження ягід проводиться в тунелях глибокої заморозки. 

Технологія швидкої заморозки дозволяє зберегти не тільки зовнішній вигляд 

продукції, а й смак, аромат і корисні властивості, максимально наближені до 

свіжих ягід [3]. 
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ 

БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

У статті автором розглянуто напрямків реформування національної 

бюджетної системи, що зумовлено особливостями соціально-економічного 

розвитку України на сучасному етапі.  

Ключові слова:бюджетна система, фінансові ресурси, 

конкурентоспроможність, соціальні видатки, державні фінанси 

Постановка проблеми.Розвиток на демократичних засадах ефективної 

бюджетної системи, науково обґрунтоване визначення її пріоритетів та 

орієнтирів фіскальної політики – це важливі чинники, що забезпечують 

конкурентоспроможність економіки України. Звідси питання модернізації 

бюджетної системи в контексті глобалізаційних процесів та відповідних 

глобальних викликів є дуже важливими і потребують подальших наукових 

досліджень. Саме з цих позицій бюджетну систему необхідно розглядати як 
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важливий інструмент впливу щодо формування динаміки розвитку державних 

фінансів України. 

Зазначеній проблематиці присвячено праці таких українських вчених, як 

В. Андрущенко, Т. Боголіб, Т. Бондарук, О. Василик, А. Гриценко,  Я. Дяченко, 

Т. Єфименко, О. Кириленко, Л. Лисяк, І. Лук’яненко, І. Луніна, І. Лютий, В. 

Мельник, Ц. Огонь, К. Павлюк, Т. Паєнтко, Ю. Пасічник, В. Тропіна, В. 

Федосов, І. Чугунов, С. Юрій та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження.Реформування бюджетної 

системи, починаючи з часів проголошення незалежності України, є 

перманентним процесом, що спрямований на підвищення ефективності 

акумулювання та використання бюджетних коштів для досягнення державних 

цілей. Нестабільність економічних процесів та низка внутрішніх викликів 

функціонування механізмів управління державою потребують реформування 

бюджетної системи як цілісного комплексу з урахування трансформації її 

основних складових з урахуванням властивостей синергії та емерджентності. 

Необхідність внесення змін до нормативноправових актів у бюджетній сфері 

зумовлена потребою в розширенні фінансової бази та фінансової 

самостійності місцевого самоврядування як важливої складової механізму 

підвищення добробуту населення й економічного розвитку громад, 

забезпечення їх з боку держави повним комплексом публічних благ, 

удосконалення міжбюджетних відносин з метою забезпечення 

неупередженого розподілу фінансових ресурсів, дотримання принципів 

самостійності та збалансованості бюджетів, підвищенні 

ефективностівикористання бюджетних коштів, розширенні й акумулювання 

бюджетних доходів, стимулюванні економіки країни до сталого економічного 

розвитку й піднесення. 

Низька дієвість механізмів розподілу та витрачання бюджетних коштів 

приводила до недофінансування реалізації важливих державних завдань, 

надмірний обсяг видатків провокував фіскалізацію податкової системи та 

нераціональну боргову політику, обмеженість доходів місцевих бюджетів 
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обумовлювала втрату автономності органів місцевого самоврядування. 

Аналіз сучасної економічної літератури та вивчення наукових поглядів 

вчених-економістів дозволити виділити таку сукупність основних напрямків 

реформування національної бюджетної системи, що зумовлено 

особливостями соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

[5; 7]: 

- формування певних обмежень для необґрунтованого розширення 

бюджетних витрат. На першому етапі розширення соціальних видатків 

відбувалося за рахунок зростання доходів бюджету, обумовлених високою 

динамікою росту ВВП та ліквідацією численних податкових пільг. Згодом цих 

ресурсів виявилося недостатньо, тому соціальні витрати розширювалися за 

рахунок скорочення державних інвестицій; 

- впровадження системи запобігання надмірної боргового активності 

уряду з метою фінансування поточних витрат; 

- інституціоналізація та підвищення ефективності капітальних видатків 

бюджету; 

- перерозподіл дохідних джерел і зобов’язань між центральним і 

місцевими бюджетами. Проблема перерозподілу повноважень та фінансових 

ресурсів між центром і регіонами сьогодні є однією з найактуальніших в 

контексті підвищення ефективності бюджетної системи України; 

- врегулювання горизонтальних потоків фінансових ресурсів між 

бюджетом та іншими квазіпублічними інститутами і позабюджетними 

фондами. 

Україна, на відміну від багатьох інших країн світу, в кризовий період 

практично не використовувала важелі бюджетного стимулювання, тому їх 

потенціал ще може бути застосований в рамках антидепресивний політики. 

Однак, реалізація проактивної бюджетної політики висуває специфічні вимоги 

до бюджетної системи, яка повинна: 

- звести до мінімуму втрати при наповненні дохідної частини бюджету: 

тінізація економіки та надання необґрунтованих податкових пільг можуть 
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істотно деформувати зв’язок між економічною динамікою і наповненням 

бюджету, змушувати зберігати високе фіскальне навантаження; 

- забезпечувати багатовимірність податкової бази: оскільки в період 

економічної депресії природним чином через стагнацію доходів знижується 

частка податку на прибуток та податку з доходів фізичних осіб, логічно 

посилення уваги до непрямих податків і оподаткування майна; 

- передбачати прозорий вичерпний набір податкових стимулів: 

стимулююча функція податків є обов’язковою складовою проактивної 

бюджетної політики, однак всі податкові витрати повинні мати гарантований 

цільовий характер; 

- забезпечувати цільовий характер видатків: в умовах жорсткої 

обмеженості бюджетних ресурсів має бути забезпечена максимальна 

доцільність витрачання бюджетних коштів; 

- бути орієнтованою на досягнення мультиплікативного ефекту: 

обмеженість бюджетних коштів має компенсуватися концентрацією 

структури видатків за напрямами, здатним створювати позитивний 

синергетичний ефект для економічного зростання: розвиток інформаційно - 

комунікаційного середовища, зниження трансакційних витрат і т.д.; 

- підтримувати прийнятну пропорцію між обсягами бюджетних 

запозичень і структурою видаткової частини бюджету: міжнародний досвід 

показує важливість підтримки балансу між залученням до бюджету позикових 

ресурсів та бюджетними видатками розвитку; 

- забезпечувати оптимізацію процедур з метою мінімізації трансакційних 

витрат у відносинах з бюджетом: щодо податкових процедур це буде сприяти 

ослабленню факторів тінізації економіки, щодо бюджетних витрат (державні 

закупівлі, отримання пільг, субсидій тощо) - посилювати їх стимулюючий 

ефект; 

- забезпечувати оперативне коригування обсягів бюджетних витрат: 

невпевненість прогнозів економічної динаміки в посткризовий період 

ускладнює коректне прогнозування дохідної частини, а отже - і планування 
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витрат, тому наявність процедур зміни витрат залежно від показників 

виконання доходної частини дозволить уникнути крайнощів: накопичення 

нерозподілених коштів у разі « перевиконання »макроекономічних показників 

і нарощування касового дефіциту - за погіршення надходжень. 

Забезпечення виконання наведених вище завдань вимагає проведення в 

Україні низки реформ, що стосуються коригування бюджетних, 

міжбюджетних, податкових відносин, а також інституційного удосконалення 

бюджетної системи. 

Враховуючи це, вважаємо за необхідне виділити такі стратегічні 

орієнтири щодо подальшого реформування бюджетної системи України: 

- вдосконалення принципів формування бюджету та механізмів 

використання бюджетних ресурсів; 

- структурування загального фонду державного бюджету; 

- впровадження системи збалансованих автономних фондів 

секторадержавних фінансів; 

- впровадження механізмів стримування динаміки видатків 

соціальногоспрямування. 

У процесі реформування бюджетної системи слід враховувати 

рядможливих ризиків, які формуються в посткризовий період. Вплив цих 

ризиків здатне уявити хибні орієнтири бюджетної політики і привести до 

деформації бюджетної системи [4, c.24]: 

- в умовах депресії на внутрішньому ринку формується надлишок 

ліквідності, яка не затребувана кредитною системою; 

- відновлення після кризи суверенних рейтингів країни обумовлює 

зниження вартості запозичень на зовнішньому ринку, які за певних умов 

можуть бути дешевше, ніж внутрішні запозичення; 

- заходи бюджетної політики в разі відсутності координації дій між 

фіскальними та монетарними суб’єктами владних повноважень можуть 

провокувати неадекватні превентивні дії Національного банку як реакцію на 

інфляційні і валютно - курсові ризики; 
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- досягнення економічного пожвавлення шляхом зміщення двигунів 

зростання з Центру в регіони є природною тенденцією до фіскальної 

суверенізації місцевої влади. 

Зазначені вище виклики для бюджетної системи України частково вже 

знайшли певне відображення в процесі бюджетної та податкової реформи, 

однак, визначено проблеми та шляхи їх вирішення потребують додаткових 

досліджень та наукових обґрунтувань за сучасними глобальними фінансовими 

трансформаціями. 

З часів імплементації Бюджетного кодексу України державою здійснено 

певні кроки щодо реформування окремих ланок бюджетної системи, зокрема 

Кабінетом Міністрів України схвалено «Стратегію розвитку системи 

управління державними фінансами» [6], відповідні норми до змін Бюджетного 

кодексу України (бюджетна децентралізація, реформування міжбюджетних 

відносин, тощо). 

Система управління державними фінансами в Україні є основою 

забезпечення сталого розвитку країнита гарантованого виконання соціальних 

зобов’язань перед громадянами. 

До складу системи управління державними фінансами входить ряд 

елементів, зокрема державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні 

фонди, фінанси державного корпоративного сектору. 

До складових системи управління державними фінансами, розвиток яких 

забезпечуватиметься відповідно до цієї Стратегії, належать: 

- податкова система; 

- середньострокове бюджетне прогнозування, 

середньостроковебюджетне планування, програмно-цільовий метод, 

стратегічне планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників 

бюджетних коштів; 

- управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом; 

- квазіфіскальні операції; 

- система бухгалтерського обліку в державному секторі; 



415 
 

- система державних закупівель; 

- державні інвестиції; 

- державний внутрішній фінансовий контроль; 

- незалежний зовнішній фінансовий контроль; 

- протидія корупції; 

- доступ громадськості до інформації з питань бюджету. 

Стан та тенденції розвитку останньої складової (доступ громадськості 

доінформації з питань бюджету) було нами детально висвітлено у 

попередньому розділі роботи. Тому, подальше дослідження в рамках даного 

підрозділу дисертаційного дослідження буде спрямовано щодо другого 

елементу як безпосередньої складової саме бюджетної системи країни. 

Метою розвитку програмно-цільового методу на рівні державного 

бюджету є забезпечення розвитку програмно-цільового методу в бюджетному 

процесі для адаптації показників бюджетних програм до пріоритетів 

соціально-економічного розвитку та забезпечення вимірності соціально 

значущих результатів реалізації державної політики, підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів. 

Основним завданням довгострокового характеру є забезпечення 

подальшого розвитку програмно-цільового методу, що застосовується на рівні 

державного бюджету. 

Для виконання цього необхідним є реалізація таких заходів: 

- удосконалення методологічної бази щодо визначення результативних 

показників бюджетних програм, зокрема в частині забезпечення кількісного 

вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм та їх 

відповідності пріоритетам державної політики; 

- проведення головними розпорядниками бюджетних коштів аналізу 

бюджетних програм та їх результативних показників з урахуванням оновленої 

методологічної бази та врахування результатів аналізу під час формування 

планів діяльності та бюджетних програм. 

За результатами виконання завдань передбачається: 
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- оптимізувати бюджетні видатки відповідно до пріоритетів 

державноїполітики; 

- підвищити ефективність використання бюджетних коштів та 

досягтиконкретних результатів за рахунок коштів державного бюджету. 

До можливих ризиків, що можуть перешкодити виконанню 

завдань,належить: 

- несприйняття головними розпорядниками бюджетних 

коштівнеобхідності проведення реформ та опір у впровадженні будь-яких 

змін; 

- складність у проведенні оцінки ефективності бюджетних програм 

узв’язку з труднощами у вимірюванні головними розпорядниками бюджетних 

коштів результатів своєї діяльності за допомогою кількісних та якісних 

показників [1; 2]. 

Метою розвитку програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів 

є забезпечення розвитку програмно-цільового методу в бюджетному процесі, 

повномасштабного застосування програмно-цільового методу під час 

планування та виконання бюджетів усіх рівнів. 

Завданнями середньострокового характеру є: 

- удосконалення форм казначейського обслуговування та 

программногозабезпечення в частині обслуговування місцевих бюджетів за 

програмно-цільовим методом; 

- удосконалення нормативно-правової бази за результатами експерименту 

із запровадження програмно-цільового методу складення та виконання 

місцевих бюджетів; 

- удосконалення методів та процедур складання і виконання місцевих 

бюджетів на основі програмно-цільового методу. 

Для виконання завдань передбачається здійснення таких заходів: 

- розроблення нової класифікації видатків та кредитування 

місцевихбюджетів (з перехідною таблицею до функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету); 



417 
 

- приведення форм окремих документів (у тому числі форм 

казначейського обслуговування), які використовуються під час планування та 

виконання місцевих бюджетів, до формату, що дає змогу застосовувати 

програмно-цільовий метод на рівні місцевих бюджетів; 

- розробка та проведення дослідної експлуатації програмного 

забезпечення в частині розширення його функціональності під час 

запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів; 

- запровадження програмного забезпечення для обслуговування місцевих 

бюджетів з використанням програмно-цільового методу; 

- оптимізація типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів. 

Основним завданням довгострокового характеру є повномасштабне 

застосування програмно-цільового методу під час планування та 

виконання бюджетів усіх рівнів. 

Для виконання зазначеного завдання передбачається забезпечити 

подальше удосконалення нормативно-правової та методологічної бази, у тому 

числі щодо визначення результативності бюджетних програм місцевих 

бюджетів. 

За результатами виконання завдань передбачається: 

- підвищення прозорості та ефективності використання 

бюджетнихкоштів; 

- запровадження системи оцінки ефективності результатів фінансової 

діяльності органів місцевої влади; 

- підвищення результативності та ефективності використання бюджетних 

коштів, досягнення конкретних результатів реалізації державної політики у 

різних галузях бюджетної сфери та реальному секторі економіки. 

До можливих ризиків, що можуть перешкодити виконанню завдань, 

належить: 

- несвоєчасне здійснення заходів щодо дослідної експлуатації 

програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під 

час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів; 
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- відсутність соціальних стандартів та нормативів, що стримує процес 

визначення реальної потреби галузей бюджетної сфери у коштах на надання 

гарантованих державою послуг та оптимізації видатків на зазначені цілі. 

Метою розвитку середньострокового бюджетного прогнозування та 

концептуальних засад середньострокового бюджетного планування є 

забезпечення послідовності та передбачуваності бюджетної політики в 

середньостроковій перспективі, посилення бюджетної дисципліни[3]. 

Основним завданням довгострокового характеру є застосування в 

повному обсязі механізму середньострокового бюджетного прогнозування. 

Для виконання цього завдання необхідним є здійснення таких заходів: 

- проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи з 

метоюформування єдиного ментального простору та переосмислення 

головними розпорядниками коштів державного бюджету своєї ролі в процесі 

переходу до середньострокового бюджетного планування; 

- удосконалення середньострокового прогнозування на рівні головних 

розпорядників коштів державного бюджету в частині забезпечення 

обґрунтованості прогнозних показників та відображення конкретних 

пріоритетів і завдань головних розпорядників бюджетних коштів у планах їх 

діяльності на середньостроковий період; 

- проведення моніторингу прогнозів державного бюджету, виявлення та 

аналіз відхилень прогнозних показників від фактичних та факторів, що їх 

спричинили; 

- удосконалення методики розрахунку видатків та надання кредитів з 

державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні 

періоди за результатами оцінки діючої системи середньострокового 

бюджетного прогнозування. 

За результатами виконання завдань передбачається: 

- підвищення якості бюджетних прогнозів; 

- підвищення якості планування головними розпорядникамибюджетних 

коштів діяльності на середньострокову перспективу; 
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- забезпечення дієвості механізмів розрахунку показників бюджету 

насередньострокову перспективу. 

До можливих ризиків, які можуть перешкодити виконанню завдання, 

слідвіднести значну волатильність основних макроекономічних показників та 

складність їх прогнозування на середньострокову перспективу, що зумовлено 

нестійкістю світової економіки та нестабільністю ситуації на міжнародних 

фінансових і товарних ринках, що матиме вплив на бюджетні прогнози. 

Узагальнюючи вищевикладене, спираючись на результати проведеного 

дослідження можна підсумувати, що модернізація сучасної бюджетної 

системи України має ґрунтуватися на ефективній реалізації усіх зазначених 

напрямків у сукупності з подальшими трансформаціями інституційного 

середовища, інституційної структури бюджетної системи, перетвореннями у 

функціонуванні її формальних і неформальних інститутів, усталенням 

інституційного порядку бюджетної системи, зниженням трансакційних витрат 

в процесі її функціонування, вирівнюванні вертикальних і горизонтальних 

дисбалансів, еволюції інститутів розвитку бюджетної системи, посиленням 

конвергенції національної бюджетної системи до європейських та світових 

стандартів, рівномірності розвитку бюджетної інфраструктури, що, у цілому, 

має забезпечити підвищення рівня ефективності бюджетної системи як 

цілісноїсистеми в рамках державних фінансів у середньо- та довгостроковій 

перспективі з метою досягнення сталого економічного розвитку в контексті 

подальших тенденцій економічної глобалізації сучасної демократично-

правової української держави. 

Список використаних джерел: 

1. Гнидюк І.В. Децентралізація бюджетної системи: досвід Словаччини та 

перспектива для України.Облік і фінанси, 2015. Вип.3. - С.80-87 

2. Гнидюк І.В. Шляхи вдосконалення механізму фінансового наповнення 

місцевого бюджету та реформування міжбюджетних відносин. Миколаївський 

національний університет ім. ВО Сухомлинського. 2015. Вип.6. С.676-680 

3. ЗамковаН. Л., ГнидюкІ. В., Романовська Ю. А. Державні фінанси: навч. 



420 
 

посіб.; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т. Вінниця: Вид.-ред. 

від. ВТЕІ КНТЕУ, 2015. 463 с. 

4. Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості 

для економічного зростання. К. : НІСД, 2010. 35 с. 

5. Реформи системи державних фінансів України: перші результати та 

подальші перспективи / О. О. Молдован, О. В. Шевченко, О. А. Єгорова; за 

ред. Я. А. Жаліла. К. : НІСД, 2011. 88 с. 

6. Стратегія розвитку системи управління державними фінансами: 

розпорядження Кабінету Міністрів України. URL: zakon.rada.gov.ua/go/774-

2013-р.(дата звернення: 11.09.2019) 

7. Щодо подальших заходів бюджетної стабілізації в Україні (2014). URL: 

www.niss.gov.ua. (дата звернення: 11.09.2019) 

 

УДК 338.65 

Денисюк О.М. 

д.е.н., професоркафедри обліку та оподаткування 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

НазаренкоЛ.М. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницькийторговельно-економічнийінститутКНТЕУ 

ПОКАЗНИКИЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Постановка проблеми.Своєчасно проведений моніторингекономічної 

безпеки підприємства дає змогу знизити ризики компанії, а також зберегти 

гнучкість під час прийняття управлінських рішень. В умовах сучасної 

економіки підприємствам необхідно формувати таку систему аналізу й оцінки 

платоспроможності, а отже економічної безпеки підприємства, що давала 

бзмогу визначати ефективність управління фінансовими ресурсами, майном 

компанії і його структурою, а також підтримувати платоспроможність. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій.Удocкoнaленняcиcтемимоніторингу економічної безпеки 
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підприємства - це тривaлийпроцессудocкoнaленняупрaвлiнняпідприємствами 

вУкрaїні. Цiпрoблемипевнoюмiрoювирiшуютьcя у 

нещoдaвнoвидaнихпрaцяхпрoвiдних учених у цiйгaлузiзнaнь. Дo них 

мoжнaвiднеcти: Бiлухa М.Т., Бoндaренкo Н.O.,  Кулaкoвcькa Л.П., Пiчa Ю.В., 

Пoнiкaрoв В.Д., Рoбертcoн Джек, а також Caвченкo В.Я. , Уcaч В.Ф.тaiншi. 

Постановка завдання. Головною метою написання даної статті є 

проведення оцінки ліквідності підприємства, аналіз показників 

платоспроможності та своєчасне встановлення та ліквідація недоліків у 

фінансовій роботі підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження.Одним із найважливіших 

показників, який характеризує економічну безпеку підприємства є його 

платоспроможність, що являє собою здатність компанії своєчасно гасити свої 

грошові зобов'язання наявними ресурсами.  

Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства 

підприємства, потрібно добре знати, як керувати фінансами, якою повинна 

бути структура капіталу за складом і джерелам утворення, яку частку повинні 

займати власні кошти, а яку – позикові [1]. Основними завданнями аналізу 

платоспроможності є:  

– своєчасна та об'єктивна діагностика платоспроможності підприємства;  

– встановлення порушень і вивчення причин їх утворення; 

– пошук резервів поліпшення платоспроможності підприємства за 

наявних ресурсів;  

– розроблення конкретних рекомендацій, які спрямовані на більш 

ефективне витрачання фінансових ресурсів і підвищення платоспроможності 

підприємства [2].  

Платоспроможність будь-якого підприємства або організації знаходиться 

під впливом величезної кількості різноманітних негативних факторів, 

поєднання яких можепризвести до певної негативної межі, що, в свою чергу, 

неминуче призведе до банкрутства. Аналіз платоспроможності являє собою 

дослідження цілого набору взаємопов'язаних факторів,як зовнішніх, так і 
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внутрішніх, які безпосередньо мають вплив на ліквідність підприємства, або 

інакше кажучи на його здатність конвертувати активи й одержати гроші для 

оплати своїх зобов'язань. 

Ось наприклад, Савицька Г.В. розглядала платоспроможність у 

взаємозв’язку з ліквідністю підприємства таліквідністю його балансу (рис.1), 

і порівнювала цей зв’язок з багатоповерховим будинком, у якому всіповерхи 

рівнозначні, але другий поверх не можна звести без першого, а третій – без 

першого ідругого. Тобто ліквідність балансу, що базується на рівновазі активів 

і пасивів, є основою, тобто фундаментомліквідності і платоспроможності 

підприємства, але разом з тим, якщо підприємство має високий імідж і 

стабільно платоспроможне, то йому легше підтримувати свою ліквідність [3]. 

 
Досліджуючи дане питання, можна прийти до висновку, що аналіз 

ліквідності й платоспроможності підприємства – цедві підсистеми єдиної 

оціночної системи.Тому логічностверджувати, що необхідною умовою 

забезпечення платоспроможності є наявність та забезпеченняліквідності 

активів підприємства. 

Ліквідність активів, в свою чергу трактується як здатність їх 

конвертуватися в грошові кошти, при цьому ступінь ліквідності визначається 

як тривалістьперіоду, протягом якого така конвертація може бути здійснена. 

Тобто, чимменше необхідно часу для інкасації певного активу, тим вищий 

його рівеньліквідності. У даному контексті розглядати ліквідність необхідно з 

позиціїтого, який час необхідно для продажу активів та яка сума буде 

одержана врезультаті такого продажу [4]. 
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Так, для оцінки міри ліквідності підприємства, як правило, 

використовуються три методичні підходи: 

1) розрахунок абсолютних показників(зокрема, показники ліквідності 

наявного обсягу власного оборотного капіталу – ВОК); 

2) агрегатний підхід, що являє собою порівняння активу з пасивом, що 

згруповані в чотири групи А1–А4 та П1-П4за часом їх перетворення в грошову 

форму та терміновістю їх погашення відповідно; 

3) коефіцієнтний підхід, зокрема з використанням комплексних 

(інтегральних)показників. 

При цьому найменш трудомісткою та найбільш простою у своєму 

використанні є оцінка платоспроможності за наявностівласного оборотного 

капіталу, що являє собою різницюміж оборотним капіталом та поточними 

зобов’язаннями. Проте розглядаючи дану методику на практиці може 

виникнути ситуація, коли поточні активи будуть перевищувати за величиною 

короткострокові пасиви,тобто показники ліквідності характеризуватимуть 

фінансовий стан як задовільний, але оцінкавважатиметься хибною, оскільки в 

оборотних активах значну частку складатимуть неліквідита прострочена або 

довгострокова дебіторська заборгованість. 

Що стосується агрегатного підходу, досить цікаве визначення міри 

ліквідності підприємства за допомогою даного методичного підходу 

представлений в роботіІ. Олександренко, котра запропонувала п’ять 

рівнів платоспроможності підприємствата критерії віднесення останніх 

до того чи іншого рівня (табл. 1) 
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Активи підприємства прийнято розподіляти на 4 групи залежно від рівня 

ліквідності: 

А1 – Абсолютно ліквідні активи або іншими словами активи, які на дату 

складання балансу можна використати у якості платіжних засобів, тобто 

грошові кошти та прирівняні до них засоби платежів, такі як векселі прості, 

чекові книжки тощо.  

А2 – Швидколіквідні активи, тобто готова продукція, товари, векселі 

одержані і дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги. 

Ліквідність таких активів не є стабільною і залежить від низки чинників, 

а саме своєчасності відвантаження продукції, швидкості платіжного 

документообороту в банках, величини попиту на продукцію та її 

конкурентоспроможності, платоспроможності контрагентів, умов надання 

кредитів та форм розрахунків з покупцями.  

Варто зазначити, що основним елементом даної групи є дебіторська 

заборгованість. З метою підвищення платоспроможності підприємство деякою 

мірою може управляти активами другої групи, зокрема змінюючи строки 

кредитування покупців. 
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А3 – Повільноліквідні активи, це можуть бути виробничі запаси, тварини 

на вирощуванні та відгодовуванні, незавершене виробництво та витрати 

майбутніх періодів. 

А4 – Важколіквідні або неліквідні активи , тобто ті що важко реалізувати 

або взагалі не можливо продати за грошові кошти, як приклад, окремі види 

патентів та ліцензій, а також основні засоби, нематеріальні активи, 

незавершене будівництво, витрати майбутніх періодів. 

Пропорція, в якій ці групи мають перебувати, визначається:  

1) характером і сферою діяльності підприємства;  

2) швидкістю обороту коштів підприємства; співвідношенням оборотних 

і необоротних активів;  

3) «якістю» – ступенем ліквідності поточних активів;  

4) сумою та строковістю зобов’язань, на покриття яких призначені статті 

активів.  

Оскільки в складі короткострокових пасивів можна виокремити 

зобов’язання різного рівня строковості, то одним із способів оцінки 

ліквідності на стадії попереднього аналізу є зіставлення певних елементів 

активу з елементами пасиву. 

У зв’язку з цим пасиви підприємства розподіляють за термінами їх 

повернення, а саме: 

П1 – Сума платежів по різних видах зобов’язань, строк повернення яких 

уже настав, як приклад поточна кредиторська заборгованість та кредити 

банку,строк повернення яких уже настав. 

П2 – Короткострокові зобов’язання, строк погашення яких настає 

протягом поточного місяця, тобто це можуть бути короткострокові кредити 

банку, векселі виданні, поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями, поточні зобов’язання за розрахунками з 

бюджетом, а також з одержаних авансів та ін. 
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П3 – Довгострокові зобов’язання і забезпечення , а також зобов’язання, 

пов’язані з необоротними активами утримуваними для продажу, та групами 

вибуття, тобто П3 = К - П1 – П2 – П4. 

П4 – Власний (акціонерний) капітал, щопостійно перебуває в 

розпорядженні підприємства. 

Баланс буде вважатись абсолютно ліквідними за умови, що: А1 ≥ П1, 

А2≥П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4або задовільним, якщо не виконуватиметься одна або 

дві знаведених вимог нерівності, у такому випадку підприємство буде 

платоспроможним в розрізі ліквідності балансу. Якщо жодна з умов 

виконуватись не буде, баланс вважатиметься не ліквідним, що свідчить про те, 

що у підприємства не вистачає високоліквідних засобів дляпогашення 

термінових зобов’язань, а це в свою чергу відобразиться на рівні його 

фінансової безпеки. 

При цьому, якщо виконуються перші три обов’язкові умови ліквідності 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3, тобто поточні активи перевищують зовнішні 

зобов’язання підприємства, то виконується і остання нерівність А4 ≤ П4, яка 

має балансуючий характер та підтверджує наявність у суб’єкта 

господарювання власних оборотних коштів і означає дотримання мінімальної 

умови фінансової стійкості. 

Невиконання однієї з перших трьох нерівностей свідчить про порушення 

ліквідності балансу. При цьому нестача коштів по одній групі активів 

компенсується їх надлишком по іншій групі лише теоретично, оскільки при 

цьому має місце компенсація по вартісній величині. Однак, в реальній 

платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш ліквідні.  

Тому якщо будь-яка з нерівностей має знак, протилежний зафіксованому 

в оптимальному варіанті, ліквідність балансу в більшій або меншій мірі 

відрізняється від абсолютної.  

Зіставлення найбільш ліквідних активів і тих їх елементів, що швидко 

реалізуються з найбільш терміновими зобов’язаннями і короткостроковими 

пасивами дозволяє оцінити поточну ліквідність.  
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Порівняння ж активів, що повільно реалізуються, з довгостроковими 

зобов’язаннями відображає перспективну ліквідність. Поточна ліквідність 

свідчить про платоспроможність підприємства в найближчий до моменту 

проведення аналізу час. Перспективна ліквідність являє собою прогноз 

платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів. 

Вивчення співвідношень, зазначених вище груп активів і пасивів за 

декілька послідовних періодів, дозволяє встановити тенденції в структурі 

балансу та його ліквідності. 

Проте, даний метод також не можна назвати досконалим, адже він теж 

має свої недоліки, а саме невизначеність з віднесенням активів та пасивів до 

певних груп. Так, наприклад, дебіторська заборгованість може бути 

простроченою або взагалі безнадійною, в такому випадку вона ніяким чином 

не буде віднесена до групи А2, а певні запаси, враховуючи їх дефіцит, можуть 

мати більшу цінність ніж гроші, тому будуть відноситись до груп А1-А2. Саме 

тому, враховуючи такі обставини наповнення агрегатів має переглядатися й 

коригуватися в залежності від сфери діяльності того чи іншого підприємства 

та ситуації на ринку. Ще одним досить суттєвим недоліком даного 

методичного підходу є відсутність можливості порівнювати між собою 

підприємства різних сфер чи таких, що відрізняються за обсягами діяльності. 

Одним з основних методичних підходів знаходження рівня 

платоспроможності підприємства є коефіцієнтний аналіз, який полягає в 

зіставленні значень коефіцієнтів із встановленими нормативними значеннями, 

після чого формують узагальнюючу думку про платоспроможність або ж 

неплатоспроможність компанії. 

Під час цього аналізу підприємства з позицій припущення безперервності 

його діяльності у вітчизняній та світовій практиці за даними бухгалтерського 

балансу обчислюють такі основні коефіцієнти ліквідності, як: 

1. Коефіцієнт поточної ліквідності - показує, скільки грн. поточних 

оборотних активів припадає на 1 грн. поточних короткострокових зобов'язань. 
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2. Коефіцієнт критичної ліквідності - показує, яку частину коротко-

строкової заборгованості підприємство зможе погасити за умови реалізації 

дебіторської заборгованості. 

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності - показує, яка частина коротко-

строкових позикових коштів може бути погашено негайно. 

4. Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності - показує, яка частина 

короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок швидко 

реалізованих активів. 

5. Коефіцієнт загальної платоспроможності - показує загальну оцінку 

платоспроможності, а також пояснює, як позикові кошти забезпечені 

матеріальними засобами організації. 

6. Коефіцієнт забезпеченості ВОК - показує, яка частина оборотних 

активів фінансується за рахунок власних коштів підприємства. 

7. Коефіцієнт маневреності ВОК - характеризує ту частину ВОК, яка 

знаходиться у формі грошових коштів, тобто коштів, що мають абсолютну 

ліквідність. 

8. Частка ВОК в покритті запасів - характеризує ту частину вартості 

запасів, яка покривається за рахунок власних оборотних кошів. 

9. Коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу - 

відображає залежність підприємства від позикових джерел фінансування, 

тобто показує, скільки припадає позикових коштів на 1 грн. власних коштів. 

10. Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів - 

характеризує обсяг необоротних активів, що припадає на 1 грн. оборотних 

активів. 

 
Таблиця 2 - Відносні показники оцінки платоспроможності підприємства 

Найменування показника 
платоспроможності  

Порядок розрахунку  Норма  

Коефіцієнт поточної ліквідності  КПЛ = ОА / КЗ  2  

Коефіцієнт критичної ліквідності  KКЛ = (ДЗ + КФВ +  ГК + 
ІОА) / КЗ  

1  
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Де, ОА - оборотні активи підприємства; КЗ - короткострокові 

зобов'язання підприємства; ДЗ - дебіторська заборгованість підприємства; 

КФВ - короткострокові фінансові вкладення ; ГК - грошові кошти та їх 

еквіваленти; ІОА - інші оборотні активи; НМА - нематеріальні активи; ОЗ - 

основні засоби; З - запаси підприємства; ДЗП - довгострокові зобов'язання 

підприємства; НЕА - необоротні (іммобілізовані) активи. 

Оцінка загального функціонування підприємства, виходячи з системи 

показників її платоспроможності, дає можливість всебічно вивчити й оха-

рактеризувати потреби у коштах, а також скласти прогноз фінансової стратегії, 

виходячи з поточної економічної нестабільності. Однак кожне підприємство 

повинно самостійно забезпечувати збереження показників платоспроможності 

на встановленому рівні, ґрунтуючись як на аналізі власного стану, який 

формується на певні проміжки часу, так і на прогнозовані на майбутні періоди 

результати роботи. 

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що перед кожним 

підприємством без винятку стоїть завдання поліпшення показників 

платоспроможності, проте не кожне підприємство в змозі мінімізувати свою 

дебіторську заборгованість. Для цього варто правильно дослідити проблеми 

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності  

КАЛ = ГК + КФВ / КЗ  0,25 – 0,3  

Коефіцієнт термінової (швидкої) 
ліквідності  

КТЛ = ГК + КФВ + ДЗ / 
КЗ  

0,7 – 0,8  

Коефіцієнт загальної 
платоспроможності  

КОП = (НМА + ОЗ + З) / 
(ДЗП + КЗ)  

≥1  

Коефіцієнт забезпеченості ВОК  ВОК = ОА – КЗ / ОА  ≥ 0,1  

Коефіцієнт маневреності ВОК  Кман ВОК = ГК / ВОК  0 – 1  

Частка ВОК в покритті запасів  Частка ВОК в ПЗ =  
ВОК / З 

>0,5  

Коефіцієнт співвідношення 
власного і позикового капіталу  

Кв/п = ВК / ПК  ≥ 1  

Коефіцієнт співвідношення 
мобільних та іммобілізованих 

коштів  

Км/імм = ОА / НЕА  0,2 – 2,4 ≥ 1  
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організації системи аналізу показників платоспроможності підприємства та 

виявити причини, які посприяли виникненню даних проблем. 

Тому, на нашу думку, для забезпечення високого рівня 

платоспроможності та ліквідності підприємствапотрібно постійно 

здійснювати аналіз господарської діяльності, який полягав би у вивченні та 

зіставлені балансу підприємства за активом та пасивом, аналіз фінансових 

результатів та напрямів витрачання прибутку.А також здійснювати контроль 

за виконанням наступних завдань: 

- розширення асортименту продукції; 

- підтримувати достатню кількістю оборотних активівпідприємства, 

- обрання оптимальної структури капіталу та ефективнихнапрямів його 

використання, 

- підвищення якості продукції, що призведе до збільшення обсягу 

виробництва та збуту і з перспективі дасть змогу підвищити ціни, 

- розробка поточних і перспективних планів розвитку підприємства та 

здійснення контролю заїх виконанням з урахуванням всіх можливихризиків в 

нинішніх ринкових умовах. 

Досліджуючи сутність проблеми організації системи аналізу 

показниками платоспроможності підприємства, ми зіштовхуємося 

насампередіз тим, що ця проблематика найчастіше розглядається з двох 

позицій: оцінки поточної таперспективної платоспроможності. 

Поточна платоспроможність являє собою наявність на підприємстві 

достатньої кількості грошових коштів та їх еквівалентів для здійснення 

розрахунків з кредиторами на певну дату або впродовж періоду оцінювання. 

В свою чергу перспективна платоспроможність характеризує здатність 

підприємства здійснювати свої платіжні зобов’язання у майбутньому. 

Також важливою складовою для подальшої розробки заходів щодо 

вдосконалення того чи іншого різновиду платоспроможності є детальне 

вивчення усіх можливих причин, які могли б спричинили втрату 

платоспроможності того чи іншого підприємства. 
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Це можуть навіть бути такі причини як: 

- занадто високий податковий тягар підприємства; 

- з кожним роком збільшення залежності від кредиторів та можливість 

потрапляння в боргову пастку; 

- високо ризиковані рішення керівництва, які не виправдали сподівань в 

майбутньому та призвели до кризового стану на підприємстві. 

Основними вимогами до забезпечення платоспроможного стану 

підприємствавизначено системний підхід, прибутковість, ліквідність, 

стійкість, оптимальність й ефективність (рис. 2). 

 
Серед багатьох різних заходів, які сприяють 

підвищеннюплатоспроможності й підтримуванню ефективної господарської 

діяльності, можна виділититакі: 

1) зміна складу керівників підприємствата стилю управління; 

2) інвентаризація активів підприємства; 

3) оптимізація дебіторської заборгованості,зниження витрат 

підприємства; 

4) продаж незавершеного будівництва; 

5) обґрунтування необхідної кількості персоналу; 
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6) продаж зайвого устаткування, матеріаліві залишків товарів; 

7) реструктуризація боргів перетвореннямкороткострокової 

заборгованості на довгострокові позики або іпотеки; 

8) запровадження прогресивної технології,механізації та автоматизації 

виробництва; 

9) удосконалення організації праці; 

10) проведення капітального ремонту,модернізації основних фондів, 

заміни застарілого устаткування. 

А також, на нашу думку, досить цікавим та ефективним є запропонований 

Митрофановим Г.В. механізмуправління довгостроковою 

платоспроможністю[4], котрий у межах дослідження перспективної 

платоспроможності підприємствазапропонував проводити оцінку трьох 

группоказників: 

1. показників миттєвого виконання завдання; 

2. показників перспективності виконаннязавдання; 

3. показників достатності генерування коштів. 

В іншому своєму дослідженні цей автордосить доречно розширюєперелік 

напрямів дослідження довгострокової платоспроможності за рахунок 

виділення таких чотирьох ключових напрямів, як:1) фінанси; 2) клієнти і 

маркетинг; 3) бізнес процеси; 4) інновації і персонал. 

Дійсно, можна погодитися, що можливість формувати позитивні грошові 

потоки, буде в змозі лише те підприємство, яке зможе ефективно реалізувати 

всі перелічені напрямки своєї діяльності. 

Проте,на нашу думку, є ще один не менш важливий фактор, який має бути 

безпосередньо врахований, а саме планування та підпорядкованість усіх цих 

складових стратегічній меті підприємства або організації. 
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Інтеграція національної економіки будь якої країни світу у сучасні 

глобальні світогосподарські процеси, незалежно від її економічного 

потенціалу, виступає важливим чинником соціально-економічного розвитку 

держави та підвищення її міжнародної конкурентоспроможності. Варто також 

відзначити, що саме експорт-орієнтована діяльність бізнесу забезпечує 

значною мірою конкурентоспроможність країни, основних галузей її 

економіки та окремих суб'єктів підприємництва. Сучасні трансформації 

глобалізованого світового господарства відчутно впливають і на розвиток 

економіки України. Тому міжнародна торгівля, як пріоритетна складова 

соціально-економічного розвитку країни, набуває виняткової важливості. 

Інтернаціоналізація світового виробництва спонукає економіку нашої країни 

до структурних змін, в ос нові яких мають бути розширення експорту та 

оптимізація його складу і структури з огляду на пріоритети виробничо-

господарської діяльності й рівень міжнародної конкурентоспроможності 

підприємств, галузей та за галом країни. Отже, Україна потребує формування 

ефективної експорт-орієнтованої стратегії розвитку, яка дозволить завдяки 

експортній зорієнтованості забезпечити країні стабільно стійкі 

конкурентоспроможні позиції на провідних світових ринках товарів і послуг. 

До вивчення теоретико-методологічних положень та особливостей 

практичної реалізації розвитку зовнішньоекономічної діяльності й 

експортного потенціалу аграрної сфери економіки України звертались у своїх 

роботах такі науковці: С.М. Кваша, В.І. Власов, Н.В. Кривенко [1], М.І. 

Пугачов, Б.В. Духницький [2], Н.А. Карасьова [3; 6], М.О. Лепеха, Г.М. 

Свириденко [8], О.М. Кібік, О.П. Подцерковний, В.О. Котлубай, Ю.В. 

Хаймінова [11; 12], О.М. Матусова [13], В.П. Залізнюк [14], О.І. Струк [15], І. 

Бураковський, О. Крініцин, І. Сологуб [16], Д.О. Завтур [17] та багато інших 

вітчизняних авторів. Проте динамічність зовнішніх умов і широкий спектр 

проблематики потребують подальшого безперервного аналізу показників 

експорт-орієнтованої діяльності та макроекономічних параметрів. Такі 
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дослідження формуватимуть базис для розробки експортної стратегії розвитку 

аграрного сектору України. 

Метою роботи є аналіз сучасного стану розвитку експорт-орієнтованої 

діяльності аграрної сфери економіки України, вивчення основних проблем та 

окреслення напрямів їх вирішення. Відповідно до поставленої мети 

завданнями дослідження є оцінка динаміки обсягів експорту-імпорту товарів 

та послуг Україною, а також зовнішньої торгівлі продукцією; ідентифікація 

основних проблем розвитку експорт-орієнтованої діяльності, оцінка їх впливу 

на аграрний сектор вітчизняної економіки та обґрунтування пріоритетних 

напрямів розвитку експорт-орієнтованої діяльності аграрної сфери економіки 

України. 

В умовах економічних і політичних змін та нестабільності, враховуючи 

євроінтеграційні стратегічні напрями розвитку Україні необхідно 

раціоналізувати й оптимізувати структуру зовнішньоторговельної діяльності, 

розвивати високотехнічне і технологічне виробництво для суттєвого 

підвищення продуктивності всіх галузей економіки та 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на міжнародному ринку. 

Адже розвиток експорт-орієнтованої діяльності є фундаментом економічної 

стабільності країни. Впродовж останніх років у зовнішній торгівлі України 

товарами і послугами відбуваються трансформаційні процеси. Тривають 

внутрішньополітичні реформи, спрямовані на активізацію підприємництва і 

розвиток власного виробництва в усіх сферах економіки, формування 

привабливого інвестиційного середо вища для залучення капіталу від 

внутрішніх та зовнішніх інвесторів. Проте кризові явища у світовій економіці 

та в економіках країн-партнерів разом із проблемами внутрішнього 

економічного середовища України до цього часу не сприяли раціоналізації 

зовнішньої торгівлі. Незважаючи на позитивну динаміку останніх років, 

значний виробничо-ресурсний та експортний потенціал, вітчизняний аграрний 

сектор "продовжує бути зосереджений на вузькому продуктовому сегменті для 

зовнішніх ринків, а загальна продуктивність не дозволяє говорити про 
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серйозну структурну перебудову й перехід до високотехнологічної моделі 

виробництва" [3, с. 41—42]. Ситуацію ускладнює нестабільна і несприятлива 

кон'юнктура світового ринку. А тому проблеми активізації експортних 

потоків, нарощування обсягів експорту на світовий ринок за умов його 

глобалізації та інтернаціоналізації, збільшення частки у світовій торгівлі є 

винятково актуальними для України. 

Таблиця 1 – Динаміка зовнішньої торгівлі продукцією аграрної сфери 

України, 2014—2018 рр., млрд дол. США 

Роки Експорт 
продукції 

Частка експорту 
продукції у загальному 
обсязі експорту товарів 

Імпорт 
продукції 

Частка імпорту 
продукції підприємств 

галузі у загальному 
обсязі імпорту товарів 

2014 р. 16,6 30,80 6,0 11,03 
2015 р. 14,6 38,32 3,4 9,07 
2016 р. 15,4 42,31 3,8 9,69 
2017 р. 17,7 40,88 4,3 8,67 
2018 р. 18,6 39,32 5,0 8,74 

2018 р. до 
2014 р. 2,0 8,53 -1,0 -2,29 

Примітка: дані наведені без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та час тини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Джерело: 

систематизовано і побудовано за даними офіційного вебсайту Державної 

служби статистики України 

Аналіз обсягів експортно-імпортних операцій впродовж 2014—2018 рр. 

засвідчує, що імпорт товарів продовжує домінувати над експортними 

поставками (рис. 1). У 2018 р. перевищення обсягів імпорту то варів над їх 

експортом дорівнювало 9,8 млрд дол. США, у 2017 р. — 6,4, тоді як у 2014 р. 

скла дало 0,5 млрд дол. США. Позитивною є протилежна ситуація в торгівлі 

послугами: впродовж 2014—2018 рр. експорт послуг домінує над імпортом, 

проте його обсяги залишаються низькими. У 2018 р. перевищення експорту по 

слуг над їх імпортом дорівнювало 6,1 млрд дол. США, у 2017 р. — 5,2, у 2014 

р. — 5,1 млрд дол. США. Проте незначні масштаби зовнішньої торгівлі 

послугами не призводять до позитивного зовнішньоторговельного сальдо 
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країни. У 2018 р. Україна за обсягами зовнішньо торговельних операцій ще не 

відновила рівень поставок 2014 р. Загальні обсяги експорту то варів і послуг у 

2014 р. дорівнювали — 65,4 млрд. дол. США, у наступні роки показник 

знизився до 47,8 — у 2015 р., 46,2 — у 2016 р., а починаю чи із 2017 р. ситуація 

стабілізувалась і масштаби експорту відновлювались. У 2017 р. загальний 

експорт склав 54,0 млрд а у 2018 р. показ ник зріс до 59,2 млрд дол. США. 

Більш оптимістичною є ситуація у зовнішній торгівлі продукцією аграрної 

сфери (табл. 1). Її експорт за аналогічний період (із 2014 до 2018 рр.) зріс на 2 

млрд дол. США (частка у загальному експорті товарів Україною збільшилась 

із 30,8 до 39,4%), тоді як імпорт скоротив ся на 1 млрд дол. США (питома вага 

імпорту зменшилась із 11,0 до 8,8%).  

Проте детальний аналіз структури експортних поставок засвідчує чітке 

домінування сільськогосподарської продукції з низькою доданою вартістю, 

сировинних матеріалів та напівфабрикатів. Отже, враховуючи 

внутрішньополітичні і соціальні проблеми останніх років та динамічність 

розвитку зовнішнього середовища; розмаїття засобів та інструментів 

зовнішньо торговельної політики країни, її потужну ресурсну базу і 

національну специфіку підприємництва, постає необхідність вивчення 

сучасних проблем розвитку експорт-орієнтованої діяльності економіки 

України для розробки ефективної стратегії, яка сформує передумови для 

інтеграції вітчизняної економіки до сучасної світогосподарської системи і 

забезпечить стійке стабільне економічне зростання. До передумов виникнення 

й розвитку експорт-орієнтованої діяльності в Україні доцільно віднести 

наявність унікальних товарів та послуг. Унікальність товару може бути 

обумовлена природно географічним потенціалом, тоді йде мова про експорт 

сировинної продукції, та впливом динамічних факторів розвитку суспільного 

виробництва. Серед них такі: кваліфікована робоча сила, сучасна інноваційна 

технологія, розвиток науки й техніки та ін. На явність зазначених факторів 

відповідає високотехнологічній експортній орієнтації країни. Наступною 

причиною активізації експорту, може стати недостатній обсяг внутрішнього 
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ринку і значний рівень імпорт-залежності економіки (як правило, така 

економіка є сировинною і дуже рідко — технологічною) [6, с. 132]. 

Підсумовуючи, відзначимо, що визначальною передумовою розвитку 

експорт-орієнтованої діяльності є можливість виробництва економікою країни 

конкурентоспроможних на за рубіжних ринках товарів, що забезпечується 

ресурсно-сировинним потенціалом на рівні підприємства, галузі та країни [6, 

с. 133]. Сучасна експорт-орієнтована діяльність України ускладнюється 

численними екзогенними та ендогенними чинниками об'єктивного і 

суб'єктивного характеру. З метою активізації розвитку зовнішньоторговельної 

діяльності аграрної сфери та стимулювання більш повного використання 

експортного потенціалу важливо визначити основні деструктивні чинники, що 

їх стримують. Негативну динаміку обсягів українського експорту впродовж 

останніх років значною мірою визначають складна макроекономічна ситуація 

і внутрішньополітичні й соціальні проблеми; падіння світових цін на сировину 

і дестабілізація виробництва в країні через військову агресію Російської 

Федерації. Тимчасова окупація території України зруйнувала політичні та 

економічні відносини між двома краї нами. Зокрема негативний вплив на 

експорт України спричинила заборона імпорту деяких сільськогосподарських 

товарів українського походження та обмеження транзитного руху вантажів 

через територію Росії до третіх країн: Казахстану та Киргизстану. Такі 

обмеження призвели до скорочення експортних поставок українських товарів 

не лише до країн Центральної Азії та Закавказзя, а й до інших країн Азії [7]. 

Донині експортні втрати вітчизняної економіки лише частково компенсуються 

пере орієнтацією на ринки інших країн. Впродовж останніх років вітчизняна 

економіка перебуває в умовах ринкової трансформації та одночасного 

утвердження державності і принципів демократії. Тому в Україні недостатньо 

розвинені й функціонують інститути, що є базисом конкурентоспроможності 

розвинених країн, серед яких європейські країни, США, Японія тощо. 

Водночас на економічний розвиток негативно впливають тінізація економіки, 

високий рівень корупції, неефективна робота державних інституцій, 
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несприятливе інвестиційне та бізнес середовище. Це зумовлено внутрішньою 

розбалансованістю і дезінтегрованністю зовнішньоекономічних пріоритетів у 

стратегічному векторі економіки України. Варто вказати і на складне 

політичне й економічне становище країни, викликане геополітичною 

ситуацією; погіршенням кон'юнктури зовнішніх ринків, які стали 

традиційними для вітчизняних експортних товарів і послуг; без діяльністю 

влади щодо розробки і впровадження стратегії перспективного розвитку 

конкурентоспроможного експорт-орієнтованого національного виробництва. 

На сучасний показник експорту негативно впливають фактори 

інституційного середовища і недосконала валютна і промислова політика. Це 

призводить до необґрунтованого росту обсягів експорту через девальвацію 

валюти, а не нарощування виробництва продукції із високою доданою 

вартістю [8, с. 656]. Нинішня структура експорту, в якій переважають сиро 

вина, напівфабрикати і продукція з незначною доданою вартістю, свідчать про 

низьку продуктивність і не конкурентоспроможність України на світовому 

ринку. Скорочення обсягів експортної діяльності в останні роки було 

викликано також низькою конкурентоспроможністю вітчизняних товарів і 

послуг та непрозорістю системи стимулювання експортних галузей. Через 

велике технологічне відставання від розвинених країн і відсутнє достатнє 

ресурсне забезпечення конкурентні переваги України останніми роками 

забезпечували дешева робоча сила та девальвація гривні. Ускладнює розвиток 

експорт-орієнтованої діяльності аграрної сфери відсутність єдиної цілісної 

мережі інституцій для підтримки міжнародної торгівлі. Такі інституції 

повинні надавати широкий спектр різноманітних послуг і засобів підтримки 

експортерів та оперативно реагувати на їх потреби (консультаційні послуги, 

міжнародна логістика та експедирування вантажів, митне оформлення, 

тестування і сертифікація аграрної продукції, фінансування і страхування 

експортних операцій). Діюча нині мережа інституцій не забезпечує належного 

спектру послуг високої якості, не обхідних для ефективної підтримки на 

міжнародних ринках вітчизняних експортерів аграрної продукції. Серед 
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причин — регуляторні обмеження, недостатня географічна при сутність на 

вітчизняному й міжнародних ринках, слабка орієнтація на клієнта і прогалини 

у наданні послуг. Аналіз структури вітчизняної мережі інституцій із підтримки 

міжнародної торгівлі засвідчує, що серед них лише 10 % на дають бізнес 

послуги, тоді як домінують інституції з підтримки торговельної політики (їх 

частка складає 53 %) [7]. 

Впродовж тривалого часу в аграрній сфері України спостерігається 

недостатній рівень інвестування в модернізацію, впровадження новітніх 

технологій та створення експорт-орієнтованих виробництв.  

Частка вітчизняного сільськогосподарського сектору у загальному 

обсязі залучених прямих іноземних інвестицій залишається вкрай обмеженою 

(у 2018 р. дорівнювала 561 млн доларів США, що склало лише 1,7 відсотка) 

[9]. Основними перешкода ми для активізації процесів інвестування є вкрай 

несприятлива геополітична ситуація, слабка інституційна структура, високий 

рівень бюрократизації державних органів та корупція, недостатньо розвинута 

транспортна інфраструктура, відсутність чітких правил врегулювання 

проблем неплатоспроможності підприємств, бездіяльність інститутів захисту 

прав інвесторів стосовно інтелектуальної власності і майнових прав. 

Інтеграція України до європейського простору і темпи економічного розвитку 

суттєво залежать від інноваційних процесів і науко місткості аграрного 

виробництва. Проте впродовж останніх років вітчизняний науково-технічний 

потенціал майже не використовується. Дослідження українських науковців не 

використовуються в практичній діяльності, тому наукові установи майже не 

фінансуються агропромисловим бізнесом і виключаються із системи ринкових 

відносин. Поглиблюється технологічний розрив між Україною і розвинутими 

країнами. А перехід до інноваційної економіки відбувається вкрай по вільно. 

Вітчизняні інститути інноваційного роз витку (технологічні та наукові парки, 

венчурні фонди, технологічні кластери, бізнес-інкубатори) існують лише 

номінально, та їх діяльність не відповідає вимогам ринкового середовища [7]. 

Чинна в Україні система валютного контролю морально застаріла. Адже вона 
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не забезпечує стабільності внутрішньої грошово-кредитної системи, що де 

мотивує вітчизняні суб'єкти аграрного підприємництва започатковувати і 

розвивати експорт власної продукції. Крім того, потребує суттєвої 

лібералізації валютний контроль в Україні. Досягти цього можна шляхом 

формування взаємно вигідних можливостей для розширення підприємницької 

діяльності вітчизняного бізнесу та іноземних інвесторів. Через жорстке 

валютне регулювання малий і середній бізнес реалізовує лише близько 25—

40% свого експортного потенціалу. А жорсткі вимоги і невиправдані 

обмеження при зводять до збільшення трансакційних витрат експортерів на 

15—30% [10]. До основних перешкод розвитку експорт-орієнтованої 

діяльності в аграрній сфері варто також віднести мінливий характер і 

недосконалість системи оподаткування, зокрема проблеми з відшкодуванням 

ПДВ, слабку фінансову підтримку експорту (відсутність кредитування і 

страхування), неефективну роботу Державної фіскальної служби 

(зрегульовані митні процедури й адміністративні платежі), нерозвинуту 

інституційну підтримку експорту, зокрема проблеми функціонування 

торгових представництв та агентства з просуванню експорту, громіздку 

систему інструментів валют них обмежень та валютного контролю тощо [11]. 

Багато експорт-орієнтованих суб'єктів аграрного підприємництва мають 

проблеми із митним оформленням і проходженням процедур розмитнення. 

Нестабільність законодавчої бази і її складність разом із специфікою роботи 

митних служб обумовлюють високий ризик митного оформлення, пов'язану зі 

знач ними витратами (в більшості — і втратами фінансових ресурсів). 
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В статті розкрито суть та особливості управління організації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Визначено внутрішні та 

зовнішні фактори ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності та 
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підприємство, зовнішні фактори, внутрішні фактори. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, яка здійснюється шляхом 

реалізації зовнішньоекономічних зв'язків, розглядається як невід'ємна сфера 

господарської діяльності, яка здатна позитивно впливати на ефективність 

виробництва, його технічний рівень, якість виробленої продукції. На 
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сьогоднішній день, інтернаціоналізація світових господарських зв’язків, 

розвиток спеціалізації та кооперації потребують глибоких змін в організації 

забезпечення зовнішньоекономічної  діяльності підприємства. 

Зовнішньоекономічна діяльність являє собою  цілісну систему 

господарських зв’язків між національними економіками різних країн, 

належних до них або утворених ними суб’єктами господарського життя, а 

також зовнішніми організаціями, яка має характерні лише для себе 

взаємозв’язки, закономірності та реалізує ті специфічні інтереси, які пов’язані 

з використанням зовнішнього співробітництва. 

Мета статті полягає у дослідженні сутності та  особливостей управління 

організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Визначення проблем та пошук можливих напрямків розвитку діяльності 

підприємства, що дозволить прогнозувати майбутні зміни.  

Дослідженням розвитку організаційного забезпечення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства займалися низка вітчизняних 

та зарубіжних науковців, серед яких Дж. Еванс, Б. Берман, Х. Віссема, О. 

Кириченко, В. Черкасов, О. Кузьмін, В. Лакіза, Г. Дроздова та інші. 

Зовнішньоекономічнадіяльність при ефективному використанні всього 

комплексу сучасних форм і методів зовнішньоекономічних відносин здатна 

впливати на технічне удосконалювання виробництва, підвищення 

продуктивності праці і якості продукції. 

Зовнішньоекономічнадіяльність здійснюється, в основному, на рівні 

підприємства, а за цих обставин однією з умов існування будь-якого 

підприємства в нестабільному і конкурентному середовищі є впровадження в 

нього комплексної системи управління даним видом діяльністю. Одним із 

факторів ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства є її організаційне забезпечення, формування і вдосконалення 

якого повинно бути одним із першочергових управлінських рішень 

керівництва. Використання даного підходу дасть змогу сформувати й 

реалізовувати конкретну послідовність заходів, що спрямовані на стабільне 
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функціонування, стійкий та перспективний розвиток міжнародної економічної 

діяльності підприємства. 

Формування організаційного забезпечення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства вимагає рахування науково-технічних, виробничих, 

збутових, сервісних, інформаційних, кваліфікаційних та інших чинників 

підприємства. 

Організаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства включає декілька елементів, серед яких виділяють міжнародний 

маркетинг, організаційну структуру управління та форми організації 

зовнішньоекономічної діяльності, управління комерційною діяльністю,  а 

саме, правові аспекти укладання угод і організацію комерційних контактів 

суб’єктами ринку та управління якістю продукції. 

Організаційне забезпечення має бути інтегроване з загальною структурою 

управління підприємством. Таке поєднання дозволяє забезпечити 

координацію дій системи фінансового менеджменту з іншими управлінськими 

системами підприємств і підвищити ефективність контролю за реалізацією 

прийнятих рішень по фінансових аспектах. 

Механізм забезпечення зовнішньоекономічної діяльності формується і 

функціонує як в середині підприємства, так і за його межами і залежить від 

багатьох факторів. 

Дія факторів зовнішнього середовища передбачає вплив факторів з боку 

державних та ринкових механізмів. До факторів впливу на організаційне 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності  підприємства з боку 

державних механізмів слід віднести політичні, економічні, адміністративні, 

інституціонально-правові та соціальні.  

Визначення впливу факторів внутрішнього середовища, на організаційне 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

характеризується особливостями підприємства, в якому формується система 

забезпечення, їх доцільно поділити на економічні, організаційні та соціально-

психологічні фактори1. 
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Заходи, які виникають усередині підприємства: 

- обґрунтованість мети та вибраний напрямок міжнародної економічної 

діяльності (експорт, імпорт, виставки, лізинг, ліцензування тощо); 

- оцінка своїх експортних можливостей, свій виробничий потенціал, 

реальні перспективи і ін.; 

- структурні зміни всередині підприємства повинні відповідати до 

специфіки та складності організації зовнішньоекономічної діяльності; 

- підготовка рекламних заходів на продукцію, яка поставляється на 

експорт; 

- розробка заходів по забезпеченню конкурентоспроможності продукції 

на зовнішньому ринку; 

- визначення обсягу продукції, який потрібно поставити на зовнішній 

ринок і забезпечити рентабельність збуту; 

- визначення відповідальних за організацію і здійснення 

зовнішньоекономічних операцій 2. 

Основними станами організації і здійснення зовнішньоекономічних 

операцій є: 

1. Підготовка зовнішньоекономічних операцій: 

- маркетингове дослідження зовнішнього ринку; 

- пошук, вибір та встановлення контакту із зарубіжним партнером; 

- аналіз та проробка конкурентних матеріалів, розрахунок 

експортнихцін; 

- проробка базисних умов контракту; 

- проробка валютно-фінансових умов контракту; 

- техніко-економічне обґрунтування зовнішньоекономічних операцій; 

- підготовка проекту контракту. 

2. Укладання зовнішньоторгових контрактів: 

- проведення попередніх переговорів; 

- складання протоколу про наміри; 

- складання і підписання зовнішньоекономічного контракту. 
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3. Організація контролю, виконання та припинення 

зовнішньоекономічного контракту. 

- виконання контрактних зобов’язань; 

- контроль за виконанням контрактних зобов’язань; 

- розгляд можливих претензій та рекламацій з експорту; 

- способи та порядок припинення зовнішньоекономічних контрактів 3. 

Ефективність організації проведення зовнішньоторговельних операцій 

вказує на економічні проблеми та конкуренцію на зовнішніх ринках. 

Конкуренція на ринках породжує координацію поведінки підприємства в своїх 

діях або кооперацію у різноманітних її видах. Між суб’єктами ринку може 

здійснюватись координація (узгоджені дії), тобто підприємства замінюють 

ризики на координацію своєї економічної поведінки. Кінцева  мета як правило, 

спрямована або на зниження інтенсивної конкуренції, або на монополізацію 

відповідного ринку. 

Ефективність та особливості організації зовнішньоторговельних операцій 

підприємством залежить не тільки від зростання доходів реалізації продукції і 

одержання чистого прибутку, але і від удосконалення державного 

регулювання організаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. 

Стратегічним напрямком державного регулювання є проведення 

експортноорієнтованої політики підприємств, що передбачає оптимізацію 

структури експорту, розширення асортименту товарів та послуг, підвищення 

частки високотехнологічної продукції в загальному обсязі, пошук нових 

ринків збуту.  

Однак, з огляду на надто високу імпортнозалежність (насамперед, 

енергозалежність) України, досягнення зростання експорту без росту імпорту 

неможливе. А, оскільки торговельні обмеження на імпорт практично 

вичерпали свої можливості, то основним напрямом скорочення імпорту 

повинно стати зменшення енергоємності ВВП за рахунок інтенсифікації 

впровадження ресурсозберігаючих технологій 4. 



447 
 

Серед заходів економічного сприяння, здатних стимулювати організацію 

зовнішньоекономічної діяльність підприємств, можливі такі: 

- забезпечення державних гарантій банкам, що фінансують експортні 

поставки комерційного довгострокового кредиту; 

- забезпечення державних гарантій по кредитах на участь у міжнародних 

торгах; 

- страхування операцій по опануванню зовнішніх ринків. 

Однією з функцій державної підтримки експорту товаровиробників є 

сприяння в просуванні вітчизняної продукції на зовнішні ринки. 

Вдосконалення реклами експортних товарів є необхідною органічною 

частиною політики стимулювання експорту.  

Для реалізації організації та проведення  ефективних 

зовнішньоторговельних операцій підприємство повинно: 

- намагатися створювати спільні підприємства з партнерами по бізнесу; 

- постійне розширення присутності на зовнішніх ринках економічних 

агентів, або постійних власних представників; 

- постійна регулярна участь в виставковій діяльності, використовуючи її 

для просування своєї продукції на зовнішні ринки; 

- робота керівного персоналу підприємства над розширенням якісного 

асортименту, який поставляється особливо на зовнішні ринки, тобто, 

конкурентоспроможну продукцію. 

Аналіз теоретичних аспектів організації зовнішньої економіки 

підприємства при здійсненні операцій і узагальнення практики може 

визначити сучасні принципи їх ведення. До них належать: 

 підвищення ролі ефективного використання фінансових ресурсів, в 

тому числі і кредитів; 

 суттєве послаблення деструктивного впливу зовнішніх факторів на 

господарську діяльність; 

 адекватні заходи захисту економічних інтересів господарської 

діяльності; 
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 додержання ефективного балансу інтересів внутрішнього і 

зовнішнього ринків; 

 реальна оцінка проблем і ризиків на ринках; 

 захист економічних інтересів господарської діяльності і працівників 

5. 

Отже, ефективність організації зовнішньоторговельних операцій  

залежить від факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, а саме. 

- потенціалу організаційного формування; 

- збалансованості господарської діяльності; 

- розвитку стадій кругообігу фондів; 

- оптимального вибору стратегій поведінки при проведенні 

зовнішньоторговельних операцій; 

- взаємної адаптованості зовнішнього і внутрішнього середовища; 

- рівня розвитку кооперативних зв'язків; 

- рівня використання факторів зовнішнього середовища; 

- оптимального співвідношення результативності господарської і 

фінансової діяльності; 

- потенціалу конкурентного статусу підприємства. 

Лише такий комплексний підхід до формування системи менеджменту 

зможе забезпечити високий рівень ефективної господарської діяльності 

підприємства. 
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У статті розглянуто багатофакторну модель для прогнозування величини 

факторних ознак конкурентоспроможності продукції відповідно до цільового 

значення частки ринку, що має прикладне значення для менеджменту 

підприємств. Виокремлено регулювання маркетингової політики розподілу в 

рамках маркетингового забезпечення конкурентоспроможності продукції ПАТ 

«ВІННИЦЯОБЛАГРОТЕХСЕРВІВ», що дасть можливість оперативно 

реагувати на зміни ринкового середовища, адже вплив зовнішніх факторів 

враховується в даній моделі, і дозволяє прогнозувати перспективну частку 

ринку. 

Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, багатофакторна модель, 

товарна складова, цінова складова, збутова складова. 

Постановка проблеми. Для ефективної конкурентної боротьби 

підприємству слід максимально формалізувати та форматувати вплив тих 

факторів, які важко піддаються визначенню та обчисленню, адже саме 

відсутність розробленої методики обчислення ефекту від маркетингових 

заходів та інших якісних складових, що впливають на 

конкурентоспроможність продукції, зумовлює недостатню кількість зусиль 
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для забезпечення цільового рівня конкурентоспроможності продукції 

підприємств. За таких умов менеджменту підприємства складно 

прослідкувати динаміку конкурентоспроможності своєї продукції, визначити 

її слабкі місця, виділити відповідні інструменти впливу для усунення недоліків 

маркетингової стратегічної діяльності для досягнення цільового показника 

конкурентоспроможності. 

Формування цілей дослідження. В даній статті необхідно опрацювати 

питання стратегічного маркетингового планування підприємства, що 

спрямоване на нарощування частки ринку за рахунок підвищення 

конкурентоспроможності продукції. 

Проблематикою забезпечення конкурентоспроможності підприємств та 

їх продукції, розробленням маркетингових підходів у даній сфері займались 

такі вчені, як М.Долинська, А.Дубодєлова, І.Зулкарнаєв, Л.Ільясова, В.Кищун, 

А.Кривоконь, Є.Крикавський, Н.Куденко, І. Кузнецова, О.Кузьмін, Л.Ліпич, 

Л.Лісовська, О.Мельник, Л.Мороз, М.Окландер, П.Перерва, Й.Петрович, 

Т.Романчик, І.Скворцов, І.Соловйов, Н.Чухрай, О.Юринець та інші. 

Враховуючи вагомий внесок вчених у даній сфері, все ж актуальним 

залишається дослідження питання стратегічного маркетингового планування 

підприємства, що спрямоване на нарощування частки ринку за рахунок 

підвищення конкурентоспроможності його продукції. 

Виклад основного матеріалу. Враховуючи особливості маркетингового 

планування, як стратегічного так і тактичного, які засвідчили наявність кореляції 

між часткою ринку і конкурентоспроможністю, доцільно побудувати 

багатофакторну регресійну модель, де результуючою ознакою буде частка 

ринку, а факторними ознаками будуть товарна, цінова та збутова складові. Існує 

багатофакторна модель для прогнозування величини факторних ознак 

відповідно до цільового значення частки ринку (формула (1).  

Y = 0,474576Eq − 0,16729Ep + 0,230743Ed − 0,28002   (1) 

де Y - прогнозне значення частки ринку, Eq- товарна складова; Ed- 

збутоваскладова, Ep- цінова складова[3, c.132]. 
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Дану модель отримано із використанням методу найменших квадратів 

іперевірено за допомогою критерію Фішера, розрахункове значення 

якогостановить 1,398697, що не перевищує табличного 4,74 при рівні 

значущості 0,95. 

Запропонована багатофакторна модель має прикладне значення 

дляменеджменту підприємств. На прикладі графічноїінтерпретації даної 

моделі можна зобразити площину комбінацій значеньскладових 

конкурентоспроможності продукції та результуючої ознаки – частки ринку. 

Проекція графічної моделі у двовимірній площині дозволяє визначити вектор 

найоптимальнішої комбінації двох складових для забезпечення найшвидшого 

зростання частки ринку або забезпечення її сталого рівня. 

Графік на рис. 1 дозволяє дослідити вплив цінової тазбутової складових 

за незмінного значення товарної складової. Для побудовиданої інтерпретації 

моделі використано дані мінімальних тамаксимальних значень складових 

конкурентоспроможності продукції та реальної частки ринку за 

аналізованийперіод. 

 
Рисунок 1 - Багатофакторна модель за умови сталого значення товарної 

та  збутової складових [2] 

Враховуючи багатофакторну модель, що представлена на рисунку 1 

проведемо розрахунки для ПАТ «ВІННИЦЯОБЛАГРОТЕХСЕРВІВ», що 

займається діяльністю, що пов’язана із посередництвом у торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами, оптовою торгівлею зерном, необробленим 
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тютюном, насінням і кормами для тварин, наданням в оренду 

сільськогосподарських машин і устаткування [1]. 

Якщо менеджери з маркетингу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛАГРОТЕХСЕРВІВ» 

приймуть управлінське рішенням залишити незмінним значення цінової 

складової, то розрахунок множини значень матиме такий вигляд:  

Xq min = 0,897754; 

Xq max = 1,007643; 

hXq =(Xq max − Xq min) / N; 

hXe = 5,494 × 10−3; 

Xq ij = xq i; 

xq i = Xq min + i × hXq; 

Xd min = 0,071976; 

Xd max = 0,157555; 

hXd =(Xd max − Xd min) / N; 

hXd = 4,279 × 10−3; 

Xd ij = xd j; 

xd j = Xd min + j × hXd; 
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N=20; i= 0..N; j=0..N; 

Xp = const = 0,954373; 

Y= f(xq i; xd j ; Xp) = 0,474576xq i − 0,16729Xp + 0,230743xd j − 0,28002q  

де Xq min/Xq max - 

мінімальнетамаксимальнезначеннятоварноїскладовоївідповідно;  

hXq - поділка ряду значень між мінімальним та максимальним значеннями 

товарної складової;  

Xq ij - значення товарної складової;  

xq i - значення товарної складової в і-му періоді в загальній множині 

значень.  

Для сталого значення цінової складової площина значень товарної та 

збутової складових відповідно до результуючого значення частки ринку матиме 

наступний вигляд, що представлено на  рис.2. 

 
Рисунок 2 - Багатофакторна модель за умови сталого значення товарної та  

збутової складових для ПАТ «ВІННИЦЯОБЛАГРОТЕХСЕРВІВ» 

Практичне значення запропонованої моделі дозволить менеджерам з 

маркетингу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛАГРОТЕХСЕРВІВ» застосовувати гнучку 

маркетингову політику, яка буде адекватноюта ефективною в конкретній 

ситуації. Запропонована багатофакторна модельдозволяє не лише 

спрогнозувати потенційний результат від обраної комбінаціїскладових 

конкурентоспроможності продукції ПАТ 

«ВІННИЦЯОБЛАГРОТЕХСЕРВІВ»,але і визначити рівень впливу кожного 

фактора на результат. 

В разі, якщо цільові значення структурних 

елементівконкурентоспроможності продукції ПАТ 
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«ВІННИЦЯОБЛАГРОТЕХСЕРВІВ»  будуть не досягнуті, тоді 

доцільнопровести порівняльний аналіз планових та звітних значень, що 

дозволитьвизначити величину та причину відхилення результуючої змінної. 

Кожен чинникконкурентоспроможності має свою вагу у процесі її 

формування, тому, важливовизначити який з чинників найбільше чи 

найменше вплинув для відхиленняфактичних значень від планових. 

Відповідно до запропонованої багатофакторної моделі, зміна 

результуючої ознаки зумовлена різною зміною аргументів за умови 

незмінності двох інших. 

Результати даного дослідження дозволили розробити схему регулювання 

маркетингової політики розподілу в рамках маркетингового забезпечення 

конкурентоспроможності продукції ПАТ «ВІННИЦЯОБЛАГРОТЕХСЕРВІВ»  

(рис. 3). 

Залежно від величини відхилення планового та фактичного 

значеньцільового показника частики ринку, менеджмент визначає 

найвагоміший факторвпливу [4, c.41].  

Висновки. Постійний контроль над процесом досягнення цільових 

значень ефективності маркетингового забезпечення 

формуванняконкурентоспроможності передбачає визначення цільових 

значень товарної,цінової та збутової складових. 
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Рисунок 3 - Регулювання збутової складової в рамках маркетингового 

забезпечення конкурентоспроможності продукції ПАТ 

«ВІННИЦЯОБЛАГРОТЕХСЕРВІВ» 

Дані значення структурних елементівконкурентоспроможності продукції 

менеджмент ПАТ «ВІННИЦЯОБЛАГРОТЕХСЕРВІВ» має детально 

аналізувати і встановлювати проміжні цілі для значень основних чинників 

процесу маркетингового забезпечення конкурентоспроможності продукції. 

Все це дасть можливість оперативно реагувати на зміни ринкового 

середовища, адже вплив зовнішніх факторів враховується в даній моделі, і 

дозволяє прогнозувати перспективну частку ринку. 

Якщо результати обчислень інформуватимуть про негативні тенденції 

для процесу досягнення стратегічної цілі, то менеджмент зможе оперативно 

спрогнозувати компенсаційний вплив потенційних управлінських рішень 

щодо підвищення рівня конкурентоспроможності і прийняти рішення щодо 

використання найефективніших для конкретної ринкової ситуації. 
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ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Однією з передумов комерційного успіху є запровадження інновацій. У зв’язку 

з цим все більше підприємств в Україні активізують інноваційну діяльність. 

Нестабільність у тенденціях розвитку підприємств, що обумовлена 

процесами глобалізації, змінами смаків та потреб, технологій, посиленням 

конкуренції, змушує шукати нові інструменти ведення бізнесу, мотивує 

постійний інноваційний розвиток.  

Ключові слова: інноваційний продукт, маркетинг, маркетинг інновацій, 

комплекс маркетингу, маркетингові інновації. 

У сучасному глобалізованому світі економічне зростання країни та 

підвищення якості життя її населення нерозривно пов’язані з інноваційною 

діяльністю. 

В таких умовах виникає потреба у використанні маркетингу інновацій, що 

є запорукою успіху діяльності суб’єктів господарювання, адже дозволяє 

виявляти і контролювати ті фактори, які визначають умови тривалого 

виживання і розвитку (на основі інновацій) на ринку. 

Під маркетингом інновацій слід розуміти діяльність, спрямовану на 

пошук нових сфер і способів використання потенціалу підприємства, 

розроблення на цій основі нових товарів та технологій і їх просування на ринку 

з метою задоволення потреб і запитів споживачів більш ефективним, ніж 

конкуренти, способом, отримання за рахунок цього прибутку та забезпечення 

умов тривалого виживання і розвитку на ринку. 

Питання маркетингу інновацій на сьогодні є актуальними і розглядаються 

в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних фахівців, серед яких Л. Л. 

Антонюк, В. М. Аньшина, С. В. Близнюк, Г. Я. Гольдштейн, С.М. Ілляшенко, 
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В. Н. Колот, Ф. Котлер, В. Г. Мединський, В. Ф. Оберемчук, С. Ф. 

Покропивний, А. М. Поручник, В. С. Савчук, Р.А. Фатхутдінов, С. Холлесен, 

Т. Н. Циганкова та інші науковці. 

Метою даної роботи є визначення концептуальних засад маркетингу 

інновацій як методології ринкової діяльності підприємств, що стали на шлях 

інноваційного розвитку. 

Маркетинг допомагає підготувати продукт, доставити його на ринок і 

розмістити його таким чином, щоб домогтися максимально можливого збуту і 

максимально можливого відгуку на нього. Маркетинг дозволяє досліджувати 

потреби ринку в інноваціях, сформувати попит на нові технології, 

проаналізувати можливості підприємства, виявити потреби покупців і 

запропонувати саме той інноваційний товар, який матиме попит на 

ринку.Маркетинг інновацій можна розглядати також з таких позицій: 

1) як аналітичний процес, що передбачає виявлення ринкових 

можливостей інноваційного розвитку; 

2) як засіб активного впливу на споживачів та цільовий ринок у цілому, 

що пов’язаний з виведенням та просуванням інновації на ринок; 

3) як функцію інноваційного менеджменту, спрямовану на виявлення 

можливих напрямків інноваційної діяльності, їх матеріалізацію і 

комерціалізацію. При цьому можна одночасно розглядати інноваційний 

менеджмент як функцію маркетингу інновацій, спрямовану на втілення 

досягнень науки і техніки у нові товари, здатні задовольнити потреби і запити 

споживачів та забезпечити товаровиробнику (продавцю) прибуток; 

4) як засіб (ринковий інструментарій) орієнтації окремих суб’єктів 

господарювання, а разом з тим і національної економіки у цілому, на 

інноваційний розвиток [7]. 

Маркетинг інновацій включає стратегічну і оперативну складові. Основна 

мета стратегічного інноваційного маркетингу полягає в розробці стратегії 

проникнення нововведення на ринок. Тому в основу стратегічних 

маркетингових досліджень закладається аналіз кон'юнктури ринку з 
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наступним визначенням сегментів ринку, організацією і формуванням попиту, 

моделюванням поведінки покупця. 

На етапі оперативного маркетингу розробляються конкретні форми 

реалізації обраної інноваційної стратегії. Оперативний маркетинг націлений 

на максимізацію прибутку й обсягу продажів, підтримку репутації фірми, 

розширення частки ринку. 

При здійсненні інноваційної діяльності важливу роль відіграє вибір 

принципів реалізації маркетингових заходів. Можна ідентифікувати такі 

основні принципи маркетингу інновацій: 

1) націленість на досягнення кінцевого практичного результату інновації; 

2) захоплення певної частки ринку відповідно до довгострокової мети, яка 

поставлена перед інноваційним проектом; 

3) інтеграція дослідницької, виробничої та маркетингової діяльності в 

систему менеджменту підприємства; 

4) орієнтація на довгострокову перспективу, що вимагає ретельної уваги 

до прогнозних досліджень, розроблення на їх основі інновацій, що 

забезпечують високопродуктивну господарську діяльність; 

5) застосування взаємозалежних і взаємоузгоджених стратегії і тактики 

активного пристосування до вимог потенційних споживачів інновації з 

одночасним цілеспрямованим впливом на їх інтереси[1]. 

Будь-яка інноваційна діяльність пов’язана з інвестиційною, оскільки 

будь-яке новаторство вимагає капітальних вкладень. Інвестори, які вкладають 

свої гроші в інноваційний проект, повинні бути впевнені, що можливі доходи 

від проекту будуть достатні для покриття витрат, виплати заборгованості та 

забезпечення окупності капіталовкладень. Серед проблем управління 

інвестиційною діяльністю підприємств особлива роль належить 

маркетинговому аналізу в питаннях обґрунтування інвестиційних рішень, які 

необхідно формувати в рамках самостійної функціональної підсистеми. Ця 

підсистема визначена у науковій літературі як інвестиційний маркетинг. 

Маркетингова оцінка інноваційної діяльності підприємства є важливою 
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умовою успіху проведених заходів. Одна з основних умов впровадження 

інновацій – наявність ефективної системи маркетингу, яка здійснює зв’язок 

підприємства з кінцевими споживачами для постійного виявлення нових 

вимог покупців, що висуваються до якості вироблених товарів і послуг. Ф. 

Котлер зазначав, що маркетинг як елемент філософії, з одного боку, і як 

комплексна система дій, з іншого повинен бути спрямованим в інноваційний 

розвиток промислових підприємств. За рахунок об’єднання понять «інновації» 

і «маркетинг», за допомогою застосування на всіх етапах створення 

інноваційного продукту маркетингових досліджень можна вивести таку 

дефініцію як «інноваційний маркетинг». Інноваційний маркетинг – це 

створення і просування інновацій, орієнтованих на ринок. Це комплекс 

маркетингових технологій з визначення товарів і технологій, які мають більш 

істотні нові властивості і спрямовані на створення, розширення й утримання 

ринків нових товарів і послуг з стійкими конкурентними перевагами. Так, 

наприклад, Т.Л. Короткова і А.В. Власов представляють інноваційний 

маркетинг як маркетинг, спрямований на специфічний сегмент ринку – 

споживачів високотехнологічної продукції на основі принципів оптимізації 

комерційних рішень, підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг, 

створюваних в наукомістких галузях, зростанні прибутковості та 

рентабельності інноваційної продукції [5]. 

В сучасних умовах розвитку інноваційної діяльності особливу увагу 

маркетинг приділяє аналізу стратегії, в межах якої реалізуються інноваційні 

процеси підприємства. У період розробки, впровадження та реалізації 

інноваційного маркетингу задіяні практично всі основні функціональні 

підрозділи підприємства. Узгодженість їх дій зі службою маркетингу 

необхідна для ефективності виконання етапів інноваційної стратегії 

підприємства. Залежно від того, якій з основних складових маркетингу в 

інноваційній діяльності підприємства віддається перевага, можна виділити 

наступні види орієнтації промислових підприємств. 
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 По-перше, орієнтація на інновації. Головна роль при цьому відводиться 

інноваційній діяльності, служба маркетингу виконує інформаційно-

аналітичну функцію, визначаючи рівень попиту на продукцію, що 

випускається. 

По-друге, орієнтація на збут. Основною функцією тут є маркетинг, який 

визначає потребу в нововведеннях і робить вплив на їх характер у процесі 

розробки.  

По-третє, орієнтація на попит. Цей вид орієнтації заснований на 

взаємозв’язку маркетингової, виробничої та інноваційної діяльності, що 

забезпечує найбільшу ефективність ринкової стратегії підприємства. 

Інноваційний маркетинг дає можливість захоплювати ринок або створити нову 

нішу за рахунок зміни пріоритетів продуктів від «функціонального» до 

«інноваційного», при цьому досягаючи більшого задоволення потреб 

споживача. Отже інноваційний маркетинг відіграє ключову роль в 

інноваційних процесах останнього покоління. Він спрямований на вивчення 

сформованого соціально-економічного, організаційно-правового та науково-

технічного середовища, що забезпечує або гальмує розвиток інноваційної 

діяльності підприємства[1].  

При формуванні концепції інноваційної маркетингової діяльності 

підприємства слід враховувати такі групи чинників: 

 – тенденції розвитку попиту і зовнішнього маркетингового середовища 

(ринковий попит, запити споживачів, система руху товарів, правове 

регулювання тощо); 

 – стан і особливості конкурентної боротьби на ринку, основні фірми-

конкуренти та напрями їх діяльності;  

– управлінські ресурси і можливості підприємства, його сильні сторони в 

конкурентній боротьбі; 

 – основні напрямки розвитку підприємства, його глобальні цілі і тактичні 

завдання.  
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Таким чином, концепція маркетингу заснована на сегментації, 

диференціації та позиціонуванні. Вона спрямована на пошук конкурентної 

переваги підприємства на ринку і розробку такого комплексу маркетингу, 

який б дозволив її реалізувати.  

Доцільно виділити наступні ознаки інноваційного підприємства: 

 – постійно розробляє нову продукцію або удосконалює ту, що 

випускається. Обсяги такої продукції становлять не менше 10% випуску в 

натуральному та / або вартісному виразі. Продукція підприємства 

користується попитом на ринку; 

 – використовує у своїй діяльності передові технології та нові технічні 

рішення, які відіграють помітну роль у виробничому процесі і забезпечують 

його нову позитивну якість (продуктивність, економічність, зниження браку в 

роботі, екологічну безпеку тощо);  

– забезпечене кваліфікованими кадрами, що дозволяють підтримувати 

інноваційний рівень випуску продукції (послуг). Веде їх постійну 

перепідготовку та підвищення кваліфікації;  

– є фінансово спроможним, здатним витрачати власні кошти і мати 

необхідне забезпечення, щоб залучати позикові ресурси для інноваційної 

діяльності [5]. 

Однією з умов ефективної маркетингової діяльності щодо просування 

інноваційної продукції є її планування. Маркетингове планування, як одна із 

функцій управління маркетингом на підприємстві, дозволить встановити цілі 

та завдання маркетингової діяльності, обрати ефективні маркетингові 

інструменти їх досягнення, впорядкувати маркетингові заходи, забезпечити їх 

проведення та послідовність. Як відзначають автори, впровадження 

маркетингового планування у діяльність підприємства обумовлено такими 

обставинами: необхідністю: по-перше, вивчення та задоволення потреб 

споживачів; подруге, забезпечення узгодженості на всіх рівнях управління; по-

третє, раціоналізації використання маркетингових ресурсів; по-четверте, 

зменшення маркетингових ризиків.  
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Отже, у теперішніх умовах господарювання активізація інноваційної 

діяльності підприємства відіграє важливу роль, оскільки саме це надає 

можливість лідируваи на ринку, бути кращим та відмінним від конкурентів, 

посилити конкурентні переваги. Одночасно з цим слід враховувати, що все 

більш особливе місце відводиться споживачу. Відтак постійний взаємозв’язок 

споживача з виробництвом є передумовою успішного функціонування 

підприємства на ринку, а вивчення його потреб і виявлення незадоволених – 

джерелом інноваційних ідей. 

Вихід на ринок нових або удосконалених товарів, розширення спектра 

послуг, активне запровадження новітніх технологій виробництва продукції, 

сучасні методи просування, що позитивно впливає на розвиток підприємства, 

усе це є наслідками активізації інноваційних процесів. Оскільки саме 

маркетинг, як наука, дозволяє виявляти зміни у маркетинговому середовищі, 

швидко реагувати на них, виявляти потреби споживачів та забезпечувати 

конкурентні переваги, його роль в інноваційній діяльності є безперечною. Для 

ефективного просування нової продукції на ринок необхідно застосовувати 

маркетинг інновацій й забезпечувати маркетингове супроводження протягом 

усього життєвого циклу товару, при цьому обирати оптимальні маркетингові 

інструменти, у тому числі інноваційні. Підприємствам, зокрема їх 

маркетинговим підрозділам, доцільно постійно вести діалог зі своїми 

споживачами, намагаючись їх краще зрозуміти, виявити незадоволені 

потреби, більш докладно вивчати чинники купівельної поведінки й 

використати це у процесі інноваційної діяльності. 
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В статті доведено, що корпоративна культура є важливим елементом 

впливу на ефективність роботи підприємства. Корпоративна культура 
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Потенціалом будь якої організації є їїкорпоративна культура, в якій 

будуютьсявідношення між членами колективу.Значення корпоративної 

культуриорганізації в тому, що вона проявляється уформуванні цінностей і 

принципів, яківизначаються керівництвом організації, ветичних нормах і 

офіціальній політиці, втрадиціях організації, в міжособистихстосунках, 

практиці контролю за роботоюпрацівників, у внутрішньому 

середовищіорганізації, що об’єднується поняттям –культура організації. При 

цьому слідвідмітити, що корпоративна культура не єстатичною, раз назавжди 

встановленоюформою взаємовідносин в організації. Вцілому корпоративна 

культура організаціївідіграє дуже важливу роль в їїфункціонуванні, тому що 

вона розвиваєнаписані, часто невисловлені норми івзаємні очікування, які 

досить сильновпливають на поведінку колективу. 

Отже, організаційна культура є могутнім управлінським регулятивним 

ресурсом і чим вищий потенціал керівництва, тим вагоміший цей ресурс. Саме 

корпоративна культура в організації створює соціальний фундамент, який 

здатний нести на собі всю систему діяльності і взаємодії, протистояти і 

приймати зовнішні і внутрішні зміни, створювати сприятливі умови для 

розвитку організації та її маркетингової діяльності. 

Незважаючи на складності в поділі власне корпоративної культури від її 

проявів, автори економіко-психологічних досліджень сходяться на думці, що 

корпоративна культура являє собою сукупність ціннісних відносин, властивих 

даним соціально-економічним системам і детермінують їх поведінку, 

спрямовану на досягнення поставлених цілей [1] . 

Корпоративна культура може розглядатися на двох рівнях: культура як 

сукупність цінностей (соціальний рівень) і прояв культури (матеріальний 

рівень), здатні виступати об'єктами прогностичної моделі може бути здійснена 

в різних аспектах функціонування організації. Так В.В. Спасенніков, кажучи 

про оцінку організаційної поведінки, зазначає: «клімат як інтегральна 

характеристика соціально-психологічного стану трудового колективу не може 

бути вивчений безпосередньо, тому його доводиться вивчати опосередковано, 
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через прояви в окремих аспектах життєдіяльності, наприклад, при злитті і 

поглинанні компанії ...» [ 5]. 

К. Камерон та Р. Куїнн висловлюють думку про те, що корпоративна 

(організаційна) культура за своєю природою є складним феноменом, 

інтегруючим в своїх рамках при укріплених блоках [2]: 

1) індивідуальні ціннісні організації людей, що входять в структуру 

розглянутої соціальної системи; 

2) комплекс ціннісних відносин, властивих середовищу, в якому компанія 

функціонує; 

3) власне системні цінності, як атрибути цілого. 

Посилаючись на проведений нами раніше аналіз існуючих визначень і 

описів корпоративної (організаційної) культури, додамо, що можна говорити 

про два шляхи (механізми) формування організаційної культури в фірмі: 

– через усвідомлення співробітниками своєї приналежності до фірми, 

прийняття (активне або пасивне, вимушене) її стратегічної лінії розвитку і 

методів її діяльності; це усвідомлення йде по всіх основних компонентів 

структури свідомості і може призводити до цілого ряду негативних ефектів 

(наприклад, до формування роботизованої, маніпулятивної, що поневолює, 

роз'єднаної організаційної культури, а також організаційної культури 

виживання); 

– через управління несвідомими компонентами поведінки співробітників; 

тобто штучне створення ситуацій, проведення спеціальних заходів, 

формування психологічної атмосфери, в якій цінності і норми організації 

будуть засвоюватися і розділятися співробітниками природним шляхом. 

Д. Зонненфельд виділяє чотири види корпоративної культури і позначає 

їх такими термінами: бейсбольна команда, клубна культура, академічна 

культура, оборонна культура або «фортеця»[3].Порівнюючи дані типи 

культури можна виділити головні відмінні риси кожної з них.Так «клубна 

культура» відображає переважно лояльність персоналу до керівництва і 

організації в цілому. «Академічна культура» – керівник сам «вирощує» 
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фахівців, «Бейсбольна команда» - володіє високим професіоналізмом і 

стійкістю в кризових ситуаціях. «Оборонна культура» - залежить від зовнішніх 

впливів, характеризується постійними скороченнями персоналу, відсутністю 

традицій і цінностей, де практично немає можливості для поступового 

кар'єрного зростання, часто піддається масивної реорганізації. 

К. Камерон і Р. Куїнн виділяють наступні типи корпоративної культури: 

кланова (сімейна) культура, адхократична культура, ринкова 

(підприємницька) культура, ієрархічна (бюрократична) культура [2]. 

Безперечно корпоративна культура не останній чинник, що впливає на роботу 

підприємства.Жодна організація не здатна функціонувати без людей. Саме 

людський ресурс – забезпечує ефективну і конкурентну роботу організації. 

Інакше кажучи, фінансовий результат компанії на пряму залежить від старань 

працівників.  Тобто, створити гарні умови і атмосферу роботи – запорука 

успіху для підприємства будь-якого рівня та галузі (Таблиця 1). 

Таблиця 1 – Тип корпоративної культури [3-5] 
Тип 

корпоративної 
культури 

Зміст корпоративної культури Підприємства, яким 
властива дана 
корпоративна 

культура 
Кланова або 
сімейна культура 

Організація з клановим типом культури є однією 
великою родиною, в якій цінуються взаємоповага, 
турбота одне про одного, відданість, взаємна 
довіра, командний дух. Організація тримається 
завдяки спільним цінностям, згуртованості і 
традиціям, а також поваги і турботи про споживача. 
Враховуються індивідуальні особливості кожного 
співробітника. Керівник сприймається як 
вихователь або батько. У цій культурі виділяються 
два типу лідер-наставник і помічник. 
Наставник - турботливий і бере участь у всіх 
справах компанії; лідер, активно заохочує 
відданість справі і дотримання моральних 
принципів. Помічник орієнтований на людей і 
процеси компанії; лідер, який залагоджує 
конфлікти, втягує співробітників в прийняття 
рішень і вирішення проблем, активно заохочується 
участь в бізнесі і відкритість.  

Найчастіше це 
організації, які 
працюють на 
клієнтському ринку - 
роздрібна торгівля, 
послуги. 
 

Адхократична 
культура 

Це швидко змінюєвана адаптивна культура, що 
приділяє велику увагу індивідуальності 
співробітників і споживачів, але при цьому 
орієнтована на зовнішні позиції компанії на ринку. 
Має високу гнучкість у вирішенні завдань. 

Найчастіше такою 
культурою мають 
високотехнологічні 
виробничі компанії. 
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Цінуються новаторство, ризик, креатив. Лідер з 
такою культурою - стратегічний новатор, здатний 
передбачити зміни.  

Ринкова/ 
підприємницьк
а культура 

 У цій культурі приділяють велику увагу контролю 
і формальностям, але вона орієнтована на 
результати і зовнішні комунікації. Основна ідея - 
домогтися цілей за всяку ціну, зайняти свою нішу 
на ринку і підтримувати рентабельність компанії. 
Заохочується конкуренція серед працівників, 
продуктивність і цілеспрямованість. Лідер такої 
організації - рішучий, вимогливий, навіть, суворий, 
твердий і агресивний.  

Така корпоративна 
культура властива 
організаціям, які 
займаються оптовою 
торгівлею. 

 Ієрархічна/ 
бюрократична 
культура 

Такий тип організаційної культури притаманний 
структурованим і формалізованим компаніям, які 
дотримуються суворих правил і офіційної політики. 
Характеризуються регламентованими 
впорядкованими процесами, високим рівнем 
контролю. 
Лідер в таких компаніях виконує роль 
координатора або інструктора. Інструктор-людина 
дуже уважна до деталей і відданий своїй справі, всі 
процеси документує. Координатор в свою чергу - це 
людина, що заслуговує на довіру і надійний, 
особистість, що підтримує робочий потік, активно 
заохочує стабільність і контроль.  

До такого типу 
культури 
відносяться 
державні структури і 
підприємства. 

Для підприємств оптової торгівлі найбільш прийнятною є ринкова 

(підприємницька) культура. Адже, цінності такої культури і бажаний 

результат, в такому випадку співпадають : конкурентоспроможність та 

продуктивність. Такий підхід передбачаєпідвищення продуктивності 

діяльності організації, вести її до результатів та прибутків. 

Підприємницька культура підтримує дії, направлені на перспективу 

розвитку організації, новаторську і творчу активність персоналу [6]. 

Привабливість культури для підприємств оптової торгівлі полягає в тому, що 

гарантує задоволення потреб робітників в розвитку і вдосконаленні, 

відповідно і покращенню результатів їх роботи.  

Отже, корпоративна культура як елемент впливу на 

конкурентоспроможність підприємства та ефективність його діяльності має 

вагоме значення. До питання формування організаційної культури варто 

підходити відповідально враховуючи специфіку роботи персоналу фірми,  

сферу діяльності, бажаний результат. Так, для ефективної роботи підприємств 

оптової торгівлі найбільше підійде ринкова корпоративна культура. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглядається сутність функціонування системи управління 

персоналом підприємства.Визначаються основні напрямки діяльності 

системи управління персоналом.Визначаються дослідження програм 

управління персоналом підприємства. Наводиться система економічних 

важелів різних рівнів управління персоналом на підприємстві. 

Узагальнюються результати теоретичного обґрунтування системи 

управління персоналом підприємства в сучасних умовах.  

Ключові слова:система, управління персоналом, підприємство 

У наш час управління пeрсoнaлoм є однією з головних сфер життя будь-

якого підприємства. Завдяки управлінню пepcoнaлoм, ефективність 

підприємства мoжe багаторазово підвищитися. Oснoвнa цінність будь-якої 

opгaніaції – трудові peсypcи, тому система управління пepcoнaлoм, 

включaючи роботодавців, найманих робітників, a також інших власників 

підприємства, повинна мати на увазі створення пpaвoвиx, coціaльнo-

психологічних, opгaнізaційнo-екoнoмічних стосунків oб’єктa й сyб’єктa 

yпрaвління. 

Все більше та більше кампаній та організацій звертають увагу на систему 

управління персоналом. Багато вважають це однією з самих важливих сфер 

життя будь-якого підприємства. Саме завдяки грамотному управлінню 

можливо підвищити ефективність будь-якої діяльності, 

конкурентоспроможності.  

Існує велика кількість шляхів і методів управління персоналом, але 

вивчаючи все можливо виділити основні три групи необхідно грамотно 

сформувати кадровий склад, постійно підтримувати працездатність, 

проводити реорганізацію.  

Цілями даноїстаттієтеоретичне обґрунтуванняособливостей системи 

управління персоналом підприємства. 
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Проблеми управління персоналом підприємства та його практичного 

здійснення всебічно розглянули провідні вітчизняні та зарубіжні вчені з 

питань дослідження організаційної структури управління підприємства та її 

вдосконалення: Дериховської В.І., Джурабаева К. Т., Дятлова М. С., 

Євтушевського В. А., Зуб А. Т., Іванова О. А. Тем не менш, тематика 

розроблення принципів, шляхіві методів управління персоналом, застосування 

нових методів і систем навчання та підвищення кваліфікації персоналу, 

розроблення та реалізації стратегії управління системою персоналом не 

втрачає своєї актуальності. 

Система управління підприємством вважається розкритою системою, яка 

залежить від зовнішнього середовища, і в цьому зв’язку процес управління 

повинен враховувати дію на систему різних факторів зовнішнього 

середовища. Серед різноманіття таких причин дозволено зазначити 

постачальників, покупців, конкурентів, інформатори грошових і трудових 

ресурсів. Дані причини шибко діють на процес управління, тому їх відносять 

до причин прямої дії [7]. 

До інших причин побічної дії відносять, наприклад, положення економіки 

держави, політичні та інші чинники. Вплив цих чинників зростає, в цьому 

зв’язку виникають новітні розклади в доктрині й практиці управління, а ще 

новітні спрямованості в стратегії управління. 

При розгляді функціонування системи управління в ній дозволено 

зазначити розряд головних і запасних операцій. До головних дозволено 

символічно віднести відбір і прийняття управлінського рішення. До 

додаткових – збір, обробку збереження, розшук інформації та розряд інших 

операцій. 

Деякі з операцій управління можуть існувати формалізовано та 

представлені у вигляді методу, який дозволяє виготовити перехід по 

конкретним правилам. Якщо вправи процесу управління алгоритмізовані, то 

їх виконання дозволено довірити комп’ютеру. Якщо вправи ніяк не піддаються 

алгоритмізації або неможливо дістати досконалу та достовірну початкову 
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інформацію, то процес управління зобов’язаний виконуватися людиною на 

базі його пізнань, експерименту та проникливості [1, c. 66]. 

Система управління персоналом підключає в себе наступні напрямки 

діяльності: 

 планування ресурсів: дослідження наміру задоволення потреб в 

людських ресурсах і необхідних для даного витрат; 

 комплект персоналу: створення запасу можливих претендентів по всіх 

посадах; 

 підбір: критика претендентів на робочі місця і добір кращих із запасу, 

зробленого в ході комплекту; 

 визначення заробітної плати та компенсації: дослідження текстури 

заробітної плати й пільг із метою залучення, наймання і зберігання персоналу; 

 профорієнтація та пристосування: вступ найнятих працівників в 

компанію та її підрозділи; 

 виховання: дослідження програм вивчення персоналу з метою 

ефективного виконання роботи та його просування; 

 критика трудової діяльності: розробка методів оцінки трудової 

діяльності; 

 підняття, зниження, переклад, скорочення: дослідження способів руху 

працівників на посади з більшою або з меншою відповідальністю, становлення 

їх професійного експерименту маршрутом руху на інші посади або ділянки 

роботи, а ще операцій зупинки договору найму; 

 підготовка керуючих співробітників, управління просуванням по 

службі: дослідження програм, націлених на формування можливостей і 

підняття віддачі праці керівників співробітників; 

 трудові відносини: здійснення переговорів з укладання колективних 

договорів [1, c. 68]. 

Постачання застави зайнятості для персоналу готує будь-яку організацію 

найбільш прибутковою та конкурентоспроможною, особливо якщо стратегія 



472 
 

стабілізації складу працівників вживається як засіб для збільшення 

еластичності в управлінні персоналом, створення умов для вузької взаємодії 

працівників і зберігання більш кваліфікованого їх складу. 

Дослідження програм управління персоналом передбачає: 

 присутність цільової орієнтації й зв’язку єдиних цілей;  

 підвищення продуктивності праці, якості продукції, 

еластичності в оплаті праці;  

 незмінне підвищення кваліфікації персоналу; 

 загальне дослідження стратегії в області управління трудовими 

ресурсами і стабілізації зайнятості керуючим персоналом, 

профспілкою та працівниками [7]. 

Одним з важливих напрямів у діяльності підприємства є робота з 

персоналом. Величезні фірми приділяють особливий ентузіазм безпосередньо 

даній роботі, тому що від успішності її роботи багато в чому можуть 

розташовуватися в залежності від продуктивності праці всіх працівників 

організації. В організаціях з невеликою чисельністю деякою кадровою 

функцією володіє ймовірність працювати один працівник. Підрозділи – носії 

функції управління персоналом, які мають всі шанси та  розглядаються в 

широкому сенсі як служба управління персоналом [7]. 

Ефективне управління людськими ресурсами організації придумує 

невід’ємну дрібницю продуктивності та нагороди працівниками й 

організаціями, в яких вони працюють, особистих цілей. 

Для того щоб визначити ефективність управління людськими ресурсами 

належним чином, необхідна складна система обліку, збору інформації, 

прикладних досліджень і формальна система комунікацій. Одним з найбільш 

престижних засобів оцінки віддачі управління людськими ресурсами 

вважається критика персоналу способами аудиту, схожими аудиту грошового. 

Формування та використання статистичної звітності і цих, одержуваних в 

ході досліджень, аудит персоналу допомагає поставити, як вдало 

виповнюється активність по управлінню персоналом [6, c. 28]. 
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Проблемою, з якою нерідко стикаються організації щодо ведення обліку 

людських ресурсів, вважається нездатність знайти потрібну інформацію в 

відсутності серйозних складнощів. 

Інформаційна система про персонал являє собою інтегровану систему, 

побудовану для постачання інформацією, яка використовується при прийнятті 

рішень щодо управління персоналу. 

Оскільки дієве управління персоналом отримує все найбільше стратегічне 

значення в багатьох організаціях, інформаційна система дуже ефективна і при 

стратегічному плануванні і моделюванні майбутньої необхідності в людських 

ресурсах. 

Система економічних важелів різних рівнів управління використовується 

неоднорідно, конкретизується і змінюється в залежності від конкретних 

завдань. До переваг даної групи можна віднести той факт, що ініціатива 

стимулюється, творчий потенціал персоналу перетворюється в задоволення 

його матеріальних потреб. Однак, залишаються незадоволеними потреби, що 

лежать поза матеріального інтересу, можливе виникнення всередині 

колективних суперечок і розбіжностей з огляду на обґрунтованість 

матеріального стимулювання окремих співробітників [4].  

Таким чином, з огляду на вузьку спрямованість не враховуються 

нематеріальні інтереси особи, що може негативно позначатися на творчій 

стороні трудової діяльності, тому дана група методів систем управління може 

ефективно функціонувати лише в комбінації з нематеріальним 

стимулюванням. 

До другої групи слід віднести адміністративні методи управління, які 

характеризуються обов’язковим характером і прямим впливом на персонал, 

ґрунтуючись на дисципліні, відповідальності, владі та підпорядкуванні. Дана 

група методів є потужним важелем досягнення поставлених цілей, коли 

необхідно направити персонал в конкретне русло для вирішення певних 

завдань, але вимагає високого рівня регламентації і трудової дисципліни. Слід 

зазначити, що адміністративні методи управління забезпечують єдиний курс в 
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досягненні мети, не вимагають великих матеріальних витрат і допомагають 

оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища. Проте при 

використанні даних методів пригнічується ініціатива персоналу, 

виключається можливість творчого підходу, при відсутності дієвих стимулів 

знижується ефективність роботи. Тому необхідно використовувати цю групу 

методів з урахуванням доцільності їх застосування в певних виробничих 

відносинах [2]. 

До третьої групи методів управління слід віднести соціально психологічні 

методи, які здійснюються шляхом впливу на соціальні принципи діяльності 

персоналу з урахуванням індивідуальних особливостей кожного 

співробітника. Дана група методів передбачає вплив керівника на внутрішні 

колективні відносини, вивчення умов включення в колектив нових членів, 

облік авторитету керівника та його вплив на окремих індивідуумів в колективі 

[2].  

До безперечних плюсів цієї групи методів можна віднести задоволення 

нематеріальних потреб персоналу та відсутність необхідності в серйозних 

матеріальних витратах. До недоліків можна віднести відсутність матеріальних 

стимулів і важко прогнозовані результати впливу. Важливо розуміти, що 

найбільшу ефективність від даної групи системи управління персоналом 

можна отримати в комбінації з групою економічних методів систем 

управління персоналом, оскільки при цьому будуть враховуватися як 

нематеріальні потреби, так і матеріальні[1, c. 47]. 

Як можна побачити перераховані групи методів управління персоналом 

не є універсальними самі по собі й вимагають правильного комбінування. 

Нестачі однієї групи методів кореспондує гідність іншої групи. Тому 

основним завданням при практичному застосуванні методів управління 

персоналом є сукупне використання всіх доступних методів, в більшій чи 

меншій мірі, що є основним завданням для грамотного керівника підприємства 

та менеджерів організації. 
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Отже, методи, механізми та інструменти управління персоналом в різних 

сферах і галузях діяльності різні й залежать від характеру та розмірів 

підприємства, а також яким чином макроекономічні чинники сприяють 

підвищенню ефективності в країні. 

Таким чином, на основі дослідження першоджерел в області 

підприємництва і новаторства встановлено, що для забезпечення 

конкурентних перевагна ринку, необхідно переосмислення практики 

управління персоналом. 
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У нинішньому економічному середовищі, що постійно змінюється, бурхливими 

темпами трансформуються ринкові відносини, а значить, виникає 

нечіткість і непевність щодо отримання очікуваного кінцевого результату; 

отже, зростає ризик, тобто небезпека невдачі, непередбачених втрат. 

Особливо це притаманне початковим стадіям освоєння підприємництва, що 

теоретично буде досліджено у відповідних дослідженнях. 

Ключові слова: ризик менеджмент, ЗЕД, підприємство, ринкові відносини, 

собівартість, види ризику в ЗЕД.  

Економісти встановили відмінності між ризиком та невизначеністю. 

Невизначеність – стан, за якого неможливо здійснювати будь-які дослідження 

з метою отримання будь-яких кількісних чи якісних характеристик і/чи 

конкретних результатів. Невизначеність можна трактувати та деталізувати як: 

недостовірність, неоднозначність.  

Дослідженню проблематики ризиків зовнішньоекономічної діяльності та 

їх страхування присвячені праці багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, 

зокрема: В. Альничева, Л. Андрущенко, І. Багрової, В. Голубєвої, І. Дахна, О. 

Гребельника, Г. Клейнера, О. Ширінської, О. Ястремського та ін. Нажаль в 

Україні подібний підхід до зниження ризиків не набув знаного поширення. 

Метою статті є система взаємодії, що формує особливості ризик 

менеджменту що завжди притаманний економіці вільного підприємництва, 

оскільки бізнес передбачає обмірковане прийняття ризику з метою отримання 

бажаної неможливо. Вони наявнівіддачі. Уникнути економічних ризиків 

повністю через об’єктивні, притаманні економіці категорії конфліктності та 

невизначеності, відсутність повної інформації, неможливість точного 

прогнозу щодо багатьох параметрів економічних об’єктів та процесів. 
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Необхідний атрибут ринкової економіки, наявність фактора ризику 

оскільки ринок передбачає економічну свободу суб’єктів господарської 

діяльності, за якої вигода одних може стати втратами для інших. Тому 

суб’єкти ринку, прагнучи мінімізувати втрати, мають передбачати різні типи 

ризиків, джерела їх виникнення, можливість настання, наслідки і втрати. 

Однак, це супроводжується, як правило, величезними труднощами.  

Причинами ризику ЗЕД можуть бути нестабільність економічних 

процесів у країнах, недостатня кількість інформації про стан економіки країн 

світу, відсутність чітких цілей діяльності суб’єкта ЗЕД, нестабільність 

державної влади, особливості державного устрою і законодавства, 

неефективна економічна політика, яку здійснює влада, етнічні і 14 регіональні 

проблеми, різка поляризація інтересів різних соціальних груп тощо.  

На результати підприємницької діяльності можуть впливати торговельне 

та валютне регулювання, квотування, ліцензування, зміна митних зборів тощо. 

Основними ризиками ЗЕД є такі: маркетингові, комерційні, інноваційні, 

галузеві, політичні, транспортні, виробничі, торговельні, валютні, фінансові. 

Сучасна економічна система є складною структурою, яка безперервно 

розвивається і видозмінюється, трансформуючись і втрачаючи певні 

властивості та елементи, набуваючи нових. Виокремлюють такі основні 

властивості ризику: конфліктність (суперечливість), альтернативність, 

правомірність, результативність, невизначеність. 

Суперечливість ризику проявляється у різних аспектах: із одного боку, 

ризик зорієнтований на отримання позитивних для системи результатів 

прийняття рішень найефективнішими способами, з іншого – може призвести 

до несприятливих соціально-економічних наслідків (оскільки оцінка чи вибір 

альтернатив ґрунтовані на неповній, нечіткій, недостовірній на момент 

прийняття рішення інформації). 

Діяльність кожного підприємця спрямована на захист своєї фірми від дії 

ризиків, що загрожують її прибутковості. Основним завдання ризик-

менеджменту є вибір, залежно від ситуації, з кількох проектів оптимального, 
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враховуючи при цьому, що чим більший прибуток від проекту, тим вищий 

ступінь ризику для фірми. Якісне управління ризиком підвищує шанси 

підприємства досягнути успіху в довготерміновій перспективі, значно 

зменшує небезпеку погіршення фінансового стану. 

Діяльність підприємця з управління ризиками називається політикою 

ризику. Під політикою ризику розуміють сукупність різного роду заходів, що 

мають на меті зменшити небезпеку помилкового ухвалення рішення вже у 

момент його ухвалення і скоротити можливі негативні наслідки цих рішень на 

інших стадіях функціонування фірми.  

Стратегія ризику-менеджменту – це мистецтво керування ризиком у 

невизначеній господарській ситуації, базоване на прогнозуванні ризику і 

застосуванні прийомів його зниження. У стратегії ризик-менеджменту 

застосовують наступні правила: максимум виграшу, 

 оптимальна ймовірність результату, 

 оптимальне поєднання виграшу та величини ризику. 

У результаті еволюції ризик-менеджменту концепцію статичного 

управління ризиками, ґрунтовану на ідеї «пристосування», змінила концепція 

активного динамічного використання інструментів упередження ризиків й 

одночасного створення можливостей для збільшення акціонерної вартості в 

системі управління підприємством. Концепція активної поведінки базована на 

точнішій і, в загальному, оптимістичній оцінці перспектив.  

Використання даної концепції потребує не лише значно більше ресурсів 

(інтелектуальних і матеріальних), а й адаптування сучасних удосконалених 

методів адміністративного управління. Особливо корисним таке оперативне 

реагування буде для мінімізації наслідків неочікуваних ризиків. Частково саме 

цей аспект спонукав транснаціональні корпорації до впровадження 

адаптивного підходу. 

Використання посередників дає змогу розширити пропозицію страхових 

послуг, узяти на відповідальність виробничі та комерційні ризики, котрі не 

може вирішити страхова компанія. У зв’язку з цим доцільно застосувати це 
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система економічних відносин міжперестрахування. Перестрахування  

страховиками, що дає змогу страховій компанії, яка уклала договір 

страхування, передати отримані ризики іншим страховим компаніям 

(перестраховикам). Зміст стосунків між страховиком та перестраховиком 

полягає в зобов’язанні перестраховика покрити частину страхових виплат 

страхової компанії за страховими випадками, які настали в її клієнтів, 

сподіваючись на частину страхової премії, отриманої від клієнтів.  

Отже, економічна сутність це перерозподіл між страховими 

організаціями первинногоперестрахування страхового фонду. Прийняті в 

перестрахуванні ризики можуть передаватися повторно, продовжуючи ланцюг 

перестрахування.  

Таким чином, у перестрахуванні відбувається постійний обмін ризиками 

і преміями, головною метою якого є прагнення створити збалансований, 

стійкий власний страховий портфель. Перестрахування є тим видом страхової 

діяльності, який, із одного боку, забезпечує надійність страхового захисту 

учасників зовнішньоекономічної перестрахування є різновидом 

зовнішньоекономічнихдіяльності, а з іншого зв’язків у страхуванні, мета 

якого полягає в забезпеченні захисту національних і міжнародних інтересів 

страхувальників у різних країнах. 

Усі без винятку економічні явища мають вартісний характер. Вартість 

«сидить» і в ризику, характеризуючи в тому чи іншому ступені збиток, як 

елемент економічної системи, ризик одержує вартісне визначення, системно 

обумовлене змістом втрат. Ризиками ЗЕД підприємств можна управляти, 

тобто використовувати різні виміри, що дозволяють деякою мірою 

прогнозувати настання ризикової події і вжити заходи по зниженню чи 

запобіганню ризику.   

У міжнародній практиці є кілька варіантів участі держави у страхуванні 

експорту. В деяких країнах експортні ризики страхують державні агентства, 

страхові премії сплачують безпосередньо до бюджету і також безпосередньо з 

створеннябюджету сплачують страхові відшкодування. Інший варіант  
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окремих установ, які працюють на самоокупній основі, тобто покривають 

адміністративні витрати та страхові відшкодування надходженням від премій.  

Саме так здійснюють державне страхування експорту в переважній 

більшості країн. Є також країни, в яких експорт страхують приватні або 

змішані організації. Участь держави в забезпеченні страхування експортних 

ризиків базована, головним чином, на недосконалості ринку. Оскільки 

приватні страховики не бажають надавати страхового покриття для 

найризикованіших експортних регіонів, ринок страхування експорту був би 

неповним без урядового втручання.  

Фінансування заходів щодо зниження ризику зменшує ймовірність 

несприятливих ситуацій або обмежує збиток при їх настанні, але якщо така 

ситуація виникла, всі збитки підприємство знову вимушено компенсувати зі 

своїх засобів. Рівень адміністративних витрат на дослідження ризику та 

підтримки роботи відділу ризик-менеджменту за даного методу є середнім. 

Висновки. Таким чином, сучасне страхування пропонує широкий набір 

послуг, пов’язаних із ЗЕД. Однак практика показує, що учасники ЗЕД 

використовують найчастіше ті види страхування, котрі обов’язкові для ЗЕД 

(наприклад, страхування туристів, які виїжджають за кордон, або страхування 

відповідальності власників транспортних засобів для більшості закордонних 

країн тощо), без чого неможлива інша діяльність. Часто застосовують види 

страхування, що є частиною міжнародних торговельних порядків, наприклад 

страхування вантажів. Порівняно рідше вдаються до видів страхування, що 

були б ефективнішими в тій або іншій конкретній ситуації і які не 

застосовують через недостатню культуру страхування, у т. ч. через незнання 

можливостей, які надає сучасне страхування. 
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У статті розглянуто поняття перспективи в її теоретичному та 

практичному розумінні, сутність перспективи управління фінансовими 

ресурсами підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (далі 

– ЗЕД). Визначено управління фінансовими ресурсами підприємства як 

систему інструментів, методів, форм розробки і реалізації управлінських 

рішень. 
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Кожне ефективне підприємство при здійсненні своєї господарської 

діяльності,  в тому числі, в умовах ЗЕД, має вибудовувати чіткі цілі, плани, 

тактики та стратегії, які будуть сприяти покращенню її ефективності та 

позитивному розвитку в майбутньому. Що це дає? Розуміння своїх цілей та 
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бачення покрокових, так би мовити, «сходинок» до їх реалізації, відкриває 

передбачення можливого успіху в напрямку запланованого розвитку 

підприємства, проблем та перепон, що можуть виникнути при цьому та дає 

можливість вчасно вжити необхідних заходів для їх оперативного та 

продуктивного вирішення. Саме виходячи з цієї проблематики, виникає 

необхідність вивчення та детального розуміння поняття перспективи в її 

загальному та економічному, теоретичному та практичному значеннях, в тому 

числі, під час управління фінансовими ресурсами підприємства при здійсненні 

ЗЕД. 

Цілю цієї статті є дослідження та вивчення основних теоретичних та 

практичних засад поняття перспективи та сутності перспективи управління 

фінансовими ресурсами підприємства при здійсненні ЗЕД. 

А.С. Макаренко визначає три види перспектив: близьку, середню і 

далеку[2]. Досліджуючи значення слова «перспектива» ми можемо зробити 

висновок, що це можливість, передбачення, план, стратегія, тактика певних 

дій, подій, результату в конкретному визначеному напрямку (цілі) в 

майбутньому часі, беручи до уваги логічний реальний процес. 

Зокрема, вивчення перспективи управління фінансовими ресурсами 

підприємства при здійсненні ЗЕД можливе лише через призму розуміння ряду 

економічних термінів та понять, зокрема: підприємства, фінансових ресурсів 

та управління ними, зовнішньоекономічної діяльності, планування, стратегії 

та тактики.  

Теоретичні засади управління фінансовими ресурсами підприємства при 

здійсненні ЗЕД вивчали та розглядали в своїх працях: І.Ю. Бланк, Ю.Ф. 

Брігхем, Д.К. Ван Хорн, І.С. Гуцал, О.Д. Василик, О.Д. Заруба, О.С. 

Красовський, О.В. Кнейслер, Петренко Ю.О., А.А. Мазаракі, К.В. Павлюк, 

В.Ф. Палій, Ж. Рішар,  О.Є. Гудзь, Д.Г. Сігел, Н.Я. Спасів, В.І. Терьохін, О.О. 

Орлов, П.А. Стецюк та ін. 

Відповідно до пункту 1 статті 62 Господарського кодексу України 

визначено поняття підприємства як самостійного суб'єкт господарювання, 
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створеного компетентним органом державної влади або органом місцевого 

самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та 

особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-

дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, 

передбаченому цим Кодексом та іншими законами [5]. 

Згідно частини першої статті 1 Закону України «Про підприємництво» 

підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний 

ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг 

з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними 

особами, зареєстрованими  як  суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, 

встановленому законодавством [7].  

В свою чергу, зовнішньоекономічна діяльність підприємства – це частина 

його загальної діяльності, котра визначається як сукупність виробничо-

господарських, організаційно-економічних та оперативно-комерційних 

функцій підприємства відповідно до зовнішньоекономічних зв’язків держави, 

пов’язаних із виходом підприємства на зовнішній ринок та участю у 

зовнішньоекономічних операціях, напрямки, форми та методи якої 

узагальнюються відповідно до процесу виробництва згідно із цілями та 

завданнями підприємства щодо його функціонування та розвитку. 

Організаційно-економічний механізм виступає як сукупність усіх можливих 

практичних заходів, засобів та важелів організаційного і економічного 

характеру, відповідних структур та регуляторів, методів управління, 

управлінських рішень, за допомогою яких підприємство досягає своїх цілей 

найбільш ефективним засобом [6]. 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» зовнішньоекономічна діяльність - 

діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів 

господарської  діяльності, а також діяльність державних замовників з 

оборонного замовлення у випадках, визначених законами України, 
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побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на 

території  України, так і за її межами [6]. 

Згідно частини першої статті 68 Господарського кодексу України 

підприємство ЗЕД самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка 

є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами 

України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими 

актами [5]. 

Однією із найпоширеніших точок зору є розуміння фінансових ресурсів 

як грошових коштів (фондів, доходів, накопичень), що мають цільове 

спрямування. Має місце й інший підхід, де науковці під фінансовими 

ресурсами розуміють не лише грошові кошти, а й кошти, авансовані в основні 

й оборотні засоби. Прихильники даного підходу розуміють фінансові ресурси 

більш широко за рахунок тієї їх частини, яка матеріалізована в активах 

підприємства [8]. Зокрема, О.Ю. Петренко  визначає, що фінансові ресурси 

підприємства – це  грошові кошти, які залучені в господарський обіг 

підприємства з різних джерел, сформованих під впливом організаційно-

правових форм господарювання, призначених для покриття його власних 

потреб [8]. Тоді як, Гудзь О. висвітлює фінансові ресурси – сукупність усіх 

високоліквідних наявних активів, які перебувають у розпорядженні 

підприємства та призначені для виконання фінансових зобов’язань і 

розширеного відтворення, пов’язуючи їх обсяг та склад із платоспроможністю 

підприємства [3].  

В свою чергу, на думку Кравцової А.М., управління фінансовими 

ресурсами підприємства – це система інструментів, методів, форм розробки і 

реалізації управлінських рішень, пов’язаних з процесами формування, 

розподілу і використання фінансових ресурсів для досягнення стійкого 

фінансового стану та ефективної діяльності підприємства [2]. 

Важливими факторами у вивченні сутності перспективи як економічного 

поняття є розуміння термінів цілі, планування, тактика та стратегія діяльності 
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підприємства, що є свого роду, напрямком та індикаторами очікуваних 

майбутніх результатів. 

Зокрема, цілі підприємства -сформульовані у процесі стратегічного 

планування конкретні кінцеві результати, яких підприємство прагне досягти 

через певний проміжок часу (табл.). 

Планування – це процес формування короткострокових та 

довгострокових цілей, визначення пріоритетів, засобів і методів їх досягнення 

на основі досвіду та знань про закономірності функціонування різних 

господарських систем [8]. 

І. Ансофф під стратегією розумів один із декількох наборів правил 

прийняття рішень стосовно поведінки фірми в умовах неповноти інформації 

про майбутній розвиток підприємства [1]. 

Таблиця - Види цілей підприємства 

Критерії 
класифікації цілей 

Групи цілей 

Період, на який 
визначено цілі 

Стратегічні, 
тактичні 

Оперативні 

Спрямованість за 
змістом 

Економічні, 
соціальні, 

наукові 

Організаційні, 
техніко- 

технологічні, 
політичні 

Структури 
(функціональна 
спрямованість) 

Фінансові, 
адміністративні, 

виробничі 

Маркетингові, 
кадрові, 

інноваційні 

Рівень управління Організації (підприємства, фірми) Підрозділи, робочі місця 

Середовище Зовнішні Внутрішні 

Вимірюваність Якісні Кількісні 

Повторюваність Постійні, 
повторювані 

Ситуативні, 
разові 

Стадії життєвого 
циклу 

Проектування, 
створення, 
зростання 

Зрілість, 
завершення, 

вгасання 

 

Фоломкіна І.С. під тактикою підприємства пропонує розуміти сукупність 

короткострокових дій, практичних методів і прийомів менеджменту, що 
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використовуються для реалізації стратегій підприємства. Тактика є складовою 

частиною стратегії [2]. 

Систематизуючи досліджуваний матеріал, можна зробити висновок щодо 

сутності перспективи управління фінансовими ресурсами підприємства при 

здійсненні ЗЕД. Зокрема, поняття «перспектива» включає в себе ряд факторів, 

що впливають на покращення ефективності та позитивного розвитку 

господарської діяльності підприємства, а саме, в даному випадку, управлінні 

фінансовими ресурсами при здійсненні ЗЕД. Ці фактори визначаються чітко 

поставленими цілями, побудові планів, тактики та стратегії діяльності. Так як, 

основною цілю підприємства, в тому числі, під час управлінні фінансовими 

ресурсами при здійсненні ЗЕД є отримання прибутку - побудова чіткого плану, 

тактики та стратегії, свого роду, шляху досягнення вищевказаної цілі, через 

систему прийняття відповідних управлінських рішень, є передумовою 

майбутньої позитивної фінансової перспективи підприємства-суб’єкта ЗЕД. 

Крім того, покрокове передчасне передбачення проблем та перепон на шляху 

досягнення основної фінансової цілі – дає змогу вчасно та ефективно 

здійснити заходи до їх подолання. 
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В ринкових умовах господарювання підприємство є відкритою системою, 

діяльність якої являє собою взаємодію внутрішнього і зовнішнього 

середовища. Ці два компоненти постійно перебувають у тісному 

взаємозв’язку. Залежно від сили впливу чинників кожного середовища, одне з 

них є домінуючим над іншим і впливає на його функціонування. В будь-якому 

випадку від балансу їх дії залежить ефективність діяльності підприємства. 
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Економічна стійкість в цьому випадку і виступає як мірило цього балансу, від 

рівня якого і залежить успішність функціонування і розвитку підприємства[3].  

Розглянемо сутність категорії «економічна стійкість». На особливу увагу 

в ньому заслуговує категорія «стійкість». Вона використовується в різних 

областях науки (фізика, хімія біологія та ін.) і в кожній з них хоч і має спільні 

риси, але трактується по-різному. Для економічних систем найоптимальнішим 

його значенням буде «здатність системи функціонувати у стані близькому до 

рівноважного, в умовах постійного зовнішнього і внутрішнього впливу». 

Економічна стійкість, як і будьяка стійкість взагалі, є реакцією системи на дію 

зовнішнього або внутрішнього чинника. Виходячи з цього під економічною 

стійкістю підприємства доцільно розуміти здатність підприємства 

забезпечувати позитивні показники діяльності в мінливих зовнішніх і 

внутрішніх умовах його господарювання[1].  

Оцінка окремих теоретичних розробок з питань економічної стійкості 

підприємства дозволила виділити наступні основні умови її забезпечення: 

 - збалансованість внутрішніх ресурсів підприємства;  

- моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства;  

- оперативна розробка і реалізація управлінських рішень для забезпечення 

планового рівня економічної стійкості. 

Слід зазначити, що друга умова є ключовою, оскільки на основі 

результатів моніторингу середовищ і розробляються управлінські рішення, 

окремі з яких можуть стосуватися саме стану збалансованості ресурсів 

підприємства.  Детальніше розглянемо моніторинг зовнішнього середовища 

в контексті його впливу на економічну стійкість підприємства[4]. 

У сучасній науковій літературі зовнішнє середовище розглядають як 

складну багаторівневу структуру елементів, які знаходяться за межами 

підприємства та різним чином впливають на його діяльність. В цій же 

літературі наводяться різні підходи до аналізу зовнішнього середовища. Для 

аналізу впливу зовнішнього середовища на економічну стійкість підприємства 
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доцільно використати методику дослідження зовнішнього середовища. Вона 

включає такі етапи: 

1. Структурування зовнішнього середовища підприємства, визначення 

найвагоміших елементів (чинників), що потребують дослідження. 

2. Визначення «критичних точок» та меж аналізу зовнішнього 

середовища.  

3. Збирання інформації, необхідної для проведення дослідження. 

4. Визначення методичного інструментарію дослідження.  

5. Проведення дослідження та узагальнення отриманих висновків.  

Дана методика потребує доповнення для визначення впливу зовнішнього 

середовища саме на економічну стійкість підприємства.  

Процедуру вибору необхідного інструментарію та подальше здійснення 

аналізу в достатній мірі обґрунтовано в роботі Лігоненко Л.О.. В ній проведено 

групування наявних методів оцінки стану зовнішнього середовища та 

наведена їх характеристика. Використання цих методик дозволяє визначити 

стан економічної системи та ступінь впливу на нього кожного з зовнішніх 

чинників[7]. 

Будь-яке підприємство перебуває та функціонує в середовищі. Кожна дія 

всіх без винятку підприємства можлива тільки в тому випадку, якщо 

середовище допускає її функціонування. Внутрішнє середовище підприємства 

є джерелом її життєвої сили, а зовнішнє середовище - джерело, що забезпечує 

організацію ресурсами, необхідними для підтримки її внутрішнього 

потенціалу на належному рівні. 

Аналіз зовнішнього середовища зазвичай вважається вихідним процесом 

стратегічного керування, тому що забезпечує базу для визначення як місії та 

цілей фірми, так і для вироблення стратегій поведінки, що дозволяють фірмі 

виконати місію та досягти своїх цілей. Він являє собою процес, за допомогою 

якого розроблювачі стратегічного плану контролюють зовнішні стосовно 

підприємств фактори, щоб визначити можливі погрози для фірми[2]. 
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При проведенні аналізу факторів, що впливають на процес прийняття 

рішень, можна виділити дві крайні позиції: 

1.     Суб'єктивістська - рішення залежить від структури особистості, її 

стабільних властивостей (стабільності, темперамент, ступінь страху, сила волі, 

схильність до ризику). 

2.     Ситуаційна - рішення залежить від конкретної ситуації та ряду 

факторів, що впливають на неї, зокрема зовнішнього середовища. 

У системі факторів, що впливають на прийняття рішення, можна виділити 

дві групи: внутрішньо-проблемні та поза-проблемні. До першої групи 

відносять фактори, що утворюють структуру проблеми ухвалення рішення. Це 

інституціональні та особисті цілі, види альтернативних рішень та їх наслідків, 

розміри витрат, темпи поширення інформації, її вартість, час на вирішення, 

тип реакції. До другої групи відносяться фактори, що знаходяться поза 

проблемою. Це правила та приписи в системі керування, методи фінансування, 

оцінки керівництва. 

Сучасні концепції в менеджменті розглядають підприємства, як відкриту 

систему, що одержує ресурси та повертає готову продукцію та послуги назад 

у зовнішнє середовище. Підприємство не може ігнорувати зміни, що 

відбуваються в зовнішньому середовищі, та сподіватися при цьому на успішне 

функціонування в довгостроковій перспективі[8]. 

Більшість управлінських рішень приймається в умовах певних 

підприємств  та пов'язане із зовнішнім середовищем, у межах якого 

підприємства функціонують. Зовнішнє середовище розглядається як набір 

реально існуючих явищ і процесів, прямо або побічно впливаючих на 

діяльність компанії, у тому числі й на рівень невизначеностей і ризиків при 

підготовці та реалізації УР (управлінського рішення), але не відносяться до 

внутрішніх змінних даного підприємства. 

Зовнішнє середовище для компанії має два кільця оточення - ближнє та 

дальнє. До ближнього відносяться ті елементи, відносини з якими 

регламентуються двосторонніми договорами, угодами або зобов'язаннями за 
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законом: клієнти, контролюючі установи, партнери по бізнесу, фінансово - 

кредитні установи, зацікавлені зовнішні фізичні та юридичні особи, 

конкуренти, законодавча база у відповідній області діяльності. До далекого 

оточення підприємств відносять ті елементи, які перебувають поза сферою її 

безпосереднього впливу: 

–система цінностей та їх пріоритети в суспільстві; 

–соціальний і політичний розвиток населення; 

–звичаї місцевого та міжнародного ділового обороту; 

–коливання валютних курсів; 

–валовий оборот продукції країни; 

–політична ситуація в країні та світі; 

–податкова система; 

–економічна обстановка в галузі, країні та світі; 

–соціальна та екологічна відповідальність; 

–інституціональна структура; 

–природні катаклізми; 

–народні хвилювання; 

–криміналізація зовнішніх зв'язків. 

При зборі інформації якісь важливі відомості можуть бути не враховані 

або недостатньо розкриті, а незначні  -  представлені дуже докладно. Тому, 

при аналізі елементів зовнішнього середовища певної компанії узагальнено 

розглядають сім факторів. До цих факторів відносяться: конкурентні, 

міжнародні, політичні, ринкові, соціальні, технологічні та економічні. 

Таким чином, основною вимогою до опису зовнішнього середовища 

повинне бути наявність інформації з конкретного фактора. При аналізі 

елементів зовнішнього середовища керівником повинна бути отримана повна 

інформація по всіх факторах впливу елементів зовнішнього середовища на 

підприємство. Для визначення стану зовнішнього середовища компанії 

необхідно проаналізувати вісім елементів ближнього та одинадцять елементів 
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дальнього оточення зовнішнього середовища. При цьому кожний елемент 

може мати до семи частин опису[6]. 

 Необхідно відзначити, що значна кількість розробок в області 

дослідження зовнішнього середовища підприємства приділяє основну увагу 

вивченню лише окремих її факторів. Разом з тим, сучасна ринкова ситуація 

вимагає комплексного дослідження зовнішнього середовища на основі 

інтеграції економічних, соціально-політичних, правових та технологічних 

аспектів. 

Для того, щоб визначити стратегію поведінки підприємства керівництво 

повинне мати поглиблене уявлення про зовнішнє середовище, тенденції її 

розвитку. При цьому зовнішнє оточення, поряд із внутрішнім середовищем, 

вивчається стратегічним керуванням у першу чергу для того, щоб розкрити ті 

погрози й можливості, які підприємство повинно враховувати при визначенні 

своїх цілей і завдань, при їхньому досягненні, а також для більш ефективного 

використання свого потенціалу. 
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У статтірозглянутіключовіпоняття, щовходять до складу 

методологіїоцінкиефективностіуправлінняінтелектуальнимкапіталом, такі 

як «інтелектуальнийпотенціалорганізації», «творчийпотенціал» і 

«Професійно-кваліфікаційнийпотенціал».  Представлено 

порівняльнийаналізтрадиційного та інноваційногопідходів до мотивації 

персоналу 

організації.Виявленоперевагивпровадженняінноваційнихтехнологійуправління

мотивацією персоналу. 

Ключові слова:інтелектуальнийпотенціал, традиційнийпідхід, 

інноваційнийпідхід, мотивація персоналу. 
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Перед підприємництвомстоїтьдоситьважливе і складне завдання – 

підвищенняефективності і прибутковостіфірм за 

допомогоювпровадженнясучаснихметодівуправління.  Зростаючийінтерес до 

даної проблематики пов'язаний з 

поступовоювтратоюпріоритетногозначеннякласичнихпоказниківуспіхуфірми 

таких як: рахунок в банку, засобивиробництва і запаси готовоїпродукції.  В 

даний час переваги і 

можливостірозвиткукомпанійоцінюютьсяїхінтелектуальнимпотенціалом [1]. 

Інтелектуальнийпотенціалорганізації – 

сукупністьінтелектуальнихздібностейпрацівників (знань, умінь, інформації, 

цінностей, навичок) і можливостейїхрозкриття, розвитку та використання [2].  

Інтелектуальнийпотенціалорганізаціївключаєдвіскладові (субпотенціали): 

творчийпотенціал і професійно-кваліфікаційнийпотенціал. 

Творчийпотенціал – цесукупністьздібностейпрацівниківорганізації до 

постановки та вирішенняновихтворчихзавдань, створеннячогосьякісно 

нового, відмінногонеповторністю і унікальністю, а також до створення умов 

на підприємстві для проявуцихтворчихздібностей [3]. 

Професійно-кваліфікаційнийпотенціал – цесукупністьздібностей, 

професійнихнавичокпрацівниківорганізації, необхідних для виконання ними 

своїхпрофесійнихобов'язків, і створення умов на підприємстві для 

вдосконалення і розвиткунавичок і вмінь персоналу [4]. 

Основою ефективногоуправлінняінтелектуальнимкапіталомможе стати 

застосуванняінноваційнихтехнологіймотивації персоналу, які дозволять 

економитивсівидиорганізаційнихресурсів (товарно-матеріальні запаси, 

вивільнятифінанси, підвищуватижиттєздатність корпорацій).  

Проведемопорівняльнийаналізтрадиційного та інноваційногопідходів до 

мотивації персоналу організації. 

1. Мотивація персоналу через застосуваннятехнологіївизначення мети.У 

традиційному підході немає прямого зв'язку мотивації з матеріалізацією 

всього комплексу цілей організації, а завдання інноваційного складається в 
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створенні мотиваційної системи, яка найбільшою мірою буде відповідати 

реалізації всіх цілей організації. Повного збігу інтересів співробітників з 

цілями організації бути не може, але технологія управління 

«Managementbyobjectives - MBO» ( «Управління по цілям»), що застосовується 

в рамках інноваційного підходу, дозволяє максимально повно узгодити цілі 

працівників з цілями організації і формувати активну систему цільової 

мотивації. Ключовимнапрямком в цьомупідході є узгодженняцілей. Цілі будь-

якогоспівробітникаповиннівідповідатицілямкоманди, а ті, в свою чергу, 

повинніспиратися на цілівідділуабо структурного підрозділу, 

якізобов'язаніпідкріплювати мету і місіюкомпанії. 

2. Мотивація персоналу через інноваційнийпідхід до 

компенсаційнихсистем.Традиційнийпідхід до мотивації через заробітну плату 

заснований на тому, щозаробітна плата сама по собі є сильним стимулом; 

рівеньзаробітної плати змінюється в 

залежностівідступенярозвиткуорганізації, а не відрезультатів, 

якихдосягконкретнийспівробітникфірми. Інноваційнийпідхід до мотивації 

через заробітну плату передбачає, щовисокіпоказникивиконанняроботи 

заслужено нагороджується, тим самим 

підвищуючиефективністьвиконанняіншихдоручень. Прикладом реалізації 

такого підходу на практиціможе стати впровадження в великих 

корпораціяхсистемипреміювання на основіпоказників 

«keyperformanceindicators (KPI)» ( «Ключові показники ефективності»). 

3. Мотивація персоналу через 

застосуваннятехнологіїкомандоутворення.Відштовхуючисьвідтрадиційногопі

дходуможнаприпустити, щопідсумкироботифірмискладають суму 

всіхрезультатівроботи кожного співробітника, 

тобтоякщовсіпрацівникидосяглипоставлених перед ними цілей, то досягнуті і 

цілісамоїорганізації. Інноваційний підхідпередбачає, 

щорезультатидіяльностіфірмибезпосередньозалежатьвідкомандноїроботифах
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івців, досягненняконкретнихспівробітників – 

виступаєдругоряднимзавданням. 

4. Мотивація персоналу через 

застосуванняінноваційнихтехнологійуправліннякар'єрою. 

Традиційнийпідхід до мотивації через управліннякар'єрою є 

просуванняспівробітникавгору по кар'єрних сходах безпосередньо в рамках 

того роду діяльності, якийвінвибравна початкукар'єри.  В 

інноваційномупідходіпросуванняспівробітниказдійснюється не тільки 

вертикально (вгору по кар'єрних сходах), а й горизонтально, 

тобтоможливийперехід з одного структурного підрозділу в інший 

(горизонтальна абоматричнакар'єра). Такийпідхіддозволяєспівробітникам 

самим управлятисвоєюкар'єрою і вибиратинапрямоксвоєїдіяльності. 

5. Мотивація персоналу через 

застосуванняінноваційнихтехнологійпідготовки і 

розвиткуспівробітниківкомпанії.Для збільшення вкладу в досягнення цілей 

організації, інноваційний підхід передбачає систематичний, безперервний 

процес навчання співробітників, який використовується компанією для 

отримання знань працівника, розвитку їх навичок, зміни поведінки або 

установок.  Навчаннязастосовується для 

підвищеннявиконаннязавданьспівробітниками на позиціях, які вони займають 

зараз, і тим самим підготовцідо посад, на які вони, найімовірніше, будуть 

висунуті в перспективі. 

Навчанняпередбачаєвикористаннярізнихметодівпідготовкипрацівників: 

бізнес-курси, семінари, тренінги, моделюванняробочихситуацій (кейс-стаді), 

діловіігритощо.  Що б навчанняспівробітниківбулоефективним, 

необхіднийсистемнийпідхід для визначення потреби в навчанні, 

формуваннянавчальнихпрограм, щосприяютьзадоволеннюцих потребностей. 

6.Мотивація персоналу через застосуванняінноваційнихтехнологій 

оцінки персоналу.В традиційному підході об'єктом оцінки є індивідуальний 

співробітник. Атестацію проводить комісія, методом оцінки найчастіше 
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виступає психологічне тестування або ж суб'єктивна оцінка, підсумком є 

обгрунтування для звільнення або символічна зміна заробітної плати 

спеціаліста.Головною  метою оцінки в інноваційному підході є аналіз 

відповідності пропонованої роботи цілям, поставленим перед кожним 

співробітником, визначення того, чи досягнуто ці цілі і наскільки спосіб їх 

досягнення відповідає етичного кодексу. За підсумкамиоцінки персоналу 

можевизначатисярозмір премії; прийматися рішення про 

підвищення/пониженнязаробітної плати;  складатися план розвитку; 

визначатися потреба в навчанні;  коригується система мотиваціїспівробітників 

конкретного підрозділу [6]. 

Реалізація на практиціінноваційнихтехнологійуправліннямотивацією 

персоналу довела свою ефективність. 

Хочавартовідзначити,щовпровадженняінноваційногопідходууправління 

персоналом в більшостівипадківвідбувається на великих підприємствахабо 

холдингах, так як для 

реалізаціїпрограммнеобхіднозосередитизусилляструктурнихпідрозділів, 

щозаймаютьсяуправлінням кадрами. 

При облікувсіхмотивуючихвпливів, включених в інноваційнийпідхід, 

керівникможе адекватно проаналізуватиситуацію і 

стимулюватипрацівниківзалежновід вкладу в цілікомпанії. 

Щобуникнутиефектузвиканняспівробітників до дій, в кожному конкретному 

випадкунеобхіднарізнакомбінація форм впливу.  Так як в 

кожнійорганізаціїсвоїцілі і знаходиться вона в певнихумовах, 

можназробитивисновок про те, що в кожноїкомпанії система мотивації 

повинна бути унікальною.  Слідпам'ятати, що не існуєуніверсальних систем 

мотивації, в різнихвипадкахефективними є тічиіншіінструментиуправління, 

навіть в однійорганізаціїможутьіснуватикілька систем мотивації, в 

залежностівідпідрозділів і категорій персоналу. У певний момент часу 

необхіднорозробити, для кожноїорганізації, свою систему мотивації 
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персоналу, яка дозволить вирішитипроблеми і в 

кінцевомупідсумкусприятимедосягненнюорганізаційнихцілей. 
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КОМУНІКАЦІЙНА ПРОГРАМА ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА 

МІЖНАРОДНІ РИНКИ 

У статті розкрито підходи до формування комунікаційної програми 

просування товарів на цільові закордонні ринки. Увага приділена 
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систематизації бізнес-моделей, які базуються на використанні Інтернету 

для просування продукції підприємств на міжнародні ринки.  

Ключові слова: комунікації, комунікаційна програма, цільова аудиторія 

споживачів, просування товарів, міжнародні ринки, засоби комунікацій. 

Конкуренція змушує вітчизняні підприємства витрачати зусилля не лише 

на створення принципово нових, унікальних товарів, а й створення унікальних 

технологій їх просування. Активізується пошук економічних та ефективних 

способів спілкування зі споживачами, без чого неможливий успіх, і навіть 

існування, підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). 

Прийняття рішень щодо структури комунікацій є найважливішою проблемою 

в процесі розробки комунікаційної програми підприємства щодо просування 

товарів на зовнішній ринок та одним із головних завдань вибору 

комунікаційних засобів.  

Аспекти маркетингових комунікацій та процесу формування 

комунікаційної стратегії просування товарів широко висвітлено в працях Г. 

Багієва, О. Каніщенко, Р. Кожухівської, Дж. Лэйхіффа, І. Маркової, А. 

Петросяна, Г. П’ятницької, А. Магалецького, І. Ярової та інших.  

Розробка комунікаційної програми просування товарів на закордонні 

ринки здійснюється в процесі господарської діяльності підприємства. При 

цьому розвиток міжнародних маркетингових комунікацій і змінність 

міжнародного середовища, в якому розвиваються підприємства ЗЕД, 

зумовлюють неоднозначність вибору цих засобів залежно від ситуації на 

міжнародному ринку. Ефективна комунікаційна політика дає змогу 

налагодити міцні зв’язки з клієнтами та допомагає забезпечити стабільний та 

активний вплив на формування споживчого попиту на цільових закордонних 

ринках з метою задоволення потреб покупців та отримання бажаних 

прибутків. Так, просування товарів на зовнішній ринок, як зазначають Г. 

Багієв та Н. Моісєєва, – це процес розробки та прийняття рішень у 

комунікаціях із закордонними фірмами, які беруть участь у процесі 

комерційного міжнародного обміну товарами та послугами [1]. Для цього,  
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широко використовується інструментарій міжнародного маркетингу, для 

якого характерні певні особливості, що визначаються специфікою 

зовнішнього міжнародного середовища, труднощами в отриманні 

маркетингової інформації та більш високим можливим ризиком ведення 

міжнародного бізнесу [2]. А. Петросян зауважує, що в сучасній науковій 

літературі не приділяється належна увага організації управління просуванням 

промислової продукції на закордонні ринки та розробці відповідного 

методичного забезпечення. Також, на думку вченого, закордонний ринок 

являє собою особливий соціально-економічний інститут, який містить 

організаційно-правовийй економічний механізм, який зводить разом 

закордонних покупців та вітчизняних продавців конкретних товарів із 

врахуванням особливостей ринку, зокрема, його кон’юнктури та рівня 

розвитку ринкової інфраструктури. Зважаючи на це, ми, з точки зору 

просування продукції на закордонні ринки, пропонуємо підрозділяти 

закордонні ринки на три типи: 1) практично недоступні; 2) важкодоступні; 3) 

доступні.  

Очевидно, що складність організації управління просуванням товарів та 

рівень доступності закордонного ринку більшою мірою залежить від факторів, 

що впливають на конкурентне середовище ринку [2]. Г. Панічкіна та Е. 

Мазилкіна зазначають, що необхідно враховувати специфіку самої продукції, 

до якої зазвичай відносять: – інновації та ресурсомісткість; – пропозицію 

споживачам, крім основного товару додаткового супутнього товару, що 

приводить до підвищення загальної ціни, але стимулюються продажі; – 

наявність додаткових послуг з надання гарантії якості продукції, його після 

продажного обслуговування, доставки продукції та подовження термінів 

кредиту тощо; – наявність процедури контрольної перевірки якості продукції 

в процесі її придбання [3].  

Найважливішими завданнями комунікаційної політики просування 

товарів на закордонні ринки є: – інформування як повідомлення цільових 

споживачів про товари, що виробляються на підприємстві, про способи їх 
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використання, зміну цін: формування позитивного іміджу підприємства чи 

торговельної марки на зовнішньому ринку; – переконання як процес 

формування позитивного ставлення до марки товару чи послуги підприємства 

ЗЕД шляхом присвоєння певної цінності продукту для споживача, звернення 

його уваги на переваги товарів з метою заохочення до здійснення покупки 

цього товару; – нагадування – це повідомлення споживачам про товарні 

пропозиції підприємства ЗЕД, канали їх розподілу, певні акції та знижки з 

метою нагадування споживачам про товари підприємства у періоди 

міжсезоння та для підтримки поінформованості споживачів на високому рівні 

[6]. Сутність поняття «міжнародна комунікаційна політика» найбільш 

влучним є розкриття сутності комунікаційноїполітики як процесу передавання 

інформації цільовим споживачам з метою просування товару й досягнення 

цілей підприємства ЗЕД на закордонному ринку. 

Існують такі методи міжнародної маркетингової комунікації, які залежно 

від характеристики каналів передачі інформації поділяються на два основних 

види: 1) опосередковані (технічні), до яких належать реклама, стимулювання 

продажів, дизайн товару, паблікрілейшнз, мерчандайзинг тощо; 2) 

безпосередні (особисті), до яких належать виставки/ярмарки, презентації, 

переговори, відрядження, персональний продаж, використання яких є 

особливо важливим для експортерів-початківців, оскільки саме вони сприяють 

позитивному іміджу підприємства за кордоном і дають можливість дізнатися 

про очікування закордонних споживачів.  

Для формування позитивного результату комунікаційна програма 

просування товарів на міжнародних ринках має бути комплексною. І, як 

зазначає М. Мальська, сьогодні актуальним на Заході є поняття комплексу 

інтегрованих маркетингових комунікацій, що виникло внаслідок ускладнення 

просування товарів на сучасному світовому ринку [6]. У процесі розробки 

комунікаційної програми підприємств, що здійснюють просування товарів на 

міжнародний ринок, необхідно враховувати різні фактори, які впливають на 

вибір таким підприємством комунікаційних інструментів та їх співвідношення 
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в комунікаційному наборі: цільовий ринок, кон’юнктура, життєвий цикл 

продукції, рівень конкуренції, фінансові обмеження підприємства ЗЕД, 

галузева специфіка тощо. Деякі автори виділяють такі етапи комунікаційної 

стратегії (програми): 1) визначення мети й завдань; 2) вибір стратегії; 3) 

визначення комплексу комунікацій і його структури; 4) розробка та 

запровадження бюджету комунікаційних засобів; 5) аналіз результатів 

комунікації [4].  

Р. Кожухівська зазначає, що програма маркетингових комунікацій, 

визначається з урахуванням цілей підприємства, які залежать від його 

загальної політики [8]. Цілі Інтернет-комунікації є відправною точкою в 

комунікаційній стратегії, оскільки вони визначають усі інші параметри 

комунікаційної програми, а саме: цільову аудиторію, засоби поширення 

інформації, бюджет підприємства.  

Інформаційні та комунікаційні фактори як прояви глобалізації 

забезпечують створення взаємовідносин нового формату між учасниками 

ринку, що сприяє інтенсивному руху товарів та послуг за допомогою 

новоствореного механізму взаємодії між суб’єктами господарювання на 

основі інформаційного обміну. Інформаційне забезпечення учасників ринку в 

умовах глобалізації сформувало та поширило електронну комерцію за 

допомогою Інтернеттехнологій, що привело до створення віртуальної 

економіки (функціонування віртуальних магазинів та віртуальних банків), а 

отже, інформаційні системи підвищують інтерес до творчої діяльності та 

відкривають додаткові можливості співпраці. На думку І. Ярової, «стрімке 

зростання використання інформаційних технологій, зокрема, Інтернет-

технології у виробничо-господарській діяльності промислових підприємств як 

і в закордонних країнах, так і в Україні, зумовлюється підвищенням 

конкуренції й необхідністю створення та виведення нових продуктів на 

ринок».  

Використання інформаційних технологій на основі мережі Інтернет 

ініціював процес об’єднання всіх учасників ринку в єдину централізовану 
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світову комп’ютерну мережу, яка складається з незалежних робочих станцій, 

серверів, а також програмного забезпечення, що дає підприємствам змогу 

взаємодіяти та впливати на господарську діяльність одне одного. Така 

інформаційна взаємодія створює принципово нові канали збуту, доступдо 

яких одержує значна кількість потенційних споживачів, які мають можливість 

у режимі реального часу висловлювати свої відгуки, побажання та зауваження, 

а це, у свою чергу, дає йому можливість швидко адаптувати власну продукцію 

до потреб конкретних споживачів.  

Світові тенденції розвитку Інтернет-комерції підприємств свідчать про їх 

трансформацію у багатофункціональні Інтернет-портали, в межах яких 

акумулюється як інформаційний канал, так і інструмент просування 

підприємством продукції. Кожному конкретному підприємству ЗЕД 

необхідно обрати найбільш ефективний варіант моделі електронної 

присутності в мережі, зважаючи на особливості його функціонування, розмір 

такого підприємства та цілі просування товарів на зовнішні ринки.  

Отже, міжнародну маркетингову комунікацію слід розглядати як процес 

інформування, переконання, нагадування зовнішньому ринку та його 

споживачам про діяльність та продукцію, що виробляється конкретним 

підприємством. Формування та реалізація комунікаційної програми для 

просування товарів на зовнішній ринок має бути спрямована на забезпечення 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності в цілому. На нашу думку, 

сьогодні особливо важливим для підприємств ЗЕД є використання новітніх 

комунікацій для просування товарів на зовнішній ринок, оскільки це 

забезпечить гнучкість політики управління зовнішньоекономічною 

діяльністю, довгострокові орієнтири підприємства, зміцнення міжнародних 

партнерських стосунків. Важливість використання інформаційних технологій 

на основі мережі Інтернет. Це дає змогу об’єднати всіх учасників ринку в 

єдину централізовану світову комп’ютерну мережу, яка складається з 

незалежних робочих станцій, серверів, а також програмного забезпечення, що 

дає підприємствам можливість взаємодіяти та впливати на господарську 
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діяльність одне одного. Особливо актуальним для конкретного підприємства 

є необхідність вибору найбільш ефективного варіанту моделі електронної 

присутності в мережі, зважаючи на особливості функціонування такого 

підприємства та цілі просування товарів на зовнішні ринки. 

Список використаних джерел: 

1. П’ятницька Г. Просування товарів і торговельних послуг засобами 

інтернет-реклами / Г. П’ятницька // Товари і ринки. 2014. № 1. С. 49–59.  

2. . Магалецький А. Комунікаційна політика як ефективний інструмент 

підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного господарства / 

А. Магалецький // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://economy.nayka. cjm.ua/index.php.  

3. . Мальська М. Міжнародна маркетингова діяльність: теорія та 

практика: підручник / М. Мальська, І. Пурська – К.: Центр навчальної 

літератури, 2013.  182 с. –С. 183–288.  

4. . Лэйхифф Дж. Бизнес-коммуникации. Стратегии и навыки / Дж. 

Лэйхифф; пер. с англ. Е. Бугаевой, Т. Виноградовой. – СПб.: Питер, 2014. – 

686 с.  

5. Кожухівська Р. Цілі маркетингових комунікацій і використання 

Інтернет-реклами / Р. Кожухівська // Актуальні проблеми економіки. 2010. № 

7.  С. 120–126. 

6. Ярова І. Інтернет як інструмент просування продукції промислових 

підприємств / І. Ярова // Економіка України.2016.  № 12. С. 48–52. 

7.  Ярова І. Електронні бізнес-моделі просування продукції промислових 

підприємств / І. Ярова // Актуальні проблеми економіки. 2016. № 10. С. 240–

246.  

8. Ясин Е. Роль инноваций в развитиимировойэкономики / Е. Ясин, М. 

Снеговая // Вопросыэкономики. – 2012. – № 9. – С. 15–31. 

 

УДК 658.001.76(045) 

Федоренко Т.І. 



505 
 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено види та джерела інноваційних процесів, що мають 

місце на підприємствах, основні стадії впровадження інновацій у 

господарську діяльність підприємства. Визначено взаємозв’язок місії та цілей 

підприємства. Досліджено вплив факторів зовнішнього середовища на 

інноваційні процеси. Обґрунтовано доцільність створення організаційно-

економічного механізму, що забезпечує швидку адаптацію підприємства до 

умов зовнішнього середовища, що дає можливість зменшити невизначеність 

і ризик у господарській діяльності та забезпечити концентрацію ресурсів на 

обраних головних напрямах розвитку. Запропоновано модель оцінки 

зовнішнього середовища підприємства. Визначено основні етапи розробки та 

впровадження інноваційної стратегії підприємства, що у послідовній 

оптимізації процесів відбору інноваційних цілей, формування структури 

інноваційної стратегії, структурування запланованих інновацій за їх 

пріоритетністю забезпечує розподіл ресурсів в умовах ризику та 

невизначеності. Виділено функції управління інноваційним розвитком 

підприємства, що визначаються в залежності від реалізації обраної 

стратегії. 

Ключові слова: інновації, управління, інноваційний процес, оцінка, інноваційна 

стратегія. 

Обравши європейський вектор та проаналізувавши власні можливості 

таконкурентоспроможність, підприємства України усвідомили, що 

впровадженнята розвиток інноваційної діяльності – це один з головних 

факторів успішногозростання компанії, а інтеграція у виробництво 

інноваційних розробок веде засобою не лише підвищення 

конкурентоспроможності, а й допомагає вирішитинизку економічних, 

соціальних та екологічних питань. 
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Вивчення питання інноваційного управління напідприємствах знайшло 

відображення в працях такихучених: К. Рэдхэда, Г Савицької, В. Федоренка, 

П. Бідюка. Вчені доводять, що інноваційна діяльність підприємства покликана 

забезпечити його конкурентоспроможність на ринку. Разом з тим, методологія 

управління інноваційною діяльності підприємств на сучасномуетапі у 

вітчизняній літературі представлена недостатньо. 

Мета статті: дослідити процеси підготовки, обґрунтування, освоєння і 

контролю за впровадженням нововведення. 

Інновації створюють вартість і матеріальні багатства,спираючись на 

якусь форму змін (у будь-якій області – технології, матеріалів, цін, послуг, 

демографії або навітьгеополітики), формуючи новий попит або звертаючисьдо 

нових способів заміщення основного капіталу і використанню «зрілих 

ринків». Інновації сприяють переміщенню ресурсів у сферу більш високої 

продуктивності і прибутку.Саме інновації пояснюють причину, по якій 

рівеньвіддачі від інновацій у США, країнах Західної Європи іЯпонії був 

значно вищий у другій, а не першій половиніXX ст. Тенденція до зростання 

прибутку тісно пов’язаназ розвитком інтелектуалоємних виробництв, у яких 

важливі ресурси людського капіталу, навички, дорогі інформаційні секрети і 

ноу-хау. Вони пов’язані головним чином з довгими хвилями Кондратьєва, 

особливо з четвертою і п’ятою. 

Так, В.Г. Федоренко стверджує, що усю сукупністьпроцесів (явищ), що 

відбуваються на підприємствахрізних галузей народного господарства, можна 

умовноподілити на дві групи – традиційні та інноваційні. Традиційні процеси 

(явища) характеризують звичайне функціонування народного господарства, 

його галузей іпідприємств, а інноваційні – розвиток останніх на якісно новому 

рівні[7]. 

Протягом тривалого періоду,коли економіка функціонувала йрозвивалася 

переважно за рахунокекстенсивних факторів (застосування постійно 

зростаючого обсягу суспільних ресурсів – персоналу, виробничих фондів), у 

виробництві домінували традиційні еволюційні процеси. Оскільки 
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екстенсивні фактори практично себе вичерпали абостали економічно 

невигідними, розвиток та інтенсифікація сучасноговиробництва мають 

базуватися переважно на нових рішеннях у галузях технології, техніки, 

організаційних форм і методів господарювання. Опрацювання, прийняття та 

реалізація таких рішеньі становлять зміст інноваційних процесів [7]. 

Погодимося із Є.С. Ставровським в тому, що інноваційні процеси, які 

мають місце в будь-якій складній виробничо-господарській системі, є 

сукупністю прогресивних, якісно нових змін, що безперервно виникають у 

часіта просторі [5]. 

На думку А.М. Тімоніна, результатом інноваційнихпроцесів є новини, а 

запровадження їх у господарськупрактику визнається за нововведення. 

Інноваційні процеси започатковуються певними галузями науки, а 

завершуються у сфері виробництва, сприяючи прогресивнимзмінам 

останнього. Первинними імпульсами запровадження новин (нововведень) на 

підприємствах є не тількисуспільні потреби й результати фундаментальних 

наукових досліджень, а й використання зарубіжного прогресивного досвіду в 

галузі технології та організації виробництва, сучасних форм господарювання. 

За своїм характером інноваційні процеси, новини й нововведення поділяються 

на взаємопов’язані види [6], а саме:  

1. Технічні новини і нововведення проявляються у вигляді нових 

продуктів (виробів), технологій їхнього виготовлення, засобів виробництва 

(машин, устаткування,енергії, конструкційних матеріалів). 

2. Організаційні нововведення охоплюють нові методи й форми 

організації всіх видів діяльності підприємствта інших ланок суспільного 

виробництва (організаційніструктури управління сферами науки та 

виробництва,форми організації різних типів виробництва й колективної праці 

тощо): 

– економічні методи господарського управління наукою та виробництвом 

через реалізацію функційпрогнозування та планування, фінансування, 

ціноутворення, мотивації та оплати праці, оцінки результатівдіяльності; 
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– юридичні – нові та змінені закони, різноманітнінормативно-правові 

документи, що визначають і регулюють усі види діяльності підприємств та 

організацій. 

За масштабністю і силою впливу на ефективністьдіяльності певних ланок 

суспільного виробництва всі новини та нововведення П.І. Бідюк об’єднує у дві 

групи – локальні (поодинокі, окремі) та глобальні (великомасштабні). Якщо 

локальні новини (нововведення) ведуть переважно до еволюційних 

перетворень у сфері діяльностіпідприємств і через це не справляють якогось 

істотноговпливу на ефективність функціонування та розвитку 

цихпідприємств, то глобальні, що здебільшого є революційними (принципово 

новими), кардинально підвищуютьорганізаційно-технічний рівень 

виробництва та завдякицьому забезпечують суттєві позитивні зрушення в 

економічних і соціальних процесах [1]. 

Між окремими видами інноваційних процесів (новин,нововведень) існує 

відносно тісний взаємозв’язок.Технічні новини зумовлюють передовсім 

відповідніорганізаційні нововведення, а останні потребують, якправило, 

певних змін в економічному механізмі діяльності підприємств. Зокрема 

створення й розвиток гнучких автоматизованих виробництв на 

підприємствахрізних галузей спричиняють докорінні зміни в 

організаціїтехнічної підготовки виробництва, методах його поточного 

планування та оперативного регулювання, а такожзабезпечують перехід до 

безперервного (тризмінного)режиму роботи цехів з гнучкими виробничими 

системами. 

Широкомасштабна комп’ютеризація виробництва таінших сфер 

діяльності людини, на переконання К. Редхеда зумовлює появу нового виду 

господарювання – промислового сервісу й відповідних організаційно-

економічних форм його здійснення [3]. 

Г.В. Савицька зазначає, що ефективні технічні,організаційні та 

економічні нововведення неодмінно ведуть до помітних позитивних змін у 

соціальних процесах на підприємствах, а постійна актуалізація 
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нагальнихзавдань соціального характеру ініціює розв’язання таких за 

допомогою нових економічних рішень. Зрештою,усі нововведення на 

підприємствах, які зорієнтовано надинамічний розвиток і невпинне 

підвищення ефективності виробництва, мають спиратися на власні 

юридичніпідвалини, відповідні нормативно-законодавчі акти – інакше вони не 

справлятимуть належного впливу на масштаби та строки досягнення 

соціально-економічнихцілей діяльності підприємств та організацій [4, с. 405]. 

Отже, необхідно позитивно оцінювати активізацію законотворчих 

процесів в Україні, які сприяють якнайшвидшому переходу до соціально-

орієнтованих ринкових відносин між суб’єктами господарювання;розробку і 

схвалення пакета законів і механізмів їхньоїпрактичної реалізації, що 

визначають і регулюють діяльністьпідприємств та організацій усіхгалузей 

народного господарства. 

На переконання А.М. Бондаренко, будь-які локальні і глобальні 

нововведення різногоспрямування можуть забезпечувати максимально 

можливий прогресивний вплив на виробництвоза умови, якщо підприємства 

використовують їх постійно, комплексно й гармонічно. Найбільшийза 

наслідками безпосереднійвплив на результативність (ефективність) діяльності 

підприємствасправляють технічні та організаційні нововведення. Інші 

нововведення впливають на виробництво опосередковано (через ефективність 

нових організаційно-технічних рішень) [3]. 

Помітно посилюється впливнових технічних (технологічних)систем не 

лише на економічніявища, а й на соціальні процеси.Це потребує пильної уваги 

конструкторів нової технікидо показників її надійності, ергономічності та 

екологічності. 

Управління інноваційною діяльністю підприємства ґрунтується на 

інвестиційній стратегії, яка пов’язана з поточнимстаном підприємства, його 

діючою технічною, технологічною та фінансовою базою, фінансово-

господарськоюдіяльністю.Стратегія дає відповіді на основні питання, що 

завжди стоять перед дирекцією підприємства: 
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Продовжувати чи коригувати здійснювану діяльність? 

Якщо коригувати, то за якими напрямами? 

В яких обсягах продовжувати чи коригуватидіяльність? 

Які це дасть результати через рік, два, три? 

Які кошти для такого розвитку потрібні та де їхджерела? [6]. 

Навіть якщо приймається рішення нічого не змінювати на підприємстві, 

то це теж є стратегія, яка має бутиобґрунтована, досліджена та сформована. 

Інноваційною стратегією вважатимемо систему вибраних 

довгострокових цілей і засобів їх досягнення, щореалізуються в інвестиційній 

діяльності підприємства будівельної галузі. 

Доцільність інноваційної стратегії визначається такими критеріями: 

– узгодженість з фінансовими ресурсами, які можуть бути спрямовані на 

інвестиції; 

– ефективність, тобто узгодженість результатів і реальних витрат на їх 

досягнення; 

– визначеність за термінами досягнення встановленої мети; 

– оптимальність поєднання очікуваного досягнення потрібної 

прибутковості та можливих ризиків і невизначеності майбутнього періоду. 

Отже, завдання керівництвапідприємства – створити організаційно-

економічний механізм, якийзабезпечував би найшвидшу адаптацію фірми до 

змінюванихзовнішніх умов. Це створить можливість зменшити 

невизначеність іризик у господарській діяльності ізабезпечити концентрацію 

ресурсівна обраних головних напрямах розвитку. Без стратегічного 

планування підприємство втрачає перспективу розвитку. Стратегія 

визначаєшляхи досягнення головних цілейу такий спосіб, щоб 

забезпечитиєдину спрямованість дій усього колективу (підрозділів) 

підприємства. 

Сенс стратегічного планування полягає у створенні умов для стримування 

прагнення керівників до максимального поточного прибутку нашкоду 

досягненню довгостроковихцілей, в орієнтації їх більшою міроюна 
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передбачення майбутніх змінзовнішнього середовища, а не нареагування на 

зміни, що вже відбулися. Стратегічне планування допомагає установити 

обґрунтовані пріоритети розподілу завжди обмежених ресурсів з метою їх 

мобілізації для досягнення поставлених конкретних цілей. Важливим 

чинником загальногоуспіху стратегічного планування є те, що стратегія, 

розроблена вищою ланкою управління, має бути підтримана керівниками 

середньої ланки та всіма працівникамипідприємства. 

На рівні господарюючого суб’єкта здійснюється якперспективне 

(довгострокове) планування, так і поточне техніко-економічне планування, а 

також оперативновиробниче планування як деталізація розробок поточних 

планів підприємства в цілому, його великихцехів і малих виробничих 

підрозділів аж до робочогомісця. 

У поточних техніко-економічних планах (річних,квартальних, місячних) 

детально конкретизуються цілі ізадачі, поставлені перспективним планом. 

Поточні техніко-економічні плани (виробничі бізнес-плани) включають 

відомості про замовлення, забезпеченість їх матеріальними ресурсами, ступінь 

завантаження виробничихпотужностей, забезпеченості промислово-

виробничимперсоналом. У них також містяться розрахунки витратна 

виробництво, розрахунки прибутку, рентабельності,витрати на реконструкцію 

виробничо-технічної базипідприємства. 

Процес планування інноваційної діяльності як різновид процесу розробки 

та прийняття управлінськихрішень складається з наступних етапів (рис. 3). 

Зображена схема поєднує в собі як основні функції щодо розробки й реалізації 

плану підприємства, так і найважливішідії для їх практичного втілення. 

Розглянемо послідовнокожен з наведених етапів та з’ясуємо їх загальні 

характеристики. 

І етап: визначення місії. Коли на підприємстві починається процес 

планування, відправною точкою, як правило, є перегляд місії підприємства. 

Цікаво, що все починається з місії підприємства, але для того, щоб її 

розробити, нам потрібно розуміти інші елементи 
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стратегіїпідприємства.Зокрема провести аналіз внутрішніх 

можливостейпідприємства (продукції, виробничого потенціалу та ін.)та 

оцінити зовнішнє середовище (конкурентів, покупців,постачальників, товари-

замінники тощо). Таким чином,робота над місією підприємства починається 

після того,як вже виконано більшість робіт над складанням стратегії 

підприємства. Іншими словами, місію підприємстварозробляють тільки тоді, 

коли процес планування вжезавершено і схвалено керівництвом підприємства. 

Отже, по-перше, місія підприємства є статичним об’єктом на найближчі 

5 років, а тому процес створеннямісії підприємства має бути добре 

організованим і спланованим; по-друге, місія підприємства – це продовження 

стратегічної роботи на підприємстві, і може коригуватися в процесі 

стратегічного аналізу.До того, як керівництво підприємством 

розпочнерозглядати ресурси, необхідні для формулювання місії,необхідно 

з’ясувати, як місія підприємства має бути прив’язана до цілей підприємства. 

Після проведення початкового стратегічного аналізу напряму діяльності 

підприємства вибудовується піраміда цілей, на основі яких розробляється 

місія підприємства. 

Цілі підприємства можна розподілити на операційнізавдання та цілі. З 

них випливають завдання і робочі плани. Наведена піраміда цілей при більш 

детальному дослідженні легко трансформується в «дерево цілей». 

II етап: встановлення цілей. Відправна точка довгострокового планування 

– встановлення цільових показників. В умовах стабільної економіки 

вихідними данимидля цього слугують багаторічний досвід, середні 

темпиекономічного розвитку, умови кредитування, вимоги акціонерів до 

прибутковості акцій, національні особливості, конкурентні амбіції. В 

перехідній економіці длязбору інформації необхідно організувати спеціальні 

дослідження. 

Встановлення цілей в узагальненому вигляді передбачає проходження 

чотирьох обов’язкових етапів: 

а) виявлення та аналіз тенденцій, що можна спостерігати в оточенні; 
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б) встановлення загальної мети організації; 

в) побудова ієрархії цілей («дерева цілей»); 

г) встановлення індивідуальних цілей та завдань якінструменту 

забезпечення їхнього виконання [3]. 

Цілі повинні бути чітко сформульовані та кількісновимірювані. 

Наприклад, мають бути фінансові цілі, якіможна встановити, визначити, 

оцінити, задокументувати. Це – частка ринку, обсяг продажу за продуктами 

іпослугами, рівень рентабельності, прибуток та ін. Цільовіпоказники 

організації встановлюються виходячи з її становища на ринку і фінансових 

результатів. 

Як приклад, можна навести комплекс цілей підприємства: знизити 

витрати на виробництво продукції; стабілізувати виробництво і знизити 

простої; активізуватиперсонал; поліпшити сервіс, зменшити помилки при 

поставках [3]. 

III етап: аналіз внутрішніх можливостей підприємства.Для розробки та 

реалізації власної стратегії суб’єкта економіки необхідно володіти достатньою 

економічною масою і (або) високою економічною мобільністю. Економічна 

маса повинна дозволити йому протистояти ударамдинамічного і 

невизначеного зовнішнього середовища,неухильно дотримуватись 

стратегічного курсу. Економічна мобільність створює умови для ефективного 

маневрування в умовах змін, вміло ухиляючись від «дев’ятоїхвилі» ринкової 

стихії, використовуючи приховані можливості зовнішнього середовища та 

швидкість пересування. 

IV етап: аналіз зовнішнього середовища. Обґрунтований прогноз 

зовнішніх перетворень та наслідків їхвпливу на внутрішнє середовище 

підприємства дозволяє його керівництву підготуватися до змін умов 

господарювання, розробити необхідні напрями адаптації.Найбільша 

ефективність використання розробленихспособів адаптації досягається при 

своєчасному виявізовнішніх змін, що потребує створення на 

підприємствісистеми моніторингу зовнішнього середовища. Система 
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моніторингу зовнішнього середовища – це комплекс взаємопов’язаних 

централізованих заходів, спрямованих на постійний контроль стану факторів 

оточення підприємства та розробку способів адаптації до їхзмін [2]. 

Інноваційна стратегія підприємства має відображати зміст та основні 

напрями процесу інноваційного розвитку підприємства. 

Інноваційнийпроцес у різних сферах діяльності внаслідок 

розвиткунауково-технічного прогресу може проходити різні щодотривалості 

та розміру витрат етапи. У виробничому (інвестиційному) середовищі цей 

процес проходить такі стадії: 

– сертифікація (патентування) ідеї; 

– наукове та техніко-економічне обґрунтування нового продукту або 

технології; 

– експериментальне освоєння зразків; 

– доведення до промислового виробництва; 

– одержання нового продукту у необхідному обсязідля його 

комерціалізації. 

Інноваційний процес здійснюється в чотири стадії: 

І. Фундаментальні дослідження в академічних інститутах, вищих 

навчальних закладах, спеціалізованих лабораторіях. Бюджетне фінансування 

на безповоротнійоснові. 

II. Дослідження наказового характеру. Проводятьсяв усіх наукових 

організаціях і фінансуються як з бюджету, так і за рахунок замовників. 

Дослідження не завжди єпередбачуваними,тому носять ризиковий характер. 

III. Проводяться дослідно-конструкторські та експериментальні розробки 

в підрозділах науково-досліднихінститутів, спеціалізованих лабораторіях, 

підрозділах великих промислових підприємств тощо. 

IV. Проводиться процес комерціалізації, починаючиіз впровадження в 

виробництво, виходу на ринок та продажу продукту. 

Отже, інноваційна діяльність – це послідовність подій, підчас яких 

інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, технології, структури або 
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послуги і розповсюджується у господарській практиці і суспільній 

діяльності.Інновації створюють вартість і матеріальне багатство,спираючи на 

певну форму змін (у будь-якій області – технології, матеріалів, цін, послуг, 

демографії або навітьгеополітики), формуючи новий попит або звертаючисьдо 

нових способів заміщення основного капіталу і використанню «зрілих 

ринків». Інновації сприяють переміщенню ресурсів у сферу більш високої 

продуктивності та прибутку. 

Простий внутрішньо-організаційний інноваційний процес – це процес 

створення і використання нововведення умежах однієї організації 

(нововведення не має товарноїформи). Простий міжорганізаційний 

інноваційний процес передбачає відокремлення функцій створення і 

виробництва нововведення від функції його споживання. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД 

Обґрунтовано сутність і значення інноваційної діяльності підприємства. У 

дослідженні визначено основні етапи і тенденції впровадження інноваційної 

діяльності напідприємстві, проаналізовано сучасні проблеми впровадження 

результатів інноваційної діяльності. Визначено важливу роль впливу 

інноваційного розвитку на стійкість підприємства. Виявлено, що здатність 

вносити у свій бізнес інновації є одним з найбільш важливих інструментів для 

підтримки конкурентоспроможності підприємства. Інноваційний розвиток є 

ключовим фактором зростання і прибутковостіпідприємств.  

Ключові слова: інновації, управління, інноваційна діяльність, інноваційний 

процес, оцінка, інноваційна стратегія. 

Проблема підвищення ефективності інноваційної діяльності вітчизняних 

підприємств набуває принципового значення, оскільки її вирішення дасть 

змогу перейти до створення і використання більш високого рівня технологій, 

а отже, прискорити економічне зростання національної економіки. Саме 

активізація інноваційної діяльності наукової і виробничої сфер є важливим 

завданням та умовою становлення економічної незалежності України. 

Вирішення проблем активізації інноваційної діяльності підприємств – головна 

запорука здійснення успішних ринкових реформ, так як саме володіння 
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інноваціями, які є стимуляторами розвитку підприємства, забезпечує перемогу 

у конкурентній боротьбі. 

Вивчення питання інноваційного управління на підприємствах знайшло 

відображення в працях таких учених: Захарченка В. І., Корсікової Н. М., 

Меркулова М. М., Македона В. В., Валікова В. П. тощо. Вчені доводять, що 

інноваційна діяльність підприємства покликана забезпечити 

конкурентоспроможність на ринку, однак  Разом з тим, методологія 

планування інноваційною діяльності підприємств на сучасному етапі у 

літературі представлена недостатньо. 

Мета статті: дослідити підходи до розробки та реалізації інноваційної 

діяльності підприємства, визначити ключові аспекти, що впливають на його 

конкурентоспроможність. 

У сучасних умовах господарювання впровадженняефективних 

інноваційних технологій дозволяєпідприємству, з одного боку, одержати 

конкурентніпереваги: покращити конкурентну ситуацію на ринкусвого 

продукту та фінансовий стан, якісно підвищитивиробничий потенціал та 

потенціал персоналу тощо, а зіншого – вимагає значного часу та ресурсів. 

Щобзабезпечити високу ефективність інноваційних заходів,сьогодні зростає 

необхідність системного, своєчасногота комплексного аналізу інноваційної 

діяльностіпідприємства. 

Комплексний аналіз інноваційної діяльностіпідприємства має за мету 

обґрунтувати найбільшефективні напрями інноваційної 

діяльності,інноваційні програми і проекти фірми з використаннямкомплексу 

показників. Визначення стратегій – це процес, у якому враховуються всі 

аспекти зовнішнього та внутрішнього функціонування підприємства.  

Стратегія – це планування всіх найважливіших дій (підприємницьких, 

конкурентних, функціональних), які треба реалізувати, щоб забезпечити 

тривалий успіх організації. Встановлюючи стратегії, треба враховувати:  

1) типи реакцій на зміни умов у зовнішньому середовищі (в попиті, рівні 

конкуренції, законодавстві тощо) – як загрозливих, так і сприятливих: захист 
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проти негативного розвитку подій та сприяння реалізації позитивних 

тенденцій;  

2) варіанти розподілу ресурсів між підрозділами, відділами та 

напрямками діяльності з метою найефективнішого їх використання при 

сприянні досягненню стратегічних цілей;  

3) методи конкуренції в кожному з напрямків діяльності підприємства для 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства та адекватної реакції на 

загрозу з боку конкурентів (у тому числі своєчасно «вийшовши» з тих сфер 

діяльності, де підприємство не має серйозних конкурентних переваг і де 

криється потенційна загроза виживанню);  

4) варіанти нагромадження (втрати) необхідних внутрішніх можливостей 

підприємства для забезпечення конкурентоспроможності підприємства за 

рахунок більшої збалансованості окремих частин (підсистем) виробничого 

потенціалу як основи для досягнення синергії стратегічних напрямків 

діяльності.  

Планування в цих умовах – це процес, де збігаються інтелектуальні, 

інтуїтивні та раціоналістичні прийоми, які дають змогу поєднати формальний 

та неформальний аспекти управління, щоб забезпечити впорядкованість 

заходів щодо реалізації стратегій для досягнення поставлених цілей. Згідно з 

функціональним підходом до управління, планування, що є основною 

функцією, треба визначити змістовно та організаційно, залежно від умов 

функціонування підприємства та поглядів керівників на місце, роль та 

значення цієї функції для розвитку підприємства [2]. 

Стратегічне планування можна розглядати як систему дій і рішень, що 

приймаються на верхньому ієрархічному рівні управління з метою розробки 

стратегічного плану на певну перспективу, який містить конкретні кроки з 

реалізації стратегічних цілей і завдань організації. Процес стратегічного 

планування спирається на результати виконання попередніх стадій 

інноваційного менеджменту - аналізу та прогнозування інноваційного 
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розвитку підприємства. Найважливіші принципи стратегічного планування 

такі:  

1) адаптація інноваційного підприємства до зовнішнього середовища;  

2) стабільність, що забезпечує правильний вибір напрямку розвитку 

науки як внутрішнього компонента виробництва, а також ринків збуту 

продукції;  

3) обґрунтованість ринку;  

4) селективність, виділення ключових факторів, проблем і завдань певних 

стратегічних зон господарювання (сегментів ринку), що дозволяє визначати 

пріоритетні напрями розвитку організації;  

5) варіантність планових розрахунків з погляду досягнення цілей 

організації, постійної конкурентоспроможності, фінансового забезпечення та 

інших критеріїв [3].  

Розробка і реалізація інноваційної стратегії малої фірми неможлива без 

інвестиційних вкладень, тому щоб інноваційна стратегія виступала як вагомий 

фактор ефективності, мале підприємництво має розглянути можливості 

здійснення взаємопов’язаних інвестицій в різні сфери своєї діяльності 

(розробка або придбання технологічних інновацій; створення сучасної 

організаційно – виробничої структури; створення збутової і маркетингової 

мережі). 

У процесі інноваційної діяльності можна розвиватись з найбільшою 

результативністю, якщо буде чітко орієнтуватись на певний об’єкт і 

враховувати вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Найбільш характерними показниками інновацій є: новизна, можливість 

модифікації, можливість дифузії, прогресивність, конкурентоспроможність, 

адаптивність до нових умов виробництва, а також показники економічної, 

соціальної і екологічної ефективності. Зазначені показники впливають на 

кінцеві результати діяльності підприємства: на собівартість і ціну продукції, її 

якість, обсяг продажів і прибутку , рівень рентабельності [5].  
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Успіх інноваційної стратегії підприємства залежить від обсягу та 

доступності необхідних ресурсів, якими володіє підприємство, від здатності 

до швидких змін, гнучкості менеджменту і його адаптації до нових умов, 

неординарності створюваних інноваційних рішень, вміння оцінити і 

спрогнозувати комерційну вигоду, ефективності організаційно – 

управлінських механізмів, завдяки яким реалізуються інноваційні проекти, 

рівня розвитку інноваційної інфраструктури, яка підтримує діяльність 

підприємств цієї сфери [4].  

Стратегію підприємства можна подати у вигляді сукупності гіпотез про 

причини і наслідки. система оцінки має чітко і ясно визначити співвідношення 

між цілями і критеріями їх досягнення в різних напрямах, щоб вони були 

реальними і ними можна було управляти. У результаті проектування 

визначається конкретна безліч стратегій, кожна з яких може бути реалізована 

за допомогою різних, добре відомих методів. З цієї множини, як правило, 

обирається одна стратегія за певним набором критеріїв.Виходячи з цього, 

пропонується дещо інший шлях реалізації інноваційної стратегії, а саме – 

побудову нової стратегії, до якої увійдуть елементи з усіх можливих стратегій.  

Критерій відбору застосовуватиметься не до усієї стратегії, а до окремих 

її елементів, тим самим знижуючи вірогідність помилки до мінімального 

значення. Саме ця, знову побудована стратегія, яка називається комбінованою, 

буде інноваційною стратегією, що підлягатиме реалізації. Для побудови 

комбінованої інноваційної стратегії підприємств існуючі стратегії необхідно 

поділити на елементи. Елементи стратегії – це набір заходів, який служить 

поштовхом до дій для менеджменту підприємства, тобто ті заходи, які 

виконуються в процесі функціонування підприємства.  

Для поділу стратегії на елементи застосовується метод, відомий як 

«збалансована система показників» (ЗСП), або модель Нортона-Каплана. до 

нашого завдання не входить реалізація стратегії за допомогою цього методу, а 

саме побудова стратегічних карт, вони досить детально описані в науковій 

літературі. Потрібно адаптувати ЗСП для своїх цілей – побудови комбінованої 
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інноваційної стратегії підприємства основне призначення зазначеної 

концепції полягає у втіленні стратегічних орієнтирів менеджменту 

підприємства в реалії господарської діяльності, а також логічному поєднанні 

визначеної стратегії з вартісними показниками та поточною діяльністю.  

Алгоритм реалізації інноваційної стратегії за допомогою ЗСП. 

Визначення ключових етапів діяльності підприємства. Для реалізації 

інноваційної стратегії підприємства необхідно виділити основні аспекти його 

діяльності, відібравши ті з них, які розглядатимуться при побудові моделі 

ЗСП. Початкова модель Нортона-Каплана містить чотири аспекти –

фінансовий аспект, відносини з клієнтами, організація внутрішніх бізнес-

процесів, навчання і розвиток [2].  

Розробляючи інноваційні стратегії, необхідно врахувати такі їх 

особливості:  

1) стратегії підприємств перебувають під впливом змін у навколишньому 

середовищі. Вони можуть самі формувати ці зміни своїм активним впливом 

або відгукнутися у формі реакції (стратегії пристосовування). Зміни 

навколишнього середовища можуть бути такими, що вже наступили, або ще 

тільки очікуються.  

2) стратегії дають можливість встановити, яким чином можна ввести в 

дію наявний потенціал з урахуванням існуючих і очікуваних у  майбутньому 

сильних та слабких сторін з тим, щоб виконати наміри підприємства.  

3) стратегії підприємства дають лише загальний напрям, за яким 

розвивається підприємство. Тому вони мають доповнюватися заходами 

тактичного порядку.  

4) мета стратегій підприємства – формування стійкого потенціалу успіху 

з урахуванням його переваг перед конкурентами [3]. Технічне переоснащення 

набуває все більшої актуальності для виробництв в умовах сучасної ринкової 

економіки.  

Конкуренція на ринку з кожним роком стає більш жорсткішою і вимагає 

від виробника зміцнення своїх позицій у різних аспектах. Зокрема, важливим 
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моментом стає необхідність здійснення технічного переоснащення. Завдяки 

його впровадженню пришвидшується процес виробництва, знижуються 

витрати та підвищується якість продукції. Саме завдяки кращої якості може 

підвищитися попит на продукцію підприємства. Технічне переоснащення - 

сукупність заходів, який здійснюються за відсутності розширення 

виробництва, що направлені на підвищення технічного та економічного рівня 

деяких виробництв, цехів на основі впровадження новітніх технологій, 

обладнання, автоматизації виробництва, оновлення та заміни застарілого 

обладнання з метою підвищення ефективності виробничого процесу, 

покращення виробничих потужностей, розширення асортименту та 

покращення якості продукції, що в свою чергу підвищить продуктивності 

праці, зниження кількості використаних матеріалів і собівартості продукції, 

економії ресурсів [2].  

Оборонна стратегія допомагає утримувати конкурентні позиції на ринках 

що вже освоєні підприємством. Характерною особливістю даної стратегії є 

знаходження оптимального значення таких показників - «витрати — 

результат» в процесі інноваційної діяльності. Головна мета оборонної стратегії 

через технічне переоснащення є вчасна реакція фірми на дії  конкурентних 

компаній та аналіз технічних новинок у галузі діяльності підприємства[4]. 

Отже успіх інноваційної стратегії малого підприємства залежить 

відобсягу необхідних ресурсів, якими володіє підприємство, від здатності 

дошвидких змін, гнучкості менеджменту, неординарності 

створюванихінноваційних рішень, вміння оцінити і спрогнозувати комерційну 

вигоду,ефективності організаційно – управлінських механізмів, завдяки 

якимреалізуються інноваційні проекти, рівня розвитку 

інноваційноїінфраструктури, яка підтримує діяльність підприємств цієї сфери. 

Тобто, вибір та розробкастратегії складний процес до якого потрібен 

обґрунтований підхід. 
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В статті на основі аналізу історичних передумов та детермінант  

формування корпоративної організації бізнесу визначено специфіку 

становлення інституту корпоративного управління в Україні.  
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колективна менеджерська власність, концентроване зовнішнє володіння, 

розосереджене володіння 

 

В сучасних умовах корпоративні структури в сфері обслуговування 

найбільше проявили свою ефективність на транснаціональному та 

національному рівнях, утворюючи основну форму організації бізнесу та 

створюючи близько 2/3 світового валового суспільного продукту. Таким 

чином, корпорації перетворилися на основну економічну силу світу. 

Корпоративні форми отримали переважний розвиток за рахунок наступних  

переваг: 

- можливість залучення розрізнених невеликих капіталів для організації 

великих ефективних виробництв; 

- орієнтація на максимізацію прибутку в інтересах власників, акціонерів; 

- високий ступінь економічної надійності; 

- висококваліфікований менеджмент; 

- можливість ефективного використання руху капіталу на фондовому 

ринку; 

- можливості формування найбільш ефективної структури виробництва, 

що знайшла своє вираження в ефективній технологічній взаємодії економічно 

пов'язаних підприємств і виробництв, використанні інноваційно-

технологічного розвитку для підвищення ефективності корпоративного 

бізнесу. 

Проблеми концентрації виробництва, їх економічні та політичні наслідки 

з початку формування найбільших корпорацій - кінця Х1Х століття є 

предметом досліджень економістів і послужили основою розробки теорій 

досконалої і недосконалої конкуренції, систем протидії монополізації ринків, 
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вивчення об'єктивних процесів послідовного розвитку корпоративного 

бізнесу. Вони розглядаються в працях зарубіжних і вітчизняних учених. 

Дослідження проблем розвитку економіки в умовах монополізації та 

корпоратизації ринків, їх економічних наслідків вивчалися в працях 

І.Ансоффа, Дж. Гелбрейта, А.Ідрісова, П.Друкера, Ю.Райса, Дж.Робінсон, 

Й.Шумпетера, Л. Федулової,  З. Шершньової та ін. 

Метою статті є комплексний аналіз історичних передумов та детермінант, 

що визначили специфіку становлення інституту корпоративного управління в 

Україні.  

Неможливість захисту прав власності в умовах високої інфляції та 

економічного спаду в перехідний період України стимулювали власників 

акцій до концентрації капіталу заради отримання легітимного контролю над 

підприємствами. 

При втіленні приватизації в життя України за основу була взята англо-

американська модель, котра передбачає перерозподіл власності через 

механізми фондового ринку, а не прямий її продаж. Основний акцент при 

виборі моделі ставився на те, що корпоративна структура не корелює з 

національними та іншими особливостями. Разом з тим, практичний досвід 

багатьох розвинених країн, доводить протилежне - при формуванні інституту 

корпорацій необхідно враховувати специфіку історичного розвитку. 

Створити вчасно відповідні фінансові ринки в країні не вдалося: перетік 

капіталів пішов не через них, а через захоплення власності в умовах 

недосконалого механізму банкрутства. До того ж корпоративні структури 

через високе фіскальне навантаження стали ухилятися від оподаткування [3]. 

В результаті, вітчизняний корпоративний сектор розвивався шляхом 

формування великого акціонера з  контрольним пакетом акцій, а їх інтереси 

почали взаємодіяти з менеджерами, що сприяло формуванню ключових 

механізмів корпоративного управління. На даний момент в Україні 

формуються два протилежні підходи. Перший з них пов'язаний з 

концентрацією акціонерного капіталу, яка передбачає мінімум правових 
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засобів захисту акціонерів (континентальна модель); другий - з англо-

американською правовою традицією характеризується максимізацією засобів 

правового захисту міноритарних акціонерів. Поєднання цих підходів призвело 

до унікальної ситуації взаємної нейтралізаціі [1]. 

Стан корпоративного управління  в Україні характеризується такими 

ознаками: 

1. Злиття банківського і промислового капіталів призвело до формування 

великих корпоративних структур. В наслідок чого основні галузі поділилися 

за сферами впливу між олігархічними угрупованнями, котрі ведуть між собою 

боротьбу за переділ власності і вплив на вищі ешелони влади. При цьому було 

втрачено національну ідеологію, ділову мораль, норми і цінності, а, отже, 

корпоративні утворення стали інструментом збагачення олігархів, а не на 

засобом досягнення національних цілей; 

2. Відсутність чітких меж між політичною сферою і ринком, особлива 

роль держави. Це означає, що держава, володіючи пакетом акцій, не бере на 

себе відповідні функції корпоративного управління, а воліє передавати їх в 

довірче управління генеральним директорам. В результаті виникає феномен 

влади-власності в так званих «природні монополії»; 

3. Виведення фінансових ресурсів за межі країни користуючись 

перевагами режимів оподаткування, а потім, по мірі необхідності, 

реінвестуються в корпорації у формі кредитів іноземних банків або прямого 

вкладення іноземного капіталу. Разом з цим, вітчизняна економіка відчуває 

брак інвестиційних ресурсів [6]. 

4. В результаті відсутності контролю з боку акціонерів і фондового ринку 

створилися передумови для опортуністичної поведінки менеджерів, тобто, 

максимізації ними власної корисності в збиток інтересам акціонерів [2]. Таким 

чином, виникла структура власності, яка не тільки не відповідає критеріям 

економічної ефективності, але й створює передумови для загострення 

соціально-економічних проблем в середньо-і довгостроковій перспективі [4]; 
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5. Посилення монополістичних тенденцій в економіці. Однією з 

найважливіших завдань приватизації та економічної реформи було 

забезпечення конкуренції, розвиток підприємництва та приватної ініціативи, 

натомість, прийшов монополізм олігархічний;  

6. Невизначеність гарантії статусу власності, який покликаний  посилити 

контроль над активами з боку нових власників  та переорієнтувати їх 

поведінку до економічної ефективності. 

Інтенсифікація в корпоративних структурах переділу власності та зміни 

топ-менеджменту посилила вплив вищезазначених особливостей на реальний 

корпоративний контроль. Тому в даній ситуації буде цікавою наступна 

класифікація корпоративного контролю у вітчизняних компаніях [5]: 

- Модель I - «приватне підприємство», в якому поєднані функції власників 

і керуючих. Контрольний пакет акцій зосереджений в руках власника-

директора; 

- Модель II - «колективна менеджерська власність», в якій також поєднані 

функції власників і керуючих, але контрольний пакет акцій зосереджений в 

групі з 4-5 вищих менеджерів; 

- Модель III - «концентроване зовнішнє володіння», при якому зовнішній 

власник розпоряджається контрольним пакетом акцій, а менеджери є лише 

найманим персоналом або власниками дрібних пакетів акцій; 

- Модель IV- «розосереджене володіння», при якому контроль фактично 

належить менеджменту підприємства в такій пропорції: власниками 

середнього пакету акцій (5-15%) є команда менеджерів,  решта акцій 

зосереджена серед  інсайдерів, представників державних органів, 

інституційних інвесторів або інших власників.  

Механізмом, що забезпечує зв'язок між акціонерами та виконавчим 

менеджментом виступає Рада директорів, яка є органом контролю за  

діяльністю корпорації. В Україні, як в решті країн пострадянського простору, 

Рада директорів завжди перебуває під сильним контролем домінуючих 

власників. Разом з цим, в бізнес середовищі розуміють, що вузький погляд на 
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корпорацію і обговорення  проблем в постійному колі  заважає визначенню 

перспектив розвитку. Тому Рада директорів може виконувати експертно-

консультативну роль, куди запрошують зовнішніх експертів, що володіють 

ситуацією на ринках ресурсів, ринках збуту, інвестиційною ситуацією. 

Діяльність незалежних директорів підтримують мажоритарні власники 

корпорацій, на відміну від директорів, що виключно захищають права 

міноритарних акціонерів. 

За даними Державної Служби Статистики України, у вітчизняних 

компаніях за рахунок власних коштів фінансується 59,7%, кредитів банків 

17,1%, коштів іноземних інвесторів -1,7%. Ще одним вагомим джерелом є 

кошти інших підприємств,  їх сумарна частка складає майже 3,8% інвестицій. 

Це свідчить про те, що підприємства фінансуються не тільки з власного 

прибутку та амортизації, а з коштів тієї бізнес-групи, до якої вони входять. 

Таким чином, реструктуризацію бізнесу та розвиток фінансують самі компанії 

та їх акціонери. Частка емісії акцій і облігацій не перевищує 1-2% в інвестиціях 

в основний капітал. Кошти, які отримані від корпоративних облігацій, реально 

використовуються або у фінансуванні оборотних коштів, або для різного роду 

внутрішньокорпоративних дій з перебудови бізнес-груп. В результаті 

вітчизняні корпорації в більшості є закритими для зовнішніх інвестицій і 

зовнішнього спостерігача, непривабливими для потенційних та існуючих 

міноритарних акціонерів, права яких часто порушуються. У цілому, можна 

констатувати досить складну ситуацію зі станом корпоративного управління в 

Україні. 

Традиційні точки зору на корпоративне управління для українських 

компаній не підходять через те, що основою побудови вітчизняних систем 

корпоративного управління переважно є реальна влада, здатність впливати 

зацікавлених осіб на всі сфери діяльності корпорації та на саму систему 

управління. Виходячи з цих міркувань, є доцільним запропонувати  

класифікацію станів системи корпоративного управління, засновану на 
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критерії концентрації корпоративної влади, тобто, ступеню акумуляції 

корпоративної влади в руках зацікавлених осіб: 

- корпоративне управління з внутрішнім центром влади. Цей стан системи 

передбачає наявність одного центру влади всередині корпорації з 

необмеженим контролем над її діяльністю; 

- корпоративне управління із зовнішнім центром влади. Відмінною 

особливістю даного стану системи корпоративного управління є наявність 

необмеженої влади у зовнішнього відносно корпоративної структури центру 

влади ( інвестора, кредитора, органу державної влади, тощо); 

- колегіальне корпоративне управління. Оптимальний стан системи 

корпоративного управління, що передбачає баланс корпоративних інтересів 

при прийнятті управлінських рішень. Специфічними особливостями 

управління є як зовнішні, так і внутрішні центри влади, жоден з яких не здатен 

самотужки зробити вирішальний вплив на зміну системи корпоративного 

управління.  

Висновки. Узагальнення дослідження основних особливостей 

становлення системи корпоративного управління в Україні свідчить, що 

найважливішими характеристиками цього процесу стали: відсутність 

сформованих традиційної бізнес-культури; розосередженість акціонерної 

власності; недостатній розвиток інституційного середовища; державна 

протекціоністська політика як активний чинник розвитку корпоративних форм 

і норм корпоративного управління; вплив зовнішньоекономічного середовища 

та практика запозичення західних норм без відповідної адаптації до 

традиційно сформованих інститутів.  

В результаті виникає значне коло формальних власників, які, зазвичай, не 

мають реальних механізмів впливу на процес управління корпорацією, а. 

патерналістська політика держави сприяє формуванні моделі інсайдерського 

контролю, що призводить до переорієнтації корпоративного бізнесу на 

створення більш «інвестиційно закритих» організаційних форм та форм 

корпоративного контролю. Натомість, корпоративне управління функціонує 
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не як система контролю за ефективністю використання прав власності, а як 

інституційний механізм перерозподілу капіталів та збереження (консервації) 

контролю над ними.  

На мою думку, сучасні перспективи розвитку вітчизняного 

корпоративного управління випливають з його певної сутності і пов'язані зі 

специфічним підходом, при якому основою побудови корпоративного 

управління є наявність реальної влади і ступінь її ентропії. 

Таким чином, досліджені нами особливості побудови систем управління 

в сучасній корпоративній структурі розкривають багатогранність і 

комплексність діяльності корпорацій, важливість і складність процесів 

корпоративного управління. Виходячи з цього, ми повинні відзначити 

необхідність наукового підходу до організації системи корпоративного 

управління на сучасному етапі розвитку економіки, необхідність проведення 

комплексної її (системи) оцінки. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕПЛИЦЬКОГО РАЙОНУ 

Статтю присвячено дослідженню формуванню доходів та здійснення 

витрат Теплицького району. Досліджено стан децентралізації району. 

Виокремлено виклики та загрози сталому економічному зростанню, що 

можуть призвести до негативних наслідків в економіці Теплицького району. 

Ключові слова: місцевий бюджет, децентралізація, доходи бюджету, 

видатки бюджету,об’єднані територіальні громади  

На сучасному етапі Україна відповідно до основних положень 

Європейської хартії місцевого самоврядування продовжує спрямовувати свої 

зусилля на реалізацію євроінтеграційного курсу з розвитку місцевої і 

регіональної демократії. І саме децентралізація є сьогодні однією з 

найуспішніших реформ, яка ефективно впроваджується в країні. Основою цієї 
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реформи стала фінансова децентралізація, яка в цьому аспекті передбачає 

процес розподілу функцій, повноважень, фінансових ресурсів і 

відповідальності між центральним та місцевими рівнями управління, в 

результаті чого відбувається не тільки підвищення ефективності управління 

бюджетними коштами на місцях, а й зменшення впливу центру на розвиток 

регіонів і регіональної економіки[1]. 

Питанням реалізації політики фінансової децентралізації приділено увагу 

у працях багатьох вітчизняних учених, таких як Я. Арабчук, Г. Возняк, М. 

Коніна, І. Луніна, Н. Слободянюк та ін. Дослідженням нормативно-правового 

забезпечення у сфері діяльності територіальних громад в Україні займалися 

такі вітчизняні вчені, як Н. Гончарук, Р. Гришко, С. Серьогін, Д. Скупченко, 

Л. Сухарська та ін. 

Метою статті є вивчення економічного розвитку Теплицького району та  

удосконалення процесів фінансової децентралізації в контексті необхідності 

реформування системи влади в Україні. 

Одна із загальновстановлених парадигм розвитку та становлення сучасної 

демократичної держави полягає в пошуку механізмів ефективності влади, 

насамперед через побудови оптимального балансу централізації та 

децентралізації влади. Розвиток місцевого самоврядування як ефективної й 

максимально наближеної до людей місцевої влади є одним із визначальних 

пріоритетів здійснення адміністративної реформи, становлення України як 

демократичної держави. Без реформування місцевого самоврядування, 

здійснення процесів децентралізації та деконцентрації неможливо подолати 

негативні процеси в соціально-культурному та економічному розвитку 

територіальних громад на місцях. 

Носієм права на місцеве самоврядування та первинним елементом 

системи місцевого самоврядування в Україні є територіальна громада. Однак 

попри такий її статус ні конституційне, ні нормативне визначення 

територіальної громади не задовольняють суспільних потреб. 
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Станом на 01.01.2019 р. у Вінницькій області функціонує 35 ОТГ. Загалом 

Вінницька область посідає 10 місце в Україні за кількістю створених ОТГ. 

Водночас одним з найбільших негативних факторів є мала чисельність 

населення в цих громадах. 19 ОТГ або 45,2% налічує менше 5 тисяч осіб. Це 

пояснюється негативим сальдо народжуваності та смертності, що показують 

райони (крім Шаргородського), процесами урбанізації (в Україні наявна 

тенденція до скорочення сільського населення та зростання міського). 

Враховуючи подрібненість територій місцевих рад області (для прикладу 

Запорізька область при майже однаковій площі налічувала 321 територіальну 

громаду), ОТГ Вінниччини покривають лише 17,2% площі. Нерідкою на 

Вінниччині є факт об’єднання двох чи трьох сільських територіальних громад. 

Зрозуміло, що після завершення реформи адміністративно-територіального 

устрою в 2020 році конфігурація функціонування базового рівня має набути 

кінцевого вигляду. Таким чином постає питання щодо розширення територій 

ОТГ[2]. 

Теплицький район підтримав реформу децентралізації одним із останніх 

у Вінницькій області. Зокрема, станом на 30.06.2019 року у Теплицькому 

районі  утворено дві об’єднані територіальні громади:  

1. Теплицьку громаду, до складу якої  увійшли  такі  населені  пункти:  

смт.  Теплик, с.  Веселівка,с. Костюківка, с. Пологи,с. Росоша, с. Сокиряни, с. 

Стражгород, с. Удич. 

2. Соболівську сільську об’єднану територіальну громаду, до якої 

увійшли села Соболівка та Антонівка [3]. 

Задля зрозумілості здійснимо аналіз економічних показників 

Теплицького району за 2018 рік (з наведенням показників у динаміці). 

Протягом 2018 року зусилля районної державної адміністрації спільно з 

органами місцевого самоврядування були направлені на вирішення 

конкретних питань розвитку економіки і поліпшення добробуту населення 

району. Як результат, в районі вдалось зберегти соціальний спокій та 

політичну стабільність, незважаючи на значну кількість непростих проблем.  
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Загалом станом на 01.01.2018 року до бюджету Теплицького  району 

мобілізовано 255 205,8 тис. грн., що становить 119,4% до показника 2017 року 

у зіставних умовах . 

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2017 року у 

зіставних умовах надходження власних та закріплених доходів станом на 

01.11.2018 року зросли на 10 144,5 тис. грн. (на 17,6% у відносному 

вираженні). Росту досягнуто в основному за рахунок податку на доходи 

фізичних осіб (кошти зросли на 6 001,1 тис. грн.), єдиного податку (кошти 

зросли на 2 414,0 тис. грн.), податку на майно 1 210,0 тис. грн. ( в тому числі 

за рахунок плати за землю нам 866,3 тис. грн.) [3]. 

Основні джерелами наповнення бюджету Теплицького району наведені 

на рис. 1. 

Рисунок 1 – Структура власних надходжень Теплицького району  

у 2018 році 

 

Основним джерелом наповнення бюджету району (54,4% в загальній сумі 

власних надходжень) є податок на доходи фізичних осіб, якого станом на 

01.01.2019 р. надійшло 36 932,8 тис. грн., що складає 101,3% уточненого плану 
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2018 ріку (план 36 450,5 тис. грн.). У порівнянні з аналогічним періодом 2017 

р. у зіставних умовах надходження по даному виду надходжень  зросли на 19,4 

% або 6 001,1 тис. грн.  

За рахунок внутрішніх податків на товари та послуги (акцизного податку) 

станом на 01.01.2019 року надійшло 981,9 тис. грн., що складає 107,9%. У 

порівнянні з аналогічним періодом 2017 р. надходження зросли на 9,3 % або 

83,7 тис. грн.  

Податку на  майно на звітну дату надійшло 10 582,6 тис. грн.., що  при 

плані 9 369,9 тис. грн. становить 112,9%. Понад план надійшло 1 212,7 тис. 

грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2017 р. спостерігається збільшення 

надходжень по даному виду доходів на 1 210,0 тис. грн. або на 12,9% .  

Єдиного податку  при плані 15 315,1 тис. грн. надійшло 18 008,8 тис. грн., 

що складає 125,2% виконання. Понад план надійшло 2 693,7 тис. грн. В 

порівнянні з аналогічним періодом 2017 р. спостерігається збільшення 

надходжень по даному виду доходів на 2 414,0 тис.  грн. або на 15,5% .  

Плати за надання адміністративних послуг  за звітний 2018 рік надійшло 

983,4 тис. грн., що складає  103,1%. Понад план надійшло 29,4 тис. грн. В 

порівнянні з аналогічним періодом 2017 р. спостерігається збільшення 

надходжень по даному виду доходів на 165,3 тис. грн. або на 20,2% .  

За 2018 рік проведено видатків по Теплицькому районі в сумі 245 738,5 

тис. грн., в т.ч.:  

- органи місцевого самоврядування – 16 422,3 грн.; 

- освіта – 70 177,2 грн.; 

- охорона здоров’я – 26 214,5 грн.; 

- культура і мистецтво – 6 254,7 грн.; 

- соціальний захист – 113 046,4 грн.  

Важливим пріоритетом у роботі Теплицького району є проектно-грантова 

діяльність. Питання розвитку території – один із основних напрямків роботи 

районної влади. Значно активізувалась участь територіальних громад району 

в різноманітних конкурсах по отриманню коштів з обласного бюджету, а 
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також коштів різноманітних фондів під різні програми на умовах 

співфінансування. в 2018 році від району подано 37 проектів  у рамках 15 

обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад з них пройшли 

9 на загальну суму 4565,1 тис.грн.  На реалізацію даних проектів з районного 

бюджету  виділено  1120,0 тис. грн., з обласного бюджету  1303,1 тис. грн.[4]. 

Основною метою програми економічного і соціального розвитку 

Теплицького району на 2019 рік є забезпечення структурних зрушень в 

економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для 

збалансованого зростання, розв’язання соціальних проблем та підвищення 

добробуту населення.   

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись через реалізацію 

пріоритетів у сфері державної політики з питань оборонної роботи,  соціально-

гуманітарній сфері, економічній сфері, сфері природокористування та безпеки 

життєдіяльності людини та сфері розвитку громадянського суспільства. 

Нами виокремлено можливі виклики та загрози сталому економічному 

зростанню, що можуть призвести до негативних наслідків в економіці 

Теплицького району:  

Зовнішні загрози розвитку: 

  ескалація бойових дій на сході України;  

  зменшення зовнішньої підтримки у випадку гальмування реформ: 

неотримання запланованого фінансування від МВФ, звуження можливостей 

доступу до міжнародних ринків капіталу;  

 нестабільність кон’юнктури на світових ринках та зниження світових 

цін на продукцію основних статей вітчизняного експорту;  

  високу експортну залежність української економіки, погіршення умов 

та уповільнення темпів зростання виробництва;  

  значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у 

Пенсійному фонді, інших фондах державного соціального страхування;  
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  несприятливі погодні умови, і як наслідок скорочення прогнозованих 

обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та зменшення її 

надходження на переробні підприємства;  

  збільшення ціни на енергоресурси через загострення економічної 

ситуації у світі.  

Внутрішні чинники, які можуть призвести до загрози розвитку:  

  втрати податкових надходжень через значну кількість збиткових 

підприємств та «нульовиків», зростання податкового боргу призведе до 

незабезпечення фінансовими ресурсами надходжень до бюджету та 

скорочення фінансування окремих програм;  

  несприятливу цінову ситуацію на ринку сільгосппродукції, пально-

мастильних матеріалів та інших матеріально-технічних ресурсів;  

  низький рівень купівельної спроможності населення;  

  обмеженість фінансових ресурсів (відсутність дешевих кредитів), 

недостатня державна підтримка аграрної галузі;  

  низька інвестиційна привабливість та можливість розширення 

масштабів залучення іноземного капіталу;  

  відсутні громадські організації, які б займалися питаннями 

євроінтеграції та міжнародного співробітництва в районі;  

  недостатня поінформованість вітчизняних та іноземних бізнес кіл 

щодо інвестиційного потенціалу району;  

  зменшення можливості інвестування галузей економіки за рахунок 

внутрішніх ресурсів;  

  виділення коштів субвенцій з бюджетів усіх рівнів наприкінці 

календарного року, що практично унеможливить повне їх використання в 

цьому році;  

  небезпечно низький рівень платоспроможності підприємств та 

населення, низький рівень заощаджень;  
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  розбалансування системи організаційно-технічного, фінансово-

кредитного і науково-дослідницького обслуговування аграрної галузі;  

  непривабливість сільськогосподарських товаровиробників, як клієнтів 

комерційних банків, через залежність їх господарювання від природно 

кліматичних умов, відсутність страхування ризиків, можливість неповернення 

кредитів;  

  недостатній рівень впровадження ґрунтозахисної техніки, що 

призводить до зростання ерозії сільськогосподарських земель;  

  падіння курсу національної валюти;  

  розширення пільг у податковій сфері;  

  зниження ставок оподаткування по податку на прибуток та податку на 

додану вартість;  

  зростання податкового боргу через недостатність обігових коштів у 

платників; 

  зниження рівня розрахунків за спожиті енергоносії в зв’язку із 

підвищенням їх вартості та зниженням платоспроможності споживачів; 

  складна демографічна ситуація – «старіння населення»;  

  значний рівень відтоку активних і кваліфікованих працівників за межі 

району в пошуках більш високих заробітних плат. 

Зважаючи на викладене вище, буде доцільно запропонувати сільським  

радам Теплицького району сворювати ОТГ і приєднуватися до потужних (у 

економічному сенсі) громад.  Таке об’єднання дасть можливість подолати 

кризовий фінансовий стан та залучити кошти для розвитку села. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕХНОЛОГІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ 

ЦУКРУ В РЕЖИМІ ЕКСПОРТУ 

У роботі наведено поняття, законодавче визначення і механізм митного 

контролю та митного оформлення. Запропоновано теоретичну модель 

основних видів митної діяльності: митного оформлення і митного контролю. 

Ключові слова:митний контроль, митне оформлення, форми митного 

контролю 

Постановка проблеми. З інтеграцією України в світову економічну 

систему, в умовах глобалізації, пріоритетним стає питання забезпечення 

економічної безпеки України – однієї з найважливіших складових 

національної безпеки. Захист економічних інтересів України, покладених на 

митні органи України, значною мірою залежить від ефективності митного 

контролю, як провідного інструменту митної справи. 

Світова практика свідчить, митними адміністраціями більшості країн 

використовується «попередній», «поточний» і «заключний» митний контроль. 

На жаль, в своїй діяльності митні органи України послуговуються, переважно, 

«поточним» контролем, «попередній» же контроль базується, як правило, на 

інформації щодо контролю легальності суб’єкта ЗЕД, походження товару 
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тощо. Тобто, в Україні перевірка товару здійснюється, фактично, тільки при 

ввезені його на митну територію України, оскільки митні органи не мають 

широких повноважень щодо контролю товару на маршруті його руху митною 

територією України, проводити повноцінний наступний аудит після випуску 

товарів у вільний обіг, атакож не мають права здійснюватиоперативно-

розшукову діяльність (отже, позбавлені можливості регулярно отримувати 

інформацію про порушення митних правил від митних адміністрацій інших 

країн, оскільки обмін інформацією відбувається по«правоохоронній лінії»). З 

огляду на це, існує нагальна потреба у впровадженні на національному рівні 

Рамкових стандартів ВМО з безпеки та сприяння міжнародній торгівлі та 

вдосконалення системи організації митного контролю та митного оформлення 

згідно з принципом Всесвітньої митної організації «Від тотального контролю 

за товарами – до контролю за інформацією стосовно них». 

Мета статті – розгляд поняття, законодавчого визначення і механізму 

митного контролю та митного оформлення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існують різні погляди на 

співвідношення митного оформлення та митного контролю, зокрема:  

1) ці поняття вживаються разом і означають один процес;  

2) два різні процеси, які взаємозалежні та взаємообумовлені;  

3) митний контроль є складовою або процедурою процесу митного 

оформлення;  

4) митне оформлення – це документальне закріплення результатів 

митного контролю;  

5) митне оформлення є складовою або процедурою митного контролю.  

А. Б. Новиков дотримується другого погляду й означає ці дві категорії 

так: «Митний контроль являє собою сукупність перевірних операцій, що 

проводяться митними органами, з метою визначення і підтвердження статусу 

товарів, транспортних засобів та осіб у митній справі, припинення порушень 

митних правил і реалізації відповідальності у сфері митної справи Митне 

оформлення – це митні операції, що здійснюються митними органами й 
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іншими особами, спрямовані на збереження або зміну статусу товарів і 

засвідчувані митними органами документально» [10, с. 19]. Різні погляди 

існують не тільки на співвідношення митного контролю й митного 

оформлення, але й стосовно кожної категорії окремо. Розглянемо їх. Митний 

контроль науковці розглядають у двох значеннях: широке – сукупність 

методів і засобів забезпечення законності в митній сфері [11, с. 18]; вузьке – 

сукупність перевірних заходів, здійснюваних у процедурних формах [12, с. 14] 

Виклад основного матеріалу. Основою для спрощення є функціонування 

безпосередньо в пунктах пропуску лише двох контролюючих служб – 

прикордонної та митної. При цьому доцільність участі у пропуску вантажів і 

транспортних засобів представників інших контролюючих органів 

(розташованих неподалік) визначають посадові особи митної служби. 

3) перехід до електронного декларування за принципом «єдиного 

вікна» - без особистого контактування представника суб’єкта ЗЕД з посадовою 

особою митного органу, коли інформація подається в електронно-цифровій 

формі та посвідчується набором електронноцифрових символів – 

електронноцифровим підписом; 

4) здійснення митного контролю після випуску товарів у вільний обіг 

шляхом проведення митного пост-аудиту; 

5) співробітництво із бізнес – співтовариством. 

Основним чинним документом згідно з яким здійснюється митний 

контроль та митне оформлення товарів та вантажів є Митний кодекс України. 

[2 ]. 

Функціями та організацією митного контролю займається Управління 

організації митного контролю. Крім того, вказане Управління здійснює 

методичне керівництво митним контролем. 

Структура управління організації митного контролю наведена на рис.1. 
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Рисунок 1. Структура управління організації митного контролю 

Необхідно зазначити, що управління організації митного контролю 

ДМС підпорядковується заступнику голови ДФС. 

Управління працює на основі чинного законодавства (Митного кодексу 

України), наказів ДФС України і має своє положення, в якому відображені – 

права, завдання та функції. 

Митний контроль та митне оформлення здійснюєься особовим складом 

підрозділів регіональних митниць [2].Митні організації мають право 

здійснювати митний контроль та інші перевірки  документів, огляд вантажів 

та інші дії згідно з законом України. 

В пунктах пропуску визначається зона митного контролю в межах якої 

митниця здійснює митний контроль товарів, транспортних засобів, вантажів 

та оформлення пасажирів. 

Основні форми здійснення митного контролюзгідно з чинним 

законодавством наведені на рис.2. 
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Рисунок 2. Основні форми митного контролю 

Перевірка документів і відомостей, така форма митного контролю 

передувала іншим формам митного контролю, таким як огляд товарів і 

транспортних засобів, особистий огляд.  

Ця форма митного контролю передбачає вивчення документів, 

встановлення правильності їх оформлення та заповнення. Документи, які 

потрібні для митних цілей за призначенням поділяються на транспортні , 

торгові, митні та інші. 

Транспортні документи це такі як накладні, коносаменти, дорожні 

відомості,  передатні відомості декларацій, багажні. 

Контракти, рахунки-фактури, пакувальні аркуші, договори –відносяться 

до торгових документів. 

Документи, які належать до митних оформляються митними 

організаціями: свідчення про допущення транспортних засобів (контейнерів 

для перевезення під митним контролем, ліцензії на відкриття митного складу, 

вантажна митна декларація (ВМД), магазин безмитної торгівлі, склад 

тимчасового зберігання, документ контрольної доставки, атестат фахівця з 

митного оформлення, декларація митної вартості [ 2 ]. 

Наступна форма, в якій може здійснюватись митний контроль  це 

митний огляд. Згідно МК України митний огляд це фактична перевірка товарів 

і транспортних засобів. Основною метою цієї адміністративної дії є 

визначення законності їх перетину через кордон, відповідності вантажів та 

товарів що перевіряється даними  вантажної митної декларації  або в інших 

документах. Митний огляд запобігає ввезенню або вивезенню заборонених 

товарів, визначення характеристик товару та  інше [2]. 

Основними методами митного огляду є установлення товарів їх 

найменуванням, визначення кількості товарів, визначення якості товарів, 

перевірка всіх місць. 

Основними засобами огляду можуть бути технічні засоби та 

прощупування, проколювання, розбирання вузлів агрегатів та інше. 
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Основними видами митного огляду є: 

- ідентифікаційний огляд, який полягає в встановлення фактичної 

відповідності встановленим їх характеристикам та кількості, яка заявлена в 

декларації, визначення країни походження товару,  

- огляд з перерахунком кількості вантажних місць, 

- огляд з вимірами і визначенням властивостей товарів (для чого 

беруться проби); 

- огляд, метою якого є виявлення контрабанди  та схованок. 

Згідно Митного кодексу України є перелік товарів  які повинні 

обов’язково пройти митний огляд: це товари, що обкладаються акцизним 

податком (акцизні товари; товари, що обкладаються митом; товари, що 

підпадають під заходи  нетарифного регулювання) [2].За результатами огляду 

складається акт митного огляду. 

Наступна форма митного контролю це облік товарів і транспортних 

засобів, який застосовується для статистичного обліку товарів і транспортних 

засобів, що переміщуються через митний кордон. Облік здійснюється усним 

опитуванням фізичних і посадових осіб, веденням реєстраційних книг (в яких 

відзначається інформація про товари, транспорт, інші), перевірка обліку і 

звітності.  

Наступна форма митного контролю огляд зон митного контролю: 

території, помешкань, митних зон, інших місць. 

Висновки.Таким чином, митне законодавство передбачає різні форми 

митного контролю, основними з яких є перевірки документів на товари, 

транспортні засоби  та їх митний огляд. 
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АНАЛІЗ І ОЦІНКА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 

Розглянуто особливості страхового ринку України. Запропоновано 

використовувати такий показник як рівень страхових виплат для аналізу і 

оцінку платоспроможності за страховими операціями. Проведено 

порівняльний аналіз макроекономічних індикаторів розвитку страхового 

ринку (проникнення страхування, щільність страхування, рівень страхових 

виплат) з їх оптимальними значеннями. Розглянуто та проаналізовано наявні 

концепції розвитку страхового ринку. Наголошено на необхідності розробки 

на державному рівні ефективної комплексної стратегії розвитку 

вітчизняного страхового ринку та запропоновано шляхи вирішення проблем 

сучасного страхового ринку України. 

Ключові слова: страхування, страхова компанія, ринок страхових послуг, 

оцінка, фінансові показники, перестрахування. 

Постанова проблеми та її зв’язок з актуальнимипрактичними завданнями. 

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших 

небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній 

станом на 31.03.2019 становила 265, у тому числі СК "life" – 27 компаній, СК 

"non-life" – 238 компаній, (станом на 31.03.2018 – 292 компанії, у тому числі 

СК "life" – 32 компанії, СК "non-life" – 260 компаній). Кількість страхових 

компаній має тенденцію до зменшення: так, станом на 31.03.2019 порівняно з 

аналогічною датою 2018 року, кількість компаній зменшилася на 27 СК.  

У зв’язку з цим, завдання підтримання належного стану фінансової 

безпеки страхових компаній є важливим та актуальним, що зумовлює 

необхідність його аналізу і оцінки. 

Формулювання цілей статті є дослідження запропонованих у літературі 

методик аналізу і оцінки стану фінансової безпеки суб’єктів господарювання і 

страхових компаній та формування на цій основі власної методики, яка 
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враховуватиме специфіку страхової діяльності та сприятиме ефективному 

управлінню фінансовою безпекою страховиків.  

Сучасні дослідження та публікації. Дослідженню методик визначення 

стану фінансової безпеки страхового ринку, суб’єктів господарювання, в тому 

числі. страхових компаній, присвячено роботи багатьох вітчизняних та 

зарубіжних науковців, серед яких: О.Барановський [2], І.Бланк[3], Т. 

Васильців [4], К.Горячева [5], А.Єрмошенко [6], М.Єрмошенко [7], О. 

Жабинець , О.Барановський [2], Т. Васильців [3], М.Єрмошенко [7] в своїх 

працях розглядають методики аналізу і оцінки фінансової безпеки страхового 

ринку, як складової національної економічної безпеки відповідно до Методики 

розрахунку рівня економічної безпеки України, затвердженої Наказом 

Міністерства економіки [1]проводить аналіз та оцінку перестрахування як 

одного з індикаторів фінансової безпеки ринку страхових послуг. К.Горячева 

[4] досліджує методичні підходи до визначення стану фінансової безпеки на 

рівні суб’єктів господарювання, в основному, підприємств.  

В той же час, питання формування методики аналізу і оцінки стану 

фінансової безпеки страхових компаній, не знайшли достатнього 

відображення в науковій літературі та є недостатньо розробленими. Варто 

відзначити   напрацювання А.Єрмошенко [6] у цій сфері, яка пропонує певну 

сукупність показників для визначення рівня фінансової безпеки страхових 

компаній. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У вітчизняній фінансово-

економічній літературі поки що немає єдиного підходу до аналізу і оцінки 

фінансової безпеки страхових компаній. Це, насамперед, стосується вибору 

системи показників, що її характеризують та методичних підходів до їх 

визначення, які б враховували специфіку страхування.  

У порівнянні з І кварталом 2018 року на 1 712,6 млн. грн. (14,7%) 

збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих 

страхових премій збільшився на 1 553,9 млн. грн. (19,1%). Збільшення валових 

страхових премій відбулося майже по всім видам страхування, а саме: 
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автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") (збільшення валових 

страхових платежів на 670,2 млн. грн. (24,9%)); медичне страхування 

(безперервне страхування здоров’я) (збільшення валових страхових платежів 

на 442,6 млн. грн. (49,0%)); страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ на 421,0 млн. грн. (35,5%)); страхування майна (збільшення 

валових страхових платежів на 284,5 млн. грн. (16,3%)); страхування життя 

(збільшення валових страхових платежів на 195,0 млн. грн. (23,6%)); 

страхування медичних витрат (збільшення валових страхових платежів на 

180,3 млн. грн. (74,1%)); авіаційне страхування (збільшення валових 

страхових платежів на 72,9 млн. грн. (90,0%)). Питома вага чистих страхових 

премій у валових страхових преміях за І квартал 2019 року становила 72,6%, 

що на 2,7 в.п. більше в порівнянні з І кварталом 2018 року. Протягом 

аналізованого періоду зменшилась кількість укладених договорів страхування 

на 1 325,8 тис. одиниць (або на 2,8%), при цьому на 400,1 тис. одиниць (або на 

2,4%) зменшилась кількість договорів з добровільного страхування, в тому 

числі зменшилась кількість укладених договорів страхування від нещасних 

випадків на 461,2 тис. одиниць (або на 5,0%), кількість укладених договорів 

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ зменшилась 206,2 

тис. одиниць (або на 36,1%), кількість укладених договорів на страхування 

медичних витрат навпаки зросла на 362,0 тис. одиниць (або на 46,0%). 

Кількість укладених договорів з обов’язкового страхування зменшилась на 1 

388,6 тис. одиниць (або на 4,6%) за рахунок зменшення договорів страхування 

від нещасних випадків на транспорті на 1 581,3 тис. одиниць (або на 5,5%). 

Показниками, які можна використовувати для характеристики 

платоспроможності за страховими операціями, а отже і стану фінансової 

безпеки страхової діяльності є рівень недоотримання ризикової премії, 

ризикової надбавки та нетто-премії, у зв’язку з тим, що фактичні значення 

випадкових величин збитку (страхових відшкодувань) можуть відрізнятися від 

прогнозованих, оскільки при розрахунку величини страхової премії 

використовують не праву границю довірчого інтервалу для ймовірності 
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настання страхового випадку, а відносну частоту, а також не враховують обсяг 

генеральної сукупності. Чим вищим є рівень недоотримання страхових премій, 

тим більшій загрозі неплатоспроможності піддається страхова корпорація і 

тим нижчим є рівень її фінансової безпеки. 

 Виходячи із загрози банкрутства страховика та враховуючи особливості 

страхової діяльності, запропонуємо підхід на основі теорії розорення, згідно 

якого фінансовою безпекою страхової компанії називається такий стан 

грошових ресурсів на момент часу, при якому ймовірність розорення завжди   

залишатиметься нижчою деякого наперед визначеного критичного рівня, а 

рівень фінансової безпеки страхової діяльності визначається ймовірністю її 

нерозорення. 

 Для страхових компаній важливо спрогнозувати максимально точне 

значення очікуваних страхових виплат, значні відхилення фактичної їх суми 

від очікуваної негативно характеризують стан фінансової безпеки страхових 

операцій та можуть бути причиною неплатоспроможності страховика.  

Коефіцієнт варіації показує наскільки близько знаходяться значення 

очікуваних виплат до їх середнього очікуваного значення. Для забезпечення 

належного стану фінансової безпеки страхової компанії його величина 

повинна бути не більшою за одиницю. 

 Важливе місце у визначенні стану фінансової безпеки страхових 

компаній займає аналіз зловживань страхувальників, що лежить в основі 

розробки заходів щодо їх уникнення або зниження їх числа. Ступінь 

зловживань страхувальників доцільно визначати абсолютними та відносними 

показниками.  

Абсолютні показники зловживань страхувальників: кількість сукупних 

зловживань страхувальників за певний період часу; кількість своєчасно (до їх 

оплати) виявлених зловживань страхувальників при поданні запитів на 

відшкодування збитків за певний період часу; кількість несвоєчасно 

виявлених (після їх оплати) зловживань страхувальників при поданні запитів 

на відшкодування збитків за певний період часу; кількість значних 
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(критичних) за обсягами виплат зловживань страхувальників при поданні 

запитів на відшкодування збитків за певний період часу. Значними 

(критичними) можна вважати зловживання, величина відшкодування за якими 

перевищує деяку задану страховиком суму.вказаних абсолютних показників 

до загального числа поданих запитів за певний період часу.  

Слід відзначити, що наведені показники для характеристики безпеки 

страхової діяльності в основному призначені для внутрішніх користувачів 

аналізу – менеджерів страховика.  

Обсяг валових страхових виплат/відшкодувань у порівнянні з І кварталом 

2018 року збільшився на 144,1 млн. грн. (4,5%), обсяг чистих страхових виплат 

збільшився на 149,1 млн. грн. (4,8%). Зростання обсягів валових страхових 

виплат у І кварталі 2019 року мало місце у більшості видів страхування: так, 

збільшилися валові страхові виплати з таких видів страхування, як: 

автострахування (збільшення валових страхових виплат на 169,9 млн. грн. 

(11,7%)), медичне страхування (безперервне страхування здоров’я 

(збільшення валових страхових виплат на 156,9 млн. грн. (31,9%)), 

страхування від нещасних випадків (збільшення валових страхових виплат на 

24,8 млн. грн. (52,1%)), страхування медичних витрат (збільшення валових 

страхових виплат на 14,5 млн. грн. (19,2%)). Водночас, зменшилися валові 

страхові виплати зі страхування фінансових ризиків на 81,8 млн. грн. (16,6%), 

страхування кредитів на 46,3 млн. грн. (93,3%), страхування від вогневих 

ризиків та ризиків стихійних явищ на 42,3 млн. грн. (49,9%). Рівень валових 

виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зменшився на 2,5 в.п. 

та становив 24,8%. Рівень чистих страхових виплат станом на 31.03.2019 

становив 33,6%, що менше на 4,6 в.п. у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року. Високий рівень валових та чистих страхових виплат 

спостерігається з медичного страхування – 48,2% та 50,4%, за видами 

добровільного особистого страхування – 34,8% та 38,6%, за видами 

недержавного обов’язкового страхування – 39,7% та 41,0% (з обов’язкового 

страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів – 
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43,7% та 44,8%) відповідно. Операції вихідного перестрахування у І кварталі 

2019 року у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшилися на 94,4 

млн. грн. (2,2%) за рахунок збільшення на 158,6 млн. грн. (4,5%) 

перестрахування в середині країни. При цьому, операції з перестрахування із 

страховиками-нерезидентами зменшились на 64,2 млн. грн. (7,6%). Страхові 

резерви станом на 31.03.2019 зросли на 5 949,1 млн. грн. (26,8%) у порівнянні 

з аналогічною датою 2018 року, при цьому технічні резерви – на 4 677,8 млн. 

грн. (33,6%), а резерви зі страхування життя – на 1 271,3 млн. грн. (15,3%). У 

порівнянні з аналогічною датою 2018 року збільшились такі показники, як: 

загальні активи страховиків на 8 579,9 млн. грн. (15,7%); активи, визначені ст. 

31 Закону України «Про страхування» для представлення коштів страхових 

резервів – 6 599,1 млн. грн. (18,9%). 

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка 

представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1. Основні показники діяльності страхового ринку та його 
динаміка 

 І кв. 2018 І кв. 2019 Темпи приросту І кв. 2019/ І 
кв. 2018  

млн. грн. % 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць  

Кількість договорів, крім договорів з 
обов’язкового страхування від нещасних 
випадків на транспорті, у тому числі:   

18 870,8  19 126,3 -  
 

1,4 
 

- зі страхувальниками – фізичними особами   17 751,1 17 626,2  -  -0,7  
 

Кількість договорів з обов’язкового 
особистого страхування від нещасних 
випадків на транспорті  

28 506,6  26 925,3  -  -5,5  

Страхова діяльність, млн. грн. 

Валові страхові премії      11 618,5 13 331,1 1 712,6  14,7 

 Валові страхові виплати  3 167,1   3 311,2 144,1  4,5 

Рівень валових виплат, %  27,3%  24,8%   - -  
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Чисті страхові премії  8 119,0  9 672,9  1 553,9  19,1 

Чисті страхові виплати   3 099,6  3 248,7  149,1 4,8 

 Рівень чистих виплат, %  38,2%  33,6%  -  - 

Перестрахування, млн. грн.  

Сплачено на перестрахування, у тому числі:    4 349,0  4 443,4 94,4 2,2 

 - перестраховикам-резидентам     3 499,5  3 658,1 158,6 4,5 

- перестраховикам-нерезидентам     849,5 785,3 -64,2 -7,6 

Виплати, компенсовані перестраховиками, у 
тому числі:     

435,1 354,3 -80,8 -18,6 

- перестраховиками-резидентами     67,5 62,5 -5,0 -7,4 

- перестраховиками-нерезидентами     367,6 291,8 -75,8 -20,6 

Отримані страхові премії від 
перестрахувальників-нерезидентів   

9,9  14,5 4,6  46,5 
 

 Виплати, компенсовані 
перестрахувальникам-нерезидентам     

0,3 0,0 -0,3 0,0 
 

Страхові резерви, млн. грн. 

Обсяг сформованих страхових резервів  22 221,7  28 170,8  5 949,1  26,8 

- резерви зі страхування життя   8 310,6 9 581,9  1 271,3    15,3 

- технічні резерви   13 911,1  18 588,9  4 677,8 33,6 

Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн.  

Загальні активи страховиків (згідно з 
формою 1 (П(С)БО 2))  

54 546,3 63 126,2 8 579,9 15,7 

Активи, визначені ст. 31 Закону України 
«Про страхування» для представлення 
коштів страхових резервів  

34 871,4 41 470,5 6 599,1 18,9 

Обсяг сплачених статутних капіталів 12 363,7 11 702,7 -661,0 -5,3 

Висновки. На основі проведеного аналізу виявлено помітне зростання 

страхових виплат за один рік, хоча за той самий період кількість страхових 

компаній зменшилось. Доповнено сукупність показників, що характеризують 

стан фінансової безпеки страхових компаній в розрізі її функціональних 

складових. Обґрунтовано, що фінансова безпека страхових  157 операцій є 

визначальною складовою фінансової безпеки страховика. В основу її оцінки 

покладено такі характеристики: платоспроможність за страховими 
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операціями; їх ризикованість та ефективність; портфельний ризик страховика; 

ступінь зловживань страхувальників. 
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В статті автором розглянуто застосування методів логістичного 

управління в діяльності підприємства та обґрунтовані вигоди від їх 

впровадження. Здійснена оцінка постачальників підприємства за методом 

рейтингових оцінок, що дозволила обрати найбільш перспективного для 

подальшої співпраці.  

Ключові слова: логістичне управління, метод, логістичний процес, АВС-

аналіз, рейтингова оцінка, експертна оцінка. 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток ринку, перманентна 

інтенсивність конкуренції, постійно зростаюча вимога поліпшення якості 

сервісу клієнтів ставлять перед українськими підприємствами нові виклики. 

Щоб зберегти високий рівень конкурентоспроможності і посилити свої 

ключові фактори успіху, сучасному підприємству необхідно оптимізувати всі 

процеси створення вартості – від постачання сировини до сервісного 

обслуговування кінцевого споживача. Для вирішення цих завдань керівництву 

компаній доводиться звертається до найбільш ефективних логістичних 

рішень. Особливо гостро потребують впровадження логістичних методів 

управління, підприємства, які функціонують на ринку відновлюваних 

енергетичних ресурсів, а саме суб’єктів господарювання, що здійснюють 

виробництво та переробку відновлювальної енергетичної сировини, а також 

постачальники обладнання та їх споживачі.  

Проблематиці застосування методів логістичного управлінні в 

господарську діяльність суб’єктів бізнесу присвячені праці багатьох 

науковців, зокрема: Городко М.В., Забуранної Л. В., Чимош К. С., Нехай В.В., 

Халіпової Н. В., Леснікової І. Ю., Шингур В. О. та інших.  

Метою статті є визначення напрямів застосування методів логістичного 

управління в діяльності ТОВ «Арпал» та розробка на їх основі рекомендацій 

для вдосконалення логістичної діяльності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. ТОВ «Арпал» функціонує на 

ринку виробників обладнання для подрібнення деревної сировини з 2013 року. 

Головними товарами підприємства є подрібнювачі гілок, щепорізи, 



555 
 

дровоколи, що використовуються для переробки деревних відходів у тверде 

органічне паливо під піролізні і твердопаливні котли, каміни та печі, а також 

для виробництва деревного вугілля.  

Основними конкурентними переваги досліджуваного підприємства є 

наступні: 

1) унікальність на ринку (розробка обладнання здійснювалася  штатними 

конструкторами та захищене патентами); 

2) власне виробництво (власний парк верстатів дає можливість 

контролювати процес виробництва на всіх етапах); 

3) якість продукції (підприємство має багаторівневу систему контролю 

якості, що виключає можливість поставки бракованого обладнання та 

забезпечує стабільність поставок).  

Мета логістичної діяльності ТОВ «Арпал» буде реалізована, якщо буде 

забезпечена найкраща і швидка відповідь на ринковий попит за найменших 

витрат. Аналіз ринку показав, що установки для подрібнення деревної 

сировини користуються попитом у комунальних підприємств, 

деревообробних підприємств, садових та лісових господарств, розсадників 

рослин, дендропарків та інших. Тому завданнями логістики товариства є 

забезпечення своєчасної доставки у відповідний термін та місце обладнання, 

що задовольняє потреби покупців, краще ніж товар конкурентів.  

Основним завданням діяльності логістичного менеджменту підприємства 

є досягнення високого рівня рентабельності діяльності, що поєднується з 

досягненням високого рівня якості пропонованої продукції.  

З теорії маркетингу і практики його реалізації відомо, що, якщо 

керівництво підприємства для підвищення рентабельності обирає мету 

мінімізації витрат вище мети підвищення якості, то у конкурентній боротьбі 

можна вистояти лише тоді, коли товар орієнтований на покупця, який низьку 

ціну обирає перед якістю за більш високою ціною, тобто на споживацьке 

середовище з низькою купівельною спрямованістю або спроможністю. 

Логістичні націленості полягають саме у мінімізації витрат, що є актуальним 
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саме для продукції вітчизняних підприємств машинобудування в умовах 

низької купівельної спроможності сільгоспвиробників. Реалізація функцій 

логістики гостро потребує використання практичних методів маркетингу. У 

рамках маркетингової філософії концепція логістики спрямовує діяльність 

підприємства до мінімізації сукупних витрат, що супроводжують рух та 

зберігання товарно-матеріальних цінностей, починаючи від вибору 

постачальників і закінчуючи збутом та післяпродажним сервісом. Усе 

перелічене безпосередньо пов’язане з підтримкою збуту [1]. 

Логістична система ТОВ «Арпал» включатиме підсистему постачання 

ресурсів (двигунів, механізмів, комплектуючих, обладнання, енергоносіїв), 

підсистему складського господарства, виробничу підсистему (логістичні 

потоки у виробничих цехах)  та  підсистему доставки (транспортний відділ, 

відділ збуту) (рис 1). 

 
Рисунок  1 – Логістична система ТОВ «Арпал» 

Комплексна робота всієї логістичної системи підприємства дає змогу 

реалізовувати місію та цілі логістичного менеджменту.  

Виходячи з поставлених цілей використання логістики в матеріальному 

виробництві, може забезпечити [2]: 

- підтримку відповідного рівня цін на ті чи інші логістичні послуги;  

- гарантовану високу ефективність логістичних послуг;  

- забезпечення надійності доставки на вимогу;  

- зручність в розміщенні замовлень цілодобово (по телефону, факсу, через 

Інтернет і т.д.);  
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- повідомлення клієнтів про структуру витрат на логістичні послуги;  

- гарантії клієнтам у вигляді додаткових доходів від використання 

логістичних послуг [2]. 

Методи логістичного управління передбачають використання 

методології оптимізації логістичних процесів постачання, виробництва, 

складування та збуту.  

Для оптимізації та скорочення витрат на постачання, транспортування 

використовують метод АВС-аналізу.  Ідея методу АВС полягає в тому, щоб з 

усіх однотипних об'єктів виділити найбільш значущі з точки зору досягнення 

поставленої мети. Відповідно до методу Парето найбільш раціонально 

розділити сукупність керованих об'єктів на дві неоднакові частини і приділити 

увагу тим, що створюють найбільшу частину загального внеску (80 %). Метод 

АВС передбачає більш глибокий поділ — на три частини. Об'єкти поділяються 

відповідно до ступеня цього вкладу в кінцевий результат діяльності.  

Загальний алгоритм проведення аналізу АВС включає: формування мети 

аналізу; ідентифікацію об'єктів управління, аналізованих методом АВС; 

виділення ознаки класифікації об'єктів управління; оцінка об'єктів управління 

за виділеною класифікаційною ознакою; групування об'єктів управління в 

порядку убування значення класифікаційної ознаки; поділ сукупності об'єктів 

управління на три групи: А, В і С; побудова кривої АВС. Метод АВС доцільно 

застосовувати невеликим підприємствам з метою прийняття поточного 

управлінського рішення на короткотерміновий період. 

Одним з елементів забезпечення якості та безпеки продукції є взаємодія 

організації з постачальниками,здатними задовольняти вимоги організації-

виробника впитаннях безпеки і якості, що поставляється ними сировини і 

матеріалів. Отже, організаціям необхідно постійно проводитимоніторинг 

постачальників на здатність задовольняти заданим критеріям якості, умов 

доставки, ціни і обслуговування. 

А саме, організація повинна встановити процедуру комунікації з 

постачальниками. Використовувана процедура повинна включати методику 
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проведенняоцінки здатності постачальника задовольняти очікуванням, 

вимогам до якості і безпеки продукції, що поставляється, а також 

повиннаідентифікувати вимоги, які є найбільш значущими припроведення 

такої оцінки [3]. 

Оцінку постачальників в ТОВ «Арпал» здійснюють відділ закупівель, 

служба управління якістю, головний інженер, використовуючи накопичений 

досвід роботи з конкретним виробником, на підставі даних вхідного контролю 

про якість та безпеку продукції, що поставляється. 

Оцінка виробника являє собою сукупність заходів, що включають 

визначення інтегрованого показника, шляхом відповіді на наступні питання: 

про безпечність та якість продукції; 

• про виконання постачальником вимог нормативних документів; 

• про реагування постачальника на рекламації; 

• про наявність у постачальників стабільної системи якості; 

• про репутацію постачальника і т.д. 

Оцінювання постачальників на підприємстві проходить з використанням 

бальної методики оцінки. За допомогою обробки результатівоцінки виробнику 

присвоюється відповідна кваліфікація. 

Оцінювання постачальників проводиться в два етапи: 

1) «кабінетні» дослідження - проведення вхідного, виробничого 

контролю, результатами яких є дані про відповідність або невідповідність 

продукції вимогам, а також одиничних невідповідності; 

2) комісійна оцінка постачальників за заданими критеріями. Здійснюється 

на основі даних «кабінетних» досліджень. Результатом оцінки є заповнений 

бланк оцінки виробників.  

При цьому оцінка виробників за результатами вхідного 

контролюпроводиться періодично - але не рідше 1 разу на квартал.  

Таким чином, в процесі дослідження ми визначили, що основними 

критеріями оцінки постачальників будуть якість товару, його ціна, фінансова 

надійність постачальника та своєчасність виконання ним поставок, умови 
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оплати (розмір передоплати), віддаленість від постачальника (оскільки це 

впливає на розмір транспортних витрат). Проведене ранжування 

постачальників показало, що найвиднішим постачальником є постачальник 2 

(таблиця 1).  

Таблиця 1- Розрахунок рейтингу постачальників ТОВ «Арпал» 

Показник Значимість 
критерію 

Постачальник 1 Постачальник 2 Постачальник 3 
оцінка рейтинг оцінка рейтинг оцінка рейтинг 

Якість товарів 0,3 3 0,9 4 1,2 3 0,9 
Ціна  0,2 3 0,6 3 0,6 2 0,4 
Фінансовий 
стан 
постачальника 

0,1 4 0,4 4 0,4 5 0,5 

Своєчасність 
виконання 
поставок 

0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

Умови оплати 0,1 3 0,3 2 0,2 3 0,3 
Віддаленість від 
постачальника 0,1 3 0,3 4 0,4 4 0,4 
Загальний 
рейтинг 1,0 - 3,3 - 3,6 - 3,3 

 
Отже використання рейтингового методу оцінки постачальників 

дозволило визначити найкращого постачальника ресурсів, характеристики 

якого більшою мірою ніж інші задовольняють потреби товариства у 

матеріальних ресурсах.  

Ще одним методом логістичного управління, що дозволить вдосконалити 

діяльність ТОВ «Арпал» є є BPMS-система, яка дозволяє перейти від 

інструкцій до автоматичного виконання і контролю процесів, допомагає 

керувати ефективністю діяльності компанії. Механізм постійного поліпшення 

процесів дає можливість розвивати модель управління в компанії. BPMS-

система дозволяє супроводжувати бізнес на всіх етапах становлення та 

вдосконалення процесного підходу в управлінні компанією. Але тільки за 

використання повного циклу Демінга “Plan-DoCheck-Act” (PDCA) в діяльності 

компанії слід очікувати розвитку та вдосконалення бізнесу, підвищення 

конкурентоздатності й управління «майбутнім» цієї компанії. Застосування 

можливостей BPMS-системи дозволяє не тільки збирати та впорядковувати 
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статистичну інформацію за наявних бізнес-процесів, але й контролювати чітке 

їх виконання [4]. 

Висновки. Логістичне управління виступає важливою частиною 

діяльності підприємства, зайнятого у сфері матеріального виробництва. 

Методи логістичного управління дозволяють оптимізувати такі важливі 

складові логістичної системи як постачання, виробничі процеси, складування 

та розповсюдження. Одним із напрямів застосування методів логістичного 

управління в діяльності ТОВ «Арпал» є вдосконалення роботи з 

постачальниками, це дозволило обрати найкращого суб’єкта для співпраці.  
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

У статті розглянуто питання кількісної оцінки інвестиційної привабливості 

регіону (на прикладі Вінницької області). Виявлено фактори, які впливають на 

інвестиційну привабливість регіону. Проведено статистичний аналіз 

показників, що характеризують інвестиційну привабливість Вінницької 

області. Визначено кількісну оцінку інвестиційної привабливості Вінницької 

області. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна політика 

держави, конкурентоспроможність, іноземний капітал, потенціал регіону.  

Сучасний період розвитку України передбачає розв’язання проблем 

активізації інвестиційної діяльності, спрямований на поступовий розвиток 

економіки, покращення якості життя населення країни. Вирішення всіх цих 

проблем передбачається економічною та інвестиційною політикою, які 

проводить держава. Одним з основних джерел економічного розвитку є 

інвестиції, які на  сьогоднішній день займають вагоме місце в економіці 

регіонів. Саме тому питання аналізу динаміки інвестицій та оцінки 

інвестиційних перспектив конкретних регіонів набирають особливої 

актуальності. 

Дослідженню питань інвестиційної привабливості присвячені науково-

практичні роботи Л. Шило, І. Бланка, М. Бутка, І. Вахович, О. Гаврилюка, А. 

Гайдуцького, С. Герасименка, З. Герасимчук, С. Іщук, О. Кириленка, Т. 

Кулініч, Л. Ковальська, О. Кузьміна. 

На сьогодні, рівень інвестиційної активності в Вінницькому регіоні 

перебуває у безпосередній залежності від політичної та економічної ситуації в 

державі, ефективного функціонування фінансово-кредитної системи, 

прибутковості діяльності підприємств. 
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Важливим для оцінки інвестиційної привабливості регіону є показник 

прямих іноземних інвестицій, який дає можливість здійснити оцінку стану 

реального інвестування [1]. 

В економіку області лише у січні–березні 2019р. вкладено 3,4 млн.дол. 

США прямих інвестицій іноземними інвесторами та вилучено 0,6 млн.дол. 

акціонерного капіталу нерезидентів. 

А станом на 01.04 2019р. обсяг залучених прямих інвестиційз інших 

країн світу в економіку областістановив 225,2 млн.дол. США, що на 

1,2%більше ніж обсяги інвестицій на початку року, а в розрахунку на одну 

особу населенняскладає 144,3 дол.  

З 56 країн світу надійшли інвестиції у Вінницький регіон. Більшість 

інвестицій переважає з країн ЄС – 187,6 млн.дол. (83,2% загального обсягу 

акціонерного капіталу), з інших країн світу – 37,5 млн.дол. (16,8%). 

 
Рисунок 1. Основні країни-інвестори, на які припадає 74,7% загального 

обсягу прямих інвестицій, млн.дол. 

Польща, 65.4

Австрія, 31.1

Франція, 28

Кіпр, 28.3

Німеччина, 15.5
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Вагома частка обсягу прямих інвестицій (79,2%) зосереджена на 

підприємствах промисловості – 178,4 млн.дол. також сюди входить: переробна 

– 162,1 млн.дол., добувна промисловості і розроблення кар’єрів – 16,4 млн.дол.  

Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено 67,1 млн.дол. прямих 

інвестицій, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 

поліграфічну діяльність – 65,1 млн.дол., виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції – 16,7 млн.дол [6].  

В регіоні функціонує понад 1200 великих, середніх і малих підприємств 

різної форми власності, які виробляють промислову продукцію. Серед них 9 – 

великі підприємства, 163 – середні і решта малі підприємства різних форм 

власності. 

Вінниччина має багатогалузевий промисловий комплекс. Тут 

розташовано  виробництво 271 підприємства у харчовій галузі, 49 – добувній, 

147 – деревообробній, 63 – виробництві електроенергії, 194 – металообробціта 

машинобудуванні, 58 – хімічній та фармацевтичній галузі та у інших 

виробництв[6]. 

Попри уповільнення промислового розвитку в Україні унаслідок 

впливу багатьох чинників (суспільно-політичних, монетарних та ін.), 

промисловість області залишається провідним видом економічної діяльності. 

Так, зокрема, частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі 

реалізованої продукції та послуг складає 3,1 % за результатами роботи у 2018 

році проти 2,2% - у 2014-му, відколи запровадився даний показник. 

Досягнення підприємств промисловості Вінницької області засвідчує 

достойний загальнодержавний рейтинг за індексом промислової продукції. 

Таблиця 1. РейтингВінницької області у загальнодержавному рейтингу за 

індексом промислової продукції 
  2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 
Україна 89,9 95,7 102,8 100,4 101,6 
Вінницька область 105,4 104,0 105,3 108,2 101,2 
Місце 4 2 13 7 15 
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Серед представлених галузей промислового виробництва провідне 

місце займають харчова галузь (64,0%) та постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря (17,6). Решта галузей займають від 0,4% 

(легка промисловість) до 4,0% (деревообробна галузь) від загального обсягу 

реалізованої продукції. 

Тому коливання темпів виробництва харчової галузі або виробництва 

електроенергії суттєво впливає на загальний індекс промислового 

виробництва. 

Слід зазначити, що підприємства харчової галузі суттєво збільшили 

свою присутність у промисловості області. Так, якщо у 2014 році питома вага 

галузі у загальному обсязі реалізованої продукції промисловості області 

становила 56.6%, то у 2018 році цей показник становив 64,0%, (на 7.4 в. п. 

більше). 

На територіїобласті за останні 5 років в промисловості завершено 

реалізацію понад 120 інвестиційних проектів загальною вартістю 10,55 млрд. 

грн., що дозволило створити 7340 новихробочихмісць.  

Для іноземних інвесторів на протязі декількох років найбільш 

привабливими є промислові підприємства, на них зосереджено 178,3 млн. дол. 

США (79,2% всього капіталу нерезидентів). На підприємствах сільського, 

лісового та рибного  господарства  зосереджено 18,7 млн. дол. США (8,3% 

загального обсягу) прямих інвестицій, а в компаніях, що здійснюють операції 

з нерухомим майном – 7,1 млн. дол. США (3,1%), в оптовій та роздрібній 

торгівлі; ремонт мотоциклів та автотранспортних засобів(1,7%) – 3,8 млн.дол. 

США. 

Середнайбільших інвесторів слід виділити корпорацію «Roshen»,ТОВ 

«СОКА Україна», ТОВ "АКВ Українськекаоліноветовариство",ПАТ 

«Вінницькийолійножировийкомбінат», ТОВ «Вінницька птахофабрика» 

ПрАТ «Зернопродукт» (ТМ «Наша Ряба») , Спільне українсько-іспанське 

підприємство «Сперко Україна», ЗАТ «Інфузія», ПАТ «Плазматек», ТОВ 
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«БарлінекІнвест» , ДП «Електричнісистеми»,компанію «FujikuraAutomotive», 

компанію UBС Group («Українськапивнакомпанія»), ТОВ 

«АгранаФрутУкраїна», ТОВ «Люстдорф » та ін[4]. 

Станом на 15.06.2019приватнимиінвесторами в 

промисловостіреалізується 73 довгострокові інвестиційні проекти 

(періодїхреалізації 2019-2022 роки) на загальну суму більше ніж 26,45 млрд. 

грн., що дозволить створитидодатково 5970 новихробочих місць, з них по 

галузях: 

– альтернативна енергетика – 33 проекти сумою 5,84 млрд.грн., створено 

470 робочихмісць; 

– харчова та переробна – 25 проектів сумою 18,4 млрд.грн., 2390 

робочихмісць; 

– машинобудування – 4 проекти сумою 515 млн.грн., 1810 робочихмісць; 

– легка промисловість - 2 проекти сумою 15,6 млн.грн., 215 

робочихмісць; 

– інші – 9 проектів сумою 1,69 млрд.грн., 1085 створених робочихмісць. 

Проаналізувавши наведені показники за 2014-2049 р., можна сказати, що 

Вінницька область належить до групи високого рівня інвестиційної 

привабливості. Інвестиційна привабливість Вінницької області обумовлена[5]: 

– географічним розташуванням, яке вигідне для області та інвесторів 

(близьке розташування до столиці (260 км), а це є основний ринок збуту 

товарів та послуг, також основні транспортні коридори є конкурентною 

перевагою регіону);  

– бізнес-кліматом, який є сприятливим для регіону та наданням якісних і 

спрощених адміністративних послуг (Вінницька область є першою в Україні, 

яка створила Агенцію регіонального розвитку, що має на меті розвиток як 

інвестиційної привабливості так і малого та середнього бізнесу);  

– репутацією області, яка є надійним та стабільним партнером 

(Вінницька область реалізує 10 Угод про торговельно-економічне, науково-

технічне та культурне співробітництво з іншими країнами);  
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– розвиненим та диверсифікованим промисловим сектором економіки;  

– високим розвитком агропромислового комплексу та наявністю 

потенціалу для подальшого розвитку;  

– наявністю стартових майданчиків для реалізації інвестиційних 

проектів;  

– високим науковим потенціалом;  

– великою кількістю розвіданих корисних копалин промислового 

значення;  

– різноманітністю культурного та туристичного відпочинку;  

– наявністю ексклюзивних рекреаційних ресурсів; 

– реалізацією науково-технологічного парку. 

Основними проблемами розвитку Вінницької області, які 

перешкоджають гармонійному розвитку регіону, є обмеженість власних 

інвестиційних ресурсів підприємств для модернізації виробництва, висока 

питома вага зайнятих у неофіційному секторі економіки, недостатня 

пропозиція робочих місць у сільській місцевості, нераціональне використання 

земельних ресурсів, низький рівень професіоналізму представників інститутів 

громадянського суспільства 

Висновки.Отже, Вінницька область належить до групи регіонів високого 

рівня інвестиційної привабливості. Але у Вінницькій області, як і в Україні 

загалом, умови інвестування останнім часом погіршились передусім через дію 

несприятливих факторів загальнонаціонального значення. Основними 

напрямами для покращення інвестиційної привабливості регіону є 

ефективніший розподіл бюджетних інвестиційних ресурсів; удосконалення 

механізмів залучення інвестицій; формування та планування інвестиційної 

політики. 

Потрібно не тільки спрямовувати іноземні інвестиції на поточні потреби 

розвитку, але й враховувати майбутні перспективи; розвиток НТП повинен 

орієнтуватися на зміни, які відбуваються у світі, щоб вийти на міжнародний 

рівень розвитку. Розв’язання проблем, які перешкоджають ефективному 
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залученню іноземних інвестицій, сприятиме покращенню інвестиційного 

клімату країни та регіону і покращенню її економічного становища. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОЦІНЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ 

Обґрунтовано можливість оцінювання маркетингового управління 

діяльністюпідприємства на міжнародних ринках, щополегшує економічний 

аналіз стратегії підприємства і її корекцію. Розглянуто методику оцінювання 

ефективностімаркетингового управління діяльністювітчизняного 
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підприємства на міжнародних ринках, в основі якої лежить системний підхід 

до впровадження проекту виходу підприємства на міжнародні ринки. 

Ключові слова: маркетингове управління діяльністю підприємства, 

міжнародні ринки, міжнародний маркетинг, метлди оцінювання 

ефективності маркетингового управління діяльністю вітчизняного 

підприємства на міжнародних ринках. 

В сучасних умовах господарювання вітчизняні підприємствамають 

враховувати методичні принципи та способи організації системи управління 

найбільш перспективними напрямками діяльності, головними з яких є:  

− визначення та формування зон потенційного збуту продукції на 

міжнародних ринках,  

− визначення впливу конкурентного середовища на господарську 

діяльність підприємства на міжнародних ринках. 

Розглянемо проблеми формування зон потенційного збуту продукції на 

міжнародних ринках, як один із способів організації системи маркетингового 

управління діяльністю вітчизняних підприємств на міжнародних ринках. 

Очевидно, що виявлення зон потенційного збуту продукції на 

міжнародних ринках вимагає врахування додаткових факторів, що 

відображаютьособливості тієї або іншої країни.  

Характеристики конкурентного середовища визначаються двома групами 

та враховують правові обмеження в області продажу[1]: 

- група характеристик, що стосуються окремої країни: ціна виробника, 

транспортні витрати, націнка дистриб'ютора та ін.; 

- групахарактеристик,властивихміжнародномуринку:митний тариф, 

валютний коридор, квоти та ін. 

Для оцінки впливу обмежень на міжнародних ринках на розподіл 

продукції припустимо, що підприємство А розташоване в країні V, а 

підприємство В - у країні W; причому підприємство В, використовуючи наявні 

в нього резерви, має намір здійснювати продаж продукції власного 

виробництва на території держави V (рис.1). У цьому випадку перевага 
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підприємства В над виробником А в ціновому співвідношенні може бути 

представлена в такий спосіб: 

= ′ − ′ (1) 

де С'В і С'А- загальні суми витрат споживача на придбання продукції або 

у виробника В або в його конкурента - виробника А, причому 
′ =  ÷ ∗                  (2) 
′ =  ÷ ∗                 (3) 

де СВ і СА  - відпускні ціни на продукцію відповідно виробників Ві А. 

Нехай політична границя між державами V і W представлена лінією І-І. 

У цьому випадку формула (1.3) може бути перетворена в такий спосіб 
′ =  + ∗ + ∗ − ∗ (4) 

де TF - митний тариф, відсоток від митної вартості, або в ЕКЮ; 

pw і pv - вартість одного тонно - кілометра транспортування вантажу; 

tВw і tВv - відстань транспортування вантажу територіями країн W і V.  

У більшості випадків величина tВw визначається розташуванняммитного 

пункту (франко-станції відправлення, франко-вагону та ін.)[1]. 

 
Рисунок1 Схема розташування суб'єктів ринкових відносин на 

міжнародних ринках 
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Крім митного тарифу обмеженням при виході на міжнародні ринки може 

бути валютний коридор, з врахуванням якого вираз (4) перетворюється у 

формулу: 
′ =  ξ ∗ ( + ∗ + ∗ ) + ∗ (4) 

де  ξ- офіційний обмінним курс валют держав V і W. 

 

Повертаючись до виразу (1) з використанням співвідношень (2) і 

(3),одержимо формулу (4), у якій 

=  ξ( ∗ ) ± − ∗ ( ξ ∗ − 1)                                 (5) 

причому tB1= f (β). 

Аналогічним чином можуть бути розраховані альтернативні варіанти 

розмежування зон потенційного збуту продукції, наприклад, між виробником 

В та його дистриб'ютором В*, розташованим на території держави V[1]. 

У цьому випадку 

= ( − ) ∗ ξ ∗ − 1 − ±                                         (6) 

причому tB1= f (ɣ). 

Є очевидним, що митний тариф і офіційний обмінний курс можуть 

створити умови, при яких експорт продукції із країни W у країну V може 

виявитися економічно недоцільним, навіть при наявності певних переваг, 

відображених величиною X. Більше того, якщо державою W не вжиті 

відповідні заходи із захисту прав власних виробників, можуть виникнути 

сприятливі умови для проникнення продукції виробника А на внутрішній 

ринок держави W при відповідному скороченні зони потенційного збуту 

продукції виробника В, у результаті чого погіршується його економічне 

благополуччя. 

Слід зазначити, що при побудові ліній розмежування зон можна 

використати два основні способи, обумовлені невизначеністю величини tВw у 

формулах (5) і (6), що залежить від одного з кутів –β чи γ  відповідно. 
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Перший підхід заснований на паралельному (поряд з основним) 

відстеженні залежності = ( )або = ( ), тобто супутньому 

визначенні відстаней від місця розташування виробника до політичної границі 

залежно від кутової величини. У цьому випадку (зокрема = ( ), чітко 

прослідковується залежність форми лінії розмежування від конфігурації 

політичної границі. 

Другий спосіб базується на обліку кінцевого числа митних постів nt, на 

границі держав V і W. У цьому випадку залежно від nt будується nt ліній 

розмежування при фіксованих у кожному випадку величинах tВw виходячи з 

того, що місце розташування виробника як би переміщається на митний пункт 

(франко-станцію відправлення, франко-вагон і ін.). 

Географічна близькість підприємств-суперників на міжнародних ринках 

впливає на формування конкурентного середовища, що сприяє росту 

ефективності та спеціалізації виробництва, удосконалені технологічних 

процесів і впровадженню нововведень [1].При цьому важливим завданням є 

аналіз впливу концентрації виробників на ефективність розподілу продукції, а 

також обґрунтування маркетингової стратегії підприємства, що виходить на 

міжнародний ринок при наявності конкурентів, розташованих у безпосередній 

близькості. 

Припустимо,що підприємства-суперникиА і Врозташованіна 

території ∑   в одному населеному пункті (рис. 2), причому ціни на 

продукцію в них збігаються. В іншому випадку, умовах пріоритетної 

орієнтації на цінові критерії, покупці віддають перевагу купівлі товарів у 

виробника, що пропонує низьку ціну. Припустимо, що в межах території 

∑ за попередньою оцінкою можна реалізувати N виробів, причому: 

= +  (7) 

де NА= NВ- кількість продукції, реалізованої виробниками А и В 

відповідно, можна визначити індекси розсіювання 

= ξ

∗
(8) 
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= ξ

∗
(9) 

тобто ІА=Ів=І2. 

 

Далі нескладно перейти до визначення оптимального радіуса зони 

прямого збуту продукції. Площі зон прямого збуту продукції виробників А і В 

збігаються, тому в рамкахєдиної зони неможливо розмежувати сфери 

впливу, що, безсумнівно позитивно впливаєна процесконкуренції. 

Іншимисловами,зоназбуту єсвоєріднимбарометром, який реагує на переваги 

одного з конкурентів. Очевидно, що залишена частиназони ∑ − ′може 

бутиподілена міжвиробниками А і В за результатами попередньої 

домовленості[1]. 

 
Рисунок 2. Схема розмежування зон потенційного збуту продукції 

виробників на міжнародних ринках діяльності вітчизняного підприємства на 
конкурентному  ринку 

 

При цьому ∗ =  ∗ =  
ξ ξ=    (10) 

Площі ∗та ∗підлягають розподілу між дистриб’юторами ∗, ∗ , 
∗ та ∗, ∗, ∗(рис. 2). При цьому слід ураховувати, що оптимальний радіус 

зони потенційного збуту продукції дистриб'ютора на визначається при індексі 

розсіювання іn розрахованого тільки для одного суб'єкта ринкових відносин. 

Тому величина даного радіуса буде меншою, чим .  
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Неважко вивести залежність індексу розсіювання іkвід кількості 

сконцентрованих у даній зоні конкурентів 

=  √ ∗ (11) 

Припустимо, що надалі споживчі переваги змінилися, почали здобувати 

нерівну кількість товарів підприємств А и В. Останнє можливо з кількох 

причин: поліпшення деяких технічних характеристик, більш агресивна 

реклама, краще сервісне обслуговування і т.п. 

При цьому вираження 

=  +  стане в наступному виді 

= ∗ + (1 − ) ∗ (12) 

де   0 ≤ ≤ 1. 

У цьому випадку розміри зон прямого збуту продукції виробників не 

збігаються. Збільшення обсягів продажу приводить до зменшення індексу 

розсіювання, наприклад,  формула (9), а разом з тим до зменшення 

оптимального радіуса (формула =  ∗ ∗ ). 

Остання обставина приводить до зміни цінових параметрів (величини 

торговельних знижок дистриб'ютора). Зворотні закономірності 

спостерігаються для зони прямого збуту продукції виробника А. Одночасно 

спостерігається відтік частини периферійних споживачів від 

дистриб’юторів ∗, ∗ , ∗ і до дистриб'юторів ∗, ∗, ∗. 

Статистичні дані про обсяги продажу дозволять надалі оцінити 

доцільність залучення і реалізації продукції нового торговельного 

посередника шляхом досягнення величини∆   (формула =  ∗
∗ ).  

Необхідно враховувати, що зона потенційного збуту «нового» 

дистриб'ютораскладається іззалишківскороченнязонипрямогозбуту продукції 

виробника та зон, що відняли в дистриб'юторів ∗і ∗ . 
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Остання обставина приводить до перерозподілу зонпотенційного збуту 

продукції, зокрема, у залученні до співпраці одногоз дистриб'юторів ∗ або 
∗виробникаА. 

Данаситуаціявпідсумкузмушуєвиробників – 

конкурентіввикористовувати нецінові методи конкуренції. 

Для ринків високорозвинених країн є природнім поява «нових» 

підприємств - суперників,наприклад Е (рис.2), що викликає «відмежування» 

частини зони ∑  -відвиробників А і В.  

Є очевидним, що місце розташування підприємства Е, що не володіє 

серйозною матеріальною перевагою ніж конкуренти А і В, може неоднозначно 

впливати на збутові можливості останніх. 

На рис.3видно,що прирозташуванні підприємства - суперника в точці Е 

нанесений приблизно однаковий збиток виробникам А і В, що в підсумку може 

привести до їхніх спільних дій, спрямованих на блокаду діяльності «нового» 

конкурента. В умовах, коли немає гарантії ефективного протистояння, слід 

ретельно проаналізувати вибір місця розташування підприємства Е. Для того, 

щоб«виключити» одного з конкурентів,не зачіпаючи його територіальних 

інтересів, є доцільним розташовувати нове підприємство Е в безпосередній 

близькості від одного з дистриб'юторів, наприклад ∗, розраховуючи на 

економію споживача в обсязі транспортних витрат від виробника А до 

дистриб'ютора. Це дозволить не тільки зменшити тяготи конкурентної 

боротьби, але і у випадку успішних дій витиснути торговельного посередника 

з його зони, що є оптимальним з погляду реалізації даної продукції, тобто з 

перетворенням останньоївзону прямого збуту продукції виробника Е. 
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Рисунок 3. Схема розмежування зон впливу між виробниками А і В з 

появою конкурента Е 

 

Слід ураховувати, що виробник В також зацікавлений у витисненні 

конкурента А, оскільки даний захід дозволить йому: 

- підкорити власним інтересам зону прямого збуту ′; 

- додатково охопити зону потенційного збуту продукції 

дистриб’ютора ∗ ; 

- при паритеті цін з виробником Е охопити більшу частину зони, ніж 

останній. 

Очевидно, що підприємство Е може бути дочірньою фірмою виробника 

В, зацікавленого в більшій частці ринку, що в підсумку також слід ураховувати 

підприємству А.Таким чином, розглянуті вище особливості дозволяють на 

вітчизняним підприємствам, що здійснюють діяльність наміжнародних 

конкурентних ринкахзабезпечувати їхні територіальні інтереси та ефективно 

реагувати на зміни в маркетинговій стратегії конкурентів. 
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УДК 658.8 

  ПрисяжнюкМ.В. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА 

ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Розглянуто методичні підходи до ефективності маркетингової діяльності 

підприємства на внутрішньому ринку органічної продукції. Визначено 

поняття «ефективність маркетингової діяльності підприємства на 

внутрішньому ринку органічної продукції», запропоновано власну його 

інтерпретацію з врахуванням особливостей ринку органічної продукції. 

Розглянуто показники оцінювання стану ринку органічної продукції, 

визначено модель організації маркетингової діяльності вітчизняного 

підприємства на ринку органічної продукції. 

Ключові слова: маркетингова діяльність, ефективність маркетингової 

діяльності, ринок органічної продукції, оцінювання стану ринку, модель 

організації маркетингової діяльності, показники оцінювання маркетингової 

діяльності. 
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Успішне господарювання підприємства залежить від ефективної його 

маркетингової діяльності, що ведеться так, щоб забезпечити можливість 

досягнення своєчасного та найповнішого виконання поставлених цільових 

стратегічних завдань на основі результативного використання існуючих, 

прихованих ресурсів і резервів. Тому, визначення системного підходу до 

оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств на внутрішньому 

ринку органічної продукції відповідно до потреб споживачів і забезпечення на 

цій основі перспективного довгострокового майбутнього є важливим 

завданням для виробника органічної продукції.  

Розглянемо визначення ефективності маркетингової діяльності на основі 

наукового аналізу різних літературних джерел. Ефективність як економічне 

поняття – це зіставлення результатів (зокрема побічних і непрямих) 

господарської діяльності з витраченими ресурсами: трудовими, 

матеріальними, природними, фінансовими, основним капіталом тощо. Теорія 

ефективності, за твердженням Вікіпедії, розробляє методи вимірювання 

витрат і результатів функціонування національного господарства та його 

окремих ланок [1].  

Ефективність як економічна категорія відображає співвідношення між 

одержаними результатами та витраченими на їх досягнення ресурсами, 

причому при вимірюванні ефективності ресурси можуть бути представлені 

або в певному обсязі за їх первісною (переоціненою) вартістю (застосовувані 

ресурси), або частиною їх вартості у формі виробничих витрат (виробничо 

спожиті ресурси) [2].  

Жан– Клод Ларреше пропонує розглядати ефективність як досягнення 

бажаних результатів з мінімально можливими витратами або отримання 

максимально можливого обсягу продукції з даної кількості ресурсів [3].  

Отже, ефективність є тим показником, що визначається співвідношенням 

між досягнутим результатом і використаними ресурсами.  

Оцінка такого співвідношення, на нашу думку, потребує принципів, 

методів, критеріїв, показників, розкриття яких є основним завданням 
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дослідження складної економічної категорії «ефективність маркетингової 

діяльності підприємства на внутрішньому ринку органічної продукції».  

Принципи є основним вихідним положенням, орієнтованим на 

визначення ефективності маркетингової діяльності підприємства на 

внутрішньому ринку органічної продукції у контексті системного підходу до 

управління виробниками органічної продукції.  

У науковій літературі О. О. Селезньова пропонує виділити такі 

маркетингові принципи: спрямованість на споживача, маркетингова 

інтеграція, адекватність маркетингових досліджень, стратегічна орієнтація, 

якість маркетингових заходів, фінансування маркетингу, ефективність 

маркетингу у формуванні репутації аграрного підприємства [4].  

Оскільки нами розглядається поняття «ефективність маркетингової 

діяльності підприємства на внутрішньому ринку органічної продукції», то 

звернемо увагу на  

На думку Н. В. Бутенко, існують такі критерії оцінки маркетингової 

діяльності аграрних підприємств на внутрішньому ринку [5]: 

– удосконалення стратегії маркетингу аграрного підприємства на 

внутрішньому ринку; 

– підвищення конкурентоспроможності й авторитету аграрного 

підприємства  на внутрішньому ринку ;  

– зростання доходів від аграрної продукції;  

– збільшення питомої ваги нових видів аграрної продукції в асортименті;  

– досягнення мети плану, поліпшення конкурентних позицій аграрного 

підприємства на внутрішньому ринку ;  

– зростання поінформованості покупців аграної продукції;  

– залучення нових покупців аграної продукції на внутрішньому ринку;  

– поліпшення іміджу аграрного підприємства на внутрішньому ринку;  

– підвищення ефективності заходів просування продукції аграного 

підприємства на внутрішньому ринку;  
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О.С.Тєлєтов пропонує застосовувати узагальнений критерій ефективності 

роботи маркетингових служб на основі розрахунку сукупного річного 

економічного ефекту від проведення маркетингових заходів [6].  

Р. С. Капланом і Д. П. Нортоном для оцінки маркетингових технологій 

розроблена «збалансована система показників» [7], яка містить чотири основні 

критерії ефективності маркетингової діяльності: фінанси, внутрішні бізнес– 

процеси, клієнти та ринок, персонал підприємства.  

Складовою ефективної маркетингової діяльності підприємства  

А. Ф. Павленко та А. В. Войчак вважають контроль та пропонують оцінювати 

її за такими показниками, як: зростання ринку, частка ринку, продуктивність 

маркетингу, динаміка замовлень, середня величина замовлень, структура та 

динаміка споживачів (клієнтів), якість обслуговування споживачів, 

ефективність рекламних витрат, цінова перевага, коефіцієнт знижок, 

швидкість та тривалість обороту товарних запасів, коефіцієнт продажу нових 

товарів [8].  

Д. В. Яцюк частково погоджується з вищеназваними показниками, однак 

підкреслює, що ефективність маркетингової діяльності аграрного 

підприємства вимагає порівняння витрат на маркетинг з отриманим 

прибутком, що характеризує кінцеві фінансові результати його діяльності 

підприємства [9].  

Розглянемо можливість застосування показників збалансованої системи 

за теорією Р. С. Каплана та Д. П. Нортона [7] в маркетинговій діяльності 

виробника органічної продукції на внутрішньому ринку.  

Блок «Фінанси» повинен містити показники, що дозволять визначити, чи 

виконує аграрне підприємство свої маркетингові цілі, чи рухається у напрямі 

успішної реалізації маркетингових технологій. Це можуть бути показники, що 

характеризують процес продажу органічної продукції, а саме: приріст 

продажу, виручка від реалізації органічної продукції, рівень витрат обігу до 

виручки від реалізації органічної продукції, рівень валового доходу до 
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виручки від реалізації органічної продукції, частка на внутрішньому ринку 

тощо.  

Блок «Клієнти та ринок» – це інструмент оцінки «цільового сегмента», 

відсутність чіткої орієнтації на який не дозволяє аграрному підприємству 

виділити себе серед конкурентів. Це можуть бути такі показники: кількість 

охоплених сегментів, коефіцієнт завершеності покупки, частка постійних 

покупців, індекс задоволеності покупців тощо.  

Блок «Бізнес– процеси» повинен містити показники, що дозволяють 

оцінити раціональність функціонування конкретних внутрішніх процесів, 

необхідних для обслуговування покупців органічної продукції та визначення 

споживчої цінності. Такими показниками можуть бути: рівень цін на органічну 

продукцію, рівень обслуговування покупців органічної продукції, 

ефективність маркетингових заходів виробника органічної продукції, 

коефіцієнт стійкості асортименту органічної продукції тощо.  

Блок «Персонал» повинен включати показники, що допоможуть провести 

«кадровий аналіз». Зокрема, це: ступінь задоволення працівників аграрного 

підприємства умовами праці, уміння і кваліфікація менеджерів з продажу 

органічної продукції, продуктивність праці одного менеджера зі збуту 

органічної продукції, коефіцієнт плинності кадрів, рівень освіти працівників 

аграрного підприємства, коефіцієнт витрат на підвищення кваліфікації 

менеджерів зі збуту органічної продукції, кількість пропозицій щодо 

проведення маркетингових заходів виробника органічної продукції тощо.  

Після формування переліку показників необхідно встановити їхні 

нормативні значення, які рекомендується розробляти з урахуванням ринкових 

показників, дослідження показників конкурентів і можливостей аграрного 

підприємства на основі SWOT– аналізу [7].  

Тому основним завданням фахівців з маркетингу аграрного підприємства 

є обґрунтування умов застосування того чи іншого показника до оцінки 

ефективності маркетингової діяльності виробника аграрної продукції  залежно 

від обраного критерію такої ефективності. Отже, результати досліджень 
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дозволяють виділити для аграрного підприємства на внутрішньому ринку 

основні критерії оцінки ефективності маркетингової діяльності:  

– розробка та впровадження відповідної маркетингової стратегії 

аграрного підприємства (рівень виконання маркетингових цілей);  

– розробка ефективнішого підходу щодо внутрішніх бізнес– процесів  

аграрного виробника (процес обслуговування споживачів аграрної продукції 

та визначення споживчої цінності);  

– виконання маркетингової стратегії аграрного підприємства та 

тактичних заходів стосовно споживачів аграрної продукції;  

– ефективність управління персоналом аграрного підприємства;  

–  ефективність маркетингових інвестицій аграрного підприємства.  

На основі таких критеріїв наведемо показники для оцінювання 

ефективності маркетингової діяльності підприємства на внутрішньому ринку 

органічної продукції:  

– рівень продажу органічної продукції (приріст продажу, рівень витрат 

обігу до виручки від реалізації органічної продукції, рівень валового доходу 

до виручки від реалізації органічної продукції, частка на ринку тощо);  

– раціональність функціонування конкретних внутрішніх процесів, 

необхідних для обслуговування покупців підприємства на внутрішньому 

ринку органічної продукції та визначення споживчої цінності (рівень цін на 

органічну продукцію, рівень обслуговування покупців, ефективність 

маркетингових заходів, коефіцієнт стійкості асортименту органічної 

продукції);  

– інструмент оцінки цільових споживачів на ринку органічної продукції 

(кількість охоплених сегментів, динаміка замовлень, середня величина 

замовлень, структура та динаміка обсягу збуту  органічної продукції);  

–  кадровий аналіз (ступінь задоволення працівників умовами праці, 

уміння і кваліфікація спеціалістів з продажу органічної продукції, 

продуктивність праці одного спеціаліста з продажу органічної продукції, 
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коефіцієнт плинності кадрів, рівень освіти працівників, коефіцієнт витрат на 

підвищення кваліфікації менеджерів зі збуту органічної продукції);  

–  рентабельність маркетингових інвестицій, рентабельність витрат на 

просування і збут органічної продукції, швидкість та тривалість обороту 

товарних запасів органічної продукції, коефіцієнт продажу нової органічної 

продукції.  

Наведені критерії та показники оцінки ефективності маркетингової 

діяльності підприємства на ринку органічної продукції потребують існування 

інформаційної основи (системи) маркетингової діяльності підприємства на 

внутрішньому ринку органічної продукції, на якій ґрунтуються комплексні 

дослідження та ведення ефективної маркетингової діяльності підприємства на 

внутрішньому ринку органічної продукції, перш за все, на основі об’єктивної 

та достовірної інформації.  

На думку Войчака  А.В., реалізація конкурентних стратегій вітчизняних 

підприємств на ринку органічної продукції вимагає проведення ситуаційного 

аналізу діяльності підприємства: оцінювання ефективності використання 

ресурсів, перспектив розвитку (обсяг продажів, частки ринку, маркетингові 

витрати) [1].  

На нашу думку, для вітчизняних підприємств на ринку органічної 

продукції важливо здійснювати аналіз обсягів продажу за трьома групами 

параметрів: об'єкти, показники, тимчасові періоди. Для аналізу частки ринку 

органічної продукції необхідно визначити наступні показники (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Показники оцінювання стану ринку органічної продукції 

 

Дамари Р. узагальнюючи теоертичні аспекти аналізу ринку визначив, що 
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Рисунок 2 – Модель організації маркетингової діяльності вітчизняного 

підприємства на ринку органічної продукції 

 
Результати дослідження дозволили виділити основні напрямки розвитку 

маркетингової діяльності вітчизняних підприємств на ринку органічної 

продукції: 

1) в маркетингових дослідженнях: проведення масштабних і локальних 

досліджень, моніторингу для виявлення купівельних переваг і кон'юнктурних 

зрушень;  

2) в розробці товару: інтенсивніше модифікувати органічну продукцію і 

впроваджувати товари– новинки;  

3)  в ціновій політиці: забезпечувати формування адаптивних цінових 

стратегій і методів ціноутворення;  

4) в рекламній діяльності: цільова реклама (галузеві журнали і газети, 

рекламні листки, виступи перед головними фахівцями на семінарах– нарадах), 

спеціалізовані виставки;  

5) персональні продажі: виїзди фахівців– науковців в фермерські 

господарства, розробка для них рекомендацій;  
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6) в організації розповсюдження: створення довготривалих відносин, 

конструктивне поєднання розширення дилерської мережі і прямих контактів 

зі споживачами.  

Отже, посилення напрямків розвитку маркетингової діяльності 

вітчизняних підприємств на ринку органічної продукції слід розглядати не 

тільки як ставку на власні сили, а й як прагнення мати надійне, постійне 

джерело інформації про основні тенденції попиту на органічну продукцію.  

Наоснові проведеного аналізу можна зробити висновок, що ефективність 

маркетингової діяльності підприємства на внутрішньому ринку органічної 

продукції – це досягнення результату, який перевищує використані ресурси 

підприємства. Дослідження підходів науковців дає змогу скласти власне 

бачення щодо науково– методичних основ ефективності маркетингової 

діяльності підприємства на внутрішньому ринку органічної продукції.  
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Постановка проблеми.В умовах жорсткої конкуренції людині будь-якої 

професії необхідні знання того, як справити сприятливе враження на колег і 

клієнтів по бізнесу для досягнення цілей і конкретних результатів виробничої 

діяльності. Щоб максимально успішно працювати з партнерами при укладанні 

угод співробітники торговельних організацій зобов'язані оволодіти навичками 

подобатися незнайомим людям з перших хвилин ділового спілкування. Як 

справедливо зазначають французи, найчастіше другого шансу, щоб справити 

сприятливе враження на партнерів по переговорах не буває. 

Метою роботи є показати, необхідність підвищення ефективності роботи 

менеджера на сучасному підприємстві шляхом створення успішного іміджу, 

від чого багато в чому залежить успіх фірми. 

Виклад основного матеріалу. Іміджвпливає на наше життянезалежновід 

того, як ми до ньогоставимося: 

визнаємоважливістьчизаперечуємойогоіснування. Позитивний образ 

допомагає у спілкуванні й досягненні соціальногоуспіху, а 

негативнийперешкоджаєспілкуванню та заважаєдосягненню мети. Як 

зазначаютьдослідникипрактики (О. Змановська, В. Шепель, О. Кичаєв), 

іміджемпотрібнокерувати.У зв'язку зрізноманітністю думок про поняття 

«імідж», вважаємо за доцільне дати два усталених визначення, якими 

оперують в соціології і психології. У соціології «імідж» трактується через 

статусний образ як сукупність уявлень, що склалися в громадській думці про 

те, як повинен вести себе людина відповідно до свого статусу, як повинні 

співвідноситися між собою права і обов'язки в даному статусі. З точки зору 

психології найпоширенішим визначенням іміджу є наступне: що склався в 

масовій свідомості і має характер стереотипу емоційно-забарвлений образ 

кого-небудь або чого-небудь.[6] 

Зміст іміджу будь-якої людини включає інтеграцію його соціальних, 

професійних і психологічних характеристик, які доповнюються 
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неповторними, індивідуальними фізичними зовнішніми даними особистості. 

Саме з такої позиції в даному параграфі розглядається поняття «імідж 

співробітника організації» і в першу чергу звертається увага на психо-

технології створення стереотипу «успішний професіонал», який так 

необхідний в короткочасних і довготривалих контактах з партнерами по 

бізнесу на переговорах.[12] 

Імідж підприємця — це не тільки і не стільки засіб завоювати увагу, це 

скоріше спосіб реагування на вимоги своєї аудиторії, яка хоче сприймати дану 

персону саме такою, а не іншою. І що поганого, якщо імідж змушує людину 

бути розумною, чарівною, такою, якій можна вірити? 

Образ підприємця найчастіше складається з протиріч. З одного боку, 

максимум відкритості і мінімум секретів - майже як «скляна» фігура. З іншого 

боку, як говорять французи, там, де кінчаються секрети, там все кінчається. 

Управлінська комунікація підприємця повинна будуватись на міфах, 

створюватись і живитись ними. І, крімінших причин, цьому є й одне 

універсальне пояснення: міфимають довге життя. Часом для народження міфа 

досить однієї лише деталі — за умови, що вона «укладається» у концепцію 

образу підприємця і що засоби масової інформації приймаютьті ж правила гри. 

Створення іміджу підприємця — кропітка справа. Учені виділяють такі 

Магістральні шляхи побудови іміджу бізнесмена: продовження легенди, успіх 

підприємства під власним ім'ям, перетворення свого імені в марку, уособлення 

своєї компанії, участь в освітніх програмах, публікація книг, керівництво 

партією тощо. 

Іміджеологія - це наука про дослідження, розробку та 

технологіївпровадження у суспільнусвідомістьбажаного (позитивного і 

привабливого) іміджулюдини, соціальноїгрупичиорганізації, 

суспільства(держави), ідеї, ідеології, релігіїтощо. Як зазначаютьдослідники Л. 

Браун, Я. Е. Голосовкер, Ф. Дейвіс, С. Демченко, М. Еліаде, М. Р. Жбанков, О. 

Змановська, А. С. Ковальчук, В. Г. Королько, А. Косарєв, А. Ю. Кошмаров, С. 

Кримський, Ю. І. Палеха, А. Ю. Панасюк, Т. С. Пархомен% ко, О. Б. 
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Перелигіна, Г. Г. Почепцов, О. М. Холод, В. Б. Шапар, В. М. Шепель, 

іміджмейкерство не було б сформовано у професію, якбиіміджелогія не 

перетворилася б у науку.Іміджелогія — це наука про 

технологіюстворенняособистісноїпривабливості, це галузь науковогознання, 

щодопомагаєоволодітимеханізмамиефективноговпливулюдини на інших 

людей (В. Шепель). Ця наука пов’язанаізвиробничою, інтелектуальною та 

творчоюдіяльністюлюдини 

Імідж - якесь збільшувальне скло, яке дозволяє проявитися кращим 

особистісним і діловим якостям людини, привнести в повсякденне 

спілкування комфорт, створювати оптимістичний настрій.[8]Діяльність 

педагога, лікаря, працівника сервісу немислима без їх доброзичливого 

вигляду. Керівнику дуже складно стати магнетично привабливим, але ще 

більше проблем у того, хто не прагне бути таким. 

Важливий розділ іміджеології присвячений функцій іміджу. Функції - це 

активні форми прояву сутності та змісту конкретного феномена. 

Можна позначити дві групи функцій іміджу. 

1.Ціннісні функції іміджу: 

Особистісне піднесення. Завдяки створенню навколо особистості ореолу 

привабливості, вона стає соціально затребуваною, розкутою в прояві своїх 

кращих якостей. 

Комфортизації міжособистісних відносин. Суть цієї функції в тому, що 

чарівність людей об'єктивно привносить в їх спілкування симпатії і 

доброзичливість, а тому моральну міру терпимості і такту. 

Психотерапевтична. Суть її в тому, що особистість, завдяки 

усвідомленню своєї індивідуальної непересічності і підвищеної 

комунікабельності, знаходить стійкий мажорний настрій і впевненість в собі. 

Таким чином, ціннісні функції іміджу свідчать про його безспірні 

значення у вибудовуванні здорової душевної організації особистості. 

Філософська зв'язка «форма і зміст» пояснює закономірність функціонування 

іміджу як зовнішнього прояву духовного здоров'я особистості, стану її 
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біоенергетичного потенціалу. За допомогою іміджу найбільш помітно, а тому 

доступно для інших людей, проявляється внутрішній світ конкретної 

особистості. Ось чому така велика роль ціннісних функцій іміджу. 

2.Технологічні функції іміджу: 

Міжособистісної адаптації. Завдяки правильно обраному іміджу можна 

швидко увійти в конкретне соціальне середовище, привернути до себе увагу, 

оперативно встановити доброзичливі відносини. 

Висвітлювання кращих особистісно-ділових якостей. Сприятливий імідж 

дає можливість візуально представити найбільш привабливі якості людини, 

дозволяючи стикатися з ним людям пізнавати саме ці риси, що викликають 

симпатію чи добре розташування. 

Затінення негативних особистісних характеристик. За допомогою 

макіяжу, дизайну одягу, аксесуарів, зачіски і т.д. можна відвернути людей від 

тих недоліків, якими володіє людина. 

Організація уваги. Привабливий імідж мимоволі притягує до себе людей, 

він імпонує їм, а тому вони психологічно легше розташовуються до того, що 

він говорить або демонструє. 

Подолання вікових рубежів. Майстерно володіючи технологією 

самопрезентації, що конкретно проявляється у вдалому виборі моделей 

поведінки і виконанні різних ролей, можна комфортно себе почувати в 

спілкуванні з людьми різного соціального стану і професійного статусу, що не 

сковуючи себе «комплексом» власного віку. 

Знання технологічних функцій іміджу пропонує широке практичне його 

використання. 

Таким чином, імідж - це поліметричної явище, функціонал якого 

різноманітний. Головне його призначення - досягти ефекту особистого 

тяжіння. Хто в повній мірі володіє функціями іміджу, тому властиво такий 

стан, який називається магією розташування. Акцент на практичному значенні 

іміджу відрізняє наше розуміння його змісту і призначення від зарубіжних 

підходів. 
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Імідж буває надбанням конкретної особи, а також груповим, як, 

наприклад, імідж фірми або державної структури. Як правило, імідж - явище 

позитивне. Разом з тим в житті чимало фактів, коли особистість бере на 

озброєння епатажні моделі поведінки, тим самим привертаючи до себе увагу 

людей, отримуючи доступ до засобів масової інформації. 

На жаль, є чимало людей, які недооцінюють роль іміджу в діловому 

успіху, хоча відомо, що «добре ім'я» завжди має в своєму розпорядженні 

людей до того, хто має позитивну репутацію. Якщо взяти до уваги 

етнопсихологічну особливість українців (мається на увазі схильність до 

легкого сприйняття чуток), то очевидно, що привабливий імідж 

підприємницької структури буде потужним рекламним фактором і по-

людськи природною умовою розташування клієнтів до співпраці з нею. 

При розробці іміджу, наприклад, підприємницької структури, 

складається концепція її ділових намірів, ретельно прописуються кадрові та 

техніко-економічні характеристики, спонсорські та меценатські можливості. 

Потім створюється технологія презентації підприємницької структури для 

«очей і вух» партнерів і клієнтів, для відтворення позитивного «соціального 

еха». При реалізації проекту задіюються реклама (особливо ретельно 

готуються пресрелізи для ЗМІ), методи «паблікрілейшнз», дизайнери для 

внутрішнього і зовнішнього облаштування офісу. 

Особлива увага надається підготовці персоналу на предмет уміння робити 

приємне враження на ділових партнерів і клієнтів. Організовується спеціальна 

робота з освоєння правил службової етики та ділового етикету, проведення 

брифінгів та переговорів. У процесі такої роботи непоодинокими є факти, коли 

фірми звертаються до іміджмейкерів з проханням створити «Кодекс 

професійної честі» співробітників, провести серію практикумів, навчити 

технологіям протокольного спілкування.[8] 

При формуванні іміджу будь-якої структури особиста відповідальність 

покладається, перш за все, на її керівників. Ось чому доцільно проводити з 

адміністраторами практичні заняття з підготовки та вимови спічів, по прийому 
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відвідувачів у своєму кабінеті, але спілкування з персоналом, з відпрацювання 

моделі поведінки у відрядженнях, по дотриманню вимог до власного 

зовнішнього вигляду. Іноді іміджеву підготовку за особливою програмою 

проходять «виїзні» дружини керівників. Як свідчить практика, інвестиції, 

витрачені на ці заходи, себе виправдовують. 

Існують деякі універсальні правила оформлення зовнішності ділової 

людини, застосування яких в значній мірі полегшує взаємодію з партнерами 

на переговорах і допомагає створенню необхідного професійного іміджу.[4] 

Правило 1. Високопрофесійні співробітники в сфері торгівлі .На першій 

стадії ділового спілкування з незнайомими партнерами по бізнесу може і 

повинна бути завуальована за допомогою зовнішнього вигляду, який не тільки 

не підкреслює національну приналежність і соціальне походження, а в повній 

мірі вказує на відповідність зовнішнього вигляду стандартам, прийнятим в 

світовому діловому співтоваристві . 

Правило 2. Діловий одяг, аксесуари, взуття і зачіска повинні мати 

сучасний, доглянутий і бездоганний по охайності вид. 

Правило 3. Діловий костюм класичного (консервативного) стилю 

повинен говорити про вік і відповідати йому тільки тоді, коли співробітник 

компанії на переговорах свідомо і однозначно хоче підкреслити свій реальний, 

а не «творчий» вік. 

Правило 4. Яскраву індивідуальність і неповторність зовнішніх даних 

особистості в робочій обстановці переговорного процесу найлегше 

замаскувати за допомогою стандартного класичного одягу, що відповідає 

статусу співробітника і не більше того. Це робиться для того, щоб дати 

зрозуміти партнерам по бізнесу в першу чергу вашу професійну спрямованість 

і настрій на успішний діловий контакт. 

Правило 5. Діловий одяг повинен відповідати не тільки професійній сфері 

діяльності, тобто «суворому бізнесу», як це вже зазначалося, а й посади члена 

команди на переговорах. Хоча, як зауважив один досвідчений життєвим 
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досвідом людина, «одягатися треба відповідно до тієї посадою, на яку людина 

претендує, а не згідно тієї, яку він вже займає». 

Правило 6. Необхідно навчитися вміло поєднувати «принципи єдності і 

контрасту» в оформленні візуального вигляду для спілкування з партнерами і 

колегами по бізнесу під час переговорів.[5] 

Так, «принцип єдності» має на увазі, що в зовнішньому вигляді 

співробітника фірми не повинно бути неврахованих дрібниць, що заважають 

оточуючим «прочитати» його особистість як авторитетну в професійному 

плані, так і всебічно гармонійно розвинену. 

Чому це так важливо? Під час щоденного ранкового ритуалу вибору одягу 

людина в будь-якому випадку задає тон всьому майбутнього робочого дня. 

Позитивні емоції від добре сидить на фігурі костюма класичного 

(консервативного) стилю, сорочки і вміло підібраних до них аксесуарів ( 

«дрібниць») можуть виявитися тими психологічними «прискорювачами», які 

допоможуть співробітнику діяти успішно в професійному плані протягом 

всього робочого дня, включаючи важливі етапи переговорів. У цьому випадку 

про свій зовнішній вигляд йому можна просто не думати, а повністю 

зосередитися на професійні обов'язки. Якщо він знає, що добре і адекватно 

робочої ситуації одягнений, вдало підстрижений і причесаний, перебуває в 

цілком стерпним фізичній формі, то така впевненість професіонала в собі, без 

сумніву, передасться під час важливих переговорів оточуючим - колегам і 

партнерам по бізнесу. 

«Принцип контрасту», який використовується в оформленні зовнішнього 

вигляду, передбачає наявність в діловому костюмі тільки однієї деталі, яка 

сама по собі, з першого погляду на неї, здатна підкреслити відповідний 

високий статус (ранг) ділової людини в соціальній ієрархії фірми. Цим 

принципом часто керуються елегантні ділові жінки, топ-менеджери 

зовнішньоторговельних об'єднань. Як правило, в їх зовнішньому вигляді 

знаходять органічне поєднання як стандартні вимоги до одягу в цій сфері 
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діяльності, так і вміла демонстрація фінансової спроможності та високих 

професійних амбіцій.[4] 

Таким чином, зовнішнійвигляд, створенийзізнанням і 

урахуваннямусіхдрібниць, здатнийповідомитиоточуючим - партнерам по 

переговорах і колегам по команді - про рівеньпрофесійни домагань людини не 

менше, ніжйогоділові характеристики.  

Уміловикористовувати «принципиєдності і контрасту» в 

оформленнізовнішньоговигляду для 

створенняіміджууспішногопрофесіоналанеобхідноще і в зв'язку з 

наступнимобставиною. Час від часу всім без 

виняткупрацівникаморганізаційслідздійснюватиревізіюусталенихуявлень про 

власнузовнішність і про те, 

якийодягвінзвиквважатиадекватноюсвогопрофесійногоіміджу і 

корпоративного іміджусвоєїфірми. 

Періодичнаревізіявласноїзовнішностіздатназмусититворчуособистістьподола

тиякісь уставленіпомилки, якісь «внутрішні табу» щодо того одягу, 

якийвінзвикносити в діловійобстановціпереговорів. Психологи відзначають, 

що в мірузростанняпрофесіоналізму у будь-

якогопрацюючоїлюдиниз'являєтьсяусвідомленавнутрішня потреба 

підкреслитисвої – данійомуматір'ю-природою - індивідуальність і 

неповторністьзовнішньоговигляду на робочомумісці, в колективіорганізації. 

Це є ще одним, якщо не головним мотивом для 

періодичногополіпшенняабокоригуванняпрофесійногоіміджуспівробітникако

мпанії. 

Висновки.Сутність управлінської діяльності дуже різноманітна, але в 

цілому вона полягає в необхідності постійної координації роботи підрозділів 

організації та її окремих груп. Цякоординаціяздійснюється в різних формах, 

але в першу чергу - в процесікомунікації. 

Ефективністькомунікативнихпроцесівбагато в 
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чомуобумовлюєтьсяіміджемкерівника. Саме тому так важливо грамотно 

використовуватитеоретичні та психологічніосновиіміджелогії. 

Теоретично вищеописаніскладовіпозитивногоособистісного і 

професійногоіміджуспівробітникакомпанії не такіскладні для 

освоєннякожноюдумаючоюлюдиною. Зрозуміло, що, прагнучи до 

успішноїкар'єри, треба підвищуватисвійпрофесіоналізм, думати над 

реалізацією в повніймірікомунікативнихздібностей, 

оскількижоднеспілкуваннянавіть у невеликому колективі не 

вільновідвзаємодії з різними за характером, темпераментом, 

моральнихцінностей, по відношенню до посадовихобов'язків і до спільної 

мети організації людьми. Але не секрет, 

щочимбільшеспівробітниківвколективіорганізації, 

тимважчевиробитизагальний, відповіднийприйнятим в бізнесі нормам, стиль 

або манеру діловогоспілкування з колегами в робочий час і 

вжетимбільшеефективновзаємодіятиіззарубіжними партнерами по бізнесупід 

час переговорів. 

Таким чином, на закінчення, слідзазначитищоімідж менеджера цепевний 

образ, щопредставляєтьсяоточуючими, свого роду форма самопрезентації, при 

якійпідкреслюютьсясильністороннифахівця – йогопрофесіоналізм, 

комунікативнакомпетентність, внутрішнєчарівність, і ховаютьсянедоліки. 

Очевидно, що одним з найважливішихфакторів, 

щовизначаютьіміджорганізації в цілому, є іміджїїспівробітників і керівників. 

Саме тому слідприділятивеликуувагурозробцівнутрішньогоіміджуорганізації, 

щоробитьпозитивнийвплив наїїрепутацію в суспільстві. Отже, облікфакторів, 

що благотворно впливають на створення стереотипу «успішність» в 

зовнішньомувиглядікерівника в значнійміріполегшуєвзаємодію з партнерами 

на переговорах і допомагаєствореннюнеобхідногопрофесійногоіміджу. 

Зовнішнійвигляд, створенийзізнанням і урахуваннямусіхдрібниць, 

здатнийповідомитиоточуючим - партнерам по переговорах і колегам по 

команді - про рівеньпрофесійнихдомаганьлюдини не менше, ніжйогоділові 
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характеристики. Індивідуальність і неповторністьзовнішньоговигляду на 

робочомумісці і в колективіорганізації є одним з провіднихфакторів, 

щопідвищуютьефективністьдіяльності менеджера і організації в цілому. 

Таким чином, кожному менеджеру необхідновчитисяпрезентувати себе в 

діловомуспілкуванні і працювати над створенням позитивного 

професійногоіміджу все свідомежиття. Піклуючись про 

адекватнееоформлення свогозовнішньоговигляду - в часі і просторі – 

одночаснополіпшує і корпоративнийіміджфірми. 
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

(НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛАГРОТЕХСЕРВІС») 

У статті розглянуто особливості маркетингової інформації, що дозволили 

обґрунтувати ефективні управлінські рішення, із врахуванням реальної ринкової 

ситуації та потенційних можливостей ПАТ «Вінницяоблагротехсервів». 

Проведення SWOT-аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища 

дозволило врахувати динаміку розвитку галузі, потенційних покупців і 

конкурентів при виділенні підсистем системи інформаційного забезпечення 

маркетингової діяльності та їх сутнісного наповнення, а також обґрунтувати 

доцільність розширення багатоваріантності досягнення виробничих цілей 

підприємства в контексті реалізації на підприємстві взаємовідносин із 
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постачальниками, внутрішнього маркетингу та потенціалу його 

інформатизації. 

Ключові слова: інформація, маркетингова діяльність, інформаційне 

забезпечення, SWOT-аналіз, можливості, загрози, сильні сторони 

підприємства, слабкі сторони підприємства. 

На багатьох підприємствах періодично здійснюються трансформаційні 

процеси в організації маркетингового відділу (скорочення (збільшення) 

штатних працівників, введення нових посад, перерозподіл функцій та інше). 

Традиційним вважається варіант управлінськоїструктури підприємства, в якій 

існує два самостійних відділи – збут і маркетинг,підлеглі різним керівникам. 

Як правило, маркетинг підпорядковується безпосередньо керівнику 

підприємства, його заступнику, комерційному директору, або іншим 

посадовим особам. Але паралельне існування цих структур, особливо, якщо 

вони підпорядковані різним керівникам, і немає чіткого визначення механізму 

їх взаємодії, то це призводить до виникнення наступних проблем: формування 

тематичної інформації за окремими напрямами; обмежений доступ 

доінформації відповідальними особами; низька ефективність її 

використання;дублювання частини функцій маркетинговим відділом інших 

підрозділів; неузгодження дій у вирішенні завдань для маркетингової 

діяльності; складність у використанні комп’ютерних технологій та 

формуванніінтегрованого підходу у вирішенні виробничих завдань та 

використаннімаркетингової інформації різними ланками управління, що в 

кінцевому результаті призводить до втрат підприємством певних економічних 

і конкурентних переваг. 

Тому дослідження особливостей формування системи 

інформаційногозабезпечення маркетингової діяльності підприємства доцільно 

розпочинати ізвиявлення особливостей взаємодії структурних підрозділів 

маркетингу, які створені практично на всіх підприємствах, і достатності 

інформаційного забезпечення для реалізаціїмаркетингових завдань та 

прийняття управлінських рішень.  
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Метою даного дослідження є аналіз складових елементів системи 

інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємства з метою 

виявлення методів і прийомів взаємодії підприємства зринком, із покупцями 

продукції, що найбільшою мірою відповідатиме зовнішнім івнутрішнім 

економічним умовам. 

Кожне підприємство, в тому числі ПАТ «Вінницяоблагротехсервів»[1], 

має певні особливості в застосуванніметодів збору маркетингової інформації, 

різного ступеня їх впровадження,формування та використання 

інформаційного забезпечення, що узагальнено (табл. 1), із врахуванням 

теоретичних підходів щодо складових та сутнісногонаповнення системи 

інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємства. Проте, 

персонал і обладнання підприємств не повною мірою використовуються для 

збору маркетинговоїінформації, не повною мірою використовуються первинні 

джерела інформації, щосвідчить про відсутність достатньої інформації у 

вторинних джерелах, хоча напідприємствах відбувається їх використання. 

Таблиця 1 - Структурні елементи інформаційного забезпечення 

маркетинговоїдіяльності ПАТ «Вінницяоблагротехсервів» 
Складові елементи систем інформаційного забезпечення 

маркетингової діяльності 
Використання 
/ відсутність 

Елементи маркетингової інформаційної системи 
Персонал + 
Обладнання - 
Методи і технологічні засоби - 
Процедури збору - 
Обробка і аналіз + 
Процедури розподілу та передачі - 
Система внутрішньої звітності + 
Внутрішні джерела - 
Джерела первинної інформації - 
Джерела вторинної інформації + 
Аналіз маркетингових рішень + 
Внутрішня маркетингова інформація - 
Бази даних, інтерактивних процедур, новітнє програмне 
забезпечення 

- 

Елементи зовнішнього середовища 

Конкуренти + 
Економіка, економічні умови + 
Споживачі + 
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Уряд  + 
Елементи внутрішнього середовища 

Сила мікросередовища - 
Маркетологи + 
Маркетинговий комплекс (маркетинг-мікс) + 
Менеджери + 
Аналіз + 
Планування + 
Контроль + 
Маркетингові рішення та комунікації - 
Надання інформації управлінському персоналу + 
Прийняття управлінських рішень + 

 

Отже, трансформаційні процесиспричинили суттєвий вплив в організації 

маркетингової діяльності. Реалізацію їїзавдань на ПАТ 

«Вінницяоблагротехсервів»виконують маркетологи-менеджери, які маютьтісні 

контакти з усіма іншими підрозділами підприємства, що відображується у 

складній системі інформаційного забезпечення маркетингової діяльності. 

За результатами представленого аналізу (табл.1) спостерігаємо те, що на 

ПАТ «Вінницяоблагротехсервів» неповністю використані можливості у 

формуванні баз даних, інтерактивнихпроцедур та новітнього програмного 

забезпечення. Якнаслідок, це впливає на формування маркетингових рішень, 

використанняпотенціалу мікросередовища (організацію внутрішнього 

маркетингу) таобґрунтування маркетингових рішень. 

Найсуттєвішими впливовими внутрішніми і зовнішніми чинниками на 

ПАТ «Вінницяоблагротехсервів» [1], які створюють певні перешкоди для 

досягнення високих результатівдіяльності, і з метою визначення в 

подальшому особливостей системиінформаційного забезпечення 

маркетингової діяльності є доцільним проведенняSWOT-аналізу. Це надасть 

можливість систематизації основних чинників длявизначення конкретних 

виробничих завдань підприємства та формування пов’язанихз ними складових 

елементів інформаційної системи маркетингу[2, с.56]. 

Визначимо основні зовнішні можливості та загрози ПАТ 

«Вінницяоблагротехсервів»(табл. 2). 
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Таблиця 2 - Можливості та загрози в діяльності ПАТ 

«Вінницяоблагротехсервів» 
Можливості Загрози 

Прискорення темпів запровадження 
науково-технічного прогресу у виробничо-
господарські процеси підприємства 

Здороження виробничих запасів 

Удосконалення системи інформаційного 
забезпечення виробничо-господарських 
процесів 

Зростання темпів інфляції 

Модернізація виробництва підприємства, 
вдосконалення системи автоматизації та 
проектування 

Висока вартість кредитних ресурсів 

Поширення науково-економічної співпраці 
у напрямі Україна - ЄС 

Високий рівень конкуренції на зовнішніх 
ринках 
Тривалий операційний цикл продукції 

 

Узагальнимо також сильні та слабкі сторони ПАТ 

«Вінницяоблагротехсервів»(табл. 3). 

Проте, прискорені темпи інформатизації економіко-виробничих 

процесіввимагають формування нових підходів в побудові системи 

інформаційногозабезпечення маркетингової діяльності, які в сукупності 

сприяли б вирішеннюнайважливіших проблем у діяльності ПАТ 

«Вінницяоблагротехсервів». 

Таблиця 3 - Сильні та слабкі сторони ПАТ «Вінницяоблагротехсервів» 
Сильні сторони Слабкі сторони 

Багаторічний досвід функціонування 
на ринку як провідного підприємства 

Відсутність маркетингових інструментів у 
забезпеченні зростання обсягів реалізації 
продукції на зовнішніх ринках (недостатня увага 
технічних підрозділів щодо можливостей 
маркетингової орієнтації підприємства) 

Постійний характер взаємозв’язків із 
постачальниками і покупцями 

Недостатній рівень організації науково-технічних 
впроваджень у виробництво 

Впровадження інновацій в 
технологічні процеси, систему 
управління ними, продуктові 
інновації 

Необхідність авансування виробництва та 
відсутність можливостей формування необхідної 
кількості запасів і комплектуючих 

Наявність потенціалу подальшого 
розвитку підприємства 

Недостатній рівень інформаційної взаємодії між 
структурними підрозділами  

Запровадження сучасних технологій 
у виробничо-господарські процеси, 
проведення маркетингових 
досліджень  

Висока залежність від постійних постачальників і 
покупців 
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Здатність підприємства в короткі 
періоди часу отримувати прибуток і 
покривати збитки 

Відсутність системного підходу у формуванні 
інформаційного забезпечення виробничо-
управлінської діяльності 

 

SWOT-аналіз факторів внутрішнього і зовнішнього середовища ПАТ 

«Вінницяоблагротехсервів» показав, що за багатьма напрямами реалізації 

можливостейпідприємства із використанням позитивних тенденцій 

зовнішнього середовища, таусунення слабких сторін підприємства і 

протистояння загрозам важливим завданнямпостає запровадження сучасної 

концепції маркетингу, яка виступає потужнимінструментом підвищення 

конкурентоспроможності як окремого підприємства, так івсієї галузі, і 

національної економіки в цілому, а також сприятимевирішенню соціально-

економічних проблем та гармонійного розвитку суспільства. Ів основі такого 

потенціалу сучасної маркетингової науки і практики постаєсистемний підхід 

в організації інформаційного забезпечення адаптації внутрішньогосередовища 

ПАТ «Вінницяоблагротехсервів»до умов ринкового зовнішнього середовища, з 

йогошвидкими темпами розвитку науки, техніки і комп’ютерних технологій. 

Одним із важливих заходів підвищення ефективності ПАТ 

«Вінницяоблагротехсервів»єорганізація його діяльності на маркетинговій 

основі.Узагальнимо вплив проведеного SWOT-аналізу факторіввнутрішнього 

і зовнішнього середовища ПАТ «Вінницяоблагротехсервів»в 

контекстірозвитку маркетингової діяльності, у взаємозв’язку із 

формуванняммаркетингових рішень. Оскільки головним 

функціональнимпризначенням маркетингу є забезпечення зворотного зв’язку 

з ринком, зпотенційними споживачами і відповідно до отриманої інформації 

виробленнявідповідних заходів впливу на ринок, то дослідження 

функціонування маркетингуспрямовується на те, щоб виявити методи і 

прийоми взаємодії підприємства зринком, із покупцями продукції, що 

найбільшою мірою відповідають зовнішнім івнутрішнім економічним умовам. 

Список використаних джерел: 
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СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

В статті розкрито сутність реінжинірингу як інноваційної форми 

клієнтоорієнтованої політики позиціонування на страховому ринку. 

Поетапно обґрунтовано порядок проведення реінжинірингу, описано основні 

процеси. Розглянуто основні кілєнтоорієнтовані стратегії компанії на 

страховому ринку. 

Ключові слова: позиціонування, страхова компанія, реінжиніринг, імідж 

страховика, ринок страхування, маркетинг, конкурентні позиції. 

Сучасні технології бізнесу у страховій сфері характеризуються високою 

динамічністю, пов'язаною з постійно змінюваними потребами ринку, 

орієнтацією на індивідуальні потреби замовників і клієнтів, неперервним 

вдосконаленням технічних можливостей та загостренням конкуренції. В таких 

умовах в управлінні страховими компаніями відбувається зміщення акцентів з 
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управління використанням окремих ресурсів на організацію динамічних 

бізнес-процесів, що позитивно впливатимуть на споживачів та формуватимуть 

їх позитивне ставлення й прихильність. 

Питання управління процесами щодо позиціонування на ринку в цілому 

та їх вдосконаленням зокрема, досліджується як іноземними, так і 

вітчизняними науковцями, серед яких С.Бір, О. Віленчук, О. Гончарова, 

Е.Демінг, Т.Давенпорт, П.Друкер, Е.Ойхман, Е.Попов, С.Рубцов, М.Хаммер, 

Дж.Харінгтон, Дж.Чампі, С.Ільдеменов та ін.   

Мета статті – дослідити реінжиніринг як інноваційну форму 

клієнтоорієнтованої політики позиціонування на ринку страхових послуг та 

процесного управління, визначити основні умови їх використання, 

обґрунтувати особливості здійснення реінжинірингу бізнеспроцесів та його 

ефективність в сучасних умовах.  

Дослідження сучасних моделей взаємодії між учасниками страхового 

процесу потребує наукового обґрунтування можливостей використання 

реінжинірингу бізнес-процесами страхових компаній з метою впровадження 

інноваційних форм управління страховими для покращення конкурентних 

позицій на ринку. Формування позитивного іміджу страховика, забезпечення 

його конкурентних переваг на ринку, підвищення якості страхового і 

сервісного обслуговування страхувальників базується на необхідності 

осучаснення управлінського інструментарію страхового менеджменту. 

Перебуваючи у постійному пошуку дієвих механізмів і форм взаємодії зі 

страхувальниками страховики постійно спрямовують свою професійну 

діяльність щодо прийняття найоптимальніших управлінських рішень.  

Основоположні ідеї теорії та практики сучасного реінжинірингу (90-ті 

рр.) розробили американські дослідники, зокрема: М. Хаммер, Т. 

Давенпорських та Дж. Шорта. Родоначальником терміну “реінжиніринг” 

вважається М. Хаммер, який розглядав дане поняття із позиції 

фундаментального переосмислення і радикального перепроектування ділових 

процесів з метою досягнення різких покращень таких сучасних показників 
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діяльності компаній, як вартість, якість, сервіс і темпи [5]. Дане визначення 

свідчить про те, що потреба у використанні реінжинірингу в якості 

інструмента управління виникає тоді, коли з’являється необхідність вивести 

компанію на якісно новий та вищий рівень, забезпечити її діяльність 

ефективнішою, утвердити конкурентні позиції на ринку.  

Збалансування інтересів між суб’єктами страхового процесу зумовлює 

необхідність страховим компаніям використовувати сучасний управлінський 

інструментарій, спрямований на досягнення поставлених цілей. Основним 

завданням реінжинірингу страховиків є перехід до клієнтоорієнтованої 

організаційної структури компанії, формалізації бізнес-процесів і формуванні 

нормативної бази фінансово-економічної діяльності страховика, а також 

впровадженні системи контролю та управління якістю послуг, відповідно 

міжнародним стандартам якості ISO 9001-2000. Для реалізації реінжинірингу 

бізнес-процесів у страховій компанії важливим є визначення його основних 

критеріїв успіху [2].  

Критеріями успіху в ході позиціонування страхової компанії виступають: 

 клієнтоорієнтованість;  

 максимальне задоволення потреб клієнта в страховому захисті;  

 забезпечення конкурентних переваг;  

 технологічність бізнес-процесів [3].  

Дані критерії означають, що будь-які дії, які відбуваються у страховій 

компанії, мають бути спрямовані на досягнення єдиної мети, в центрі якої 

клієнт та максимальне задоволення його потреб.  

Другим критерієм реінжинірингу є побудова такої організаційної 

структури страховика, яка б дозволила ефективно здійснювати всі існуючі 

бізнес-процеси для максимального задоволення потреб клієнта у страховому 

захисті [1]. Третім критерієм реінжинірингу є створення конкурентних переваг 

страховика у процесі здійснення страхової діяльності.  

У 2018 р. в Україні сегмент ринку майнових видів страхування складався 

з 276 страхових компаній, які є конкурентами за потенційних клієнтів 
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страхувальників [3]. Визначальною умовою забезпечення конкурентних 

переваг для страховиків слід вважати розробку та реалізацію таких страхових 

продуктів, що б за обсягом покриття і ціною відповідали економічним 

інтересам.  

За останні десятиліття відбувся перехід від функціонального 307 

(ієрархічного) до процесного управління. М. Хаммер стверджував, що 

основними ознаками процесного управління є організація роботи за 

принципом побудови бізнес-процесів, знання вимог клієнтів і прагнення їх 

виконати спільними зусиллями колективу для забезпечення результативності 

бізнеспроцесів [5, с. 88]. Здійснення реінжинірингу бізнес-процесів потребує 

їх оцінювання та визначення пріоритетності з позиції можливого 

збалансування фінансово-економічних інтересів суб’єктів страхового ринку.  

Не залежно від кількості бізнес-процесів, структури їх для кожної 

компанії, наявності/відсутності деяких видів з окремих класифікаційних 

ознак, в загальному випадку проведення реінжинірингу бізнес-процесів має 

певну послідовність. (рис.1.). 
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Рисунок 1 – Етапи реінжинірингу бізнес-процесів страхової компанії 

Успіх процесу реінжинірингу залежить від певних факторів. По-перше, 

успіх реінжинірингу пов'язаний зі стрімкими перетвореннями в компанії. 

Тому, щоб не було конфліктів, необхідно, щоб її персонал був налаштований 
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внеску в його досягнення. По-третє, чималу роль відіграє створення 

необхідного середовища та інфраструктури для навчання, професійного росту 

та розвитку творчих здібностей працівників. Тобто виникає потреба у 

застосуванні страхового менеджменту. 

Страховий менеджмент спрямований на організацію та ефективне 

використання бізнес-процесів, здатних максимально задовольнити інтереси 

широкого кола учасників страхового ринку. Змістовне наповнення поняття 

клієнт орієнтованості розглядається як “ключова компетенція компанії, що 

виражається в прагненні до встановлення і розвитку партнерських відносин з 

клієнтами, а також з будь-якими контрагентами як у бізнес-екосистемі, так і 

всередині організації, що базується на розумінні й задоволенні їхніх як 

активних, так і латентних потреб та максимізацію прибутку на цій основі” [4].  

Цінність клієнтоорієнтованих стратегій на страховому ринку полягає в 

тому, що страхові компанії адаптують свої послуги та сервісне обслуговування 

відповідно до потреб і запитів потенційних страхувальників. Впровадження 

зазначених стратегій розвитку страхових компаній базується на необхідності 

підвищення їх конкурентоспроможності на ринку. Реалізація сформульованих 

стратегій потребує мобілізації всіх ресурсів страховика, спрямованих на 

утримання існуючих клієнтів (страхувальників) та залучення нових за рахунок 

формування партнерських взаємовідносин і задоволення їх потреб у 

страховому захисті (рис. 2). Вектор тяжіння майнових інтересів 

страхувальників спрямований на підвищення якості і сервісу страхового 

обслуговування, особливо, що стосується його доступності, надійності та 

безпечності для всіх учасників страхового процесу.  
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Рисунок 2 – Мета та стратегії розвитку клієнтоорієнтованої страхової 

компанії [3] 
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- відтворення капіталізації страховиків на основі забезпечення 

функціонування страхового ринку; 

- можливість вибору оптимальних варіантів страхового захисту, 

пов’язаних з обсягом страхового покриття, вартістю та періодом страхування 

тощо.  

Очікуваний результат від застосування партнерських відносин на 

страховому ринку, орієнтований на забезпечення взаємовигідних умов 

необхідних для нейтралізації ризиків. Отже, необхідність осучаснення 

управлінських рішень страховиків на ринку страхування потребує 

використання реінжинірингу бізнес-процесів.  

Безумовна користь реінжинірингу пояснюється не стільки об'єктивною 

коректністю його складових елементів та надійністю як цілого, принциповою 

новизною та практичною цінністю, але й притаманним реінжинірингу 

способом аналізу проблем.  

Основною метою реінжинірингу є гнучке і оперативне пристосування до 

очікуваних змін потреб споживачів, відповідну зміну стратегії, технології, 

організації виробництва та управління на основі побудови ефективної системи 

бізнес-процесів, що сприятимуть зміцненню ринкових позицій на ринку. На 

сьогодні, реінжиніринг є найефективнішим методом вдосконалення бізнес-

процесів в процесному управлінні в галузі страхування, так як передбачає 

зростання ефективності в десятки разів та виводить компанію, що його 

здійснює, на принципово новий рівень розвитку.  
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СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХОВИХ ПОСЛУГ НА РИНКУ 

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

У стaтті проведено аналіз сучасного стану страхових послуг на ринку 

страхування в Україні. Дoслідженo динаміку кількості страхових компаній в 

Україні, динаміку та структуру надання страхових послуг згідно їх різновидів.  

Poзглянутo надходження валових страхових премій, як основний інструмент 

мобілізації грошових коштів страхових компаній та здійснено моніторинг 

співвідношення страхових виплат протягом останніх років. 

Ключoвi слoвa: страхування, страхові компанії, страхові послуги, страхові 

премії, страхові виплати. 

Пoстанoвка прoблеми та її зв'язoк з актуальними теoретичними абo 

практичними завданнями. На сьогодні страхування є одним із стратегічних 
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секторів національної економіки, адже окрім реалізації компенсаційної 

функції, здатне значною мірою сприяти розв’язанню низки макроекономічних 

завдань держави шляхом акумуляції заощаджень у вигляді страхових премій і 

перетворення їх в інвестиції. Рівень розвитку страхового ринку визначається 

соціально-економічним становищем в країні, готовністю населення та 

суб’єктів господарювання до споживання такого роду фінансових послуг, а 

також державною підтримкою страхового бізнесу. Порівняно з європейськими 

країнами, де страхуванням охоплено понад 94% страхового поля, в Україні 

страхові послуги користуються значно меншим попитом (10–15% страхового 

поля), особливо у галузі майнового та окремих видів особистого страхування, 

що зумовлено як низькою довірою економічних суб’єктів до страховиків, так 

і низьким рівнем їхньої обізнаності у сфері страхування. 

Фopмулювaння цілей стaтті. Метою статті є дослідження ринку страхових 

послуг в Україні в умовах фінансової нестабільності. 

Пoсилання на сучасні дoслiдження та публiкацiї. Проблеми теорії та 

практики ринку страхових послуг посідають важливе місце в дослідженнях 

таких вітчизняних учених, як: О. Абакуменко, В. Бігдаш, В. Виговська, 

О. Гаманкова, О. Кнейслер, Л. Нечипорук, С. Осадець, О. Рожко, Я. Шумелда 

та ін. Зокрема, питання забезпечення фінансової стійкості та 

платоспроможності страховиків висвітлено в працях В. Ковальова,  

О. Коломіна, Є. Івашкіна, С. Луконіна, Л. Селіверстової, В. Сухова, 

Н. Ткаченко, В. Шахова, Д. Хемптона та ін.  

Виклaд oснoвнoгo мaтеpiaлу дoслiдження. Сучасний стан розвитку 

страхового ринку України свідчить про те, що він недостатньо ефективно 

виконує свою роль у функціонуванні фінансової системи. Так, за оцінками 

експертів, частка страхових платежів за особистим страхуванням в Україні 

становить усього 4-5%, тоді як у Західній Європі та США цей вид послуг 

займає близько 60%, у Японії – 80%, у Великобританії – 70%, а у світі в 

середньому – 58,3% [3]. Загальний обсяг страхових послуг на фінансовому 

ринку України в останньому десятиріччі за зібраними преміями дорівнював 
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0,06% світового обсягу і був меншим у 400 разів порівняно із США, у 60 разів 

– із Німеччиною, у 50 разів – із Францією. 

Таблиця 1 – Динаміка кількості страхових компаній в Україні протягом 

2014-2018 рр. [2] 

Назва показника 
Роки 

Абсол. 
відх.,  

млн. грн. 

Темп 
прир., 

% 
2014 2015 2016 2017 2018 2017-2018 

Кількість 
страхових 
компаній, од. 382 361 310 294 281 -13 9,6 
Обсяг валових 
страхових премій, 
млн. грн. 26767,3 29736 35170,3 43431,8 59293,9 15862,1 13,7 
Обсяг страхових 
виплат, млн. грн. 5065,4 8100,5 8839,5 10536,8 11612,6 1075,8 11,0 
Активи страхових 
компаній, млн. 
грн. 70261,2 60729,1 56075,6 57381 61127,3 3746,3 10,7 

 
Дослідження основних тенденцій розвитку страхового ринку вказує на 

стабільну тенденцію щодо скорочення кількості страхових компаній в Україні 

(табл. 1.), що вказує на процес консолідації страхової системи. Так, на кінець 

2017 року кількість страхових компаній становила 294, з яких 33 надавали 

послуги страхування життя (СК «Life») та 261 страхова компанія, що 

здійснювала види страхування, інші, ніж страхування життя (СК «non-Life»). 

Незважаючи на значну кількість страхових компаній, в Україні 99,5% 

валових страхових премій акумулюють 150 СК «Non-life», та 99,9% – 20 СК 

«Life». Така ситуація вказує на високу концентрацію на ринку страхування 

«Lіfe» та свідчить про існування багатьох (близько 144) компаній 

«псевдостраховиків» у цій сфері, на які припадає лише 0,5% ринку. Коефіцієнт 

концентрації страхового ринку (CR-3) по страхуванню життя в Україні 

становить 54,3%, а по «non-life» страхуванню – 21,3%. В окремих 

європейських країнах коефіцієнти концентрації страхового ринку (CR-3) 

мають дещо інші значення. Така висока концентрація страхового ринку 

України вказує на те, що вітчизняна економіка переобтяжена великою 
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кількістю страхових компаній, частка з яких навіть не здатна надавати якісні 

страхові послуги, розраховуватися за власними зобов’язаннями та взагалі 

конкурувати за хоча б невеликий сегмент ринку. Для розвитку нових 

перспективних напрямків страхування страхову галузь необхідно очистити від 

недобросовісних гравців та сформувати більш жорсткіші вимоги до рівня їх 

ліквідності, платоспроможності та мінімального капіталу, що допоможе 

страховикам виконувати свої зобов’язання навіть у кризові часи 

функціонування національної економіки. 

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших 

небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній 

станом на 2018 становила 281, у тому числі СК "life"1 – 30 компаній, СК "non-

life" – 251 компанія). Кількість страхових компаній продовжує тенденцію до 

зменшення, так за 2018 рік порівняно з 2017 роком, кількість компаній 

зменшилася на 13 СК, порівняно з 2016 роком зменшилася на 29 СК. За 2018 

рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП становила 1,4%, що 

на 0,1 в.п. менше в порівнянні з 2017 роком; частка чистих страхових премій у 

відношенні до ВВП залишилась на рівні 2017 року та становила 1,0%. 

Збільшення валових страхових премій відбулося майже по всім видам 

страхування, що зображено в табл. 2. 

Таблиця 2 –  Динаміка страхових послуг страхових компаній України 

протягом 2014-2018 рр. [2] 

Види страхування 2014 2015 2016 2017 2018 
Абсол. 
відх., 

млн. грн. 

Темп 
пр., % 

Автострахування 1258,6 1208,3 1405,9 1335,5 2362,1 1026,6 1,8 
Страхування майна 563,9 280,9 656,2 956,5 1341,3 384,8 1,4 
Страхування життя 287,3 429,6 569,5 736,9 992,4 255,5 1,3 
Страхування від 
вогневих ризиків та 
стихійних явищ 472,5 330,3 574,3 1046,2 899 -147,2 0,9 
Страхування кредитів 207,3 336 182,3 529,3 748,6 219,3 1,4 
Медичне страхування 137,9 303,8 426,3 525,8 605,4 79,6 1,2 
Страхування медичних 
витрат 123,5 158,6 236,3 164 455,9 291,9 2,8 
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Страхування від 
нещасних випадків 468 427,8 301,6 471,4 445,7 -25,7 0,9 
Страхування багажів 
та вантажу 318,6 1713,4 819,2 312,1 1787,7 1475,6 5,7 
Страхування 
фінансових ризиків 482,3 741,3 956,3 1997,7 458,9 -1538,8 0,2 
Страхування 
відповідальності перед 
іншими особами 377,3 619,7 738,7 831,1 357,8 -473,3 0,4 

  
Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 

2018 рік становила 69,7%, що на 4,1 в.п. більше в порівнянні з 2017 роком. 
Протягом аналізованого періоду збільшилась кількість укладених договорів 
страхування на 15 594,6 тис. одиниць (або на 8,4%), при цьому на 4 909,5 тис. 
одиниць (або на 8,1%) зросла кількість договорів з добровільного страхування, 
в тому числі збільшилась кількість укладених договорів. На рисунку 1. 
показано частку страхових послуг страхових компаній України 2018 р. 

 
Рисунок 1 – Структура страхових послуг України протягом 2018 р. [1] 

 
Незважаючи на значну кількість страхових компаній, в Україні 99,5% 

валових страхових премій акумулюють 150 СК «Non-life», та 99,9% – 20 СК 

«Life». Така ситуація вказує на високу концентрацію на ринку страхування 

«Lіfe» та свідчить про існування багатьох (близько 144) компаній 

«псевдостраховиків» у цій сфері, на які припадає лише 0,5% ринку. Коефіцієнт 
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концентрації страхового ринку (CR-3) по страхуванню життя в Україні 

становить 54,3%, а по «non-life» страхуванню – 21,3%. В окремих 

європейських країнах коефіцієнти концентрації страхового ринку (CR-3) 

мають дещо інші значення. Така висока концентрація страхового ринку 

України вказує на те, що вітчизняна економіка переобтяжена великою 

кількістю страхових компаній, частка з яких навіть не здатна надавати якісні 

страхові послуги, розраховуватися за власними зобов’язаннями та взагалі 

конкурувати за хоча б невеликий сегмент ринку. Для розвитку нових 

перспективних напрямків страхування страхову галузь необхідно очистити від 

недобросовісних гравців та сформувати більш жорсткіші вимоги до рівня їх 

ліквідності, платоспроможності та мінімального капіталу, що допоможе 

страховикам виконувати свої зобов’язання навіть у кризові часи 

функціонування національної економіки. 

Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та 

перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2018 

рік, становили 49 367,5 млн. грн., що на 5 935,7 млн. грн. більше порівняно з 

2017 роком та на 14 197,2 млн. грн. більше порівняно з 2016 роком. 

Таблиця 3 –  Динаміка надходження валових страхових премій за 2014 – 

2018 роки [2] 

Валові страхові премії 
(млн. грн.) Роки 

Абсолют 
пр. 

Темп, 
пр. 

2014 2015 2016 2017 2018 2017-2018 

від страхувальників-
фізичних осіб 9 519,9 10 239,5 13 220,0 15 555,6 18 431,0 2 875,4 18,5 
від юридичних осіб 17 247,4 19 496,5 12 879,6 12 937,7 17 348,1 4 410,4 34,1 
від 
перестрахувальників 5 236,1 7 435,3 9 070,7 14 938,5 13 588,4 -1 350,1 -9,0 
Разом 34 017,4 39 186,3 35 170,3 43 431,8 49 367,5 5 935,7 13,7 

 
За 2018 рік сума отриманих страховиками валових премій з видів 

страхування, інших, ніж страхування життя становила 45 461,4 млн. грн. (або 

92,1% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя – 3 906,1 

млн. грн. (або 7,9% від загальної суми страхових премій). Чисті страхові премії 
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за 2018 рік становили 34 424,3 млн. грн., що становить 69,7% від валових 

страхових премій. Чисті страхові премії за 2017 рік становили 28 494,4 млн. 

грн., або 65,6% від валових страхових премій. Обсяги валових страхових 

премій за 2018 рік збільшились порівняно з 2017 роком на 13,7%, порівняно з 

2015 роком зросли на 40,4%. 

Розмір валових страхових виплат за 2018 рік становив 12 863,4 млн. грн., 

у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя – 12 158,5 млн. 

грн. (або 94,5%), зі страхування життя – 704,9 млн. грн. (або 5,5%). Валові 

страхові виплати за 2018 рік збільшилися на 22,1% (до 12 863,4 млн. грн.) 

порівняно з аналогічним періодом 2017 року, чисті страхові виплати 

збільшилися на 21,2% і становили 12 432,6 млн. грн. На рис. 2 представлено 

валові страхові виплати страхових компаній України протягом 2017-2018 рр.

 

Рисунок 2 –  Співвідношення страхових виплат страховими компаніями 
протягом 2017-2018 рр. [1] 
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відбулося за рахунок суттєвого збільшення чистих страхових виплат за 

договорами страхування майна на 1 151,8 млн. грн., автострахування – 820,9 

млн. грн., медичного страхування – 423,3 млн. грн., страхування життя – 148,6 

млн. грн. Водночас, спад чистих страхових виплат спостерігався зі 

страхування фінансових ризиків – 410,2 млн. грн., страхування кредитів – 

183,3 млн. грн. 
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Протягом аналізованого періоду зросла кількість укладених договорів 

страхування на 67 716,1 тис. одиниць (або на 50,3%), при цьому на 73 503,7 

тис. одиниць (у 2,8 рази) зросла кількість договорів з добровільного 

страхування, в тому числі: кількість укладених договорів страхування майна 

збільшилася на 27 781,4 тис. одиниць (у 8,3 рази); кількість укладених 

договорів страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 

збільшилася на 27 827,1 тис. одиниць (у 10,4 разів); кількість укладених 

договорів страхування від нещасних випадків збільшилася на 6 373,3 тис. 

одиниць (на 62,1%). 

Таблиця 4 – Динаміка укладених договорів страхування протягом 2014-

2018 рр. [2] 

Кількість 
договорів 

страхування 
2014 2015 2016 2017 2018 Абсолют. 

пр. 

Кількість 
договорів, крім 
договорів з 
обов’язкового 
страхування від 
нещасних випадків 
на транспорті, у 
тому числі: 

35975,7 109106,8 61272,8 70658,2 77495,0 6836,8 

- зі 
страхувальниками-
фізичними 
особами 

32699,4 106321,2 42534,6 66915,2 72460,2 5545,0 

Кількість 
договорів з 
обов’язкового 
особистого 
страхування від 
нещасних випадків 
на транспорті 

98 737,5 9 93322,5 118198,4 114824,7 123582,5 8757,8 

 
Основна частина страхових виплат (29,4%) здійснена за договорами 

страхування наземного транспорту (КАСКО) – 1 736,4 млн. грн., що на 300,3 

млн. грн. (або на 20,9%) більше в порівнянні з відповідною датою 2017 року; 

28,7% страхових виплат здійснено за договорами страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) 
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і становить 1 699,9 млн. грн., що на 146,7 млн. грн. (або на 9,4%) більше в 

порівнянні з відповідною датою 2017 року; за медичним страхуванням 

(безперервне страхування здоров’я) фізичним особам було виплачено 1 013,2 

млн. грн. (або 17,1% від загального розміру страхових виплат – відшкодувань 

страхувальникам-фізичним особам), що на 219,6 млн. грн. (або на 27,7%) 

більше в порівнянні з відповідною датою 2017 року.  

Кількість укладених договорів страхування з фізичними особами за 

підсумками 2018 року зазнала, зокрема, наступних змін: 

– кількість укладених договорів страхування від нещасних випадків на 

транспорті збільшилася на 16 153,9 тис. одиниць (до 115 677,3 тис. одиниць) у 

порівнянні з відповідним показником станом на.2017 р.; 

– кількість укладених договорів страхування від нещасних випадків 

збільшилась на 4 411,2 тис. одиниць (до 37 437,4 тис. одиниць) у порівнянні з 

2017 р.; 

– кількість укладених договорів страхування фінансових ризиків 

зменшилась на 1 184,3 тис. одиниць (до 5 803,4 тис. одиниць) у порівнянні з 

2017 р.; 

– кількість укладених договорів страхування здоров’я на випадок хвороби 

зменшилась на 99,7 тис. одиниць (до 5 336,5 тис. одиниць) у порівнянні з 2017 

р.; 

– кількість укладених договорів страхування медичних витрат 

збільшилась на 750,0 тис. одиниць (до 4 081,0 тис. одиниць); 

– кількість укладених договорів страхування майна зменшилась на 250,8 

тис. одиниць (до 2 536,6 тис. одиниць) у порівнянні з 2017 р.; 

– кількість укладених договорів страхування від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ збільшилася на 130,4 тис. одиниць (до 1 991,4 тис. 

одиниць); 

– кількість укладених договорів страхування життя збільшилася на 454,6 

тис. одиниць (до 869,8 тис. одиниць), в порівнянні з 2017 р. 

Висновки. Основними факторами під впливом яких функціонує ринок 
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страхування в Україні є: продовження військового конфлікту в країні; 

обмеження платоспроможного попиту з боку кінцевих споживачів послуг 

через зниження рівня доходів населення і суб’єктів господарювання; 

девальвація національної валюти; втрата депозитів окремих страховиків 

внаслідок ліквідації значної кількості банківських установ; зниження 

ліквідності фондового ринку тощо. Проте аналіз ринку страхування показує 

те, що страховики більшу кількість грошових ресурсів отримують у вигляді 

страхових премій, ніж виплачують за певний вид страхування. З метою 

покращення ситуації вітчизняним страховикам необхідно переймати 

зарубіжний страховий досвід та змінювати власні моделі функціонування, 

зокрема: вдосконалювати механізм державного регулювання діяльності 

страхових компаній; адаптувати до світових стандартів страхове 

законодавство; впроваджувати новітні технології зі страхування та новітні 

стандарти якості обслуговування в цій сфері тощо. 
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перетворень в економічній сфері. Досліджено нинішній стан ринку 
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страхування майна в нашій державі, страхові виплати та платежі за даним 

видом страхування, їх структуру. Проведено аналіз структури ринку 

страхування в розрізі страхових компаній. Надано оцінку ефективності 

майнового страхування. Крім того було виявлені наявні проблеми на 

страховому ринку України та запропоновано комплекс заходів, які 

напрямленні на їх подолання. 

Ключові слова: майнове страхування, ризики, страхові платежі, страхові 

компанії, розвиток страхування, страхова премія. 

Сфера страхування є важливою складовою системи фінансових послуг. 

Зокрема зі зростанням недержавного сектору економіки, збільшується попит 

на різні види страхування, з метою убезпечення від можливих ризиків. У 

цьому плані страхування майна посідає одне з провідних місць. Це 

пояснюється тим, що вартість майнових об'єктів досить висока і в разі 

пошкодження або знищення майна, власнику дуже важко, а іноді навіть 

неможливо, відновити його за рахунок власних коштів. 

Крім того, потрібно розробити ефективну систему андерайтингу при 

страхуванні майна з метою визначення оптимального страхового тарифу, який 

забезпечував би інтереси як страховика, так і страхувальника. Адже більшість 

майнових комплексів нашій країні залишились ще з радянських часів і їх 

технічний стан потребує кардинального удосконалення. 

В Україні страхування є тією сферою, що розвивається доволі швидко. 

Загальні об’єми операцій на ринку страхових послуг швидкими темпами 

збільшуються. Але впродовж усіх років змін в економічній сфері, на жаль, не 

вдалося в повній мірі створити стійкий, такий, що відповідає нинішнім 

вимогам соціуму ринок послуг в сфері страхування. Сучасний етап розвитку 

страхових послуг в нашій державі потребує уточнення його важливості у 

вирішенні економічних та соціальних завдань нашої країни, а також 

вирішення та знаходження проблем, які виникають. 

Досить велика кількість досліджень присвячена теоретико-

методологічним засадам майнового страхування. Та можна виділити 
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дослідження наступних вчених:  В. Базилевича, В. Райхера, О. Вовчака, В. 

Гаврийського, О. Бойко,  Н. Адамчука , С.Рубан, К. Воблий, О. Пращак, Н. 

Лисенко та інші.  

Метою є визначення особливостей рoзвитку стрaхувaння мaйнa в умoвaх 

перетвoрень в екoнoмiчнiй сферi.  

З самого початку категорію страхування пов’язували зі словом “страх”. 

Тому досі вираз “страхування” вживається у значенні “підтримка”, “гарантія 

успіху” тощо. 

В сучасних умовах цей термін найчастіше використовується в якості 

інструмента захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, як 

елемент відшкодування матеріальних nвтрат при настанні страхового випадку. 

Термін “страхування”, на думку західних філологів, має латинське 

походження. В основі його – слова “seеcеrus” і “sine сura”, які означають 

“безтурботний” [7, c. 13]. Таким чином, страхування передбачає поняття 

захисту від небезпеки. 

Слово “страхування” в тлумачному словнику української мови 

зазначається як “уберігати кого-, що- небудь від чогось небажаного, 

неприємного” [11, c. 387]. 

На даний момент існує велике розмаїття визначень поняття 

“страхування” в економічній літературі. В наукових та літературних джерелах 

існує безліч визначень економічної категорії “страхування”, аналіз її розвитку 

в різних економічних суспільствах. Так, наприклад, на початку ХХ ст. 

німецький вчений А. Манес представляв страхування як вид економічної 

передбачуваності, та, водночас, як організацію, що ґрунтується на 

самодопомозі [6, c. 11]. Російський академік, дослідник напрямку страхування, 

К.Г. Воблий, ще за радянських часів розглядає страхування, як вид 

господарської діяльності на основі солідарності та передбачуваності, які 

мають на меті покриття майбутнього нестатку, який викликаний настанням 

страхового випадку [3, c. 20]. 
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А. Вагнер під страхуванням розуміє господарську організацію, яка 

ліквідовує чи зменшує шкідливі наслідки окремих непередбачуваних подій, 

що впливають на стан майна окремої особи шляхом розподілу їх на ряд 

випадків, котрим загрожує однорідна небезпека, причому в дійсності не 

наступила [14]. 

Для Шофтона страхування є відшкодуванням дії випадку на майно 

людини через взаємність, організовану згідно законів статистики [3, c. 32]. 

Однак на нашу думку таке визначення страхування є доволі вузьким та 

однобічним, адже на практиці існують та успішно розвиваються на практиці 

такі види страхування як страхування від крадіжок чи страхування вікон, що 

не спираються на законах статистики. Французький вчений Емар наполягає на 

тому, що “страхування являється операцією, в силу якої одна сторона – 

страхувальник – за заплачену ним винагороду – премію – виговорює на свою 

користь чи третьої особи на випадок здійснення відомого риску виплату від 

другої сторони – страховика, – який, приймаючи на себе сукупність ризиків, 

зрівноважує їх згідно законів статистики” [12]. 

Сучасні вітчизняні вчені В. Базилевич, К. Базилевич [1, c. 11] розглядають 

зміст страхування з позицій природних інтересів, економічної зумовленості 

необхідності створення зазначеного різновиду людської діяльності, у 

соціальному плані, в юридичному аспекті, міжнародному аспекті. Проте, 

визначення терміну страхування не наводять. 

Західна наукова думка не приділяє значної уваги пошукам визначення 

категорії “страхування”. Наприклад, відомі Пол А. Самуельсон та Д. Нордхауз 

в “Економікс” відмічають, що ринок управляє ризиками за допомогою їх 

розподілу, а розповсюдженою формою розподілу ризиків є страхування [13, c. 

53]. Тобто, страхування представляється як спосіб захисту від ризиків. При 

цьому наукова думка заходу приділяє більше уваги страховій математиці, як 

“локомотиву” страхової діяльності. 
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Страхування майна є галуззю комплексного характеру, в котрій за 

великою кількістю ознак класифікації визначають різні види. Види 

страхування майна відрізняться відповідно до  страхувальників. 

Розрізняють страхування майна для юридичних осіб та для фізичних.  

Майнове страхування юридичних осіб поділяється на певні види (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Види майнового страхування юридичних осіб [2 ] 

З проведеного аналізу вітчизняної та зарубіжної страхової практики, 

можна зробити висновок, що доволі популярним видом є страхування майна 

підприємств промислового сектору України від вогню.  

Майнове страхування для фізичних осіб поділяється також на відповідні 

види (рис. 2).   

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Види майнового страхування фізичних осіб [9, с. 831] 

Послуги, які стосуються страхування майна є досить важливою 

складовою частиною  фінансових послуг. 

Загальним предметом страхування майна являються майнові інтереси 

фізичних осіб та суб'єктів господарювання стосовно забезпечення його 

збереження та зменшенням загальних збитків у процесі його пошкодження або 

втрати. Об'єктами страхування майна є ризики, що приймаються на 
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страхування. Серед усіх ризиків страхування майна необхідно визначити 

наступні:  

 природні ризики;  

 технічні ризики;  

 ризики, пов'язані з людським чинником;  

 ризики, пов'язані з економічною діяльністю [4, с. 104]. 

Під час майнового страхування страхова сума не може бути більшої 

дійсної вартості майна на час укладання договору. Дійсна вартість майна являє 

собою відновлювальну або балансову  вартість. Укладаються договори 

страхування майна на один рік та на невизначений термін зі щорічним 

перерахунком майнової вартості та загальної суми платежів за рік. Договір, що  

укладається на строк, що є невизначним продовжується на слідуючий рік за 

умови внесення до кінця поточного року певної частини (20 – 25 % ) страхових 

платежів, розрахованих на наступний рік [9, с. 831]. 

Страхування майна має певні особливості (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Особливості страхування майна [9, с. 147] 
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кількість вітчизняних науковців, основною проблемою, яка перешкоджає 

підвищенню валових страхових премій вважає саме недовіру переважної 

більшості населення країни до страхових компаній.  

На рис. 4 представимо головні причини недовіри населення до страхових 

компаній.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 4. Причини недовіри населення до страхових компаній [10]. 

В наш час на українському ринку послуг страхування значно 

збільшується попит у клієнтів, які є фізичними  особами, на страхування майна 

за відповідними експрес-програмами завдяки швидкості заключення 

договору, невеликій вартості поліса страхування та доволі нескладній  

процедурі виплати коштів. Серед корпоративних клієнтів досить поширеними 

являються програми комплексного страхування з найбільш широким 

покриттям, з урахуванням  індивідуальної та галузевої специфіки ведення 

бізнесу. 

Досить перспективним напрямом у корпоративному страхуванні 

являються відповідні програми, які мають комплексний характер та 

забезпечують повний захист відповідного суб'єкт господарювання від 

можливих збитків. Даний підхід дає змогу страховикам зробити відповідну 

структуру свого страхового портфелю оптимальною, за рахунок зменшення 

витрат на ведення справи, збільшити довіру клієнтів. Разом з тим на 

сьогоднішній день досить складною залишається процедура створення та 

обліку відповідного договору. Під час страхування різних ризиків  та об’єктів 
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в договорі обов’язково необхідно врахувати умови по кожному з них, 

наприклад перелік ризиків, тарифи, франшизи, опис процедури 

відшкодування збитку тощо. Проводячи облік стосовно страхові платежів по 

таких договорах необхідно досить ретельно дивитися за їх правильним 

рознесенням та за відповідними ліцензіями [8, с. 256 ]. 

Головна частина надходжень страхових платежів відповідно до  договорів 

страхування майна припадає на юридичних осіб, коли від фізичних осіб цей 

показник знаходиться в межах 12% від загальної суми надходжень. Загальна 

частка платежів від юридичних осіб становить від 48,56% до 79,21% (Рис. 5 ).  

 
Рисунок 5 – Порівняльна характеристика страхових платежів відповідно до  

договорів страхування майна від фізичних та юридичних осіб [8, с. 834] 

Дана тенденція спричинена тим, що страховики з ціллю здійснення  

оптимізації витрат на ведення справи, зосереджують відповідні канали збуту 

своїх продуктів в більшості випадків  у великих містах. Отже, населення, що  

перебуває  в регіонах, не завжди має змогу отримати досить  якісний страховий 

захист. 

Можна зробити висновок, що юридичні особи являються більш 
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відповідну роль прискорювача, що вимагають страхування застави. На думку 
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псевдострахуванням, яке супроводжується ще й досить активними 

рекомендаціями здійснювати страхування в компанії, на яку вказує  банківська 

установа, а саме у певній кептивній фірмі, створеній на основі капіталу банку. 

Вся власність юридичних осіб є їх ресурсом виробничого характеру, без 

котрого  вони не мають функціонувати в майбутньому. Саме тому досить часто 

виникає потреба в забезпеченні резервного фонду для обставин, що є 

непередбачуваними, для того убезпечити себе від зупинки виробництва в разі 

непередбачуваних обставин. 

В даному разі страхування є незамінним  інструментарієм, оскільки дає 

змогу забезпечити відповідне відшкодування можливих збитків без вилучення 

значної суми коштів з обороту. Саме це дає змогу направляти кошти на 

розвиток та виконувати відповідну  модернізацію виробничих потужностей 

[2]. 

Досить низьку активність населення під час  страхування власного майна 

можна пояснити їх низькою платоспроможністю, низькою грамотністю в 

сфері страхування та  повною недовірою до страхових компаній. Недовіра до 

страхових компаній викликана самими страховиками. Компанії здійснюючи 

непродумана страхову політику в напрямі оцінки ризику, виплачуючи досить  

високі комісійні винагороди, занижаючи суму виплаченого відшкодування 

вони зробили собі репутацію аферистів. В наш час доволі важко повернути 

довіру суспільства до інституту страхування в Україні. 

Більша частина платежів від юридичних осіб, зумовлена значним 

зменшенням платіжної спроможності населення в нашій державі, оскільки як 

відомо, договір страхування для людей не є першою необхідністю. Саме тому 

страховим компаніям більше уваги слід приділяти можливості підвищення 

страхової грамотності населення та поводити розвиток нових канали продажу 

страхових договорів. Доволі вдалим у даному напрямі є Інтернет-страхування, 

що дає змогу здійснювати продаж договорів без наявності офісу страховика в 

певному регіоні. 
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Але при використані визначеного підходу страховикам необхідно буде 

повністю забезпечувати також якісне врегулювання відповідних збитків, що 

зумовлює потребу об’єднання їх прагнень для створення відповідної 

розвиненої мережі професійних аварійних комісарів.  В наш час ринок 

страхових послуг є найбільш капіталізованим серед других небанківських 

фінансових ринків. До його складу входять два типи страхування: 

 СК "Lіfe"  

 СК "nоnLіfe".  

СК "Lіfe" це такі  страхові компанії, які займаються страхуванням життя, 

а СК "nоnLіfe" здійснюють страхування інших видів страхування. За 

статистикою загальна кількість страхових компаній станом на 30.09.2018 р. 

становила 291, у тому числі СК "Lіfe" — 31 компанія, СК "nоn-Lіfe" — 260 

компаній (табл. 1) [5]. 

В таблиці 1, представимо кількість страхових компаній в Україні  

Таблиця 1 – Кількість страхових компаній 
Кількість 
страхових 
компаній 

Станом на: 

 
 

31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 30.09.16 30.09.17 30.09.18 

Загальна 
кількість 414 407 382 361 310 300 291 
у т.ч. СК 
«Life» 62 62 57 49 39 36 31 
у т.ч. СК 
«non-Life» 352 345 325 312 271 264 260 

Джерело: Розраховано автором на основі даних [5] 

Проводячи аналіз даних таблиці 1 можна зробити висновок, що за 9 

місяців 2018 р. порівняно з аналогічним періодом 2017 р. загальна кількість 

страхових компаній зменшилася на 9 одиниць. На нашу думку це є  

позитивним явищем, оскільки переважна більшість компаній на страховому 

ринку України не мають відповідних розмірів активів та фондів гарантійного 

страхування. Дані  компанії не здатні проводити  якісне виконання власних 

обов’язків перед страхувальниками. Визначений фактор підвищує  недовіру 

населення до страхових компаній в цілому. Зменшуючи кількість страхових 
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компаній регулятор здійснює захист ринку від компаній, що є 

неплатоспроможними. 

Незважаючи на зменшення загальної кількості компаній, страховим 

послугам відведене головне місце на ринку фінансових послуг небанківського 

характеру. В таблиці 2 представимо частку окремих фінансових послуг у 

валовому внутрішньому продукті України за 2013 – 2018 роки .  

Таблиця 2 – Частка окремих фінансових послуг у валовому внутрішньому 

продукті України за 2013 – 2018 роки, % 
Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
1. Частка страхових 
премій у ВВП 

1,5 2,0 1,7 1,5 1,5 1,5 

2. Частка страхових 
премій зі страхування 
майна у ВВП 

0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 

3. Частка банківських 
кредитів у ВВП 

57,9 62,6 65,1 49,6 41,9 34,1 

4. Частка банківських 
депозитів у ВВП 

40,6 46,0 43,1 36,2 33,3 30,1 

5. Частка внесків у 
недержавні пенсійні 
фонди у ВВП 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

6. Частка вартості 
лізингових угод, 
укладених лізинговими 
компаніями, у ВВП 

3,0 4,6 3,7 1,3 1,0 0,8 

7. Частка фінансових 
кредитів під заставу, 
наданих фінансовими 
компаніями, у ВПП 

0,63 0,58 0,54 0,63 0,70 0,55 

Джерело: Розраховано автором на основі даних [5] 

Проводячи, аналіз таблиці 2, можемо зробити висновок, переважаючими 

фінансовими послугами на українському ринку фінансів є банківські послуги. 

Протягом 2016 – 2018 років на друге  місце за часткою наданих послуг у 

валовому внутрішньому продукті вийшли страхові послуги, вагомою 

складовою яких є послуги з майнового страхування [5]. 

Протягом 2015 – 2018 років проглядається тенденція до збільшення 

розміру чистих та валових страхових премій з майнового страхування в нашій 

державі (таблиця 3). 

Таблиця 3 – Страхові премії, страхові виплати та рівень страхових виплат 

з майнового страхування в Україні за 2013—2018 роки 
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Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Валові страхові премії зі 
страхування майна, млн 
грн 

21508,2 28661,9 26767,3 29736,0 35170,3 43431,8 

Частка валових 
страхових 
премій зі страхування 
майна у 
загальному обсязі 
зібраних 
валових страхових 
преміях, % 

22,1 22,9 20,6 18,4 19,0 20,0 

Чисті страхові премії зі 
страхування майна, млн 
грн 

20277,5 21551,4 18592,8 22354,9 26463,8 28494,4 

Частка чистих страхових 
премій зі страхування 
майна у 
загальному обсязі 
зібраних 
чистих страхових 
преміях, % 

21,9 19,2 17,7 15,6 16,7 14,6 

Валові страхові виплати 
зі 
страхування майна, млн 
грн 

5151,0 4651,8 5065,4 8100,5 8839,5 10536,8 

Частка валових 
страхових 
виплат зі страхування 
майна у 
загальному обсязі 
валових 
страхових виплат, % 

10,7 4,5 7,3 6,7 2,6 4,1 

Рівень валових страхових 
виплат 
зі страхування майна, % 

2,6 0,7 1,4 1,8 0,7 1,0 

Чисті страхові виплати зі 4970,0 4566,6 4893,0 7602,8 8561,0 10256,6 
Джерело: Розраховано автором на основі даних [5] 

Приведені дані засвідчують про досить ретельну та якісну роботу 

страхових компаній в нашій країні та їх можливості досить швидко та 

правильно реагувати на ринкові потреби. Так було змінено тарифну політику, 

збільшено вимоги до ризикової оцінки, підвищено загальну кількість крос-

продажів. Аналізуючи структуру валових страхових премій, необхідно 

відзначити, що за договорами майнового страхування перевагу мають платежі 

від юридичних осіб. Звичайно це зумовлено потребою для організацій 

забезпечити безперебійність власної діяльності через убезпечення від 

непередбачуваних обставин. 
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Під час проведеного аналізу було визначено, що  протягом 2015 – 2018 

років також було збільшення частки валових страхових премій зі страхування 

майна у загальному обсязі зібраних страхових премій в Україні. 

Разом з тим  протягом аналізованого періоду мала місце загальна 

тенденція збільшення  чистих та валових виплат з майнового страхування. 

Досить актуальним та важливим стимулом для майнового ринку 

страхування є збільшення зацікавленості власників, а також розпорядників 

майна в його збереженні, що безпосередньо пов'язано з загальною 

приватизацією в нашій країні і поступовим подоланням стереотипу про те, що 

держава відшкодує завданий збиток. 

Важливу роль відіграє покращення інвестиційного клімату і збільшення  

товарного обігу між Україною та другими країнами. Досить часто вимога 

страхування є необхідною умовою інвесторів, що вимагають набути 

кваліфікованого страхового покриття, щоб захистити власні  капітальні 

вкладення. 

Для стрaхувaння мaйнa в нашій країні характерним є  ряд прoблем, вiд 

вирішення котрих зaлежить не тiльки йoгo cтaбiльнicть , a й в загальному 

icнувaння зaвтрa. Мiжнaцioнaльнi кoнфлiкти, стихiйнi лихa є неминучими та 

призвoдять дo значних втрaт мaйнa, oтримaння кaлiцтвa, зaгибелi. В державах 

з досить рoзвиненoю культурoю страхування зaвдaнi збитки в таких випaдкaх 

вiдшкoдoвуютьcя cтрaхoвими кoмпaнiями, щo мaє наступні перевaги:  

 виплaти cпiвcтaвнi iз зaпoдiяним збиткoм;  

 держaвa мoже нaдaти дoдaткoву дoпoмoгу.  

Дo нaйбiльш cерйoзних прoблем мaйнoвoгo cтрaхувaння вiднocитьcя 

тaкoж введення oбoв'язкoвих видiв cтрaхувaння. В результaтi oбoв'язкoве 

cтрaхувaння cтaє певним cпocoбoм вiдрaхувaння i перерoзпoдiлу фiнaнcoвих 

реcурciв нa кoриcть oкремих вiдoмcтв та міністерств. Cеред основних прoблем 

мaйнoвoгo cтрaхувaння можна виокремити невелику неoбхiднicть, щo є 

причинoю досить низькoгo рiвня дoхoдiв та фiнaнcoвoї грaмoтнocтi нacелення. 

Визначенні прoблеми необхідно  вирiшувaти за допомогою  рoзвитку 
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cпецiaльних cтрaхoвих пocлуг, які будуть безпосередньо напрямленні  нa 

cпoживaчiв з не дуже виcoкими дoхoдaми та якi будуть мати змогу 

зaбезпечувaти застосування зaгaльних принципiв нaдaння відповідних 

cтрaхoвих пocлуг, cпрoщений пoрядoк уклaдення дoгoвoрiв, в тoму чиcлi 

врегулювaння збиткiв [2].  

Майбутнє рoзвитку cтрaхувaння мaйнa в Укрaїнi безпocередньo зaлежaть 

вiд мoжливocтi бiльш aктивнoї учacтi держaви у функцioнувaннi cтрaхoвoї 

гaлузi, нaприклaд, щoдo викoриcтaння мехaнiзмiв cубcидiювaння 

мaлoзaбезпечених грoмaдян нa придбaння cтрaхoвoгo зaхиcту мaйнa та 

рoзрoбки регioнaльних прoгрaм щодо cтрaхувaння з урaхувaнням пoтреб, 

ocoбливocтей i cпецифiки екoнoмiчнoї пoлiтики, щo прoвoдитьcя нa мicцях. 

Такий пiдхiд дo регулювaння прoцеciв в страхуванні, звичайно, мaтиме 

пoзитивний вплив нa збільшення пoтреб людей в дoбрoвiльних видaх 

мaйнового страхування.  

З iншого боку, необхідно забезпечити cтимулювання грoмaдян та 

cуб'єктів дo уклaдення дoгoвoрiв cтрaхувaння мaйнa як oднoгo з важливих  

iнcтрументiв зaхиcту cвoїх мaйнoвих iнтереciв. Тaкoж пoтрiбнo пiдвищувaти 

рiвень iнфoрмoвaнocтi нacелення прo cтрaхoвi пocлуги, якi нaдaютьcя 

cтрaхoвикaми. Для цьoгo cлiд зaкoнoдaвчo зaкрiпити oбoв'язoк cтрaхoвикiв 

iнфoрмувaти cпoживaчiв cтрaхoвих пocлуг прo умoви cтрaхувaння, cтрaхoвi 

тaрифи, рoз'яcнювaти cтрaхувaльнику умoви дoгoвoру cтрaхувaння, який з 

ним уклaдaєтьcя, рoзкривaти iнфoрмaцiї cтocoвнo cвoєї дiяльнocтi. Такa мiрa 

буде не тiльки cпрямoвaнa нa пoпуляризaцiю cтрaхувaння, aле i дoзвoлить 

бiльш ретельнo oцiнити cтрaхoвi прoдукти. Нa cьoгoднi нaйбiльш 

пoiнфoрмoвaне прo cтрaхoвi прoдукти нacелення cередньoгo вiку.  Тoму 

неoбхiднo пiдвищувaти iнтереc дo рiзних прoдуктiв cтрaхувaння cеред 

молодих людей, як пoтенцiйних cтрaхувaльникiв. Мoжнa вважати юридичнi 

oсoби бiльш aктивними учaсникaми ринку стрaхувaння в Укрaїнi. 

Пiдвищення дocтупнocтi cтрaхoвих пocлуг тaкoж мaє cприяти 

зaбезпечення мoжливocтi диcтaнцiйнoї реaлiзaцiї cтрaхoвих прoдуктiв зa 
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дoпoмoгoю iнфoрмaцiйнoтелекoмунiкaцiйних мереж i зaключення дoгoвoру 

cтрaхувaння в електрoннoму виглядi, a тaкoж видaчa електрoнних cтрaхoвих 

пoлiciв клiєнтaм нa флешцi. 

Отже, з проведеного дослідження можна зробити такі висновки, що 

останніми роками спостерігається тенденція до скорочення кількості 

страхових компаній, що зумовлено підвищенням вимог до структури резервів 

страховиків, значної концентрації страхових. З однієї сторони, це знижує кон- 

куренцію між срахувальниками, робить послугу менш доступною для регіонів.  

Але, з іншої сторони, це дозволяє вивсети з ринку недобросовісних 

страховиків, які підривають і так низьку репутацію галузі.Незважаючи на 

скорочення кількості страхових компаній, розмір страхових платежів із року в 

рік зростає. Це свідчить про динамічність розвитку галузі, її перспективність. 

Крім того, в останні роки на збільшення надходжень вплинуло падіння курсу 

гривні, внаслідок чого зросла вартість автомобілів, які становлять основу 

страхових портфелів вітчизняних страховиків. Збільшення вартості 

автомобілів збільшило страхову суму, від якої рахується платіж. Водночас 

зросли розміри страхових виплат, оскільки для ремонту деталі закупляються в 

основному в іноземній валюті. Проте страховики оперативно відреагували на 

дану тенденцію, відкоригувавши свою тарифну політику і оптимізувавши 

страхові портфелі. 

На рoзвитoк цьoгo cегменту значнo впливають екoнoмiчнi фактoри. Так, 

упoвiльнення темпiв зрocтання cтрахування майна в ocнoвнoму зумoвленo 

зниженням oбcягiв iпoтечнoгo кредитування. Дoдаткoвo зрocла кoнкуренцiя, 

яка cпocтерiгаєтьcя небезпечними для ринку, cтрахoвикiв i cтрахувальникiв 

прoявами демпiнгу. 
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У статті проаналізовано готельне господарство м. Львова, досліджено вплив 

на його функціонування різноманітних зовнішніх та внутрішніх чинників, 
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висвітлено динаміку розвитку основних показників, обґрунтовано проблеми, 

що утруднюють його розвиток, означено можливості та перспективи їх 

подолання. 

Ключові слова: готельне господарство, готель, готельні послуги, комфорт, 

стандарти обслуговування. 

Одним із найважливіших напрямів туристичної діяльності є вирішення 

питань, пов’язаних із забезпеченням туристів засобами розміщення. Готельне 

господарство є головним фактором і основною складовою туристичної 

інфраструктури, відіграє провідну роль у презентації туристичного продукту 

на ринку. 

Розвиток готельного господарства м. Львова значно зумовлений 

особливостями історичного, політичного та економічного розвитку міста, його 

демографічним та регіональним потенціалом.  

Готельне господарство є складовою туристичної індустрії, яка виконує 

ключові функції, пропонуючи відвідувачам комплекс послуг, у формуванні та 

реалізації яких беруть участь усі сектори й елементи індустрії гостинності. 

Матеріальна база закладів розміщення туристів виступає одним з 

визначальних чинників якості туристичного сервісу загалом. Однак сучасна 

українська інфраструктура закладів розміщення не відповідає міжнародним 

нормам проживання та відпочинку.  

Історичні особливості розвитку м. Львова – значного торговельного, 

науково-освітнього, політичного, мультикультурного центру Західної 

України, зумовили появу в місті перших в Україні готельних підприємств, а 

також інтенсивний їх розвиток, формування автентичного стилю 

обслуговування.  

Згідно з аналізом останніх досліджень, розвиток готельного господарства 

України, окремих її регіонів, відображений у працях М. Бондаренко [1], К. 

Єсіпової [2], Ю. Опанащук [3], Т. Ткаченко [6], ін. У них проаналізовано 

сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства, принципи 

його державного та ринкового регулювання. Разом з тим, працям цих та 
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багатьох інших авторів характерне недостатньо комплексне визначення 

пріоритетних напрямів розвитку готельної індустрії, шляхів та можливостей її 

стабілізації в умовах триваючої економічної кризи. Більш детального 

вивчення, крім того, потребують питання координації діяльності закладів 

готельного господарства на регіональному рівні. 

Готельне господарство м. Львова,  представлене нічліжними закладами 

короткотермінового проживання різних типів, категорій та форм власності, 

здатних повною мірою забезпечити відповідний попит гостей, є ключовою 

складовою туристичної індустрії міста, відображає реальний його потенціал та 

можливості розвитку. Основу готельного господарства міста формують 

різноманітні готелі, хостели та інші аналогічні заклади розміщення – мотелі, 

кемпінги на околицях міста, приватні апартаменти квартирного типу тощо. 

Львів є однією з найперспективніших для розвитку туризму територій. 

Привабливість міста для українських і зарубіжних туристів забезпечується 

вдалим його географічним розташуванням, багатим історико-культурним і 

природноресурсним потенціалом. За кількістю рекреаційних ресурсів м. Львів 

посідає одне з провідних місць у державі.  

Однією з найвагоміших характеристик якості діяльності готельних 

підприємств є рівень комфорту, що ідентифікують з категорією готелю. 

Критерієм визначення певної категорії (зірки) є комплекс якісних 

характеристик, згідно з національним стандартом «Послуги туристичні». У 

м.  Львові функціонують чотиризірковий готель “Nobilis” (49 номерів), 

“Євроспорт” (34 номери), впродовж кількох останніх років завершено другу 

чергу будівництва готелів “Леополіс” (33 номери), “Вінтаж” (17 номерів) та 

“Швейцарський” (18 номерів), відкрито готелі “Цитадель Інн” (26 номерів), 

“Андріївський” (7 номерів), “Едем” (20 номерів), “Шопен” (13 номерів), 

“Деліс” (15 номерів), “Сент-Федер” (12 номерів), “LH Hotel & SPA” (22 

номера), “Reikartz Дворжец Львів” (52 номери), “Reikartz Медіваль Львів” (22 

номери). Проведено реконструкцію 14 готелів на 1 386 номерів, згідно з 

категоріями׃ ” п’ять зірок” – 400 номерів, “чотири зірки” – 670 номерів, “три 
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зірки” – 316 номерів. Серед найбільших готелів реконструйовано “Львів” (370 

номерів), “Євроготель” (90 номерів), “Панорама” (53 номера), “Супутник” 

(200 номерів), “НТОН” (76 номерів) та ін. Особливо активно розвивається 

приватний готельний бізнес, сьогодні понад 60 % (47 об’єктів) власників – 

фізичні особи. 

Досить поширеними у м.  Львові також є хостели, розраховані в 

основному на молодь, яка любить недорогі мандрівки. Головна відмінність 

хостелів від звичайних готелів полягає у поєднанні економічності та 

регламентованості згідно вартості умов проживання. Плата за перебування у 

хостелі здійснюється за місце, а не за номер.  

Класифікація готелів охоплює характеристику приміщень будівлі, рівень 

та обсяг послуг, кваліфікацію персоналу та ін. [4] Станом на 2017-2018 рр., за 

даними Львівського регіонального державного центру стандартизації, у 

Львові діяли 57 категоризованих готелів, серед них 3 п’ятизіркові, 14 

чотиризіркових, 29 тризіркових, 10 двозіркових, один однозірковий (Табл. 1). 

Таблиця 1 – Структура готельного господарства м. Львова у 2017-2018 рр. 
Категорія 

готелю 
Кількість,од Частка,% Частка в обсягах продажу,% 

5* 3 3,8 45-50 
4* 14 17,9 45-50 
3* 29 37,3 35-40 
2* 10 12,8 35-40 
1* 1 1,3 10-20 

Без категорії 21 26,9 10-20 
 

Згідно з економічними показниками діяльності (за якістю послуг та 

ціновою політикою), готельні підприємства м. Львова можна диференціювати 

на три сегменти: 

- готелі високої якості сервісу і цінового сегмента (чотири–п’ять зірок);  

- готелі середньої якості сервісу і ціни послуг (три зірки);  

- готелі низької якості сервісу і ціни послуг (одна–дві зірки, без категорії). 

Попит на готельні послуги у м. Львові формують туристи, які прибувають 

з культурно-пізнавальною метою, тому порівняно з іншими містами в Україні 
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заповнення готелів є більш рівномірним впродовж тижня – у будні дні – 60–

80%, у вихідні – 30–40 %, та впродовж року. 

За наявною інформацією, у 2018 р. готелі м. Львова прийняли близько 7% 

усіх гостей, які проживали в готелях України. Попри це, використання 

житлового фонду готелів міста перебуває на рівні 50–70% (залежно від 

категорії і типу готелю), що суттєво поступається європейським готелям, 

завантаженість яких перебуває на рівні 75–90% [5]. 

У цілому, готельне господарство м. Львова упродовж останніх років 

демонструє високі темпи розвитку. У перспективі, – переконані фахівці, –  

зростатиме частка додаткових і нетрадиційних місць розміщення туристів, що 

дасть змогу урізноманітнити програми туристичних маршрутів і залучити до 

обслуговування більше людей. На найближчу перспективу, зокрема, 

прогнозуються поглиблення форм організації готельного ринку з одночасним 

збільшенням частки міжнародних та національних готельних операторів, 

посилення інтересу інвесторів та операторів до сегмента бюджетних готелів. 

Крім того, очікується посилення конкуренції на готельному ринку міста, 

зокрема, в розрізі малих форм розміщення – міні-готелів та приватних 

апартаментів – у зв’язку зі збільшенням обсягу пропозиції та поліпшенням 

якості послуг. 
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УКРАЇНИ ТА РОЗПОРЯДНИКАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

У статті розглянуті засади взаємодії органів Головного управління 

казначейської служби у Вінницькій області з розпорядниками бюджетних 

коштів в процесі казначейського обслуговування, їх функції та повноваження. 

Здійснено аналіз діючих нормативно-правових актів з питань казначейського 

обслуговування бюджетних коштів. Проаналізовано порядок здійснення 

видатків органами Казначейства та розпорядниками бюджетних коштів у 

Вінницькій області, їх взаємодія. Запропоновано основні шляхи удосконалення 

взаємодії органів Головного управління казначейської служби у Вінницькій 

області з розпорядниками бюджетних коштів в процесі казначейського 

обслуговування.  

Ключові слова: бюджет, видатки бюджету, Головне управління 

казначейської служби у Вінницькій області, кошторис, казначейське 

обслуговування, розпорядники бюджетних коштів, єдиний реєстр 

розпорядників бюджетних коштів, бюджетні рахунки, бухгалтерський облік 

видатків, звітність, фінансові зобов’язання, мережа.  

Суттєва роль на стадії виконання бюджету належить Казначейству 

України, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, що вимагає 
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чіткої координації їх дій та в умовах реформування бюджетної системи 

зумовлює необхідність удосконалення бюджетного законодавства, а також 

взаємовідносин між учасниками бюджетного процесу. 

Актуальними питаннями взаємодії є самостійність учасників бюджетного 

процесу та відповідальність за цільове і ефективне використання бюджетних 

коштів, а також розвиток системи електронного документообігу між ними. 

Дослідженню казначейського обслуговування виконання бюджетів за 

видатками, взаємодії органів Казначейства України з розпорядниками 

бюджетних коштів в процесі казначейського обслуговування присвячено 

чимало праць, зокрема: О. Даневича, М. Маца, О. Охрімовського, В. Стоян,    

В. Федосова, І. Форкун, Н. Фролової, С. Юрія та ін. 

Мета статті полягає у дослідженні організації та здійснення процесу 

казначейського обслуговування виконання бюджетів за видатками, взаємодії 

органів Казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів в 

бюджетному процесі, проблемних питань та розробці напрямів 

удосконалення.  

Бюджетним кодексом України чітко регламентований бюджетний 

процес, його стадії та учасники. 

Стадіями бюджетного процесу є: 

— складання проектів бюджетів; 

— розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України 

(рішення про місцевий бюджет); 

— виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про 

Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет); 

— підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття 

рішення щодо нього [2]. 

На кожній стадії проявляється компетенція учасників бюджетного 

процесу, якими є органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними 

повноваженнями (правами та обов'язками з управління бюджетними 

коштами). 
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Держказначейство має у своєму підпорядкуванні територіальні органи - 

управління Державного казначейства в місті Києві, в областях та відділення, 

агентства, представництва, філії, пункти уповноважених у районах, містах і 

районах у містах. Доцільність створення територіальних органів у районах, 

містах і районах у містах визначається Колегією Держказначейства. 

Організаційна структура Державного казначейства України (ДКУ) 

відтворює структуру адміністративно-територіального устрою України. 

Відповідно до свого адміністративно-територіального розміщення установи 

ДКУ поділені на три рівні: центральний, обласний, районний. 

Центральний рівень представляє Державне казначейство України, яке 

знаходиться у столиці України – Києві. 

Державне казначейство України та його територіальні органи є 

юридичними особами, мають самостійні баланси, рахунки в установах банків, 

печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.  

Державне казначейство України очолює Голова, якого призначає на 

посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра 

України. Голова Держказначейства має заступників, яких призначає на посаду 

та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра 

України. 

Голова Держказначейства здійснює загальне, керівництво 

Держказначейством, несе персональну відповідальність за стан справ у сфері 

діяльності Держказначейства, визначає повноваження та розподіляє обов'язки 

між своїми заступниками. 

Голова Держказначейства затверджує структуру Держказначейства та 

управлінь Державного казначейства в областях, місті Києві, призначає на 

посади та звільняє з посад керівників територіальних органів 

Держказначейства. 

Штатні розписи відділень, агентств, представництв, філій, пунктів 

уповноважених у районах, містах і районах у містах затверджують керівники 
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відповідних територіальних управлінь за погодженням з керівництвом 

Держказначейства [1]. 

Нині існує 24 адміністративних обласних управління. Середня 

чисельність персоналу у кожному ОУДК становить 54 одиниці. Кожне ОУДК 

очолює начальник, який несе відповідальність за роботу всіх районних відділів 

Державного казначейства у рамках адміністративного регіону та в межах 

покладених на нього функцій.  

Необхідною умовою ефективності бюджетного процесу є чітка 

координація дій всіх учасників бюджетного процесу та відповідальність 

кожного з них. Кожен учасник бюджетного процесу діє тільки в межах своїх 

повноважень і несе відповідальність згідно з чинним законодавством. 

Бюджетний кодекс України визначає таких суб'єктів бюджетного процесу 

як розпорядники бюджетних коштів, які за обсягом наданих прав поділяються 

на головних розпорядників бюджетних коштів і розпорядників бюджетних 

коштів нижчого рівня [2]. 

Розпорядник бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника, 

уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних 

зобов'язань та здійснення витрат з бюджету [2]. 

Бюджетними установами є органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, 

що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи 

місцевого бюджету. 

Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються рішенням 

про місцевий бюджет. Функції, права та обов'язки з управління бюджетними 

коштами розпорядників бюджетних коштів визначені на законодавчому рівні 

і проявляються на стадіях бюджетного процесу. 

Розглянемо інформацію щодо розпорядників та одержувачів державного 

та місцевих бюджетів, включених до мережі у 2018 році (рис.1). 

У 2018 році було включено до мережі розпорядників та одержувачів 

коштів державного та місцевих бюджетів 2 867 установ. З них 799 установ 
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державного бюджету та 2 068 установ місцевих бюджетів. З загальної 

кількості установ Державного бюджету 776 установ становлять розпорядники 

бюджетних коштів та 23 одержувачі бюджетних коштів. Відповідно 1 391 

розпорядник бюджетних коштів та 677 одержувачів – структура мережі 

місцевих бюджетів.  

 

 Рисунок 1 —  Розпорядники та одержувачі державного та місцевих 

бюджетів, включені до мережі у 2018 році  

 

Рисунок 2 — Структура мережі розпорядників та одержувачів коштів 

державного та місцевих бюджетів 2018 року 

Аналізуючи структуру мережі розпорядників та одержувачів коштів 

державного та місцевих бюджетів 2018 року (рис.2) можна зазначити, що 72% 
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загальної кількості становлять установи місцевих бюджетів, відповідно 28% – 

установи державного бюджету. Також можна зазначити, що 76% загальної 

кількості становлять розпорядники бюджетних коштів в порівнянні з 24% – 

одержувачів бюджетних коштів. Приблизно, таке ж співвідношення 

спостерігається по всіх управліннях Державної казначейської служби України 

Вінницької області. 

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України наказом Міністерства 

фінансів України затверджено Порядок казначейського обслуговування 

Державного бюджету України за витратами від 24.12.2012 року № 1407 [4]. 

Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами 

Державної казначейської служби України, розпорядниками бюджетних 

коштів, одержувачами бюджетних коштів, а також розподіл обов'язків та 

відповідальності між ними в процесі обслуговування державного бюджету за 

видатками, операціями з надання кредитів за рахунок коштів державного 

бюджету та з погашення державного боргу з урахуванням вимог Бюджетного 

кодексу України та інших нормативно-правових актів [4]. 

Взаємодія органів Державної казначейської служби України та 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в процесі обслуговування 

державного бюджету за видатками складається з наступних етапів [3, 5, 6]: 

— надання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів органам  

Казначейства даних для внесення до Єдиного реєстру; 

— формування та ведення органами Казначейства України Єдиного 

реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; 

— визначення і формування головними розпорядниками бюджетних 

коштів мережі та змін до неї, надання її органам Казначейства України; 

— надання Казначейством України та органами Казначейства України 

головним розпорядникам та розпорядникам бюджетних коштів другого рівня 

витягів з розпису державного бюджету та змін до нього; 

— відкриття органами Казначейства України особових і реєстраційних 

рахунків головним та розпорядникам бюджетних коштів другого рівня, 
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реєстраційних рахунків розпорядникам бюджетних коштів в розрізі 

бюджетних програм; 

— надання головними розпорядниками та розпорядниками бюджетних 

коштів другого рівня органам Казначейства України розподілів зведених 

показників кошторисів, планів асигнувань та помісячних планів асигнувань 

загального фонду, планів надання кредитів загального фонду, розподіл 

зведених показників спецфонду та змін до них; 

— надання розпорядниками бюджетних коштів затверджених паспортів 

бюджетних програм та змін до них; 

— надання розпорядниками бюджетних коштів затверджених кошторисів 

та одержувачами бюджетних коштів планів використання та змін до них; 

— надання розпорядниками бюджетних коштів реєстрів зобов’язань та 

фінансових зобов’язань ( підтвердних документів до них), змін до них; 

— реєстрація органами Казначейства України зобов’язань та фінансових 

зобов’язань, змін до них; 

— консолідація ГУ Казначейства України зареєстрованих зобов’язань та 

фінансових зобов’язань, змін до них та надання Казначейству України; 

— відкриття асигнувань Казначейством України, зарахування їх на 

рахунки головних розпорядників бюджетних коштів та надання їм виписок з 

рахунків; 

— надання головними розпорядниками бюджетних коштів та 

розпорядниками бюджетних коштів другого рівня розподілів відкритих 

асигнувань та змін до них органам Казначейства України; 

— надання Казначейством України реєстрів на відкриття асигнувань, змін 

до них та їх відправлення по територіях; 

— зарахування органами Казначейства України відкритих асигнувань та  

розподілів відкритих асигнувань, змін до них на рахунки головних та 

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, надання виписок з рахунків; 

— надання головними та розпорядниками бюджетних коштів нижчого 

рівня та одержувачами бюджетних коштів органам Казначейства України 
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платіжних доручень на здійснення оплати рахунків на користь суб’єктів 

господарювання за виконані роботи, надані послуги, поставлені товарно-

матеріальні цінності та на отримання зарплати, стипендій, відряджень , готівки 

та ін.; 

— надання Казначейством України підкріплення ГУ Казначейства 

України на здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів; 

— оплата органами Казначейства України чеків на отримання готівки та 

платіжних доручень розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та 

надання виписок з їх реєстраційних рахунків; 

— надання звітів про виконання кошторисів розпорядниками бюджетних 

коштів органам Казначейства України; 

— перевірка органами Казначейства України звітів розпорядників 

бюджетних коштів на тотожність казначейському обліку, їх прийняття та 

візування; 

— надання розпорядниками бюджетних коштів звітів про виконання 

кошторисів, завізованих органами Казначейства України, розпоряднику 

бюджетних коштів вищого рівня; 

— надання головними розпорядниками бюджетних коштів звітів про 

виконання кошторисів, завізованих органами Казначейства України, 

Казначейству України. 

Висновок. Здійснюючи казначейське обслуговування бюджетних коштів 

при виконанні державного бюджету Казначейство України взаємодіє з усіма 

учасниками бюджетного процесу, у тому числі з головними розпорядниками, 

розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів. 

Для удосконалення взаємодії органів Казначейства України з 

розпорядниками бюджетних коштів, на наш погляд, необхідно розробити та 

запровадити: 

— підвищити рівень бюджетно-правової відповідальності головних 

розпорядників, розпорядників і одержувачів бюджетних коштів. 
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— єдиний програмний продукт, який використовуватиметься органами 

Казначейства України та розпорядниками бюджетних коштів; 

— систему електронного документообігу з елементами санкціонування 

електронних документів; 

— єдиний інформаційний ресурс (портал) для розміщення нормативно-

правової та довідкової інформації, висвітлення інформації про проведення 

державних закупівель, встановлених порушень бюджетного законодавства, 

що сприятиме підвищенню ефективності бюджетних видатків та оптимізації 

управління підвідомчими бюджетними установами, дозволить впроваджувати 

механізм моніторингу якості фінансового менеджменту в підвідомчих 

установах. 
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СТІЙКОСТІ 

Статтю присвячено проблемі управління фінансовими ризиками страхової 

компанії у контексті поточного забезпечення фінансової стійкості. 

Узагальнено теоретико-методичні аспекти розгляду сутності фінансового 

ризику в страховій компанії, управлінні фінансовим ризиком в організації. 

Запропоновано чинники та фактори фінансових ризиків страхової компані, 

які полегшують пошук можливих шляхів мінімізації. 

Ключові слова: фінансові ризики, страховик, страхова компанія, управління, 

фінансова стійкість. 

Постановка проблеми. Страхування суттєво впливає на соціально- 

економічну стабільність суспільства і належить до кола чинників, що 

безпосередньо визначають рівень економічної безпеки в глобальному 

середовищі як суб’єктів господарювання, так і держави в цілому. 

На фоні зниження базових макроекономічних показників, зокрема 

зменшення валового внутрішнього продукту, збільшення темпів інфляції, 

падіння рівня доходів населення, різким зростанням тарифів, цін на пальне та 

продукти харчування, нестабільності національної валюти падає попит на 

послуги страхового ринку і суттєво знижується рівень власної економічної 

безпеки. В цих умовах важливою проблемою для страхових компаній є 

проблема виживання, забезпечення ефективності функціонування, 

неперервності розвитку та підвищення рівня їх економічної безпеки. 

Недостатня увага до ролі та місця економічної безпеки в системі 

управління страховою компанією призводить до виникнення фінансових 

проблем, зменшення рівня ліквідності та платоспроможності страховика, 
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ускладнює процес прийняття ефективних управлінських рішень та не дозволяє 

забезпечити відповідний рівень їх економічного зростання. З огляду на це, 

актуальними стають наукові дослідження щодо розробки та впровадження 

ефективної системи управління економічною безпекою страховика, яка 

дозволить реалізувати комплекс заходів, спрямованих на захист їх фінансових 

інтересів від внутрішніх та зовнішніх ризиків. 

Цілі статті полягають у теоретичному розгляді сутності управління 

фінансовими ризиками страхової компанії у контексті поточного забезпечення 

фінансової стійкості. 

Питання сутності та систематизації фінансових ризиків страхових 

компаній розглядаються у роботах І. Аберніхіної, Д. Ваніної, А. Єрмошенко, 

Р. Пікус, І. Сокиринської та ін. Деякі теоретичні та практичні аспекти 

управління фінансовими ризиками страховика відображені у працях таких 

вітчизняних учених, як К. Байса, А. Баранов, В. Братюк, І. Герасимова, 

В.Тринчук. Віддаючи належне високому рівню наукових досліджень 

зазначених авторів, варто вказати на відсутність єдиного підходу до 

трактування сутності фінансових ризиків страхових компаній, а також до 

класифікації таких ризиків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під фінансовим ризиком 

компанії мають на увазі можливість появи негативних наслідків фінансового 

плану у вигляді втрати доходу і капіталу при невизначеності умов проведення 

його фінансової діяльності [5, c. 86]. 

Сьогодні є різні визначення терміну «ризик». Таким чином, в 

найзагальнішому плані під ним мають на увазі можливість появи збитків або 

недоотримання частини доходів у порівнянні з очікуваним варіантом, тобто, 

це ситуативний показник роботи, який складається з невизначеності 

результату цієї роботи та ймовірних кроків, за допомогою яких її можна 

налагодити. 

Інше визначення ризику  це яка завгодно подія, унаслідок якої фінансові 

підсумки роботи страхової компанії можуть бути меншими від запланованих 



651 
 

[2, с. 23]. За умови прийняття фінансового рішення слід провести аналіз 

фінансового ризику. 

У найзагальнішому вигляді такий ризик є таким собі чином дій в 

незрозумілій і невизначеній ситуації, яка пов’язана з фінансовою сферою. 

В інвестиційній діяльності під поняттям фінансового ризику розуміється 

такий ризик, який покладається на акціонерів (власників) компанії й 

асоціюється з невизначеністю виплат за своїми зобов’язаннями боргового 

типу. 

Отже, фінансовий ризик являє собою ступінь невизначеності, яка 

безпосередньо пов’язана з комбінацією позикових і особистих грошей, які, в 

свою чергу, використовуються з метою фінансування організації або 

власності; чим більше позикових грошей, тим більше фінансовий ризик. 

Відмінною рисою проведеного аналізу такого ризику виявилося те, що від 

його підсумків багато в чому залежить об’єктивність прийнятих рішень 

управлінського характеру. 

Ризик має кілька рис, з яких можна виділити такі: 

 альтернативність; 

 суперечливість; 

 невизначеність [6, c. 88]. 

Суперечливість найбільше проявляється в тому, що, з одного боку, ризик 

відрізняється важливими економічними, політичними і духовними 

моральними наслідками, оскільки прискорює соціальний і технічний прогрес, 

позитивно впливає на думку соціуму і його духовну атмосферу. 

З іншого боку, він призведе до авантюризму, суб’єктивізму, 

волюнтаризму, він серйозно уповільнює соціальний прогрес, стає причиною 

тих чи інших соціальних економічних і моральних витрат, коли в умовах 

недостатніх вихідних відомостей в ситуації ризику альтернативне рішення 

робиться без урахування важливих закономірностей розвитку того явища, 

щодо якого приймається рішення. 
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Альтернативність має на увазі необхідність вибору з двох або більше 

можливих варіантів рішень. Відсутність можливості такого вибору взагалі 

знімає всю розмову про ризики. Де немає вибору, там немає і ризикованих 

ситуацій і, відповідно, немає ризиків. 

Наявність ризику безпосередньо взаємопов’язане з невизначеністю. Вона 

є неоднорідною за формою свого прояву і змісту. Ризик – це один з методів 

для усунення невизначеності, що являє собою незнання точного, відсутність 

однозначності. Приділити увагу цій властивості ризику важливо тому, що 

налагодити на практиці процеси управління й регулювання, при цьому 

ігноруючи суб’єктивні й об’єктивні джерела невизначеності, неможливо. 

Фінансовий ризик виступає тимчасовою функцією. Як показує практика, 

рівень ризику для даного фінансового активу або варіанта вкладення коштів 

збільшується з часом. 

Фінансовий ризик часто проявляється в галузі економічної діяльності 

страхової компанії. Він безпосередньо пов’язаний з процесом формування 

капіталу, ресурсів, доходів і фінансових результатів компанії, а також 

відрізняється ймовірними фінансовими втратами при веденні економічної 

діяльності. Крім того, ризик визначають як економічну категорію, адже він 

займає своє місце в загальній системі економічних категорій [3]. 

Очікувана ступінь результативності фінансових операцій варіюється в 

залежності від форми та рівня ризику в досить істотному діапазоні. Отже, 

фінансовий ризик може супроводжуватися не тільки великими фінансовими 

втратами для компанії, але і формуванням її додаткових доходів. 

Фінансовий ризик  це невід’ємна частина проведення всіх 

господарських операцій, а тому він притаманний кожному напрямку 

діяльності страхової компанії. Об’єктивна особливість прояву такого ризику 

не змінюється. Однак, незважаючи на те, що прояви фінансового ризику 

відрізняються об’єктивною природою, головний його показник – ступінь 

ризику – суб’єктивний [7, c. 47]. 
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Ризик – це не постійна величина, а тому ступінь фінансового ризику 

мінливий. У першу чергу, вона змінюється в часі. Крім цього, показник 

ступеня фінансового ризику істотно коливається під впливом ряду факторів 

об’єктивного і суб’єктивного характеру [7, c. 48]. 

При підготовці та прийнятті певного рішення не можна гарантовано 

стверджувати, яка саме кон’юнктура буде на ринку, які саме зміни 

навколишнього середовища спричинять за собою введення в експлуатацію або 

інші відмітні характеристики роботи об’єкту промислового значення, крім 

того, які можуть з’явитися несподівані технічні перешкоди або конструктивні 

несправності. Покупці можуть не оцінити новий товар, а кон’юнктура в 

ринковому секторі цієї компанії може змінитися з причин, які непідконтрольні 

страховику та інше. Але, провівши різнобічний критичний розбір висунутої 

ідеї та ідентифікуючи можливі небезпеки, проводячи аналіз можливих 

наслідків, в кінці кінців, залучаючи додаткові відомості, реально передбачити 

заходи щодо нейтралізації або пом’якшення негативних наслідків прояву 

будь-яких чинників фінансового ризику в страховій компанії [2, c. 24]. 

Незважаючи на те, що в теорії наслідки прояву фінансового ризику 

можуть стати позитивними (прибуток) і негативними (збиток, втрати) 

відхилення, вони все ж характеризуються ступенем ймовірних несприятливих 

наслідків. Це обумовлюється тим, що такі наслідки фінансового ризику багато 

в чому визначають втрату доходу, а також капіталу компанії, а це, в свою 

чергу, веде його до банкрутства і повного припинення роботи. 

Олійник В.М. під фінансовим ризиком має на увазі можливість появи 

несприятливих фінансових наслідків у вигляді втрати доходу або капіталу при 

наявності невизначеності умов проведення його фінансової діяльності [6, с. 

97]. 

Під це визначення фінансового ризику підходить велика частина ризиків, 

адже в процесі реалізації більшої частини ризиків спостерігається втрата 

доходу, а невизначеність – відмінна риса всіх ризиків. Крім цього, ризик 

втрати ліквідності (частини фінансового ризику) в умовах інфляційної 
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економіки для страхової компанії, як показує практика, не веде до серйозних 

фінансових втрат. 

Фінансовий ризик не є фатальним явищем, а, навпаки, багато в чому це 

керований процес. На його параметри та рівень потрібно впливати. Оскільки 

цей вплив можна надавати виключно на «пізнаний» ризик, то до нього слід 

ставитися з раціональної позиції, тобто, його слід добре вивчити, 

проаналізувати його прояви в різних ситуаціях, виявити і розпізнати його 

відмінні риси: склад і вагомість факторів, масштаби наслідків їх прояву та 

інше. 

Процес визначення прийнятного значення ступеня фінансового ризику є 

самостійною задачею проведення спеціального дослідження. Цьому передує 

проведення великої аналітичної роботи, а також спеціальні розрахунки, крім 

того, нормативне встановлення певного рівня як прийнятного – прерогатива 

найвищого керівництва страхової компанії. 

Економічний та політичний процес розвитку сьогоднішнього світу 

породжує нові типи ризиків, які поки досить складно виявити і оцінити 

кількісним чином. Транснаціоналізація страхової компанії часто 

супроводжується створенням досить складних зв’язків фінансового та 

виробничого типу [7, c.49]. 

Збільшення комп’ютеризації та автоматизації виробничої роботи 

страхових компаній призводить до ймовірності втрат через збої в комп’ютерах 

і в роботі техніки обчислювального значення. Особливе значення останнім 

часом набули ті ризики, які так чи інакше пов’язані з політичними чинниками, 

оскільки саме вони несуть серйозні втрати для страхової компанії [2, c. 31]. 

У сфері фінансування проект може бути ризиковим тоді, коли цьому 

сприяють такі чинники: 

 інфляція; 

 нестабільність економічного плану в країні; 

 усталена ситуація неплатежів у страховій сфері; 

 нестача бюджетних фінансів. 
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Як фактори прояву фінансового ризику проекту страхової компанії слід 

виділити такі: 

 нестача інформаційних джерел; 

 коливання курсу валют; 

 врегулювання облікової банківської ставки державою; 

 зростання ціни ресурсів на ринку капіталу; 

 політичні; 

 збільшення виробничих витрат; 

 особисті риси керівництва страхової компанії [1, c. 122].  

Отже, зазначені фактори цілком можуть стати причиною зростання 

процентної ставки, подорожчання фінансування, підвищення вартості послуг 

за контрактами. 

Висновки. Таким чином, фінансовий ризик – це рівень невизначеної 

ситуації страхової компанії, який пов’язаний з комплексом власних і 

позикових коштів, які використовуються з метою фінансування страхової 

компанії, тобто, чим більший обсяг позикових коштів, тим вища ймовірність 

появи фінансового ризику в страховій компанії. 

Список використаних джерел: 

1. Аберніхіна І.Г. Комплексний підхід до виокремлення і систематизації 

ризиків діяльності страхових організацій / І.Г. Аберніхіна, І.Г.Сокиринська // 

Економічний простір. 2016. № 109. С. 121–134. 

2. Баранов А.Л. Методологічні основи управління ризиками страхової 

компанії / А.Л. Баранов // Фінанси, облік і аудит. 2014. № 1. С. 22–34. 

3. Ваніна Д.А. Класифікація фінансових ризиків страхових організацій 

[Електронний ресурс] / Д.А. Ваніна. URL: http://dspace.oneu. edu.ua/jspui/ 

bitstream/123456789/2319/1/. 

4. Герасимова І.Ю. Управління фінансовими ризиками страхових 

компаній з метою забезпечення економічної безпеки / І.Ю. Герасимова // 

Економічний простір. 2016. № 115. С. 112–125. [Електронний ресурс] URL: 

http://ir.nmu.org.ua/.  



656 
 

5. Кравченко В.О. Розвиток методів аналізу платоспроможності 

страховика як складової фінансової безпеки страхової компанії / 

В.О.Кравченко II Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 

2013. № 1 (21).  С. 85-89. 

6. Олійник В.М. Методологічні засади забезпечення фінансової стійкості 

страхових компаній: дис. докт. ек. наук: 08.00.08 / Олійник В.М. Суми, 2016. 

507 с. [Електронний ресурс]. URL: 

http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/2133/D_Oliynyk_2.pdf 

7. Скрипова О.С. Актуальні проблеми менеджменту страхової компанії / 

О.С. Скрипова II Економічний часопис. XXI. 2012. № 1/2. С. 46-49. 

 

УДК 332.145 
Вітюк Б.А. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЧИННИКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 

У статті визначено та проаналізовано чинники та інструменти 

забезпечення ефективності маркетингової діяльності торговельного 

підприємства. Розглянуто організаційні аспекти маркетингової діяльності. 

Ключові слова: підприємство торгівлі, маркетингова діяльність, 

ефективність, інструменти, чинники 

Постановка проблеми. Маркетингова діяльність малих спеціалізованих 

магазинів проводиться періодично, не комплексно, а лише окремими 

заходами. Переважна більшість власників малого та середнього бізнесу 

орієнтуються на принцип «купити–продати» та отримати прибуток. Крім того 

через нестачу власних коштів керівники та менеджери малих підприємств не 

приділяють належної уваги маркетингу. Причин для цього достатньо багато. 

Серед них головними є: консервативні погляди керівників та небажання 

вкладати додаткові фінансові ресурси у просування товарів та послуг 
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підприємства, відсутність чітко сформульованої мети діяльності 

підприємства, брак досвіду маркетингової діяльності. Сьогодні вже доведено 

роль, значення та необхідність використання маркетингу на підприємствах. 

Для невеликих торговельних підприємств мова йде не про організацію служби 

маркетингу, а введення хоча б посади маркетолога. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні теоретико-

методичним аспектам оцінки ефективності маркетингової діяльності 

підприємства приділяється достатньо велика увага [1-9]. Серед сучасних 

авторів, що досдіджують питання методичних підходів до оцінки 

ефективності маркетингової діяльності слід виокремити О.І. Жук, В.А. Верба, 

С.Т. Дуда, М.Г. Безпарточний, М.І. Матківська, І.Ю. Нагаєць, Н.В. 

Струпинська. Проте, оцінювати ефективність діяльності підприємства 

необхідно з урахуванням специфіки його діяльності.  

Метою роботи є дослідження інструментів та чинників, що впливають на 

ефективність маркетингової діяльності торговельного підприємства, що 

спеціалізується на продажу освітлювального обладнання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Торговельна діяльність має 

свою специфіку, яка проявляється в наступному: торгівля відноситься до 

нематеріальної сфери; забезпечує зміни форми вартості з товарної на грошову, 

реалізації вартості; надає торгові послуги споживачам у процесі реалізації 

товарів. Однією з переваг торговельних підприємств малого сектору 

економіки є гнучкість, завдяки якій підприємства зможуть збільшити попит на 

продукцію, отже, і збільшити прибутки. Розглянемо особливості роздрібної 

торгівлі: 1) роздрібні підприємства реалізують товари безпосередньо 

населенню, тобто фізичним особам, застосовуючи свої специфічні способи та 

методи роздрібного продажу; 2) торгове обслуговування населення допускає 

наявність спеціально обладнаних торгових приміщень, пристосованих для 

якнайкращого обслуговування покупців та фахівців, що уміють 

запропонувати і продати товар кожній конкретній людині, здійснюють підбір 

і формування торгового асортименту; постійно вивчають й досліджують 
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споживчі запити покупців; 3) роздрібна мережа на відміну від оптової 

характеризується великою територіальною роз’єднаністю та роздрібненістю, 

її діяльність можна віднести, переважно, до сфери малого бізнесу. Від 

керівників роздрібних торговельних підприємств потрібна велика 

заповзятливість та ініціатива в комерційній роботі з організації продажу 

товарів населенню; уміння добре обслужити покупців, протистояти 

конкурентам і забезпечити нормальний прибуток [4]. 

Відтак, основним орієнтиром маркетингової діяльності торговельного 

підприємства є кінцевий споживач, тобто основний принципи маркетингу – 

спрямованість на споживача – є визначальним.  

Отже, для торговельних підприємств, які прагнуть отримати конкурентні 

переваги на ринку, доцільним є використання маркетингових методів впливу 

на поведінку споживача, тим самим мотивуючи купівлю товару та послуги. 

Тому саме результативність впливу на споживачів, їх поведінку слід 

ураховувати під час оцінки ефективності маркетингової діяльності 

торговельного підприємства.  

Досліджуючи діяльність торговельних підприємств дійшли висновку, що 

на ефективність маркетингової діяльності торговельних підприємств впливає 

низка чинників (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Чинники ефективної маркетингової діяльності  

торговельного підприємства [4-6]. 

Місце та роль маркетингу на підприємстві полягають у тому, щоб 

тримати курс на споживача, а також стежити за діяльністю конкурентів, 

визначати слабкі та сильні їх сторони, виходячи з цього визначати напрямок 

удосконалення своєї діяльності, поширювати цю інформацію на всіх інших 

підрозділах підприємства. Головною метою маркетингу на підприємстві є 

точне розуміння можливостей для того, щоб в процесі розвитку своєчасно 

отримувати інформацію про реальний стан підприємства та напрями його 

вдосконалення. 

Сьогодні для того, щоб забезпечити стійкість компанії на ринку і виграти 

в конкурентній боротьбі дуже важливо розвивати канали залучення клієнтів, 

експериментувати, шукати нові ефективні інструменти [1]. 

Варто зазначити, що сьогодні все частіше підприємства ведуть боротьбу 

за свою частку на ринку в умовах швидкої зміни смаків та уподобань 

споживачів, загострення конкуренції, буму інформаційно-комунікаційних 

технологій тощо [9]. 

Для розгляду найбільш ефективних та сучасних маркетингових 

інструментів було складено табл.1. 

Таблиця 1 – Актуальні інструменти маркетингової діяльності та 

застосування для підприємства торгівлі 
 

Інструмент Опис Впровадження 
у 

маркетинговій 
діяльності 

Використання 
на 

підприємстві 

15 16 17 15 16 17 
Веб-сайти Зараз практично неможливо уявити бізнес 

без сайту. 
Однак, крім класичного корпоративного 
сайту або інтернет-магазину, багато 
компаній для просування своєї продукції 
розробляють «посадкові сторінки» -
односторінкові сайти, головною метою 
яких є схилити клієнтів до покупки. 

+      
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Event-
маркетинг 

Event-маркетинг на сьогодні однин із 
ключових каналів просування компанії в 
сегменті B2B, так як дозволяє вибудувати 
особисті стосунки між партнерами. 

 +    + 

Соціальні 
мережі 

Все більшої популярності набирають 
соціальні мережі. Їх аудиторія постійно 
зростає, а час, який ми проводимо в соціальних 
мережах, постійно збільшується. Всі соціальні 
мережі розрізняються за демографічними 
ознаками аудиторії. 

  +  +  

Партнерство Працює як ефект синергії. Найбільший 
ефект приносять компанії з тією ж цільовою 
аудиторією, проте пропонують 
неконкурентні товари. 

 +     

Складено на основі [9] 
 

З таблиці можемо зробити висновок, що однією з проблем управління 

маркетинговою діяльністю є використання не актуальних маркетингових 

інструментів. Тому слід розробити пропозиції, що підвищать ефективність 

здійснення маркетингової діяльності на підприємстві та зроблять компанію 

більш конкурентоспроможною 

Висновки. Для забезпечення конкурентних переваг торговельного 

підприємства на ринку необхідним є застосування принципів та інструментів 

маркетингу. Ефективне їх використання дозволить підприємству більш повно 

та якісно задовольняти потреби покупців, отримувати конкурентні переваги, 

забезпечувати собі стабільний розвиток. Але для цього для малих 

торговельних підприємств необхідними умовами є наявність маркетолога чи 

служби маркетингу на торговельному підприємстві, усвідомлення вищим 

керівництвом необхідності маркетингу, фінансове забезпечення 

маркетингових заходів, використання інноваційних методів маркетингової 

діяльності, дотримання маркетингових принципів, планування маркетингової 

діяльності, належне інформаційне забезпечення.  
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У роботі розглянуто основні тенденції виробництва і споживання, експорту 

та імпорту риби та рибної продукції в Україні. Під час проведення аналізу 

були визначені основні проблемні моменти функціонування рибопереробних 

підприємств України.  
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імпорт 

Постановка проблеми. В сучасних ринкових умовах однією з 

найчисельніших галузей економіки будь-якої держави за кількістю суб’єктів 

господарювання, обсягом діяльності, чисельністю зайнятого персоналу та 

внеску в загальний економічний потенціал є торгівля. Торгівля є сферою 

формування і стабілізації споживчого ринку, координаційною ланкою в 

системі міжгалузевих, регіональних та міжрегіональних зв’язків, дієвим 

механізмом задоволення соціальних потреб.  

Об’єкти роздрібної торгівлі є найбільш масовими, типи магазинів 

постійно змінюються, а поряд із цим виникають нові торговельно-технологічні 

процеси об’єктів торгівлі.  

Формулювання цілей статті. є дослідження діяльності підприємств 

торгівлі та формування схеми торговельно-технологічних процесів сучасних 

видів торгівлі. Для досягнення мети було розглянуто види торгівлі за місцем 

обслуговування покупця, досліджено торговельно-технологічні процеси 

об’єктів стаціонарної та нестаціонарної торгівлі, визначено їх структуру. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку роздрібної та 

оптової торгівлі, в тому числі за регіонами, знайшли своє відображення в 

працях таких науковців, як В. Апопій, І. Бланк, Л. Янчева, Л. Лігоненко, В. 

Лісіца, Н. Власова, А. Крутова, Л. Котенко, Т. Тарасова, О. Нестеренко та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Торгівля виконує функцію 

посередника між споживачем і товаровиробником. Завдяки виникненню нових 

шляхів просування товарів до споживача можна констатувати, що відбулося 

поєднання класичних ознак, які були притаманні оптовій або роздрібній 

торгівлі. Так, традиційна класифікаційна ознака – місце обслуговування 

покупця – сьогодні притаманна обом видам торгівлі.  

Торгівля за місцем знаходження торгового об’єкта є найбільш 

поширеною. Залежно від умов реалізації товарів, торгівлю за місцем 

знаходження торгового об’єкта можна розподілити на магазинну і 
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позамагазинну (вуличну та біржову) [1].  

Магазинну торгівлю формують будівельні системи. Існує багато видів 

магазинів, серед них: традиційне обслуговування через прилавок; магазини 

самообслуговування (гіпер- та супермаркети, cash&carry); магазини-склади; 

магазини, що торгують за каталогами; продаж через торговельні автомати. 

Порівняно новий для України формат торгівлі – молл – велика територія, на 

якій розташовано безліч торгових підприємств і на яку не дозволяється в’їзд 

автомобілів. Також зростає популярність формату магазину при автозаправній 

станції.  

Серед стаціонарних об’єктів торгівлі переважають магазини, їх кількість 

у 2012 році склала 48 383 об’єкти [2]. Необхідно зауважити, що серед 

магазинів постійно збільшується питома вага торговельних центрів, 

гіпермаркетів та супермаркетів, з якими не можуть конкурувати дрібні 

магазини. Гастрономи радянського зразка закрилися, а на зміну їм прийшли 

так звані "Магазини біля дому" – магазини самообслуговування, які 

пропонують відпрацьований асортимент товарів повсякденного попиту 

("Фора", "Клас", "Рост", "Таргет", "Амстор", "Метро", "Велика кишеня" та ін.).  

Під вуличною торгівлею мається на увазі продаж товарів у наметах, 

контейнерах, з лотків та автомобілів на спеціально відведених територіях та у 

виділених місцях (на ринках) [3]. В Україні на 1 січня 2012 року зареєстровано 

21 944 об’єкти торгівлі поза магазинами. Серед об’єктів вуличної торгівлі 

найменшу питому вагу мають лотки та прилавки, розташовані поза ринками. 

Найбільшу питому вагу серед об’єктів вуличної торгівлі мають склади та 

майданчики [2].  

Торгівля за місцем знаходження покупця (нестаціонарна торгівля) 

функціонує на принципах розвізної та розносної торгівлі. Розвізна торгівля 

використовує спеціально обладнаний транспорт для обслуговування жителів 

сільських населених пунктів, у яких відсутні магазини, а також для торгівлі в 

містах у місцях великого скупчення людей. Розносна торгівля здійснюється в 

поза стаціонарних роздрібних торговельних підприємствах шляхом 
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безпосереднього контакту продавця з покупцем удома, в установі, на 

підприємстві, в транспорті або на вулиці [3].  

Торгівля за місцем знаходження покупця реалізується в наступних 

формах: безпосередній продаж товарів вдома у покупця, телевізійна торгівля, 

електронна торгівля, торгівля за каталогами, проспектами, буклетами 

(посилкова торгівля) і т. д.  

Безпосередній продаж товарів вдома у покупця передбачає, що фізична 

особа (торговий агент, менеджер), звертається в квартиру (будинок, офісне 

приміщення) з пропозицією придбати наявний у нього товар. Пропозиція 

придбати товар і безпосередня передача товару відбуваються в місці 

знаходження покупця [4].  

Телевізійна торгівля в Україні як вид обслуговування за місцем 

знаходження покупця набирає обертів. На відміну від зарубіжної телевізійної 

торгівлі, яка існує у вигляді спеціальних торговельних каналів, вітчизняна 

займає "ефірні ніші" на телевізійних каналах – наприклад, телевізійні магазини 

"Дякуємо за покупку", "Магазин на дивані" і т. д.  

Електронна торгівля здійснюється за допомогою ресурсів Інтернету. В 

Україні електронна торгівля тільки починає розвиватися. Електронна торгівля 

поєднує роздрібний та оптовий характер, зумовлює появу віртуальних 

Інтернет-магазинів та електронних товарних бірж. Вигідність організації такої 

торгівлі полягає в тому, що покупцеві надається можливість придбати товар, 

не виходячи з будинку або офісу.  

Інструментами продажів торгівлі за каталогами (проспектами, 

буклетами) є друковані видання, в яких представлені найчастіше фотознімки, 

рідше креслення та схематичні зображення запропонованих товарів. До 

каталогів додаються купонні книжки або вкладиші, які заповнюються 

покупцем і направляються продавцю, також може бути передбачена 

можливість замовлення товару по телефону. Товар буде доставлений 

покупцеві кур’єрською службою чи поштою [5].  

У ході товарних відносин між продавцем та покупцем завжди виникають 
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два господарські процеси – реалізації та придбання. Таким чином, постійно 

забезпечується кругообіг запасів та грошових коштів.  

Господарські процеси торговельного підприємства за функціональною 

ознакою поділяються на: процес постачання (надходження), процес 

зберігання, процес внутрішнього переміщення, процес виробництва (як 

допоміжний процес роздрібних торговельних підприємств), процес реалізації. 

Це дає можливість стверджувати, що торгівля охоплює загальний ланцюг, 

який поєднує процеси торгівлі та виробництва. Тобто взаємопов’язані 

торговельні й технологічні операції складають торговельно-технологічний 

процес.  

Структура торговельно-технологічного процесу, послідовність операцій 

залежать від виду торговельного підприємства, застосовуваного методу 

продажу товарів, типу, розміру магазину.  

Таким чином, дослідження довело, що налагодити ефективну 

господарську діяльність підприємства торгівлі в ринковій економіці можна 

лише за наявності чіткої, досконалої форми організації господарської 

діяльності. З цією метою на кожному торговельному підприємстві необхідно 

чітко визначити схему торговельно-технологічних процесів товароруху. 

Структура торговельно-технологічних процесів залежить від виду торгівлі, 

типу підприємства, його організаційної структури. Господарська діяльність 

торговельного підприємства передбачає наявність своєчасного 

інформаційного забезпечення про товарорух для ухвалення оперативних та 

стратегічних управлінських рішень, тому визначення схеми товароруху є 

важливою складовою вдосконалення організації діяльності й управління 

торговельним підприємством. Перспективами подальших досліджень є 

вдосконалення первинного обліку як головного чинника обліково-

інформаційного забезпечення управління товарними операціями підприємств 

торгівлі, а процесу документування – як головного процесу облікової системи 

взагалі. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 
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МИТНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ М᾽ЯКИХ СИРІВ 

Досліджено митні процедури при переміщенні м’яких сирів у напрямку 

експорт. Охарактеризовано порядок виконання посадовою особою митного 

органу митних формальностей при здійсненні митного контролю та митного 
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оформлення м’яких сирів із застосуванням митної декларації на бланку 

єдиного адміністративного документа 

Ключові слова: митні процедури, митний контроль, митне оформлення, 

декларування, експорт, м’які сири 

У наш час проблема харчування є однією з найважливіших соціальних 

проблем. Життя людини, його здоров'я й праця неможливі без повноцінної їжі.  

В організації правильного харчування першорядна роль приділяється 

молочним продуктам. Це повною мірою відноситься й до м᾽якого сиру, 

поживна цінність якого обумовлена високою концентрацією в ньому 

молочних білків і жиру, наявністю незамінних амінокислот, солей кальцію й 

фосфору, необхідних для нормального розвитку організму людини. М᾽який 

сир корисний для людей будь-якого віку й особливо для дітей.  

Виробництво українських сирів є важливим експортним потенціалом 

країни. Проте аналіз даних ринку молочних продуктів свідчить про тенденцію 

щорічного скорочення експорту м᾽яких сирів. Як одну з основних причин 

слабкого розвитку експорту молочної продукції та м᾽яких сирів зокрема, на 

інших ринках збуту, в тому числі і ЄС, більшість експертів пов’язує з 

невідповідністю вітчизняної продукції високим вимогам до якості у цих 

країнах [1]. 

Тому проблема якості м᾽яких сирів та переміщення цієї категорії товарів 

через кордон України є надзвичайно актуальною.  

У науковій літературі увагу на товарознавстві та експертизі товарів 

зосереджують Т.А. Кунділовська, А.П. Батутіна, І.В. Ємченко, В.Д. Малигіна, 

Л.О. Назаренко, Л.А. Гончар, І.А. Петрова, О.М. Барилович, В.М. Кривошей 

та інші. Дослідження проблемних питань митного оформлення та митного 

контролю займає важливе місце в дослідженнях таких науковців, як І. Г. 

Бережнюк, А.А. Дубініна, О.В. Комаров, О.М. Вакульчик, С.С. Терещенко, 

О.В. Годованець, Л.В. Ващенко, Г.О. Хабло, Т.С. Троцька, І.Г. Овчарук та 

інші. 



668 
 

Переміщення через митний кордон України м᾽яких сирів відбувається нa 

оcновi зaгaльних принципiв здіснення зовнішньоекономічної діяльності. 

Основними процедурами при переміщенні товарів через митний кордон 

України, різними видами транспорту, є митний контроль та митне оформлення 

[5].  

Митний контроль - сукупність заходів, які здійснюються митними 

органами в межах своєї компетенції для забезпечення дотримання 

законодавства України та інших нормативно-правових актів з питань митної 

справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом 

порядку.  

Саме від ефективності процедур митного контролю, які застосовуються 

щодо товарів і транспортних засобів при перетині митного кордону України, 

залежить якість і повнота виконання покладених на митні органи таких 

завдань, як сплата податків до державного бюджету, виявлення порушень при 

перетині митного кордону, виконання завдань державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Митне оформлення являє собою дії службових осіб органів доходів і 

зборів, які здійснюються у встановленій послідовності та спрямовані на 

забезпечення виконання чинного законодавства, встановленого порядку 

переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, в 

тому числі дотримання заходів нетарифного регулювання при розміщенні 

товарів і транспортних засобів під відповідний митний режим [2].  

Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних під час 

митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через 

митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю, а також 

статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її 

межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів [33]. 

Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних 

підрозділів органів доходів і зборів протягом робочого часу, встановленого 

для цих органів. При цьому існує виключне право на проведення митного 
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оформлення тільки посадовим особам органів доходів і зборів, які діють у 

межах свої компетенції. 

Митний контроль завершується моментом прийнять рішення про випуск 

товарів і транспортних засобів. Після проведення всіх етапів на транспортному 

документі ставиться штамп «Випуск дозволено» [3]. 

Період перебування під митним контролем і його визначення 

здійснюється у відповідності до обраного митного режиму.  

Митний контроль переміщення через митний кордон України м᾽яких 

сирів здійснюється безпосередньо посадовими особами органів доходів і 

зборів у формах, які передбачені статтею 336 Митного Кодексу України, 

шляхом: 

1) перевірки документів та відомостей, які надаються митним органам під 

час переміщення м᾽яких сирів через митний кордон України; 

2) митного огляду (огляду та переогляду партії м᾽яких сирів, що 

зазначено в документах); 

3) обліку кількості товару, що переміщуються через митний кордон 

України; 

4) проведення документальних перевірок дотримання вимог 

законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі 

своєчасності, достовірності, повноти нарахування та оплати митних платежів; 

5) направлення запитів до інших державних органів, установ та 

організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення 

автентичності документів, поданих митному органу [4]. 

Оскільки, сир харчовий продукт, перевезення харчових продуктів 

здійснюється на підставі Законів України «Про основні принципи та вимоги 

до безпечності та якості харчових продуктів», «Про молоко та молочні 

продукти», «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», «Про державне регулювання імпорту 

сільськогосподарської продукції» та декрету Кабінету Міністрів України «Про 

стандартизацію та сертифікацію», постанови Кабінету Міністрів України 
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«Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України 

харчових продуктів для власного споживання» та інших нормативних актів.  

Ці документи, з метою захисту прав споживачів та попередження 

реалізації продукції, небезпечної для життя та здоров’я громадян, 

забезпечують здійснення постійного контролю за якістю та безпечністю 

харчових продуктів які ввозяться на митну територію України, та які 

експортуються з України, відносно їх відповідності нормативним документам 

(ДСТУ, ТУ та інше). 

У відповідності до статті 319 Митного Кодексу України органи доходів і 

зборів взаємодіють з державними органами, що здійснюють митний контроль 

під час переміщення товарів через митний кордон України [2]. 

М᾽які сири, що переміщуються через митний кордон України, крім 

митного контролю, можуть підлягати державному санітарно-

епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, екологічному та 

радіологічному контролю. У пунктах пропуску через державний кордон 

України зазначені види державного контролю (крім радіологічного) 

здійснюються митними органами у формі попереднього документального 

контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, 

уповноважених на здійснення цих видів контролю, з використанням засобів 

інформаційних технологій.  

Контроль за переміщенням через митний кордон України окремих видів 

товарів, що проводиться іншими державними органами, здійснюється за 

принципом «єдиного вікна» відповідно до міжнародної практики та 

рекомендацій міжнародних організацій із застосуванням єдиної з митними 

органами інформаційно-телекомунікаційної системи. 

Митне оформлення товарів та транспортних засобів є обов'язковою 

вимогою для ввезення або вивезення з України товарів, транспортних засобів 

та особистих речей. Тому всі товари та транспортні засоби, що переміщуються 

через митний кордон України, підлягають митному оформленню. 
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Однією з головних операцій, що входять до митного оформлення, є 

декларування (складання вантажно-митних декларацій). 

Митна декларація – письмова заява встановленої форми, яка подається 

митному органу і містить відомості, щодо товарів та транспортних засобів, які 

переміщуються через митний кордон України, необхідні для їх митного 

контролю та митного оформлення [3]. 

Декларування здійснюється декларантами. Декларантами можуть бути 

підприємства або громадяни, яким належать товари i транспортні засоби, що 

переміщуються через митний кордон України, або уповноважені ними митні 

брокери (на підставі договору, від імені і за рахунок підприємств). 

Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа для 

декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України (крім 

тих, які пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях) 

заповнюється на товари: 

- митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро; 

- що підлягають державному експортному контролю, і переміщення яких 

через митний кордон України відповідно до законодавства потребує надання 

відповідного дозволу або висновку; 

- що ввозяться на митну територію України та підлягають державній 

реєстрації відповідно до законодавства; 

- що поміщаються в митні режими: митний склад, вільної митної зони, 

безмитної торгівлі та після перебування в таких митних режимах поміщаються 

в інші митні режими [3]. 

Для здійснення митного оформлення товарів декларант подає до 

підрозділу митного оформлення наступні документи:  

- митну декларацію, заповнену згідно з обраним митним режимом; 

- належним чином засвідчені копії ліцензій; 

- дозволи державних органів; 

- рахунок або інший документ, який визначає вартість товару;   

- документи, що підтверджують внесення відповідних митних платежів; 
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- декларацію митної вартості у випадках встановлених Митним 

Кодексом; 

- інші документи, вказані в декларації та передбачені нормативними 

актами. 

У процесі митного оформлення товарів перевіряється наявність всіх 

документів, необхідних для митного оформлення товарів; відповідність 

заповнення декларації вимогам, передбаченим в діючих нормативних актах, 

що регулюють порядок заповнення вантажної митної декларації. При 

перевірці правильності заповнення декларації використовуються відомості, 

що містяться в супровідних, транспортних, комерційних та інших документах, 

а також результати митного огляду [4]. 

По закінченні митного оформлення митний орган реєструє декларацію та 

додаткові аркуші і присвоює їй відповідний номер, який проставляється в 

декларації. Штампи про результати митного оформлення проставляються на 

всіх аркушах декларації і засвідчуються особистою номерною печаткою 

працівника митного органу, який проводив оформлення. Після цього товари 

чи майно підлягають пропуску через митний кордон України. 
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА  

ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ  

У статті розглянуто сучасний стан податкової системиУкраїни, здійснено 

порівняння з деякими  елементами зарубіжних податкових систем. Детально 

розібрано регулюючу функцію податків, роль та наслідки податкових пільг, а 

також відповідальність за ухиляння від сплати податків. Запропоновано 

заходи для реформування української податкової системи.  

Ключові слова: податки; податкова система; реформування податкової 

системи; регулююча функція податків; податкові пільги.  

Стaбiльний eкономiчний розвиток суспiльствa зaлeжить вiд подaткової 

систeми, зa допомогою якої вiдбувaється рeгулювaння ринкових процeсiв i 

зaбeзпeчується розподiл вaлового внутрiшнього продукту (ВВП). Водночaс, цe 

потрeбує зaлучeння достaтнього обсягу фiнaнсових рeсурсiв для зaбeзпeчeння 

нaлeжного виконaння соцiaльно-eкономiчних функцiй дeржaвою тa 

пeрeдбaчaє нeобхiднiсть створeння тa eфeктивного функцiонувaння 

подaткової систeми.   Дослiджуючи оподaткувaння з погляду його систeмного 

нaповнeння тa рeaльного мiсця у зaгaльнiй систeмi eкономiчного розвитку, з 

урaхувaнням її збaлaнсовaного розвитку, дослiдимо проблеми, які є в Україні 
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на етапі розвитку податкової системи, адже наша податкова система відносно 

молода.  

Проблема податкової системи поширилась майже на всі важелі 

управління та діяльності держави, починаючи з податкової системи і 

закінчуючи законодавчою владою. В працях вітчизняних авторів: 

В. Мельника, А. Соколовської, М. Тарасюка, А. Нікітішина, І. Чугунова та 

інших висвітлюються проблеми державного регулювання соціально-

економічних процесів. Проте більшість наукових робіт розглядають проблеми 

ізольовано від інших напрямів економічного регулювання. Певним чином це 

зменшує ефективність реалізації державою заходів щодо вирішення проблем. 

Метою статті є розкриття ролі податкової системи як інструменту 

формування доходів бюджету 

Об’єктом дослідження є податкова система України. 

Протягом останніх десятиліть спостерігається підвищений інтерес 

науковців та громадян щодо питань побудови ефективної моделі податкової 

системи й податкової політики. Перш за все це зумовлено тим, що розбудова 

податкової системи забезпечує відповідність стратегії розвитку країни, сприяє 

утвердженню інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання. Але 

світовий досвід доводить, що в світі не існує країн з ефективною економікою, 

де б держава не визначала активною регулюючу роль. Навіть у державах, де 

влада офіційно не втручається в діяльність суб’єктів підприємницької 

діяльності, насправді є низка дій держави пов’язана з розвитком господарства. 

Можна впевнено стверджувати, що умовою ефективного розвитку є ефективне 

регулювання ринкової економіки державою. 

Через відносно молодий вік української податкової системи досить 

актуальною є проблема реформування податкової політики зумовлена тим, що 

у ході здійснюваних в Україні за роки незалежності реформ відбулися глибокі 

соціально-економічні перетворення. Соціально-економічні перетворення 

визначають необхідність формування ефективної податкової політики як 

однієї з важливих умов покращення економічної ситуації в країні. Разом з тим 
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непослідовність процесів реформування, відсутність цілісної концепції 

державної економічної політики, значні структурні диспропорції в економіці 

призвели до глибокої і затяжної соціально-економічної кризи суспільства. 

Одним з важливих факторів кризових явищ в Україні стала невиважена 

податкова політика держави, у результаті якої відбулося гальмування 

інноваційно-інвестиційних процесів, що у свою чергу призвело до зниження 

рівня реальних податкових надходжень. 

При поглибленому вивчені соціально-економічної кризи варто розібрати 

функції податкової системи та проблеми, які зустрічаються в них. Першою 

функцією у ланці податкової системи є фіскальна, саме вона відповідає за 

збагачення бюджету держави для зaдоволeння потрeб суспiльства. Основнa 

ознaкa цiєї функцiї – її стaбiльнiсть, що дaє змогу формувaти нaдходжeння 

подaткiв до бюджeту нa постiйнiй, стaбiльнiй основі. Головна проблема – 

заробітна плата «в конвертах». Через високі ставки податку на дохід фізичних 

осіб в Україні роботодавці вимушені виплачувати заробітну плату неофіційно. 

В порівнянні з європейськими ставками в Україні ставка на ПДФО – 18%, крім 

того єдиний соціальний внесок який складає 22%. Одним із варіантів 

вирішення цієї проблеми може стати диверсифікаційна ставка, шляхом 

зниження ставки для середньої заробітної плати і підвищення ставок для 

низької та високої заробітної плати. В першу чергу це змусить не виплачувати 

заробітну плату частками, як це прийнято: мінімальна заробітна плата, що 

оподатковується, і «премія» від роботодавця; по-друге, це підвищення 

конкуренції на ринках праці відносно заробітної плати. В перспективі така 

реформа може підняти Україну в рейтингу по середньозабезпеченим 

громадянам (станом на 2017 рік рівень бідності громадян перевищував 60%) 

та, за показниками середньої заробітної плати, підвести Україну до 

Європейських країн. Слід також звернути увагу на ЄСВ, зокрема, для 

стимулювання розвитку ринку праці і стимуляції громадян до 

працевлаштування в Україні на офіційну заробітну плату, варто відмінити 

обов’язкову ставку 22% та дозволити громадянам самим вирішувати, яку 
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частку доходу вони будуть відкладати; але залишити обов’язковий платіж в 

розмірі 920 грн (майже ті ж 22%, але від мінімальної заробітної плати). Це 

багаторічний процес і торкнеться багатьох сфер, але громадяни стануть більш 

фінансово вільними і з такою системою державного соціального страхування 

Україна може стати однією з провідних держав Європи. 

Найгострішою проблемою для економіки України є реформування 

існуючої податкової системи, що необхідно провадити шляхом послаблення 

податкового тиску щодо тих, хто платить податки й інвестує кошти у 

виробництво. Для цього насамперед, слід знизити кількість податків, тому що 

податкове законодавство цим переобтяжене. З іншого боку, необхідно 

полегшити податковий тиск. Ще однією проблемою є податкові пільги, які 

піддаються в сучасному світі неабиякій критиці з боку як податківців, так і 

науковців. Головною підставою є їх руйнівний вплив на економічні процеси, 

порушення принципу нейтральності та деструктивний характер. 

Пільги є досить поширеним елементом оподаткування саме в країнах з 

розвиненими ринковими відносинами. В Україні спостерігається дещо інша 

ситуація: пільги надаються в значних розмірах, але вони не завжди дають 

очікуваний результат. Безперечно, пільги суттєво скорочують бюджетні 

доходи, проте, разом з тим, державні видатки на покриття збитків, зокрема 

неприбуткових підприємств, шляхом надання дотацій, субсидій тощо можуть 

бути набагато вищими за обсяги втрат доходів бюджету, завданих унаслідок 

податкових пільг. Ця дилема є непростою, але розв’язати її не можна 

припиненням надання пільг при оподаткуванні; інший варіант її розв’язання – 

комплексне реформування податкової системи, яка відповідала б соціально-

економічним умовам розвитку і відображала пріоритети податкової політики 

держави. Це стосується рeгулюючої функції яка виявляється в нaдaннi пiльг з 

оподaткувaння окрeмим гaлузям тa виробникaм, врaховуючи їхнi пeрспeктиви, 

дiяльнiсть, рiвeнь прибутковостi тa iншe, в стратегії розвитку України повною 

мірою відсутні пільги для перспективних галузей. Для країни яка перебуває в 

розвитку економіки важливим аспектом є довгострокова перспектива. 
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Поширену практику з вільними економічними зонами в Україні не вдалось як 

слід реалізувати через високий рівень корупції та нестабільний стан в країні (в 

першу чергу - це політичні проблеми), і вирішити таку проблему податковим 

кодексом нереально. Вирішення цих проблем посприяє покращенню 

інвестиційного клімату в країні, адже проблему низької заробітної плати 

відносно Європи можна використати в інтересах держави, посприявши 

створенню європейським компаніям гігантам вигідні умови для роботи в 

Україні. Проте створити податкові канікули для новостворених підприємств 

це крок на зустріч розвитку малого та середнього бізнесу в країні, що є одним 

із основних джерел доходу бюджету. Створення нульової ставки для 

підприємств на перші 3-6 місяців діяльності значно спростить розвиток 

новоствореного підприємства, але слід враховувати, що таким чином може 

розпочатись виведення капіталу, в першу чергу державних підприємств через 

підставні новостворені компанії (шляхом тендерних закупівель). Задля 

попередження шахрайства і корупції слід створити обмеження у виведенні 

капіталу з новоствореного підприємства, яке оподатковується за нульовою 

ставкою; весь понаднормовий дохід, повинен залишатись на рахунках 

підприємства або бути реінвестованим. А по закінченню строку дії нульової 

ставки якщо на рахунку більше 1 000 000 грн, оподаткувати за відповідною 

ставкою. Ця проблема стосується як регулюючої функції так і стимулюючої.  

Можнa зробити висновок, що рeгулююча функцiя подaткiв є вaжливим 

iнструмeнтом дeржaвного рeгулювaння eкономiки. Сaмe зa допомогою 

рeгулюючих eфeктiв подaткiв можнa стимулювaти пiдприємствa до 

розширeння мaсштaбiв своєї дiяльностi тa її удосконaлeння, якщо окрeмi 

eлeмeнти подaткiв зaохочують плaтникa до покрaщeння рeзультaтiв своєї 

дiяльностi. У випaдку, якщо окрeмi eлeмeнти подaткової систeми роблять 

дiяльнiсть плaтникa подaткiв нeпродуктивною, рeгулююча функцiя подaткiв 

можe мaти стримуючий eфeкт.   

Неможливо обійти увагою такі аспекти податкової справи, як ухилення та 

контроль за сплатою податків, відповідальність за порушення податкового 
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законодавства, ефективність і доцільність пільгового оподаткування. 

Насамперед варто зазначити, що на перешкоді бажанню приховати доходи від 

держави у розвинених країнах стоїть досконале податкове законодавство. У 

США, наприклад, для таких платників податків застосовуються надзвичайно 

жорсткі санкції: тільки за спробу найменших, але реальних проявів уникнення 

оподаткування їм загрожує не лише фінансова, а й кримінальна 

відповідальність. В Україні зростає частка прихованих від держави доходів – 

щорічна втрата бюджетних коштів становить близько 15 млрд. грн. Це 

розглядається як наслідок неспроможності та малоефективного контролю з 

боку податківців за збором податків. З моменту створення Державної 

податкової служби в Україні у ній зайнято понад 100 тис. осіб, що більше, 

зокрема, як у США, де кількість населення перевищує населення України 

майже вшестеро. Отже, в результаті виникає питання про ефективність їх 

діяльності, яка вимірюється співвідношенням затрат на їх утримання та 

компенсацією бюджетних доходів. Доречним у такій ситуації є скорочення 

штату державних фінансових органів, більш оперативна організація їх роботи, 

застосування жорсткіших фінансових та кримінальних санкцій, що й 

виступить гарантом ефективності. Разом із тим важливим напрямом 

податкової політики має стати зменшення податкового тиску в реальному 

секторі економіки в результаті залучення коштів до оподаткування так званої 

«тіньової економіки», що обумовлено підвищенням рівня податкової культури 

населення, його психологічною підготовленістю до обов’язків сплати 

податків. 

Отже, з вищезазначеного можна зробити висновок, що в Україні на 

сьогодні чітко не визначена концепція побудови системи оподаткування. Це 

стосується співвідношення підсистем оподаткування юридичних і фізичних 

осіб, складу податкової системи, співвідношення у ній прямих і непрямих 

податків, визначення елементів оподаткування. Тому одним із пріоритетних 

напрямів проведення подальшої податкової політики на сьогодні має стати 

забезпечення нейтральності та справедливості оподаткування, а також 
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формування податкової політики на засадах економічної ефективності, 

стабільності, прозорості та наближення її до міжнародних та європейських 

стандартів.  
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