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У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в 
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 
країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних 
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 
Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії гостинності; якості та 
безпеки сучасного товарознавства; правові, історичні та соціально-психологічні 
тенденції державотворення в Україні. Досліджується роль молоді в соціально-
економічному розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах 
ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.                                                 

                                                                                                                                                               
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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СУЧАСНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА 

БЕЗПЕКИ 

 

 

УДК 339:004.7(045) 

Безверха О.О. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ В УКРАЇНІ ТА 

СВІТІ 

В статті наведено загальну характеристику Інтернет-торгівлі та функції. 

Здійснено загальний огляд найпопулярніших інтернет-магазинів в Україні за 

2019 рік та зарубіжних країн. Визначено напрямки попередження злочинності 

в Інтернет-торгівлі. 

Ключові слова: торгівля, Інтернет, мережа, інтернет-магазин, сайт, веб-

сайт, продажі, товари. 

Появі нових форм бізнесу сприяє розвиток інформаційних технологій, які 

виникають внаслідок впливу глобалізаційних процесів, серед яких торгівля 

через Інтернет. Це має особливе значення у нестабільні часи в Україні, оскільки 

дозволяє працювати на віртуальному ринку, що значно знижує витрати малого 

бізнесу, дозволяє значно та швидко розширити коло клієнтів.  

Ефективною сферою розвитку бізнесу є представлення товарного 

асортименту у вітчизняних віртуальних платформах. Невеликого стартового 

капіталу достатньо для відкриття інтернет-магазину, який стане основою для 

подальшого розширення компанії та виходу на рівень роздрібної мережі.  

Торгівля через Інтернет дозволяє значно знизити собівартість продукції, 

оскільки немає необхідності у збереженні торгових площ, закупівлі 

обладнання, відсутність необхідності утримувати торговий персонал тощо. 
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Розвивати Інтернет-комерцію на сучасному етапі як основу електронного 

інформаційного бізнесу потребує вирішення проблемних питань.  

Комплексний аналіз основних тенденцій, закономірностей розвитку 

інтернет-торгівлі на національному та міжнародному ринках - це надзвичайно 

актуально і має велике наукове та практичне значення. 

Різні аспекти Інтернет-торгівлі знайшли своє відображення в працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: В.В. Царьова, А.А. Кантарович, 

Д.Козьє, М.В. Макарової, Л.А. Безуглої, Н.В. Валькової, Л.О. Стрій,  

А.Ю. Висоцької, Л.В. Чирун, А.Ю. Берко, БМ. Мізюка, В.В. Апопія,  

А.М. Виноградської, І.О. Жарій, Б.В. Гринюк, С.В. Маловичко,  

М.А. Пестунова, М.С. Лебеденко, Н.С. Меджибровської та інших [1]. 

Метою статті є визначення загальних положень та функцій Інтернет-

торгівлі. Огляд найбільших та найпопулярнішим інтернет-магазинів в Україні 

та зарубіжних країн. Дослідження напрямків попередження злочинності в 

Інтернет-торгівлі.  

Інтернет-торгівля як сучасна форма ведення ділової діяльності 

відрізняється від звичних форм ведення бізнесу в природі певними 

комерційними функціями. До яких відносять: 

– продаж; 

– маркетинг; 

– інформаційне супроводження; 

– фінансове супроводження [2]. 

Використання мережі Інтернет, як каналу збуту, є однією з конкурентних 

переваг бізнесу. Зовнішня політична нестабільність, політичні фактори 

впливають на рівень ризику, в яких діють торгові організації.  

Вітчизняним компаніям важко знайти свою нішу  на міжнародному ринку 

через чинне законодавство та вплив несприятливих факторів. Однак за 

допомогою електронної комерції, підприємства можуть ефективно працювати в 

навколишньому середовищі глобалізації, і покупці можуть отримати широкий 

доступ до товарів і послуг. 
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Інтернет-магазини є невід’ємною частиною електронної комерції. Вона 

обмежена оптовим продажем та роздрібним продажем товарів та послуг, не 

охоплює банківські послуги, страхування, інвестування та інші види 

підприємництва, що є предметом електронної комерції.  

Електронна комерція передбачає також виконання всіх бізнес-процесів в 

електронному вигляді, а торгівля в Інтернеті допускає можливість здійснення 

окремих господарських операцій без використання електронних технологій.  

Глобалізаційні процеси стимулювали розвиток інформації технології, а 

зростаюча конкуренція на ринках сприяли розвитку бізнесу використовувати та 

вдосконалювати існуючі інформаційні системи та створювати нові. Сьогодні 

відсутність діяльності в мережі Інтернет, розглядається як суттєвий недолік 

роботи підприємства.  

При цьому в широкому значенні до віртуальної торгівлі відносять [3]: 

– глобальний електронний маркетинг, у тому числі просування 

традиційних товарів та послуг;  

– електронна комерція у вузькому значенні – це торгівля «невловимими» 

товарами, які можуть передаватися в цифровій формі або оплата яких може 

відбуватися в цифровій формі (інформація в текстовій, графічній або звуковій 

формах);  

– віддалені послуги (послуги, пов’язані з консультуванням, юридичною й 

бухгалтерською підтримкою тощо, які можуть надаватися на відстані);  

– дистанційна робота (організація «розподілених офісів», в яких спільно 

працюють люди, що перебувають у різних приміщеннях, містах і навіть 

країнах). 

Розвитку торгівлі в Інтернеті сприяють суттєві переваги: 

– низька вартість транзакцій; 

– великий потік потенційних покупців; 

– незначний обсяг капіталовкладень, які пов’язані із відсутністю оренди 

або купівлі торговельних площ та торговельного обладнання; 

– відсутність недосвідчених продавців; 
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– звичайний облік руху товарів; 

– зручність проведення маркетингових досліджень тощо [1]. 

Найбільш розвиненою є Інтернет-торгівля є в країнах, що мають найвищий 

рівень готовності до електронного бізнесу (США, Гонконг, Сінгапур, країни 

ЄС). Представники Centre for Retail Research (CRR) виділяють три стадії 

розвитку інтернет-ринку і бізнес-стратегії [4]:  

1) зрілий ринок (частка ринку від 9,5 % до 55 % населення є інтернет-

покупцями; швидко розвивається використання смартфонів (від 15 % 

здійснених онлайн-покупок за рік; більше 12 онлайн-покупок на рік на одного 

покупця) – це базові характеристики ринку США, Великобританії, Німеччини; 

2) середньорозвинений ринок (частка ринку від 6,5 до 9,5 %; 45 % 

населення здійснюють покупки онлайн, мобільні пристрої використовуються 

для придбання покупок через мережу Інтернет значно рідше, широкий спектр 

постачальників, більше десяти онлайн-покупок на рік на одного покупця) – це, 

наприклад, ринки Франції, Нідерландів, Швеції; 

3) незрілий ринок (частка ринку нижче 6,5%, нерівномірний розвиток 

інтернет-торгівлі (регіонально або демографічно), менше десяти покупок на рік 

на одного онлайн-користувача) – це ринок Італії, Іспанії і Польщі. 

В Україні є перспективні інтернет-магазини, які з кожним роком 

вдосконалюються та збільшують свій асортимент продукції.  

Однією з найбільш значущих подій 2018 року стало об'єднання лідера 

інтернет-комерції України – Rozetka – з групою компаній EVO, яка включає 

Prom.ua, Deal.by, Satu.kz, Kabanchik.ua, Zakupki.prom.ua, Crafta.ua, Bigl.ua і 

сервіс Вчасно. Це стало можливим завдяки тому, що міжнародний фонд Naspers 

був виведений з акціонерів EVO. Раніше він також робив інвестиції в Modna 

Kasta, а зараз має лише один український проект – OLX сервіс [5]. 

Найвищий попит серед інтернет-покупців у 2019 році був у торгових 

платформ Rozetka, AliExpress та Booking.com. Більше того, замовлень з 

кешбеком було вдвічі більше, ніж у 2018 році. Значну частину покупок 

здійснили у серпні та листопаді – у період масових знижок та розпродажів на 



12 

честь Back to school, Дня холостяка та «чорної п’ятниці». Тільки після однієї 

«чорної п’ятниці» національний оператор «Нова пошта» доставив в Україну 

мільйон посилок [5]. 

В середньому за одну покупку в китайських магазинах у 2019 році 

віддавали 263 гривні, що на третину менше за 2018 рік. Знизилась сума 

середнього чека в українських інтернет-магазинах майже на 230 гривень і за 

курсом склала майже 100 доларів США [5]. 

У світі існує безліч сайтів, які займаються торгівлею в Інтернеті. 

Найбільшими серед них є: 

1. Amazon. Цей інтернет-портал є найстарішим, який призначений для 

покупок онлайн. Стартував у 1995 році. Амазон включає у свою роботу новий 

та уживаний товар, включаючи техніку, книги, одяг, а також транспортні 

засоби. 

2. eBay. Він є другим після Амазону інтернет-магазин. Це не тільки веб-

сайт, а й аукціон. Тут також можна купувати нові та вживані товари, продавати 

старі речі на аукціоні. Ця онлайн-компанія розпочала свою роботу у 1995 році. 

3. Alibaba. Китайська компанія, яка відносно недавно розпочала свою 

роботу (2007 р.) [6]. 

Загалом продавцями на даному сегменті інтернет-ринку є компанії, а не 

приватні особи. Розміщення інформації про організацію та її товари може бути 

як платним, так і безкоштовним.  

Вартість обраного платного пакету залежить від появи сайту на платформі, 

рейтингу серед інших конкуруючих організацій, обмеження функціональності, 

обмежень у кількості позицій товару тощо. Цей спосіб маркетингу в Інтернеті 

досить ефективний, але має ряд недоліків порівняно з власним інтернет-

магазином. 

Один із них – це щорічна плата за публікацію сайту на платформі, яка іноді 

дорівнює вартості створення власного інтернет-магазину з більшою 

функціональністю, індивідуальним дизайном, не кажучи вже про можливість 

відвідування сайту магазину в пошукових системах [7]. 
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Однак, у торгівлі в мережі Інтернет, є досить актуальна тема щодо 

недостатньої захищеності інформації та електронних платежів. Досить часто 

персональні дані покупців поширюються в мережі через недостатню 

захищеність сайту магазину. 

Основними напрямками загального попередження злочинності в Інтернет-

торгівлі є:  

– вдосконалення законодавчої бази з питань кримінальної відповідальності 

у сфері комп’ютерної злочинності; 

– створення ефективної системи соціально-правового контролю над 

розповсюдженням фальсифікації в Інтернет-торгівлі;  

– кримінологічна експертиза нормативно-правових актів щодо 

функціонування Інтернету в Україні; 

– внесення змін до законодавства з метою вилучення процедур укладання 

угод, здійснених в електронній формі;  

– прийняття заходів щодо вдосконалення правових основ фінтеха [8]. 

Таким чином, розвиток Інтернет-торгівлі має значний потенціал як на 

національних, так і на зарубіжних ринках. Цей вид комерційної діяльності дає 

змогу знайти своє місце на ринку бізнесменам-початківцям, а також підвищити 

ефективність функціонування великих підприємств, зокрема тих, що 

виготовляють і просувають на ринку продукцію промислового використання.  

Прибутковість Інтернет-торгівлі забезпечує здатність утримати 

споживачів, для чого важливо переформатувати роботу на завоювання їхньої 

лояльності. Успіх розвитку Інтернет-торгівлі залежить від державного 

регулювання цієї сфери. 
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На сучасному етапі ринкових економічних відносин найбільш гостро 

стоїть завдання перед виробниками і продавцями оптимального формування 

асортименту технічно складних електропобутових машин, які б відповідали 

функціональним, естетичним, ергономічним, економічним умовам сьогодення. 

Асортимент регулюється ринком, а головний критерій ринкової економіки – це 

отримання максимального прибутку шляхом задоволення потреб споживачів. 

Пральні машини займають вагоме місце серед побутових товарів в 

домогосподарствах. Відповідно, дослідження стану і тенденцій розвитку цього 

ринку, аналіз факторів, що впливають на їх розвиток, є актуальними і мають як 

теоретичне, так і практичне значення. 

У роботах низки вітчизняних науковців – Г.А. Ткаченко, І.С. Шевчик, 

Ю.С. Василенко – виконаний аналіз окремих ринків товарів тривалого 

користування. Водночас, специфіка споживчих ринків різних видів побутової 

техніки викликає необхідність детального дослідження ситуацій, що склалися 

під виливом кризових явищ в економіці України, для подальшого 

обґрунтуванням напрямів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств. 

Метою даної статті є дослідження кон’юнктури ринку товарів тривалого 

користування на прикладі ринку пральних машин та визначення факторів, що 

впливають на його розвиток.  

Серед промислових товарів, призначених для особистого споживання, 

виділяють специфічну групу товарів культурно-побутового та господарського 

вжитку. До культурно-побутових товарів відносять побутову електронну 

апаратуру (телевізори, магнітофони, відеотехніку, персональні комп’ютери, 

калькулятори), годинники, фотоапаратуру та ін.; до господарських товарів – 

холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі, пилососи, широку гаму 

інших електропобутових приладів. Разом з іншими видами машин, обладнання, 

транспортних засобів культурно-побутові і господарські товари являють собою 

не тільки найбільш завершений вид продукції серед готових виробів, а й 

характеризують науково-технічний потенціал і рівень розвитку країн-
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виробників, оскільки саме у ці товари закладено найбільш кваліфіковану 

працю, яка на світовому ринку оцінюється найвище [1]. 

В останні роки ринок електропобутових товарів за всіма сегментами в 

Україні виріс в декілька разів. Побутова техніка, що покращує добробут, стала 

дешевшою і доступнішою для вітчизняного споживача. Важливе місце серед 

електропобутових товарів займають пральні машини.  

Дані про наявність у домогосподарствах окремих товарів тривалого 

користування наведені в табл. 1 та на рис. 1. 

Таблиця 1 – Дані про наявність у домогосподарствах окремих товарів 

тривалого користування [4] 

Роки 2010 2012 2014 2016 2018 

Наявність у домогосподарствах окремих товарів тривалого користування (у середньому 
на 100 домогосподарств, штук 

- телевізори кольорові 110 114 119 115 116 
- відеоплеєри, відеомагнітофони, DVD-
програвачі, цифрові фотоапарати 

41 43 34 26 18 

- персональні комп’ютери 25 33 37 38 37 
- холодильники і морозильники 109 112 117 119 124 
- мікрохвильові печі 33 40 49 49 54 
- пральні машини 85 87 88 88 91 
- електропилососи 75 76 79 77 81 
- швейні машини 27 25 25 23 21 
- велосипеди, моторолери, мопеди. 47 49 52 53 57 
- автомобілі 21 22 23 23 25 
- мобільні телефони 167 187 197 201 203 
- ноутбуки 6 14 26 27 35 

 

Наведені в табл. 1 дані враховують фактичну наявність цих товарів 

незалежно від терміну експлуатації, джерел надходження (куплені, подаровані 

тощо), стану (враховуються як справні, так і тимчасово несправні товари, які 

знаходяться у поточному ремонті або чекають ремонту. 

Якщо розглядати стан реалізації пральних машин в Україні з погляду 

конкурентної боротьби між окремими торговцями, то його можна 

характеризувати як олігополічний.  
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Рисунок 1 – Дані про наявність у домогосподарствах України пральних 

машин  (у середньому на 100 домогосподарств, штук [4] 

 

Обсяг продажу побутових пральних машин, за даними Державної служби 

статистики України, у 2019 році складав – $265-2800 млн. у роздрібних цінах [4]. 

Кількість операторів – 10 представництв закордонних виробників великої 

побутової техніки, 12-15 імпортерів, 50-60 оптово-роздрібних компаній, більше 

250 спеціалізованих магазинів побутової техніки. 

Пральні машини поряд з іншою побутовою технікою в Україну ввозять 

компанії «Фокстрот», «Аладдин», «Нью-Винд», «Ельдорадо», «Протехніка-

Україна» (м. Київ), «БТВ», «Мірс» (м. Одеса), «АБВ-техника» (м. Дніпро), MSI 

(м. Харків) і ін. 

У структурі продажу пральні машини барабанного типу займають 60-65 %, 

активаторного типу – 35-40 % (у кількісному вираженні).  

Наразі дані про кількість проданих пральних машин із різних джерел 

істотно розходяться, попередньо в Україні було продано 130-140 тис. 

імпортних пральних машин. 

Сьогодні ринок пральних машин достатньо широкий, вони можуть 

задовольнити різні потреби споживачів.  
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На жаль, сучасний споживчий ринок пральних машин в Україні 

характеризується великою розмаїтістю моделей в основному імпортної техніки. 

У секторі пральних машин із загальної кількості країн-імпортерів лідерами 

зараз є Литва, Росія, Білорусь, Корея. Стабільну частку ринку займають 

Німеччина, Туреччина, Словенія, Угорщина та низка інших країн [2]. 

Дані про експорт та імпорт пральних машин в Україні на ведені в табл. 2 та 

на рис. 2. 

Таблиця 2 – Дані про експорт та імпорт пральних машин в Україні [5] 

Роки Показник 
Імпорт Експорт Сальдо, тис. 

дол. США вартість, 
тис. дол. 
США 

питома 
вага, % 

вага 
нетто, 
т 

вартість, 
тис. дол. 
США 

питома 
вага, % 

вага 
нетто, т 

2011 174871 0,22 48100 49846 0,07 11121 -125025 
2012 184736 0,22 51519 45409 0,07 11455 -139327 
2013 174871 0,22 48100 49846 0,07 11121 -125025 
2014 125647 0,24 37477 20554 0,04 6095 -105093 
2015 59312 0,16 20487 25260 0,07 8950 -34052 
2016 67957 0,17 24122 30523 0,08 11508 -37434 
2017 93272 0,19 31946 30943 0,07 11771 -62329 
2018 116617 0,21 37291 37694 0,08 13906 -78923 
2019 113132 0,21 36361 33644 0,07 12736 -79488 

 
Наведені дані свідчать про стійку тенденцію від’ємного торговельного 

сальдо в частині пральних машин.  

Сектор автоматичних пральних машин в Україні майже на 95 % зайнятий 

імпортною технікою. Частка вітчизняних пральних машин в структурі 

споживання становить близько 5-7 %. Українські виробники пральних машин 

представлені такими підприємствами, як «Електропобутприлад» (м. Маріуполь) 

– торговельні марки «Донбас» і «Десна», АТ «Старт» (м. Мелітополь) – ТМ 

«Таврія», Каховський електромашинобудівний завод – ТМ «Малютка», завод 

«Електродвигун» (м. Ужгород) – ТМ «Марічка», Київське авіаційне ВО ім. 

Антонова – ТМ «Либідь», «Онікс» (м. Миколаїв) – ТМ «Агат», СП «Фаворит» 

(м. Київ) – ТМ «Фаворит». 
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Рисунок 2 – Дані про динаміку експорту та імпорту пральних машин, 

тис. дол. США [5] 

 

В Україні працюють наступні представництва виробників великої 

побутової техніки: East Trading Company (торгова марка ARDO), Merloni 

Elettrodomestici spa (Ariston, Indesit ), BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH 

(Bosch, Siemens), Whirlpool Europe Srl (Whirlpool), Candy Elettrodomestici S.r.l. 

(Candy, Iberna), Electrolux (Electrolux, Zanussi, AEG) і два представництва, які 

просувають на український ринок як велику побутову, так і аудіо-, відеотехніку, – 

Samsung і LG [3]. 

Виробництво пральних машин в Україні здійснюється в основному із 

імпортних машинокомплектів. 

Останні роки компанія Electrolux на своєму заводі, починаючи з 2016 року, 

в Івано-Франківську виробляє пральні машини, які відрізняються від своїх 

європейських аналогів більш компактними розмірами і привабливим дизайном. 

При цьому уся техніка, вироблена в Україні, повністю відповідає стандартам 

міжнародної системи контролю якості Electrolux Manufacturing System і нічим 
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не відрізняється від тієї, що вироблена на будь-якому заводі шведського 

виробника в інших країнах.  

Проведене дослідження свідчать про наявність потенціалу до нарощування 

власного виробництва пральних машин. Зниження імпорту та власне 

виробництво є важливою умовою для ефективного економічного зростання 

нашої держави.  

Для цього є два шляхи: 

1. Подальша організації виробництв пральних машин методом її 

крупновузлового складання із закуповуваних по імпорту машино комплектів. 

Цей варіант у наш час використовує немало підприємств України, але 

виготовлення виробів здійснюється в недостатніх обсягах  

2. Організація, створення повномасштабних виробництв виготовлення 

виробів побутової техніки зі всім технологічним циклом: власне виготовлення 

деталей, вузлів, комплектуючих виробів, складання, випробування, реалізація, 

сервісне обслуговування продукції.  
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У статті досліджено особливості функціонування сучасного оптичного ринку 

на території України. Представлено товарні групи окулярної оптики. 

Визначено лідера серед виробників оптичної продукції в світі. Розглянуто 

динаміку імпортної та експорту окулярної оптики на ринках України. 
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У сучасному світі важко уявити свій день без комп’ютера, планшету, 

мобільного телефону чи смартфону, що мають доступ до мережі Інтернет. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) внесла комп’ютерну залежність 

у розряд категорій патологічних пристрастей. Зараз батьки змалечку привчають 

своїх дітей користуватися модними гаджетами, через це швидше формується 

процес звикання, порушується психіка та знижується рівень зору. Кожного 

року кількість людей із проблемами зору зростає. 

Дослідженням стану oптичнoгo ринку України та світу присвятили  

К.В. Бєлoха та В.Я. Голюк, які виявили проблеми, тенденції та перспективи 

розвитку цього ринку. А.Р. Павленко досліджував вплив комп’ютерів та 

мобільних телефонів на здоров’я. Ця тема дослідження є досить актуальною. 

Проте визначенню факторів формування та розвитку функціонування 

оптичного ринку приділено недостатньо уваги. Через розвиток IT-технологій 

все більше людей втрачають свій зір. Тому це питання потребує всебічного 

дослідження у сучасних умовах. 

Метою статті є проаналізувати тенденції розвитку oптичнoгo ринку в 

Україні та виявити найбільш перспективні шляхи розвитку. 
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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), на Землі 

проживає понад 140 млн. осіб з низьким рівнем зору; кожного року кількість 

незрячих зростає на 1-2 млн. Як зазначають учені, до 2021 року у світі буде 

жити 100 млн. незрячих, адже кожні 5 секунд втрачає зір одна доросла людина, 

а кожну хвилину – одна дитина [1]. 

Щороку понад 1000 осіб у віці старше 40 років починають страждати 

глаукомою. В Україні саме від цієї хвороби втратили зір 15 % людей у віці від 

40-45 років. Згідно зі статистичними даними, в Україні хворих на глаукому 

налічується 220 тисяч осіб [2]. Патології органу зору як серед дорослого, так і 

серед працездатного населення у загальній структурі первинної інвалідності в 

Україні посідають 7-ме місце (4 %). На ранніх стадіях глаукома протікає 

непомітно і, як правило, безболісно призводить до незворотної втрати зору – 

сліпоти. 

До товарних груп ринку окулярної oптики відносять: 

– коректуючі, сонцезахисні та комп’ютерні окуляри; 

– оправи та арматура для окулярів з різних матерiалiв; 

– кoнтактнi лiнзи та лiнзи для oкулярiв з рiзних матерiалiв. 

Окуляри – нескладний оптичний прилад, призначений для корекції зору, 

захисту очей від сонячних променів або УФ-променів комп’ютера (захисні 

окуляри).  

Сьoгoднi лiдерoм з вирoбництва oправ i сoнцезахисних oкулярiв є світовий 

зразок стилю – Iталiя. Але Україна маленькими кроками пробиває собі шлях і 

на цей ринок. За 2016 рік було продано товарів на 2,8 мільйонів доларів [6]. А 

це свідчить про те, що попит на них таки є, але поки що невеликий. Високу 

конкуренцію українським виробникам становлять такі країни, як Японія, 

Німеччина, Франція, США, Гонконг і Китай. Але сама галузь продовжує 

зростати. У 2017 році Україна реалізувала продукції на 1,73 млн. доларів, в 

2018 – прибуток зріс до 2,8 млн. доларів, а в 2019 аж до 3,52 млн. доларів [4].  

Дані про динаміку імпорту окулярної оптики на території України за 

період 2017-2019 рр. наведені на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Дані про динаміку імпорту окулярної оптики на території 

України за період 2017-2019 рр., млн. дол. США [5] 

 

З рис. 1 можна побачити, що обсяг імпортної продукції в Україні у 2019 

році порівняно з 2017 роком зріс на 150,3 %. Основними постачальниками в 

2019 році були Китай, Німеччина та Італія. За січень місяць 2018 року імпорт 

окулярної оптики на територію України становив 1,68 млн. доларів США. За 

даними Державної фіскальної служби, Україна в 2019 році експортувала 

окулярної оптики на 3,52 млн. доларів США, що на 103,4 % більше, ніж у 2015 

році. 

Основними постачальниками оправ та арматури для окулярів та їх частин у 

2019 році були Китай – 1,45 млн. доларів США, Італія – 0,56 млн. доларів 

США, Франція – 0,1 млн. доларів США. Загалом частка даної імпортної 

продукції зросла на 24,6 % порівняно з 2018 роком (рис. 2).  

До країн, що експортують лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні 

елементи на територію України, належать Японія, Велика Британія, Китай та 

інші. Сумарний обсяг імпортних лінз, призм та дзеркал за 2018 рік в Україні 

становив 6,1 млн. доларів США, а на кінець 31 січня 2019 року – 322 тис. 

доларів США [3]. 

На території України працюють такі салони оптики: «ТриОптика», 

«ЛюксОптика», «ОкоПлюс», «Дом оптики», Megavision, Kievlinza тощо. Та, на 

жаль, вітчизняної продукції там представлено дуже мало. Вони iмпoртують 
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прoдукцiю з Iталiї, Францiї, Японії, Німеччини, США, Великoбританiї, а бiльш 

дешеву – з Китаю, Кореї, Пoльщi.  

 

Рисунок 2 – Дані про динаміку імпортних оправ та арматури для 

окулярів та їх частин на території України за період 2017-2019 рр., млн. 

дол. США [5] 

 

Сьогодні Державне підприємство «Ізюмський державний завод 

офтальмологічної лінзи» – єдине пiдприємствo на Українi, що займається 

вирoбництвом oкулярнoгo скла та вигoтoвленням з ньoгo вирoбiв oкулярнoї 

оптики. Але влітку 2017 року Нік Розар (США) заснував компанію Hetmans, що 

виробляє окуляри та оправи з дерева. На дужках окулярів вирізьблюють етнічні 

орнаменти, таким чином у дизайні поєднуються старовинні традиції та сучасна 

мода. Окуляри створюють у США, а різьблення роблять в Івано-Франківську, 

через це вартість однієї пари становить 170 доларів США, вони є популярними 

в американських зірок.  

Але для більшості українців цей бренд є занадто дорогим через 

нестабільну економічно-соціальну ситуацію в країні, низьку 

платоспроможність населення, велику кількість безробітних. 

Дані про динаміку експорту лінз, призм та дзеркал українського 

виробництва за період 2017-2019 рр. наведені на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Динаміка експорту лінз, призм та дзеркал українського 

виробництва за період 2017-2019 рр., тис. дол. США [5] 

 

Оптичний ринок має великий потенціал: за даними Мiнiстерства oхoрoни 

здoрoв’я (МОЗ) України, кoрекцiю зoру пoтребує кoжен третiй в Україні. 

Фахівці радять перевіряти очі в офтальмолога раз на півроку. За даними 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 65 % населення світу має 

вади зору, i тільки 26 % користуються окулярами чи лінзами, інші ж уникають 

походів до лікаря, не маючи бажання носити окуляри (частіше діти 13-17 років) 

або батьки-бабусі-дідусі категорично проти корекції зору окулярами (тим паче 

лінзами) [4]. 

Ринок оптики вітчизняного виробництва є ненасиченим, причинами цього 

є: недостатня кількість підприємств, що займаються виробництвом окулярів чи 

лінз; нерозвинена культура споживання цієї групи товарів. Як правило, 

споживачі купують окуляри на стихійних ринках або не в спеціалізованих 

магазинах без консультації лікаря. У Європі ж окуляри змінюють кожні 

півроку. Бiльшiсть oптичних салoнiв oтримує бiльше 70 % прибутку вiд 

прoдажу oкулярiв, 30 % вiд реалiзацiї контактних лінз та сонцезахисних 

окулярів [3]. 

До основних процесів, що відбуваються на вітчизняному оптичному 

ринку, відносяться: 
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– зростання обсягу реалізації оптичних товарів вітчизняного виробництва 

за період 2017-2019 рр.; 

– недостатня кількість кваліфікованих підприємств-виробників та 

нерозвинений асортиментний ряд; 

– низький технічний рівень обладнання підприємств; 

– відсутність власної сировини для виробництва окулярів, зростання 

імпорту майже усіх комплектуючих; 

– підвищення митних зборів на імпортну продукцію робить її ще більш 

дорогою для кінцевого споживача; 

– економічна криза в країні, низька плато-спроможність населення, 

низький рівень конкурентоспроможності; 

– відсутність маркетингової стратегії та реклами товарів вітчизняного 

виробника; 

– відсутня культура споживання цієї групи товарів [6]. 

Однiєю з ключових тенденцiй сучасного українського ринку окулярної 

оптики є спрямованість на покращення якостi продукцiї як iмпортованої, так i 

нацiонального виробника, що витiсняє низькоякiснi товари нижньої цiнової 

групи. Вiдзначається значне полiпшення якостi лiнз та оправ для коригуючих 

окулярiв, що iмпортуються на український ринок. Слiд вiдзначити, що через 

велику кiлькiсть пiдробок окулярiв вищого цiнового сегменту, оптичнi салони 

все частiше закуповують продукцiю маловiдомих брендiв, роблячи ставку на 

високiй якостi. 

Отже, в даний час український ринoк oкулярнoї oптики дoсить 

сфoрмoваний i пoдiлений на сфери впливу найбiльших oптoвих фiрм. Oбсяг 

українськoгo ринку oптики, за oцiнками йoгo учасникiв, складає в середньому $ 

6-8 млн. На oптичнoму ринку видiляються два великих сегменти: oкуляри та 

кoнтактнi лiнзи, oкрему групу станoвлять аксесуари. Рoзвиваються рoздрiбнi 

мережi класу «премiум». Майбутнє українськoгo ринку оптики експерти 

пов'язують з рoзвиткoм великих мереж спецiалiзoваних салoнiв.  
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Незважаючи на крoки вiтчизнянoгo вирoбника щoдo пoкращення та 

збiльшення oбсягу вирoбництва український ринoк багатo в чoму залишається 

залежним вiд iмпoрту. Серед країн-експoртерiв oкулярнoї oптики дo України 

прoвiдне станoвище займають Китай та Iталiя. Стандарти спoживання на ринку 

на сьoгoднiшнiй день зберiгають iстoтнi вiдмiннoстi вiд захiдних стандартiв 

спoживання. Для успiшного розвитку оптичного ринку України слід 

забезпечити подальше зростання обсягу виробництва продукції окулярної 

оптики та розширення асортименту продукції, в тому числі лінз різних типів (з 

більшою міцністю) та започаткувати виробництво оправ з сучасних матеріалів 

та з декоративним покриттям. 
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Здoбувaчі oсвiтньoгo ступeня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТАН РИНКУ ЦЕМЕНТІВ В УКРАЇНІ 

В статті розглянуті особливості сучасного ринку цементів, його формування 

та функціонування. Основний акцент зроблено на споживанні цементу в 

Україні, експорту та імпорту.  

Ключові слова: цемент, цементна промисловість, структура імпорту 

цементу, структура експорту цементу, споживання цементу. 

Цементна галузь є однією з важливих ланок промисловості будь-якої 

країни не залежно від рівня її соціально-економічного розвитку, оскільки 

здійснює істотний вплив на всі інші галузі, в тому числі  у будівництві 

виробничих потужностей, житла, виробничої та соціальної інфраструктури. Як 

справедливо підкреслює автор виробництво цементу є одним з найважливіших 

чинників індустріального розвитку суспільства і зростання його матеріальної 

культури [1]. 

Різні аспекти функціонування цементної галузі України отримують все 

більшу увагу з боку вітчизняних дослідників, зокрема в роботах П. Лопатьєва,  

І. Ковальчук, О. Миколюк, І. Панасенко, І. Тарасенко та інші, однак огляд 

літературних джерел свідчить про те, що у більшості випадків приділяється 

недостатня увага аналізу сучасного стану цементної промисловості в Україні, 

особливостям господарської діяльності в галузі, які впливають на фінансові 

результати та конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Необхідність наукового обґрунтування шляхів вирішення зазначених проблем з 

метою забезпечення стабільності розвитку цементної галузі України 

обумовлюють актуальність теми дослідження. 

Метою статті є аналіз стану ринку  цементної галузі, оцінка факторів, що 

впливають на її стан і визначають специфіку господарських процесів її 

підприємств у сучасних умовах розвитку національної та світової економіки. 
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Основними виробниками цементу в Україні є п’ять компаній, які 

працюють на ринку. Це чотири міжнародні (група CRH, «Dyckerhoff Cement 

Україна», «HeidelbergCement Україна», «Євроцемент Україна») і одна 

українська компанія «Івано-Франківськцемент». Ці компанії виробляють 

продукцію на дев’яти цементних заводах. 

До минулого року найбільшим виробником була група компаній CRH. 

Загальний обсяг виробництва цементу всіма заводами вказаної компанії у 2018 

році склав близько 9 млн. т [2]. 

Цемент використовується як основний в’яжучий матеріал і як основа для 

виробництва бетону у будівництві. Відповідно параметри функціонування і 

розвитку цементного виробництва значною мірою залежать від стану та 

динаміки будівельної галузі.  

Виробництво цементу, з точки зору кількості продавців на ринку, є 

оліголізованим через наявність об’єктивних бар’єрів – необхідності великих 

вкладень у створення і модернізацію виробництва, витратність власне самого 

виробництва і значний період окупності вкладеного капіталу. Провідні компанії 

світу сконцентрували достатньо значний обсяг потужностей і прагнуть 

інвестувати в перспективні базові підприємства за критерієм можливостей 

розвитку будівництва в країнах, що розвиваються, на ринку існує жорстка 

конкуренція за володіння виробничими потужностями і ринки збуту.  

У контексті зазначених міркувань слід також вказати на таку особливість 

функціонування цементної галузі України як домінування іноземного капіталу 

в структурі власності цементних підприємств: «Heidelbergcement», 

«Dyckerhoff» – Німеччина; «Євроцементгруп» – Росія; «CRH» – Ірландія. Єдині 

підприємства, які належать національному капіталу, – ПАТ «Івано-

Франківськцемент» та ДП «Харківський дослідний цементний завод». Про 

зацікавленість іноземних інвесторів саме у сировинному та первинному 

переробному секторах свідчить насамперед динаміка обсягу інвестицій у них. 

Але навіть іноземні інвестиції у функціонування і розвиток цементного 

виробництва не призвели до його масового оновлення [1]. 
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Серед важливих структурних недоліків цементної галузі слід також 

зазначити його енергомісткість (насамперед виробництва портландцементного 

клінкеру), і пов’язана з цим висока енергомісткість відходів. Крім 

енергомісткості, цементне виробництво характеризується значною кількістю 

викидів: за різними оцінками в діапазоні 0,54-0,83 т діоксиду вуглецю на 1 т 

цементу. Звичайно, що такі обсяги споживання енергії та викидів обумовлюють 

значну частку витрат в ціні продукції і невелику маржу прибутку. Остання, 

зокрема, не дає підприємствам змоги змінювати ціну в залежності від попиту на 

зовнішньому ринку і формувати фонд оновлення виробництва [2]. 

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств цементної галузі дає 

змогу зробити певні висновки: 

– між динамікою виробництва та експорту немає щільного зв’язку, тобто 

експортна діяльність не використовується як альтернатива збуту на 

внутрішньому ринку;  

– обсяги зовнішньоекономічної діяльності порівняно з обсягами 

національного виробництва є практично незначними, житлове будівництво 

через низькі обсяги не може забезпечити достатній попит для стабільного 

функціонування галузі;  

– ціновий чинник здійснює негативний вплив на обсяги експорту, 

починаючи з 2017 р. і проявляє нестабільність впливу на обсяги імпорту [1].  

Нами досліджувалась динаміка сумарного обсягу імпорту та експорту 

цементів у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД (табл. 1, 2). 

Таблиця 1 – Сумарний обсяг імпорту у розрізі товарних позицій за 

кодами УКТЗЕД, т [3] 

Імпорт 
Код 

позиції 

Назва позиції Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 

2523 

Портландцемент, 
глиноземний 
цемент, цемент 
шлаковий 

382585 606941 1472629 928831 
813627 
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Аналіз даних, наведених в табл. 1, показує що динаміка імпорту цементу за 

досліджуваний період була не однакова. Найбільший обсяг імпорту цементу 

спостерігався у 2017 році – 1472629, найменший обсяг імпорту у 2015 – 382585. 

При цьому необхідно відмітити динаміку зменшення обсягу імпорту цементу в 

2018 та 2019 році: відповідно 928831 та 813627 т.  

Таблиця 2 – Сумарний обсяг експорту у розрізі товарних позицій за 

кодами УКТЗЕД, т 

Експорт 
Код 

позиції 
Назва позиції Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 

2523 

Портландцемент, 
глиноземний 
цемент, цемент 
шлаковий 

400026 239629 285321 548977 626230 

 

Аналіз даних, наведених в табл. 2, показує, що найбільший обсяг експорту 

цементу з України спостерігався в 2019 – 626230, тобто можна констатувати, 

що. починаючи з 2016 року, є стабільна динаміка щодо збільшення експорту. 

Великим викликом для цементної промисловості є розширення ринку 

споживання всередині країни. І тут перспективним є будівництво 

цементобетонних доріг. Тому необхідно збільшити будівництво 

цементобетонних доріг в Україні, і для їх будівництва використовувати 

український цемент, тому що бетонні дороги економічно вигідні, що вони 

значно довговічніші й стійкіші до навантажень та "патріотичніші", бо на 100% 

використовують українські матеріали. І цементна промисловість України 

готова забезпечити програму будівництва доріг цементом європейської якості в 

необхідній кількості. 

Цементна галузь тісно пов’язана із розвитком економіки в цілому та 

будівництва зокрема. За оцінками експертів, економіка наступного року 

зростатиме. Це означає, що будуть відкриті додаткові можливості для 

цементної галузі. При динаміці росту ВВП 5 % і більше варто очікувати 

додаткових інвестицій в модернізацію цементних заводів і нарощення 

потужностей виробництва. В нас є добра основа для зростання – якісна 
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сировина, запаси якої оцінюються в 300 років. Це те, що притягуватиме гроші 

до України [4]. 

Побудова логістичних центрів в порту й на кордоні з ЄС може дати 

поштовх потужному нарощенню експорту. А якщо запустимо ще й 

цементнобетонні дороги, то збільшимо і внутрішнє споживання. Ми дивимось в 

майбутнє цементної галузі з оптимізмом. 

У ході економічних трансформацій перед підприємствами цементної галузі 

постала низка проблем, пов’язаних з особливостями господарювання в галузі, 

проблемами динаміки макроекономічної кон’юнктури та кон’юнктури ринків 

збуту, політичними подіями.  

Здійснений у роботі аналіз дав змогу визначити особливості цементної 

галузі як складової економіки України:  

1) практично монопродуктовий характер і залежність від ресурсного 

забезпечення, що визначає зорієнтованість збутової політики підприємств 

галузі на ціну продукції та її якість;  

2) на динаміку національного виробництва значний вплив мали кризові 

явища;  

3) параметри функціонування і розвитку цементного виробництва значною 

мірою залежать від стану та динаміки будівельної галузі – зниження обсягів 

будівництва призвело до швидкого падіння обсягів реалізації в цементній 

галузі; 

4) енергомісткість виробництва і пов’язана з цим висока енергомісткість 

відходів, значне екологічне навантаження виробництва; 

5) з точки зору міжнародної торгівлі Україна не є великою країною, тобто 

не може впливати на рівень цін і обсяги міжнародної торгівлі цементом з метою 

подолання обмеженості внутрішнього ринку; 

6) виробництво цементу з точки зору кількості продавців на ринку є 

оліголізованим;  

7) іноземні інвестори, яким в основному належать підприємства галузі, не 

бачать сенсу вкладати кошти в оновлення виробничих потужностей через те, 
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що ринки за географічним сегментом практично поділені між основними 

учасниками, а перспективи зростання внутрішнього ринку України є 

примарними.  

Загалом погіршення показників та параметрів підприємств цементної 

галузі мало б обумовити інтенсифікацію зусиль держави з її стимулювання. 

Саме на вирішення проблем регуляторного характеру, що перешкоджають 

розвитку цементної галузі України, потрібно спрямувати подальші 

дослідження. 
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У статті досліджено сучасний стан зернової галузі, визначено основні 

проблеми й тенденції її розвитку в сучасних умовах господарювання.  
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Розглянуто стан експортної політики держави на ринку зерна, досліджено 

проблеми розвитку ринку зерна та шляхи подолання існуючих проблем. 

Ключові слова: зернова галузь, ринок зерна, агропромисловий комплекс, 

урожайність, експорт, експортна політика, мито. 

Основною складовою сільськогосподарського виробництва в Україні 

традиційно виступає зерновий сектор, адже від реалізації зернових культур 

сільськогосподарські товаровиробники одержують майже третину грошових 

надходжень. Зернове господарство України є стратегічною і найефективнішою 

галуззю національного господарства. Зерно і вироблені з нього продукти 

завжди ліквідні, оскільки становлять основу продовольчої безпеки держави. 

Зернова галузь є базою та джерелом сталого розвитку більшості галузей 

агропромислового комплексу та основою аграрного експорту. 

Дослідженням сучасного стану ринку зерна в Україні та питанням 

збільшення обсягів експорту зернових культур займається багато вчених. 

Значна кількість науковців переймалася дослідженням питань формування та 

розвитку ринку зерна. Серед численних наукових розробок подібного 

спрямування можна виокремити праці таких вітчизняних учених, як  

П. Гайдуцький, І. Кириленко, М. Лобас, Т. Лозинська, В. Бойко, Б. Губський,  

С. Кваша, В. Суперсон, О. Шпичак, О. Лавринчук, О. Савицький. На основі їх 

наукових розробок вирішується широкий спектр питань розвитку ринку зерна 

та формування національних економічних пріоритетів України з огляду на 

потенціал цього ринку.  

Зокрема проблемою формування експортної політики України на 

світовому ринку зернових займалася Литвин О.Є. Вона описала теоретико-

методологічні засади експортної політики держави, її особливості за умов 

зернового ринку, а також вплив на національну галузь зернової індустрії. 

Розробила практичні рекомендації щодо оптимізації експортної політики.  

Питанням формування експортних ресурсів зерна в сільськогосподарських 

підприємствах займалася Гордійчук А.В. Вона є автором науково 
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обґрунтованих пропозицій щодо збільшення виробництва зерна та його 

експортних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. 

Метою даної статті є визначення рівня розвитку зернової галузі України, 

підвищення ефективності виробництва зернових, застосування заходів для 

зміцнення позиції України на світовому ринку зерна. 

Україна – аграрна країна, у якій знаходиться 27 % світових чорноземів та 

великий аграрний потенціал. Тому при світовому підвищенні цін на продукти 

харчування та при умові збільшення кількості населення планети, 

сільськогосподарська продукція України потрібна світу. Але сьогодні мова йде 

не про попит, а про рентабельність сільського господарства України. У зв’язку 

з цим Україні потрібно визначитися з пріоритетами та розвивати ті галузі, які 

мають найбільший потенціал [1]. 

Зернове господарство є особливою галуззю агропромислового комплексу, 

що визначає в сучасних умовах рівень розвитку всього аграрного сектора 

економіки України. Держава може отримати зиск від збільшення виробництва 

зерна, що допоможе вирішити проблеми розвитку економіки. Одною із форм 

продажу заготовлених обсягів зерна є експорт. Його обсяг в Україні за період 

2000-2019 рр. наведено на рис. 1. 

 

  

Рисунок 1 – Обсяги експорту зерна в Україні, млн. т 
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Аналізуючи дані рис. 1, ми спостерігаємо, що сьогодні  експорт зерна на 

Україні має тенденцію до зростання. Отже проблема збільшення виробництва 

зернових культур в Україні та підвищення обсягів його експорту на світовий 

ринок сьогодні є актуальною.  

Маючи достатньо високий розвиток та потенціал, вітчизняний зерновий 

ринок все ще знаходиться на етапі становлення. Прийнявши у 2002 р. Закон 

України «Про зерно та ринок зерна в Україні», держава визначила 

пріоритетність виробництва зерна і взяла на себе зобов'язання сприяти розвитку 

та стабільному функціонуванню його ринку. Визначені засади державної 

політики щодо регулювання ринку зерна. Це, насамперед, надання пріоритетної 

бюджетної, кредитної та інвестиційної підтримки суб'єктам заставних 

закупівель зерна та проведення інтервенційних операцій, забезпечення 

внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому, фуражному, 

технічному зерні та заходів щодо нарощування його експорту; встановлення 

мінімальної гарантованої ціни на заставне зерно; недопущення обмежень у 

пересуванні зерна та продуктів його переробки; контроль за якістю зерна та 

його збереженням [2]. 

Подальший розвиток галузі вимагає ґрунтовної економічної оцінки, 

перегляду ряду позицій щодо технічно-технологічних, організаційно-

економічних та ринкових умов функціонування всього комплексу. 

Пріоритетними кроками у розв'язанні зернової проблеми є досягнення 

рівноваги попиту та пропозиції, удосконалення державного регулювання і 

механізмів підтримки виробництва, забезпечення виваженої цінової політики, 

нарощення експортного потенціалу, формування належної інфраструктури 

зернового ринку тощо. 

В середині липня 2019 року українські аграрні експортери і фахівці 

Міністерства аграрної політики та продовольства України підвели підсумки 

експорту зернових за 2018/2019 і перше півріччя 2019 року. За вказаний період 

експортувалося 32,36 млн. тонн зерна, що на 41,6 % більше, ніж в 

попередньому 2016/2017 (22,8 млн. т). 
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При цьому тривав процес географічної диверсифікації експортних 

поставок української продукції за рахунок поступової переорієнтації на 

європейські ринки: експорт до країн Європейського Союзу виріс на 15,2 % в 

річному вимірі (його частка зросла – до 30,5 %). Водночас експорт до Росії впав 

на 24,5 %, а його частка знизилася до 20,3 %. На ринки Азії Україна поставляє 

26 % експорту, а експорт на африканський ринок виріс до 8,3 %.  

Високі показники заготівлі виробниками зернових культур та перспектива 

збільшення обсягів виробництва зерна в майбутньому ставить Україну перед 

проблемою розвитку та модернізації складської та транспортної 

інфраструктури [3]. 

До системи зберігання зерна в Україні відносяться зерносховища 

виробників, лінійні і перевалочні заготівельні і комерційні елеватори, термінали  

перевальних підприємств.  

Станом на 2012 рік обсяг потужностей зі зберігання становить близько 

40,1 млн. т. Система зберігання представлена 870 зерновими сховищами, із них 

673 сертифіковані (загальний обсяг 29 млн. т). Виходячи із обсягів виробництва 

зернових можна сказати, що забезпеченість України зерносховищами складає 

69,6 %  

Завантаженість елеваторів по всій країні – 95 %. Невисока забезпеченість 

сховищами, та велика завантаженість наявних елеваторів призводить до 

проблеми спекуляції на нестачі зерносховищ. Внаслідок цього 

сільгоспвиробники зберігають урожай поза елеваторами, що негативно 

відбивається на якості зібраного зерна. Тому перед виробниками, що готують 

зерно на експорт постає проблема виконання постійних маневрів і утримання 

товарів у русі. Заготовлені обсяги зерна повинні бути як найшвидше 

відвантажені та перевезені у порти для подальшого вивезення за кордон [4]. 

Іншою вагомою проблемою, яка виникає перед сільгоспвиробниками є 

проблема транспортування. Тривале перевезення вантажів, а також виконання 

перевезення кількома видами транспорту значно збільшує вартість товару.  
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До основних проблем транспортної системи ринку зерна України відносять 

стан автопарку та інших видів транспорту. Економічно доцільна відстань 

перевезення автотранспортом складає 150-200 км. Інша проблема полягає в 

санітарному стані автомобілів, адже одні й ті ж автомобілі перевозять і зерно і 

інші продукти АПК.  

Залізничний транспорт має свої проблеми стосовно перевезення зерна, а 

саме:  

– збільшення навантаження на рухомий склад призводить до зниження 

темпів експорту;  

– збільшується тривалість при завантаженні вагонів на елеваторах і 

розвантаженні в портах;   

– тривалий період оборотності вагонів;   

– недостатня кількість вагонів-зерновозів в вагонному парку України (11,5 

тис. од.);   

– зношеність рухомого складу вантажних вагонів становить 86 % [5]. 

Вирішення гострих проблем транспортної та складської інфраструктури 

України повинно мінімізувати їх стримуючий вплив на розвиток виробництва 

та реалізації зернових культур.   

Державна політика пов’язана із зерновим ринком в найближчій 

перспективі повинна будуватися з урахуванням впливу глобальних факторів, 

тим більше, що на сьогодні зерновиробництво в Україні перебуває у вигідному 

стартовому становищі, особливо в умовах глобальної продовольчої кризи.  

Держава може отримати зиск від збільшення виробництва зерна, що, 

безумовно, допоможе вирішити проблеми розвитку економіки. Так у 2011 р. 

було отримано рекордний за роки незалежності України врожай зернових і 

зернобобових культур (у 2008 р. було 53,3 млн. т., у 1990 р. – 51,0 млн. т) 

переважно за рахунок підвищення їхньої врожайності до середньосвітового 

рівня. Як наслідок, рівень самозабезпеченості України зерном у 2011 р. склав 

192,9 %  
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Україна перетворюється на потужного експортера зерна на світовому 

ринку. Так, у 2008 р. у країні зібрали 53,3 млн. т і реалізували на зовнішньому 

ринку рекордні 26 млн. т зерна, що становило близько 10 % усього світового 

експорту. 

З огляду на те, що Україна входить до першої десятки експортерів 

пшениці, займає перше місце на світовому ринку з експорту ячменю і 

експортує зерно практично в усі країни виникає гостра необхідність активного 

нарощування вирощування зерна та технічних культур [6]. 

Політика державної підтримки нарощування зерновиробництва 

здійснюється Міністерством аграрної політики та продовольства за такими 

основними напрямами:  

– збільшення обсягів фінансування державних цільових програм;   

–  запровадження нових механізмів кредитування;   

– посилення ролі Аграрного фонду у фінансуванні виробництва через 

механізми заготівлі майбутнього урожаю (строкові контракти);  

–  розвиток страхування.  

Для стимулювання збільшення обсягів вирощування зернових культур 

виробниками необхідно здійснити наступні заходи: 

–  встановити паритетність цін на зерно та матеріально-технічні ресурси 

господарства;   

–  контролювати якість зерна та впровадження нових прогресивних 

технологічних процесів у вирощуванні, зберіганні, переробці і використанні 

зерна.  

–  створити систему моніторингу та прогнозування ринку;   

– пошук та просування зерна на зовнішні ринки;   

–  стимулювання ринкового попиту на зерно;   

–  формування і розвиток інфраструктури зернового ринку;   

–  захист інтересів вітчизняних виробників зерна на внутрішньому ринку та 

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;   

–  розвиток системи річкових і морських припортових елеваторів [7]. 
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Внутрішнє споживання є найважливішим пунктом у балансі попиту та 

пропозиції. Якщо виробництво зернових значно переважає внутрішнє 

споживання то виникають надлишкові заготівельні запаси, що йдуть на 

експорт. Протягом 2000-2012 рр. обсяг внутрішнього споживання зерна в 

Україні складав біля 75 % від загального розподілу.  

Крім того, внутрішнє споживання є стратегічно важливим показником для 

країни, оскільки воно визначає норму забезпечення населення хлібом та 

хлібними продуктами. Внутрішнє споживання насамперед залежить від 

чисельності населення. Динаміка обсягів внутрішнього споживання з 1990 р. 

характеризується чітким поступовим зменшенням. У 2012 р. порівняно з 1990 

р. його обсяг скоротився на 44% за рахунок зменшення чисельності наявного 

населення та збільшення його доходів, зменшення поголів’я тварин і 

виробництва зерна. Протягом 2000-2012 рр. середній обсяг внутрішнього 

споживання становив 25159,33 тис. т зерна, що в розрахунку на одну особу 

становило 523 кг.  

Аналіз структурних зрушень внутрішнього споживання засвідчує незначні 

коливання в розрізі основних культур. Протягом 2000 – 2012 рр. середня частка 

пшениці становила – 51,9 %, ячменю – 25,9 %, кукурудзи – 13,7 % та жита – 

лише 3,7 %. Найбільші структурні зрушення спостерігались у споживанні 

пшениці (22,5 %) та кукурудзі (20,3 %) і найменші – жита (0,3 %). Останнім 

часом (2008-2012 рр.) структура внутрішнього споживання дещо змінилась [8]. 

Структура внутрішнього споживання зерна в Україні станом на сьогодні 

представлена на рис. 2.  

Отже, скорочення внутрішнього споживання зернових в Україні поряд із 

постійним стабільним збільшенням обсягів його вирощування формують 

перспективи нарощування експорту зерна, що в свою чергу залежить від 

складської системи, транспортної інфраструктури держави та пропускної 

спроможності транспорту [9]. 
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Рисунок 2 – Структура внутрішнього споживання зерна в Україні 

 

У комплексі економічних заходів щодо стимулювання зовнішньої торгівлі 

зерном найбільш ефективним засобом є фінансове сприяння держави 

вітчизняним експортерам, в тому числі із залученням коштів державного 

бюджету, яке передбачає використання механізмів кредитування експорту, 

страхування експортних кредитів, надання державних гарантій [10]. 

Сучасний стан зернового господарства України перебуває на досить 

високому рівні і має тенденції до швидкого розвитку. Посівні площі та обсяги 

вирощування зерна можна і потрібно збільшувати. Необхідно розвивати 

матеріально-технічну базу підприємств сільського господарства, модернізувати 

та розширювати складську інфраструктуру України. Надзвичайно важливо 

нарощувати пропускну спроможність транспортної системи України, 

модернізувати та оновлювати інфраструктуру та рухомий склад, доводити 

якісні та кількісні показники до міжнародного рівня. Дуже важливим для 

виробників зокрема, та для галузі в цілому є усунення проблеми спекуляції на 

ціні, яку влаштовують торгові посередники.   

Отримання виробниками зерна вищих прибутків від продажу за рахунок 

дотримання покупцями розумної ціни приведе до можливості залучити до 

виробництва більше капіталу, оновити матеріальне та технічне забезпечення 

господарств, збільшити посівні площі, що в цілому позитивно відіб’ється на 

обсягах вирощування зернових культур та на їх якості.  
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Вирощування все більших обсягів зернових культур в умовах зниження 

внутрішнього його споживання дає великі можливості для підвищення 

експортного потенціалу України, а підвищення якості зерна позитивно впливає 

на його конкурентоспроможність на зовнішньому ринку.  
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У статті оцінено сучасний стан, розглянуто тенденції та перспективи 

розвитку ринку взуття, виявлено проблеми та окреслено шляхи їх вирішення 

для ефективного розвитку взуттєвої галузі України. 
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Ринок взуття в Україні останніми роками зростає, проте до реального 

розкриття потенціалу ще далеко. Специфіка вітчизняного ринку взуття в тому, 

що лише трохи більше 5 % – продукція українського виробництва. Все інше – 

імпорт. І зі зростанням курсу валют продавці вимушено знижують ціни, аби 

хоча б реалізувати більшість колекцій та не зазнати збитків.  

Мета статті – оцінити сучасний стан, розглянути тенденції та перспективи 

розвитку ринку взуття, виявити проблеми та окреслити шляхи їх вирішення для 

ефективного розвитку взуттєвої галузі України. 

Дослідженням ринку взуття в Україні займалися такі науковці, як  

О. Бородиня, В. Катрич, В.А. Отрошко, Н.М. Омельченко, М.Н. Іванова та інші. 

Сучасний ринок взуття вражає своїм розмаїттям, однак українські 

виробники поступово втрачають на ньому свої позиції: все більше імпортних 

виробів, нерідко не найкращого ґатунку. Вітчизняний виробник, покинувши 

потужні фабрики, перебрався у рятівну тінь напівкустарних майстерень. 

Високоякісне і дороге взуття провідних фірм поки що не по кишені абсолютній 

більшості населення країни, його частка в загальній структурі продажу не 

перевищує 5 % [1]. При загальному перевищенні пропозиції над попитом на 

ринку спостерігається брак взуття для всіх вікових груп, окрім молоді. 

У 2018 році експорт українського взуття збільшився на 13,5 %, загальна 

сумма – 194,5 млн. дол. США, імпорт взуття збільшився на 36,5 %, загальна 
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сумма – 337,6 млн. дол. США. Дані про імпорт та експорт взуття за 2018 рік 

наведено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Дані про імпорт та експорт взуття в 2018 р. [2] 

 

Частка легкої промисловості в товарному імпорті України – 4,7 %, а в 

експортні – 2,6 %. Взуття, гетри та їх частини становлять [3]: на імпорт: 337609 

тис. доларів США; на експорт: 194472 тис. доларів США; 

Дані про обсяги реалізованого взуття за 2019 рік наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 – Дані про обсяг реалізованого взуття за 2019 рік, млн. грн. [2] 

Місяць Сума без ПДВ та акцизу 

Січень 244,3 
Лютий 579,5 
Березень 898,9 
Квітень 1227,9 
Травень 1553,8 
Червень 1842,7 
Липень 2181,4 
Серпень 2511,5 
Вересень 2886,8 
Жовтень 3301,0 
Листопад 3670,2 
Грудень 3929,9 
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Сьогодні на українському ринку мінімум дві третини – не шкіряне взуття. 

З трьох пар в магазині дві обов'язково із синтетичної шкіри. Серед великого 

розмаїття можна побачити китайське, польське, словацьке, індійське, 

італійське, і турецьке взуття, однак, як правило, все воно виготовлено на 

італійських лініях і обладнанні. Привозять його як із країн-виробників, так і з 

українських оптових ринків – одеського, чернівецького, хмельницького. Того 

часу більше 10 млн. пар взуття, виробленого в Україні, йде на експорт. Основні 

замовники шкіряного взуття – фірми з Італії, Німеччини, Австрії, Чехії, тобто 

це практично ті ж самі країни, які є і основними легальними поставниками 

взуття в Україну (і не виключено, що під закордонними марками ми купуємо 

взуття українського виробництва).  

Сьогодні Україна здолала польський імпорт на внутрішньому ринку і 

вийшла на непоганий рівень конкуренції. З українською якістю можна спокійно 

експортувати товар. Є внутрішньо-економічний нюанс, пов'язаний зі 

складнощами при поверненні ПДВ. Отже, українському виробникові дуже 

складно виживати на взуттєвому ринку.  

Окрема тема – це стандартизація взуття, що перекочувала до нас із 

радянського минулого. Стандарти на взуття є нонсенсом. По-перше, 

стандартами неможливо врегулювати якість, за радянських часів все 

відповідало стандартам, але носити це взуття неможливо. Жодна пара 

найякіснішої італійського взуття не відповідає чинним українським стандартам. 

Їх 140, наприклад, [4] картон в устілку повинен бути 2 мм за стандартом, хоча 

всі взуттєві фабрики світу використовують 1,8 мм. Це може бути однією з 

причин, по якій підприємство, може бути закрито. Слід зауважити, що 

перевірку відповідності стандартам проходять тільки український виробник, це 

не поширюється на імпорт, ні на якісне взуття з Італії, ні на дешеву з Китаю. Це 

дискримінація українського виробника. Це не потрібно споживачеві абсолютно. 

Іншою проблемою галузі є низька платоспроможність населення. В зв'язку 

з цим, конкуренція між виробниками відбувається за рахунок цін. Ті, хто може 
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дозволити дорожче взуття (яке в порівнянні з імпортованою продукцією 

дорогим є відносно) звертають увагу і на якість, і на марку. 

Для підвищення конкурентоспроможності необхідно також покращити 

дизайн продукції. Ще однією проблемою, з якою стикаються виробники взуття 

є нестача сировини, зокрема, шкур, які масово експортуються.  

Сучасний розвиток взуттєвої галузі вимагає раціонального та 

інноваційного підходу до проектування і виготовлення взуття. В умовах 

ринкової економіки також виникає необхідність перегляду традиційних форм 

організації виробництва. Для цього необхідно докорінно підвищити технічний 

рівень та якість виробів, а також скоротити терміни і трудомісткість процесу 

проєктування, при цьому враховуючи антропометричні особливості стоп, 

композиційно-конструктивні особливості взуття, та не знижуючи якість виробу 

в цілому [1].  

Зважаючи на це, у легкій промисловості часто використовують принципи 

перетворення виробу: складання значної кількості варіантів із заданих 

елементів, що досягається їх чергуванням, попарним з'єднанням, 

перестановкою, дзеркальним відображенням, повтором, – які характерні для 

комбінаторики. У [4] наведено різні класифікації та типи комбінаторних 

методів. На практиці найчастіше застосовуються модульний метод та метод 

трансформацій. завдяки використанню методів дизайнерського проектування та 

створення модульних конструкцій, які дозволяють змінювати не всю модель, а 

тільки певні її елементи, форму, а також змінювати ступінь закритості стопи 

взуттям (вид взуття), таким чином щоразу отримуючи нові моделі взуття, 

швидко змінюючи і розширюючи асортимент продукції відповідно до вимог 

споживчого ринку. 

Основні положення модульної трансформації: врахування анатомічних 

особливостей стоп; дотримання основ проектування взуття; збереження 

функціональності виробу; технологічність конструкції; забезпечення 

ергономічних вимог до взуття для дітей-школярів; естетичність.  
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Повертаючись до дітей-школярів взуття потрібно купувати за розміром 

своєї ноги, лише тоді воно буде зручним і добре виглядатиме. 

Стосовно тенденцій у «взуттєвій» моді підлітки надають перевагу 

спортивному взутті. Виклик сьогодення – це взуття з масивною кольоровою 

шнурівкою – елегантною тонкою, яка розташована не лише на призначеному їй 

місці, а й по всьому взутті. Залишаються модними високі літні чобітки – з 

усілякими вирізами, аплікаціями, прикрасами і з розширеними вгорі халявками, 

в які можна заправляти джинси і капрі.  

Заокруглена форма носкової частини є дуже популярною. Оскільки це не 

тільки зручно та сучасно, але й запобігає появі травм у носковій частині стоп.  

За оцінками громадської організації «Ліга українських промисловців 

виробників взуття, шкіргалантереї хутряних виробів і шкіряних товарів» 

(«Укршкірвзуттяпром») [5], наразі в Україні налічується понад 2500 компаній 

легкої промисловості. Ці підприємства налічіють близько 88000 тис. 

співробітників. За наявними оцінками підприємства взуттєвої промисловості 

загалом виробляють 20-25 млн. пар взуття на рік, та понад 100 тис. моделей, де 

ще близько 3-4 млн. пар взуття виробляється за схемами з давальницькою 

сировиною для іноземних клієнтів. Основна частина продукції, виробленої в 

Україні, реалізовується на внутрішньому ринку. Підприємства також різняться 

за складністю застосовуваних виробничих технологій та видами продукції, що 

виробляється. Багато підприємств задіяні у виробництві недорогого взуття для 

продажу на внутрішньому ринку і не мають намірів, експертних навичок і 

знань, або фінансових можливостей для розширення своїх ринків чи 

асортименту продукції. 

Однак в Україні є декілька підприємств, що виробляють високоякісне 

взуття за добрими цінами і мають спроможність розширити свої ринки. Багато з 

цих підприємств нещодавно здійснили інвестиції в нове обладнання, беруть 

участь в торгових ярмарках і використовують високоякісну сировину і 

матеріали. Типовими прикладами таких підприємств є компанії Лідер, Бістфор 
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та Ігнар, які придбали нове обладнання (що має тривалий термін експлуатації) і 

провели модернізацію іншого устаткування. 

В Україні є сучасна взуттєва промисловість, проте вона відчуває сильний 

тиск з боку іноземних виробників взуття, які наповнили український ринок 

своєю, не завжди якісною і тому вельми дешевою продукцією. За останні 20 

років в Україні навчилися виробляти абсолютно інше, сучасне взуття. У нашій 

країні за цей час змінилися як технологія виробництва взуття, так і якість самої 

продукції. 

Якщо в 2018 році [1] в Україні було реалізовано 80 млн. пар взуття, то в 

2019 не менше 150 млн. пар. Але при цьому частка присутності на ринку 

продукції українського виробництва знизилася. У 2018 році вона становила 13,5 

%, а в 2019 році – лише близько 10%. Але в тому ж 2019 році українські 

виробники експортували (причому, переважно на ринки країн Євросоюзу) 11 

млн. пар взуття, що на 24% більше, ніж у 2017 році. Це свідчить про 

конкурентоспроможність вітчизняної взуттєвої галузі. 

І незважаючи на це продукція вітчизняних фабрик витісняється з ринку 

України. Причина – експансія зарубіжних виробників, які мають можливість 

реалізовувати в Україні взуття за заниженими і відверто демпінговими цінами. 

Наприклад, у 2016 році в Україні були легально ввезені 122 млн. пар взуття при 

середній митній ціні $ 3,5 за пару. Збільшення цього показника до $ 4,5 за сім 

місяців 2019 року становище українських виробників не покращило. Адже за 

цей же період ціни на основні взуттєві матеріали зросли на 20-40 %. Зараз 

собівартість виробництва шкіряного пари взуття в Україні становить не менше 

$ 20, при цьому тільки частка зарплати працівникам у цій сумі становить $ 5 [5]. 

Через несплату платежів при розмитненні імпортний товар на 

українському ринку отримує цінову перевагу в 30-50%, а держава недоотримує 

до бюджету мільярди гривень. У результаті українська взуттєва галузь 

розвивається у вкрай складних умовах, коли ввозиться взуття за ціною в кілька 

разів нижче собівартості вітчизняного виробника. Шлях один – залучити 

покупця високою якістю українського взуття. Тому що морально застарілі 
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державні стандарти якість не забезпечують, а в ряді випадків просто заважають 

виготовляти конкурентну продукцію. Наприклад, у такій взуттєвої країні як 

Італія, покупця ваблять до прилавків не стандарти, а репутація виробника. В 

Італії взагалі немає і ніколи не було державних стандартів якості взуття. 

Покупець повинен купувати те взуття, за якою він готовий платити, що власне 

там і відбувається. 

В Києві можна купити взуття і за 200 грн., яке буквально розвалиться вже 

через 2-3 дні. Це відноситься до неякісного імпорту, що ввозиться в Україну в 

основному по «сірому». У тій же Італії, наприклад, виробники маркують взуття 

лейблами з фразою «made in Italy». І це найсерйозніший орієнтир там для 

споживача. В Україні теж є досить багато виробників сучасного якісного взуття 

(хоча треба відверто сказати, що назвати такими можна не всіх). Але часто їх 

продукція просто губиться серед маси взуттєвої. При цьому за зовнішнім 

виглядом визначити, який виявиться взуття в процесі носіння складно навіть 

фахівцю. Враховуючи це, взуттярі, що борються за свою репутацію, мають 

намір впровадити інструмент, який допоможе краще зорієнтуватися 

споживачам. На якісне взуття українського виробництва пропонується 

наносити логотип «Виробник з надійною репутацією». 

Винятковий обман споживача – це пропозиція взуття з синтетичної шкіри 

(з так званої пресованої шкіри) під виглядом шкіри натуральної. Але пресована 

шкіра при буквальному перекладі цього терміна з англійської мови звучить як 

«прес-ледер», тобто – синтетична шкіра. Виробники взуття з натуральної шкіри 

спеціально залишають на увазі шов, що показує волокнисту структуру 

матеріалу – натуральної шкіри. 

Якщо виріб оброблено без відкритих швів, як кажуть взуттярі «в загину», 

то це в 95 випадках з 100 такий виріб виготовлено зі шкіри синтетичної. «При 

цьому варто враховувати, що взуття і з натуральної шкіри обробляється «в 

загин», але це дуже дороге взуття – на українському ринку вона коштує від $ 

300. 

Безуспішними виявляться і перевірки покупцями натуральності шкіри за 

запахом – в синтетичних виробах можуть застосовуватися ті ж барвники, що і 

для натуральної шкіри. Говорячи про якісне взуття осінньо-зимового 
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асортименту вітчизняного виробництва, його ціна починається приблизно з 

1000 гривень за пару. Дещо поліпшити ситуацію, може рішення уряду України, 

що зобов'язує виробників і продавців за аналогією з практикою Європейського 

Союзу інформувати споживачів про сировину і матеріал (у вигляді вже відомих 

багатьом піктограм), з яких виготовлено взуття. 

Таким чином, розглянувши стан ринку взуття в Україні, можна зазначити, 

що загальна ситуація на ринку взуття буде залежати від дієвості заходів, 

спрямованих проти «сірого» імпорту та заниження митної вартості, кажуть 

експерти. Причому, якщо останній показник залишиться на стабільно низькому 

рівні, то український взуттєвий ринок може опинитися під загрозою чергового 

нашестя дешевої продукції азійського виробника. 
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У статті проаналізовано стан ринку чоловічого одягу в Україні, розкрито його 

проблеми на сучасному етапі розвитку економіки, розглянуто можливі 

варіанти виходу зі складної ситуації та забезпечення подальшого розвитку. 
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Швейна промисловість в Україні довгий час перебувала у стані занепаду. 

Обсяги виробництва з кожним роком зменшувалися, а велика частка 

виробленого товару йшла на експорт. Це було спричинено сукупністю 

внутрішніх та зовнішніх факторів: різке зменшення обсягів замовлень; 

залежність від імпортних сировинних баз; застаріле обладнання та технології 

виробництва; дефіцит обігових коштів на підприємствах і комерційні кредити; 

загострення конкуренції з боку зарубіжних виробників дешевої продукції 

(Китай, Індонезія, Туреччина). 

Однак 2016-2018 роки стали переломними – українські споживачі, які в 

більшості віддавали перевагу імпортним виробам, стали проявляти великий 

інтерес до швейної продукції українських виробників. 

Проблеми розвитку легкої промисловості України досліджували такі 

автори, як І.М. Грищенко, Т.Л. Замороко, В.А. Ізовіт, О.В. Царенко,  

Ю.В. Гончаров, І.О. Максименко, І.О. Тарасенко, О.М. Паливода та багато 

інших науковців. Хоча проблеми ринку чоловічого одягу вивчені недостатньо. 

Тому тема даного дослідження актуальна. 

Мета даної статті –    аналіз стану ринку чоловічого одягу в Україні, 

розкриття його проблем на сучасному етапі розвитку економіки, розгляд 

можливих варіантів виходу зі складної ситуації та забезпечення подальшого 

розвитку. 

Світові тенденції свідчать про те, що в категорії чоловічого одягу та 

аксесуарів є велике падіння купівельної спроможності. В Україні ситуація не 

краща. Оскільки більшість матеріалів для виготовлення одягу(тканини, шкіра, 

ґудзики) закуповується за кордоном, то по ціні він не може конкурувати з 

дешевими корейськими товарами. Крім того, великих виробництв не багато, а 

невеликі крафтові підприємства відрізняються не стабільною якістю. Тому у 

підсумку залишаються тільки ті підприємства, які можуть запропонувати 

дійсно якісний продукт, а не тільки гарну фотографію на сайті.  
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Внутрішній ринок має дві основні проблеми: (1) повільне зростання та 

витрати на душу населення; (2) конкуренція з боку імпорту, особливо значні 

обсяги імпорту взуття та одягу за заниженою митною вартістю, та вживаного 

одягу. Галузі не можуть вирішити обидві ці проблеми самостійно. Проблема 

повільного зростання та витрат на душу населення є макроекономічною 

проблемою, яку галузі виробництва одягу та взуття не можуть вирішити 

самостійно. Однак, галузі можуть вжити певні заходи для збільшення обсягів 

продажу товарів вітчизняного виробництва:  

– покращити імідж брендів української продукції. Познайомити високо 

вартісні експортні ринки, такі, як ЄС, із українською продукцією. Підвищити 

рівень представлення української продукції на закордонних і вітчизняних 

торгових ярмарках та показах мод;  

– агресивно розвивати онлайн-рекламу та роздрібну торгівлю. Вітчизняні 

виробники одягу та взуття можуть виконувати невеликі замовлення та 

проявляти швидку реакцію, необхідну для конкурентоспроможного 

забезпечення такого ринку. В Україні є достатньо технічно підкованих 

фахівців, які здатні знаходити інноваційні шляхи розвитку цього ринку, 

адаптованого до українського споживача;  

– підвищити продуктивність українського виробництва, що дасть 

можливість продавати товари на конкурентних умовах;  

– вдосконалювати роздрібні мережі. Відсутність добре налагодженої 

роботи роздрібних мереж, що продають товари низької та середньої ціни, є 

перешкодою. Найбільш позитивним кроком, який можуть здійснити бренди та 

виробники, це подальший розвиток монобрендових магазинів.  

Місцеві кластери також можуть допомогти в розробці двох концепцій 

розвитку роздрібної торгівлі:  

– місцеві або регіональні роздрібні мережі, що спеціалізуються на 

продуктах кластера;  

– використання кластера для розробки концептуальних магазинів з 

широким асортиментом різноманітних стилізованих товарів, таких як взуття, 
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сорочки, пальта, аксесуари для чоловіків, жінок або дітей, які виробляються в 

рамках кластера [1]. 

Щоб краще зрозуміти стан ринку чоловічого одягу в Україні, треба 

розглянути стан ринку швейної промисловості в цілому.  

На рис. 1 та 2 наведена товарна структура експорту одягу України за 2018 

р. у млн. дол. США. 

 

Рисунок 1 –  Товарна структура українського експорту одягу за 2018 р. [2] 

 

Світова торгівля одягом зростає в середньому на 4 % в рік. Проте питома 

вага України на світовому ринку одягу за останні 5 років зменшилася з 0,16% 

до 0,10%. 

 

 

Рисунок 2 –  Структура українського експорту одягу за країнами [2] 
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До того ж майже 90 % обсягів українського експорту припадало на 

давальницькі схеми: 88 % в 2018 р. (583 млн. дол.) та 89% в 2018 р. (566 млн. 

дол.). В товарній структурі українського експорту переважає верхній одяг 

(285,6 млн. дол. або 64,2 %) та спідня білизна (77,4 млн. дол. або 17,4 %) [2]. 

Суттєве зниження внутрішнього попиту на вітчизняний одяг змушує 

українські компанії шукати нові ринки збуту. Тому стратегічно важливими для 

українських виробників одягу є ринки, які є ємними та демонструють високі 

темпи приросту імпортного попиту, зокрема країни ЄС. В останні роки 

основними покупцями українського одягу є Європейський Союз (525 млн. дол. 

або 90,5%) та Росія (33 млн. дол. або 5,6%), при цьому помітною є тенденція 

скорочення частки Росії в загальному експорті та зростання частки 

Європейського Союзу. 

Дані про виробництво чоловічого одягу в Україні у січні-лютому  2019 

року наведено в табл. 1: 

Але, незважаючи на складні економічні умови, в Україні є підприємства, 

які вважаються одними з найкращих не тільки в Україні, а й за її межами. 

Одним із таких підприємств є ПрАТ «Володарка», що знаходиться у  

м. Вінниця. ПрАТ «Володарка» є одним з лідерів українського ринку в області 

виробництва і реалізації класичного чоловічого одягу. 

Таблиця 1 – Виробництво чоловічого одягу за січень-лютий 2019 року [3] 

Вид продукції 

Вироблено за Лютий 2019 у % до 
Січень-лютий 

2019 у % до січня-
лютого 2018 

січень– 
лютий 
2019 

лютий 
2019 

січня 
2019 

лютого 
2018 

Пальта, півпальта, 
плащі, чоловічі,  
тис. шт. 

38,0 21,6 131,7 102,4 109,8 

Жилети, анораки, 
куртки чоловічі,  
тис .шт. 

52,2 23,8 83,8 72,3 71,7 

Костюми та 
комплекти, чоловічі , 
тис. шт. 

36,1 16,4 83,2 48,1 60,5 

Піджаки та 
блейзери, чоловічі, 
тис. шт. 

130 68,2 109,6 105,2 102,3 
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Особлива гордість швейної фабрики «Володарка» кваліфіковані фахівці та 

обладнання. Цехи оснащенні високотехнологічним обладнання - система 

конструювання Assyst, американський розкрійний комплекс Gerber, Bulmer які 

суттєво полегшують роботу по створенню і підготовці моделей і гарантують 

високу якість крою деталей. Кравецькі цехи оснащені високопродуктивним 

обладнанням від кращих виробників, таких як: Juki, Brazer, Pfaff, Durkopp 

Adler. Введено в дію лінія волого – теплової обробки Brisay, Test, Indupress. Всі 

вироби проходять високо-технологічну обробку на сучасному обладнанні і 

ретельну перевірку ВТК. Кваліфікація робітників і фахівців дозволяє домогтися 

рівня якості, який відповідає світовим стандартам. 

За останні 10 років, в результаті модернізації, підприємству вдалося 

збільшити виробництво продукції в 2 рази, а продуктивність праці в 3 рази. 

Сьогодні на «Володарка» працює близько 1000 осіб, які за рік випускають 

близько 800 тис. штук швейних виробів. 

Ще одним успішним швейним підприємством є ПрАТ «Зорянка». 

Підприємство спеціалізується на виготовленні чоловічого та жіночого 

верхнього одягу. Зокрема чоловічий асортимент: куртки зимові та демісезонні, 

плащі. Кількість працівників 500 чоловік. Замовники – відомі торгові марки: 

відомі торгові марки: «Betty Barklay»,«Gil Bret», «Vera Mont», «PRADA», 

«SANDRO», «KOKAI», «CAROLL», «Cop.copine», «Marks &Spencer», «BEST», 

«FAY». 

Таким чином, частка українського експорту одягу у світі знизилась з 0,16 

% до 0,10 %, у товарній структурі українського експорту переважає верхній 

одяг та спідня білизна. Більша частина потреб українських споживачів в 

текстильному одязі задовольняється завдяки імпорту. Майже половина 

поставок – з Китаю. Індекс виробництва чоловічого одягу у 2019 році у 

порівнянні з 2018 знизився і становить 88,0 %.  
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СТАН РИНКУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТИПУ БРЕНДІ В УКРАЇНІ 

Діяльність підприємств виробників алкоголю, хоча й відбувається в умовах 

гострої конкуренції, є високорентабельною. Така конкуренція позитивно 

позначається на якості продукції, сприяє інноваціям у маркетинговій політиці 

підприємств і підвищує рівень задоволення споживачів. Однак, з іншого боку, 

висока інтенсивність конкуренції актуалізує необхідність перманентного 

відстеження тенденцій на ринку алкогольних напоїв (особливо в умовах прояву 

в країні наслідків загальноекономічної кризи). 

Ключові слова: алкогольні напої, аналіз ринку, марки алкоголю, бренді, коньяк, 

споживчі переваги. 

Ринок алкогольних напоїв – як один із сегментів товарного ринку харчової 

промисловості – відіграє важливу роль у розвитку вітчизняної економіки. 

Маючи достатньо високу ємність і стабільно високий попит на продукцію, 

сфера виробництва алкогольних напоїв є привабливим об’єктом для 

інвестування [2]. 

Економічна криза, що виникла в результаті анексії Криму і втрата 

контролю над основними частинами Донецької та Луганської областей, а також 

фіксований обмінний курс, проведений протягом 2010-2015 рр., суттєво 

вплинули на вартість гривні. Бренді і віскі в основному імпортуються в 

Україну. Саме тому тримісячна девальвація гривні за останні роки зробила 
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негативний вплив на ринок. 2016-2017 роки супроводжувалися відновленням, а 

темпи девальвації зменшилися. Таким чином, обмінний курс був відносно 

стабільним. 

Експорт віскі і коньяку залежить від виробництва цих напоїв в Україні. На 

даний момент є два офіційних виробника «Віскі»: «Сімферопольський 

коньячний завод» (Дніпровська філія, ТМ Блек Джек) і ВАТ «Бровар» 

(Тернопільська область, ТМ Микулинецьке), але їх виробничі потужності 

недостатньо великі, щоб конкурувати з іноземними самі бренди і бренди 

недостатньо популярні для експорту. 

Ринок бренді набагато більш розвинений, так як на півдні України багато 

великих коньячних заводів, а їх напої продаються в країнах колишнього СРСР. 

В результаті в 2017 році експорт містив понад 99 % коньяку. Було кілька 

поставок віскі, але вони становили в основному реекспорт. 

Оскільки український ринок віскі і бренді не надто розвинений, в Україні 

працюють не всі провідні світові бренди. Тільки 5 з TOP-10 світових брендів 

представлені в Україні, і тільки 3 з них мають сильні позиції на ринку. 

Ринок бренді ще менш розвинений з точки зору глобальної конкуренції в 

Україні. З 10 провідних світових брендів на місцевому ринку поставляється 

тільки іспанський бренд Torres. У цьому рейтингу в Україні є 3 коньячних 

бренду. 

На ринку існує чотири основні типи імпортерів. Спочатку – імпортери і 

дистриб'ютори різних марок алкоголю. Вони займають основну частину 

імпортного алкогольного ринку. Традиційні роздрібні торговці FMCG (швидко 

зростаючі споживчі товари) становлять майже 11-12 % ринку, включаючи так 

звані сегменти «власного імпорту». 

Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров’я за 2019 р. 

найвищий рівень споживання алкоголю – у південноєвропейських країнах, де 

п’ють переважно вино, а найнижчий – на півночі Європи, де частіше вживають 

міцні спиртні напої [1]. 



58 

У південних країнах основним видом споживаного алкоголю залишається 

виноградне вино, виробництво якого в традиційно виноробних регіонах Європи 

протягом останніх років стабільно зростало. У північних країнах частіше 

вживають спирт, горілку, віскі, ром та інші міцні напої, вироблені із зернових 

культур, а також коньяк. У країнах Центральної Європи широко поширене 

пиво. Його споживання останніми роками також збільшувалося, насамперед 

через країни Східної Європи і Росії.  

Згідно із цим звітом Україна лідирує в Європі за часткою споживання 

міцного алкоголю – 51,5 %, випереджаючи естонців – 50,3 %, білорусів – 49,0 

% та чорногорців – 44,6 %. Значне вживання міцного алкоголю вважається 

негативним явищем, адже збільшує ризик серцево-судинних захворювань і 

сприяє алкоголізму [1].  

Усупереч поширеній думці, офіційні статистичні дані не підтверджують, 

що українці є питущою нацією. Навпаки, серед 39-ти досліджуваних 

європейських країн ми займаємо 35 місце – 8,6 літрів (у Молдові, приміром, – 

15,2 л чистого алкоголю на одну людину на рік). Проте істотно занижувати 

показники може невраховане споживання, частка якого за оцінкою експертів 

може становити до третини усього вжитого обсягу. Структура споживання 

алкоголю в Україні у 2019 році наведена на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Структура споживання алкоголю в Україні у 2019 році, % 
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Вітчизняні споживачі все ще віддають перевагу найбільш дешевим маркам 

коньяку українського виробництва. Так, за даними рейтингу «Фаворити 

успіху», самим полярним коньяком в нашій країні в 2017 році був 

Закарпатський з оцінкою 5 балів. На другому і третьому місцях опинилися 

Bolgrad і Шустов з 3,72 і 3,34 бали відповідно (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Розподіл споживчих переваг між торговими марками 

коньяку/бренді українського виробництва в 2019 р. 

 

І якщо офіційним статистичним даним щодо виробництва і споживання 

алкоголю в країнах Європейського Союзу можна довіряти, адже там вдалося 

налагодити жорсткий контроль за обігом продукції, то в Україні рівень 

тіньового алкогольного ринку може сягати від 40 % до 50 %.  

Так, наприклад, за даними порталу UBR протягом останніх трьох років 

ринок легального алкоголю в Україні перебував у стані занепаду, скорочуючи 

обсяги на 5-10 % щорічно. Також зменшується імпорт міцного алкоголю. 

Водночас виробництво контрафактної горілчаної продукції на напівлегальних 

підприємствах в Україні перевищило виробництво легальної. Податківці 

вважають, що з 30-ти наявних лікеро-горілчаних заводів мінімум 10 займаються 

виготовленням контрафакту, а частка тіньового ринку сягає 50 %, що у 

вартісному виразі спричиняє втрату доходів бюджетів усіх рівнів у розмірі 10 – 

12 млрд. грн. на рік [1].  
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Причиною стагнації ринку фахівці вважають податкову політику України. 

Значне зростання акцизів стимулює розвиток тіньових виробників. Ситуацію 

загострило падіння купівельної спроможності населення й неефективна 

боротьба з нелегальними виробниками і торговцями з боку правоохоронних 

органів. 

Тенденція щодо скорочення виробництва горілчаних виробів 

спостерігається протягом останніх п’яти років. Зменшення виробництва горілки 

у 2015 р. було обумовлено насамперед скороченням величини внутрішнього 

попиту внаслідок одночасного зменшення доходів населення і зростання цін. 

Регулярно підвищувалися розміри акцизного податку, що формально Уряд 

подавав як адаптацію вітчизняного податкового законодавства до директив ЄС. 

Структура виробництва алкогольної продукції у 2019 році за видами 

наведена на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Структура виробництва алкогольної продукції у 2019 році за 

видами, % 
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За останні три роки виробництво горілки впало на -23,5 %, що, своєю 

чергою, зменшило попит на дистильовані спирти, скоротивши їх виробництво 

на -17,3 %. Статистичні дані свідчать про зростання виробництва коньяків і 

бренді, проте цей сегмент у сукупних обсягах невеликий – лише 2 268,9 тис. 

дал продукції, що становить приблизно 16,0 % від усіх вироблених міцних 

алкогольних напоїв, або тільки 1 % від усього виробництва алкогольної 

продукції у 2019 р. [1]. 

Підводячи підсумки проведеного дослідження, констатуємо, що сьогодні 

на вітчизняному ринку алкогольних напоїв проявляються ознаки стагнації, 

спричинені зростанням тінізації виробництва, збільшенням імпорту на фоні 

зменшення експорту продукції, негативним впливом загальноекономічної кризи 

на формування споживчого попиту тощо. На розвиток цього ринку у 

стратегічній перспективі сильно впливатимуть як економічні, так і нормативно-

правові та технологічні чинники. Зважаючи, що сфера виробництва 

алкогольних напоїв є для України важливою з точки зору формування 

бюджетних доходів, варто постійно відстежувати характер впливу зазначених 

чинників і розробляти заходи щодо мінімізації втрат та максимізації прибутків. 
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Український ринок меблів – зовсім новий ринок, однак так само, як і інші ринки, 

він пройшов у своєму розвитку кілька етапів. Зміна потреб покупців у напрямку 

індивідуалізації стиля вимагало від виробників та продавців меблів гнучкого 

оперативного реагування щодо формування товарної пропозиції та вирішення 

інтегральних завдань в межах бізнес-партнерств та окремих підприємств. Ці 

явища вимагали дослідження тенденцій розвитку ринку меблів в Україні і 

аналізу факторів, що на нього вплинули.  
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Меблевиків (УАМ). 

Меблі – це один з основних товарів народного споживання. Вони 

відіграють велику роль в організації побуту людини, її відпочинку, роботі. 

Вітчизняний ринок меблевої продукції є одним з найбільш перспективних 

ринків. Це пояснюється тим, що: по-перше, ринок має власну сировину і 

матеріали, необхідні для виробництва; по-друге, географічне розташування дає 

змогу орієнтуватися на зовнішні ринки; по-третє, зростання купівельної 

спроможності і будівельний бум сприяють зростанню попиту на меблі. 

Дослідження ринку та асортименту меблів займались такі науковці як 

Мережко Н.В., Коломієць Т.М., Жидков В.В. та ін. Проте потребують 

подальшого вивчення питання, пов’язані з ринковим дослідженням 

асортименту меблів та їх характеристики. 

Меблевий ринок України переживав кілька падінь і злетів. Із 2004-го до 

2009 року він виріс буквально втричі. Об'єм ринку меблів в 2008 р. склав 

близько 10,6 млрд. грн. Проте приріст продажів змінився кризою. Кількість 

активних членів Української Асоціації Меблевиків (УАМ) за період кризи – 

скоротилася на 10-20 %. Список активних членів УАМ складається, в 

основному, з великих компаній, що територіально розташовані у Києві і 

Дніпропетровську, які за довгі роки присутності на ринку зуміли налагодити 

збут по всій Україні і накопичити резерви для того, щоб пережити кризу 

продажів 2009-2010 років [1]. У 2009-2010 обсяги продажу упали у всіх 

виробників і продавців меблів. Багато меблевих продавців постаралися 

компенсувати спад продажів у магазинах і меблевих містечках завдяки 

впровадженню нових способів продажу через інтернет-сайти. У 2009-2011 рр. в 

усіх областях України, від 30 до 50 % дрібних і середніх компаній припинили 

свою офіційну діяльність або змінили форму діяльності. Чисельність 

працівників скорочена до мінімуму, та й ті працюють коли надходить 

замовлення. У 2012 році кілька великих виробничих фірм підуть з українського 

ринку. Картина повторюється й нині. 2014-2018 роки стали чи не 
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найскладнішими для вітчизняних виробників. Після анексії Криму і військових 

дій на сході країни меблевики втратили приблизно 20 % ринку збуту. Завмер і 

внутрішній ринок – економічна криза підірвала купівельну спроможність 

українців. Крім того, майже чверть підприємств, що виробляли меблі, 

експортували свій товар до Росії. А від співпраці з РФ багато хто зі зрозумілих 

причин змушений був відмовитися. 2018 рік минув для меблевого бізнесу під 

знаком переосмислення виробництва. Попри те, що обсяг продукції 

здебільшого скоротився, купівельна спроможність стала зростати. Через 

зростання курсу долара українці змушені відмовлятися від імпортних меблів, 

віддавши перевагу вітчизняному виробнику. Зараз на ринку меблів 

представлені як великі меблеві фабрики, відомі покупцям за назвами, так і 

безліч невеликих фірм-виробників меблів. Ринок меблів є одним з найбільш 

конкурентних.  

Нами здійснений ринкових аналіз окремих видів меблів. Побутові меблі. 

Обсяги продажів побутових меблів залежать від рівня життя споживачів. При 

низьких доходах споживачів продажі в секторі побутових меблів знижуються. 

В останні роки відзначався найнижчий показник попиту «меблів на заміну», – 

коли покупець замінює меблі в квартирі на нові. Середній термін служби 

побутових меблів – 10 років.  

Офісні меблі. Продаж офісних меблів залежать від зростання 

підприємництва, відкриття нових офісів і зростання компаній. Основні покупці 

офісних меблів - організації, які знову утворюються і обладнають офіс «з нуля», 

та організації, які зростають (вони купують дорожчі меблі). У середньому 

підприємства купують офісні меблі 2 рази за 4 роки. Керівники підприємств 

воліють купувати меблі для офісу безпосередньо у виробників.  

Продаж спеціальних меблів залежить від розвитку сфери послуг та 

торговельної інфраструктури.  

Нами здійснена характеристика меблів за ціновою категорією. Елітні 

меблі, дорогі меблі - такі меблі купують споживачі з високим доходом. Тут 

немає великих обсягів продажів, крім того, розвинений сектор авторських 
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меблів. Основні характеристики елітних меблів, - це висока якість, натуральна 

сировина, популярність торгової марки. На ринку дорогих меблів висока 

конкуренція, значні витрати на просування і рекламу. В основному елітні і 

дорогі меблі продається через меблеві салони. 

Обсяги продажу меблів середньої цінової категорії ростуть, оскільки 

основні покупці – це люди із середнім доходом. Такі меблі в основному 

продається через меблеві магазини. 

Обсяги продажу дешевих меблів падає, оскільки споживачі орієнтуються 

на більш високу якість, і готові платити дещо більше, тобто купувати меблі 

середньої цінової категорії. Дешеві меблі продаються через найрізноманітніші 

канали розповсюдження, крім меблевих салонів [2].  

В цілому, на світовому ринку, обсяг меблевої продукції, що виготовляється 

на сьогоднішній день в Україні, становить не більше 0,2 % світового річного 

випуску. Підписання Угоди про асоціацію з ЄС і довгоочікуваний безвіз 

мотивували компанії освоювати європейський ринок. Необхідно зазначити, що 

щорічний приріст експорту продукції за кордон складає 25-30 %. Для 

порівняння, наведемо дані з інших країн світу. Незмінним лідером на арені 

меблевої промисловості залишаються США, щороку вони виготовляють меблі 

на суму 45,4 млрд. євро, що становить 20,5 % світового випуску. Другу 

сходинку лідерства на світовому ринку (першу в Європі) зайняла Італія – 20,4 

млрд. євро, що становить 9,2 % від річного виготовлення меблів. Цю ж позицію 

розділяє з нею Німеччина (20,1 млрд. євро, 9,1 %), за ними йдуть Китай (19,5 

млрд. євро) і Японія (16,3 млрд. євро). 

Український ринок сьогодні ділять такі великі виробники і продавці 

меблів, як «Меркс», «Енран», «Ліга-Нова», «Прогрес», «Аматі», Narbutas & Ko , 

«Снайт», «Екмі», «Новий стиль», «Офіс Солюшнз» і «Артметаллфурнітура». 

При цьому дати точну статистику своїх ринкових часток самі компанії не 

можуть, оскільки ринок сильно роздроблений між виробниками, а офіційна 

статистика не відповідає дійсності. За даними учасників ринку, обсяг продажів 
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меблів в минулому році склав більше 1,3 млрд. доларів, темпи зростання в 

середньому становить 15 %.  

Найдинамічніше розвивається ринок домашніх меблів. Цьому сприяє 

збільшення будівництва житла та підвищення платоспроможності населення 

[3]. І якщо на ринку домінує вітчизняний виробник, то в сегменті дорогий 

ексклюзивних меблів імпорт свої позиції не здав. Головна причина тому – 

відсутність дизайнерських розробок. Українські меблі в цьому істотно 

поступаються імпортним, так як популярні кілька років у Європі стилі техно і 

хай-тек наш ринок освоює тільки зараз. До того ж більша частина українських 

виробників випускає лінійки ідентичної колірної гами, вироблені з одних і тих 

самих матеріалів та комплектувальних, оскільки закуповують їх в одних 

постачальників. Ось і виходить, що конкурувати із західними виробниками 

Україна зможе тільки за ціною та обслуговуванням. Розуміння цього змусило 

меблевиків переглянути своє ставлення до організації роздрібної торгівлі. У 

моду увійшли гіпермаркети меблів, великим попитом користується і продаж 

через інтернет.  

З-поміж найпопулярніших інтернет-магазинів меблів в Україні – «Диваны 

для нирваны», «Файні меблі», «Мебелис», «Дубок», «Софино», «Мебельок», 

«Табуретка» тощо. Українські меблі раніше здавались спрощеною версією 

італійських та іспанських моделей. Відсутність хорошої дизайнерської школи 

тягне за собою відставання нашого ринку від європейського як мінімум на два 

роки. Кожна компанія довго ростить своїх фахівців, які навчаються в 

основному на меблевих виставках в Мілані, Кельні і Франкфурті.  

Виробники, що працюють у високому і середньому ціновому сегменті, 

застосовують німецькі, австрійські та італійські матеріали, а для виробництва 

меблів в дешевому сегменті купуються польські та китайські комплектуючі. 

Використовувати фурнітуру українського виробництва меблеві компанії не 

хочуть, оскільки її вартість не відповідає якості товару. Виробникам меблів 

простіше і дешевше (навіть з урахуванням митних та транспортувальних 

витрат) привезти дві товарні одиниці за кордону за ціною одного вітчизняного 
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вироби. Іноземні меблеві компанії, що працюють на нашому ринку, 

користуються послугами західних дизайнерів, що дозволяє уникнути проблем 

вітчизняних виробників.  

Вітчизняні компанії намагаються скоротити термін доставки готових 

меблів до двох тижнів, тоді як на виготовлення і доставку імпортних меблів йде 

не один місяць. Крім цього, більшість українських меблевих компаній 

пропонують комплексне рішення дизайну приміщення: від підбору кольору 

стін до розстановки меблів.  

Отже, український ринок меблів постійно розвивається і вдосконалюється. 

Однак основними факторами, що його гальмують є: 

– низький рівень НТП і технологій виробництва; 

– не високий рівень якості продукції, що випускається; 

– конкуренція з боку іноземних виробників; 

– відсутність сучасного дизайну моделей; 

– низький рівень попиту через невисоку купівельної спроможності 

споживачів. 

Великою перевагою українських виробників є низька вартість предметів 

меблів, завдяки чому вітчизняні меблі можуть конкурувати з імпортними 

товарами. Українські виробники зможуть зміцнити свої позиції на 

вітчизняному ринку і можливо навіть за кордоном, якщо вирішать основні 

проблеми у виробництві меблів і усунуть всі гальмуючі фактори. 
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СТАН РИНКУ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ В УКРАЇНІ 

В статті проведено дослідження стану та тенденцій розвитку українського 

ринку товарів легкої промисловості, зокрема жіночого одягу, визначено 

перспективи і шляхи відновлення легкої промисловості України.  

Ключові слова: легка промисловість, внутрішній ринок, жіночий одяг, 

проблеми та протиріччя внутрішнього ринку жіночого одягу. 

Ринок товарів легкої промисловості є традиційним ринком і загалом 

характеризується тенденцією до спаду, навіть у світовому розрізі. Спад у 

виробництві товарів легкої промисловості у більшості розвинутих країн – 

стратегічних партнерів України – зумовлений перенесенням виробництва 

більшості товарів легкої промисловості у країни з дешевою робочою силою.  

В умовах карантину та унеможливлення імпорту деяких груп товарів, 

утворилась низка проблем у роздрібній торгівлі непродовольчими товарами, 

зокрема жіночим одягом. Щоб не збанкрутувати, сучасні магазини пропагують 

продаж через інтернет-ресурси, сайти, пропонують безконтактні кур'єрські 

доставки. Переважна орієнтація на розвиток важкої індустрії спотворила 

структуру всієї економіки [1]. 

Питаннями визначення стану, проблем та перспектив розвитку легкої 

промисловості займалися аналітики «Асоціації Укрлегпром»; науковці І.І. 

Поліщук та В.В. Шарко; Л.Е. Касьян; Т.В. Левковська; І.Б. Плотніченко та інші. 

У публікаціях вітчизняних учених значна увага приділяється питанням 

аналізу стану та визначенню проблем легкої промисловості України. 

Безумовно, протягом усього періоду від набуття Україною незалежності 
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відбувається постійне падіння обсягів виробництва товарів легкої 

промисловості. За умови зниження купівельної спроможності населення товари 

вітчизняного виробництва заміщуються більш дешевими китайського 

походження.  

У зв’язку з вище викладеним тема дослідження актуальна. 

Завданням даної статті є дослідження розвитку українського ринку товарів 

легкої промисловості та визначення перспектив і шляхів відновлення легкої 

промисловості України.  

Індустрія жіночого брендового одягу, як і всі інші галузі бізнесу, дуже 

стрімко розвивалася в 2016-2018 році. В цілому в Україні спостерігається 

найбільший попит на жіночий одяг, але сегмент чоловічого одягу також має 

значну частку на ринку.  

Основу на ринку України складають бренди економсегменту. Значну нішу 

в 2017-2019 рр. серед популярних ритейлерів брендового одягу в Україні 

зайняла Туреччина (частка турецьких брендів на українському ринку зросла з 

8-9 % (2018 рр.) до 15 % на поточний момент [1]. Причина популярності 

турецьких магазинів, перш за все, демократичні ціни і доступність магазинів в 

багатьох ТРЦ, що є в більшості регіонів України. Найпопулярнішими брендами 

жіночого одягу в 2019 році були Vovk, H&M, Zara, Next та інші [5]. 

Високі ціни в магазинах брендового одягу в Україні – одна з тенденцій 

українського ринку одягу. Одяг, взуття та аксесуари від відомих брендів в 

магазинах України коштують дорожче в порівнянні з аналогами, які можна 

придбати в країнах ЄС. Таку цінову політику ритейлери пояснюють декількома 

факторами: по-перше, високі імпортні ставки в Україні на ввезення зарубіжного 

одягу, по-друге, високі орендні ставки.  

Український fashion-ритейл жіночого одягу має великий потенціал для 

відомих брендових ритейлерів. По-перше, це одна з найбільших країн Європи, з 

великою кількістю населення, а, значить, і великою кількістю потенційних 

клієнтів для продажу брендового одягу. Крім цього, український ринок є 
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ненасиченим, за кількістю відомих брендових ритейлерів, в даний момент на 

ринку присутні лише 28 % від усіх відомих світових брендів [1].  

Галузь української легкої промисловості має позитивно зростаючий 

потенціал для змін за рахунок фінансового або податкового стимулювання з 

боку Уряду.  

Відповідно до Податкового Кодексу України підприємства легкої 

промисловості, які працюють за давальницькими схемами, звільнені від сплати 

податку на прибуток на 10 років. Це означає, що приблизно 80 % іноземних 

фірм мають можливість постачання сировини, дизайнерських розробок, 

обладнання на 90 % вітчизняних швейних фабрик. У такий спосіб вони, не 

започатковуючи виробництва або представництв на території України, через 

складності оформлення відповідних документів, виготовляють продукцію, яка 

пропонується під брендами, за рахунок дешевої та висококваліфікованої 

робочої силу. Позитивним у їх роботі є забезпечення українських підприємств 

ринками збуту. Європейські замовники спочатку вивозять готову продукцію, а 

потім увозять та реалізують за набагато вищими цінами, позиціонуючи її як 

імпортний товар.  

Згідно оцінок Асоціації «Укрлегпром», станом на 2019 рік в Україні 

налічується 2518 компаній легкої промисловості. Виробництво вітчизняної 

легкої промисловості значно зменшилось у порівнянні з двома попередніми 

роками. У відсотковому співвідношенні імпорт за 2017 рік склав 11,5 %, 

експорт 13,4 %, виробництво 7,2 %; за 2018 рік імпорт склав 18 %, експорт 11,7 

%, власне виробництво – 2,3 %; за 9 місяців 2019 року імпорт склав 17,4 %, 

експорт – 2,7 %, власне виробництво – 10,3 [6].  

Дана статистика дає змогу зробити критично негативний висновок про 

власне виробництво в Україні, значення нижче нуля відображають неефективну 

роботу потужностей та  використання робочої сили [2]. Через підтримку 

співпраці з іноземними компаніями вітчизняний виробник не має змоги 

розвиватися та працювати рентабельно. Вітчизняний виробник не може 

конкурувати з дешевою імпортною продукцією, якою перенасичений ринок.  
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За оцінками Асоціації «Укрлегпром» ринок легкої промисловості України 

насичений продукцією підприємств Європи та країн Сходу (китайського та 

турецького виробництва). Імпортер отримує відшкодування податку на додану 

вартість від країни, з якої відбувається імпорт, а в Україні при ввезенні 

продукції сплачує тільки 10 % від вартості. В результаті різниці при сплаті ПДВ 

оптовому торговцю вигідніше купувати імпортний, а не український одяг.  

Митна вартість одягу і взуття є заниженою: в середньому жіночий костюм 

– 3,17 дол. США, шкіряне взуття – 8,35 дол. США [8]. Одягатися на середньому 

та вищому рівні набагато дешевше за кордоном – в бутіках таких столиць моди, 

як Париж, Мілан, Рим, у країнах Сходу – навіть при оплаті трансферу, візи та 

перебування.  

Європейські виробники одягу розробили дієву систему збуту продукції, 

яка не користувалася попитом у новій колекції. Її сутність полягає в тому, що 

бренди, які в Україні мають імідж шикарного та елітного одягу (Chopin, Tommy 

Hilfiger, Guess, Victoria`s Secret), який середньостатистичний громадянин не має 

можливості купувати, розпродуються на аутлетах та на сайтах зі зниженими 

цінами.  

Дослідження Державної служби статистики у другому кварталі 2019 року 

показали, що у кожній українській родині на продовольчі товари, в тому числі 

одяг, витрачається 31,1 % від місячного бюджету, в той час, як увесь бюджет на 

споживчі витрати становить в середньому 8036 грн. на місяць, 31 % з яких 

становить – 2491,16 грн. Слід враховувати зміну сезону та потребу (або 

непотребу) оновлювати гардероб щомісячно. Дана грошова сума є критично 

недостатньою для забезпечення одягом родини, яка в середньому складається з 

3-4 чоловік [4].  

Можна зробити висновок, що фабрики, які використовують найновіше 

обладнання та технології, все одно не можуть забезпечити український ринок 

лише вітчизняним одягом через те, що ціна є надто високою, і тут знову 

перемагає дешевий імпортний одяг, якому українські жінки надають перевагу 

не оцінюючи його з якісного боку, а лише надаючи перевагу доступній ціні. 
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Укрлегпром займає 2-ге місце за потенціалом виробництва для європейського 

ринку одягу і поступово нарощує свою потужність, і цьому є декілька причин. 

По-перше, онлайн-купівлі вимагають швидкої та надійної відповіді. 

Безпосередня близькість до Європи, укладена угода про ПВЗВТ з ЄС та 

схвалена ініціатива «ПанЄвро-Мед Зона» дають явну перевагу перед 

виробниками в Центральній Азії та на Далекому Сході [6].  

По-друге, онлайн-постачальники зазвичай розміщують дрібні замовлення, 

щоб уникнути необхідності складування та накопичення товарів, які не 

продаються, водночас вітчизняне виробництво одягу та взуття орієнтоване на 

невеликі партії.  

Не менш перспективним є і внутрішній ринок, адже Україна займає 2-ге 

місце у світі за прогнозованими темпами росту внутрішнього ринку одягу на 

2019-2022 роки. Згідно з неформальним опитуванням експертів, проведеним 

Агенцією сприяння імпорту до ЄС Міністерства закордонних справ 

Нідерландів (CBI), Україна – друга за рейтингом країна з найбільшим 

потенціалом сорсингу для європейського сектору одягу. Після України йдуть (у 

порядку зниження привабливості) Сербія, М’янма (Бірма), В’єтнам і Таїланд.  

Обсяг споживання товарів легкої промисловості України станом на 2018 

рік становив 170 млрд. грн. і перебував на другому місці, при цьому на частку 

вітчизняних виробників припадає лише 11 % товарів.  

Експортерам-українцям слід знати, що експорт нової продукції 

відбувається в основному за рахунок заміщення існуючого обсягу споживання 

на цільовому ринку. Потенціал такого заміщення (англ. Substitution Potential) 

залежить, головним чином, від демографічних характеристик цільового 

сегменту ринку (зокрема, віку, доходу, статі, рівня освіти покупців) та ін. Різні 

сегменти ринку можуть виявляти різну чутливість до різних матеріалів і 

дизайну. Наприклад, молодь із середнім/високим рівнем освіти, імовірно, 

купуватиме високоякісні товари, виробництво яких чинить найменший вплив 

на довкілля й гарантує дотримання прав працівників, М’янма т. зв. сталі (англ. 

Sustainable) товари.  
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У преміум-сегментах ринку одяг є предметом розкоші: він конкурує за 

бюджети споживачів із пристроями (смартфонами, планшетами тощо) або 

іншими предметами розкоші. Тому бажано, аби українські постачальники 

знали, на який сегмент вони спрямовані, та що є важливим для відповідної 

групи споживачів.  

Це поглибить розуміння конкурентної позиції експортера (постачальника) 

і може підштовхнути до розробки пропозицій одягу з інтегрованими 

електронними пристроями («розумного» одягу). Зразки «розумного» одягу: 

бюстгальтер Victoria’s Secret із вбудованим датчиком серцебиття; шорти Lumo 

Run із вбудованим пристроєм і датчиками, які вимірюють і фіксують 

біомеханіку руху та подають звукову інформацію бігуну під час бігу; лосини 

LikeAGlove вимірюють форму тіла й допомагають купувати одяг ідеального 

розміру; сорочка та шорти Athos мають вбудовані сенсори EMG для 

вимірювання частоти серцебиття, дихання й навіть м’язової діяльності.  

Експерти відзначають поступове зростання споживчого попиту на одяг і 

взуття українського виробництва. Згідно зі статистикою, приріст обсягів 

виробництва національних компаній склав цього року близько 3 %, а за 

минулий рік в легку промисловість країни було інвестовано близько одного 

мільярда гривень.  

На думку фахівців, такі тенденції обумовлені кількома чинниками [7]. Це 

розміщення держзамовлень Міноборони на вітчизняних підприємствах, вихід 

на нові зарубіжні ринки збуту, особливо товарів категорії «преміум», а також 

підвищення внутрішнього споживання і розвиток багатоканальності продажу. 

Сприяє популяризації українських товарів і постійна участь підприємств у 

профільних вітчизняних та міжнародних виставках. Для них це хороша 

можливість не тільки дізнатися про модні та професійні тенденції у світі, але й 

представити свою продукцію вітчизняному споживачеві та потенційним 

замовникам з-за кордону.  

Для ринку товарів легкої промисловості України є характерними такі 

тенденції: 
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– стійка негативна динаміка виробництва товарів легкої промисловості у 

натуральному вираженні; 

– значна питома вага толінгових операцій у виробничій діяльності 

українських підприємств легкої промисловості; 

– переважання імпорту над експортом товарів легкої промисловості, що 

зумовлює імпортозалежність цієї галузі; 

– незабезпеченість внутрішньої потреби у товарах легкої промисловості за 

рахунок власного виробництва; 

– незначна кількість власних відомих брендів, що випускають товари 

легкої промисловості; 

– низька частка інноваційної та високотехнологічної продукції у структурі 

виробництва легкої промисловості України [3].  

Таким чином, хоча за багатьма статистичними показниками український 

ринок жіночого одягу лідирує навіть серед найкращих країн Європи за 

показниками співвідношення якості до ціни, Україні потрібно багато 

працювати над майбутнім розширенням виробництва сировини та надання 

більшої кількості робочих місць, що дозволить вітчизняним фабрикам 

виготовляти у декілька разів більше жіночого одягу та допоможуть оптовим 

торговцям та нефраншизним магазинам відмовитись від імпортних товарів.  
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ ФРУКТОВО-ЯГІДНИХ 

КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 

Досліджено ринок фруктово-ягідних кондитерських виробів в Україні та 

особливості його функціонування. Визначено основних учасників ринку та 

динаміку обсягів виробництва за останні три роки. Проаналізовано експортно-

імпортний стан галузі. Визначено основні проблеми та запропоновано 

перспективні напрями розвитку.  

Ключові слова: фруктово-ягідні кондитерські вироби, ринок кондитерських 

виробів, експорт кондитерських виробів, імпорт кондитерських виробів, 

крафтові виробники, нішова продукція. 

Сучасний ринок кондитерських виробів займає одну з найвагоміших і 

багато об'ємних ніш. Протягом уже багатьох років цей ринок набирає все 

більші обсяги і поліпшує свої показники, як в межах території України, так і за 
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кордоном. Конкуренція серед виробників кондитерських виробів постійно 

зростає, що пояснюється великою прибутковістю цієї галузі [10]. 

Володіючи унікальними смаковими якостями і високою харчовою 

цінністю, кондитерські вироби є досить затребуваними серед споживачів. 

Особливим попитом користуються фруктово-ягідні кондитерські вироби, 

завдяки включенню в рецептурний склад плодів і ягід, вони мають значно вищу 

біологічну та лікувально-профілактичну цінність. Також ці вироби 

забезпечують споживача вуглеводним комплексом, вітамінами та іншими 

цінними складовими речовинами, котрі в свіжому вигляді не підлягають 

тривалому зберіганню [4]. 

Сьогодні для кондитерської промисловості залишається актуальним 

забезпечення потреб народного господарства і населення у високоякісній 

продукції з мінімальним вмістом цукру, штучних ароматизаторів і барвників. 

Тому інтерес до виробництва фруктово-ягідних кондитерських виробів, як 

продукту більш корисного і натурального невпинно зростає [4]. 

Цілями даної статті є теоретичний аналіз ринку фруктово-ягідних 

кондитерських виробів в Україні, виявлення проблем та перспектив його 

розвитку в сучасних умовах. 

Дослідження галузі кондитерської промисловості України відображеного у 

працях вчених, таких як Бассова О.О., Мартиновський В.С., Шашина М.В., 

Кроніковський Д.О., Мозгова О.І., Поліщук І.І. та ін.  

Україна відрізняється сприятливими кліматичними і погодними умовами, 

що сприяють активному вирощуванню великої кількості фруктів і ягід. Так, в 

нашій країні відзначаються високі врожаї яблук (близько 55 % від загального 

обсягу зборів фруктів і ягід), груш, слив та вишень (в середньому, вони 

займають по 8% виробництва). З географічної точки зору, найвища врожайність 

припадає на Вінницьку, Хмельницьку та Чернівецьку області [3]. 

Ринок фруктово-ягідних кондитерських виробів в Україні має низку 

особливостей, до яких відносяться:  
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– сезонність виробництва (пік виготовлення продукції припадає на другу 

половину літа і початок осені);  

– кризові явища в економіці, які провокують зменшення виробничих площ, 

скорочення витрат на добрива та засоби захисту рослин, а також якісний 

посадковий матеріал;  

– зменшення обсягів закупівель перероблених фруктів підприємствами, які 

використовують їх у виробництві продуктів харчування; 

– конкуренція з представниками поза промислового сектора, оскільки в 

нашій країні джеми, варення та інші заготовки з фруктів часто проводяться в 

домашніх умовах; 

– еластичність попиту на фруктово-ягідні кондитерські вироби. Вони не є 

продуктом першої необхідності, тому підвищення рівня цін і зниження 

купівельної спроможності призводить до зменшення попиту [3, 7]. 

На сьогодні, виробництво джему, варення і інших виробів кондитерської 

промисловості є матеріально привабливим для вітчизняних і закордонних 

інвесторів і бізнесменів. Вони все більш активно вкладають гроші і 

відкривають нові господарства. Шалений інтерес пов'язаний з високою 

рентабельністю і широкими можливостями для експорту даної продукції [11].  

Важливе значення для галузі переробки плодів має розвиток сировинної 

бази і зниження собівартості свіжих плодів. 

Починаючи з 2015 року, щорічне  зростання врожаю плодово-ягідних 

культур в Україні досягає 10-30 %, а виробництво цукру є однією з топових 

галузей агрокомплексу. За даними експертів, Україна може виробляти до 3 млн. 

т цукру на рік. Однак для цього потрібна модернізація виробництва [1, 2]. 

Левову частку (близько 70 %) площі садів серед плодово-ягідних 

насаджень займають яблука. У 2019 році їх валовий збір склав 1180 тис. т, 

зважаючи на загальний обсяг виробництва усіх плодово-ягідних культур – 2119 

тис. т. За ними ідуть кісточкові: вишні, сливи, черешні, абрикоси і персики (590 

тис. т). Серед ягід першість належить полуниці і суниці, далі йде малина, 
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ожина, смородина. Обсяг виробництва ягідних культур у цьому ж році становив 

131 тис. т (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структура виробництва плодово-ягідних культур у 2019 

році [13] 

 

Виробництво фруктово-ягідних кондитерських виробів на ринку України є 

конкурентоспроможним. Його забезпечують понад 80 вітчизняних 

підприємства, що свідчить про прибутковість даного бізнесу. 

Ринок перероблених фруктів і ягід в Україні чітко структурований і 

контролюється переважно кількома великими виробниками, які мають 

можливість переробляти власну сировину. Основними гравцями є 

підприємства, які представлені такими торговельними марками: «Верес», 

«Ніжин», «Гайсин», «Руна», «Еммі», «Чумак», «Дари ланів». Ці виробники 

займають стабільну позицію на ринку, мають постійного покупця, а також тісно 

співпрацюють з закордонними компаніями [12]. 

Все більше ринок цукристих кондитерських виробів заповнюють нові 

фабрики з виробництва, а також  місця зі збуту продукції. Популярність на 

продукти українського походження привернула увагу представників малого 

бізнесу, спричинивши появу невеликих кустарних підприємств. Разом з тим, 
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пристойну частку в обсягах їх виробництва зайняли саме варення, джеми, 

повидло. Нішова позиція на ринку дозволила невеликим кустарним 

підприємствам вибудувати вдалу стратегію позиціонування бренду і знайти 

свого споживача [9]. 

Серед крафтових виробників цієї продукції можна виділити наступних: 

гастромайстерня «Confiture», «Mamaolikoli», «Смачні потоки», «Merry Jams», 

«Endorfine Jam» та багато інших [15]. 

Мережі супермаркетів випускають свої власні лінійки джемів. Наприклад, 

для мережі «Фуршет» джем виробляє ТОВ «Гопак», для METRO – «Асканія-

Пак». Ця продукція відрізняється невисокою ціною і простим спектром смаків 

(вишня, полуниця, абрикос тощо) [8].  

Обсяги вітчизняного виробництва фруктово-ягідних кондитерських 

виробів в Україні за останні роки показують позитивну динаміку і цілком здатні 

задовольнити потреби населення. 

За даними Державної служби статистики, у 2019 р. в Україні було 

виготовлено 87,8 тис. т джему, варення, повидла, конфітюру і мармеладу, що на 

38 % більше обсягів попереднього року (рис.2). 
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Рисунок 2 – Динаміка обсягів виробництва фруктово-ягідних 

кондитерських виробів в Україні за 2017-2019 рр. [5] 
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Падіння купівельної спроможності населення з 2014 р. значно зменшило 

обсяги продажу переробленої фруктово-ягідної продукції високого і середнього 

цінових сегментів [3].  

Основними чинниками, які впливають на ціну є такі: сировина, упаковка 

(значна частина споживачів віддає перевагу скляній тарі як більш екологічній), 

сезонний характер збуту (взимку за зменшення пропозиції попит зростає, і 

відповідно підвищується ціна), перехід частини населення на приготування 

власної продукції, що знизило ємність ринку і одночасно спровокувало 

зростання ціни на сировину та упаковку. Наразі ціна однієї баночки варення 

масою 400 г становить 37-160 грн., а ціна варення імпортного виробника 

коливається від 40 до 280 грн., масою 44 г і 270 г відповідно [4]. 

Споживачем виступає переважно міський житель з рівнем доходу середній 

і вище середнього. В основному це жінки від 25 до 55 років. Чоловіки рідше 

купують таку продукцію. Основним фактором вибору є якість продукції. 

Українські споживачі віддають перевагу такій лінійці смаків: полуниця, 

абрикос, персик і вишня, яблуко [8]. 

На сучасному етапі ринок кондитерських виробів України (внутрішній і 

зовнішній) відмічається високим рівнем конкуренції. В таких умовах 

підприємства намагаються збільшити попит не тільки на уже відомий товар, але 

й освоїти випуск нової продукції, створити особливий асортимент. 

Внутрішня конкуренція спостерігається переважно серед вітчизняних 

виробників. Звичайно імпортні вироби користуються неабияким попитом серед 

населення нашої країни, але вони відрізняються високою ціною, яка 

розрахована на категорію високо спроможних споживачів [10]. 

За 2017-2019 роки поставки імпортного джему, варення зросли і 

становлять в середньому 10 % від сумарного обсягу реалізованої продукції 

(табл. 1). 

Сьогодні 50 % асортименту переробленої фруктово-ягідної продукції 

магазинів займають саме імпортні джеми. 
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Таблиця 1 – Імпорт фруктово-ягідних кондитерських виробів в 

Україну за 2015–2019 рр. [14] 

Роки 
Імпорт 

Обсяг, т Частка  в обсязі реалізованої продукції, % 
2015 4650 9,5 
2016 4023 7,6 
2017 5212 11 
2018 7546 11 
2019 6718 7,3 

 

Їх перевагою є відсутність в рецептурі цукру, широка різноманітність 

смаків за рахунок добавок, оригінальність дизайну [8].  

На вітчизняному ринку найбільшими імпортерами фруктово-ягідних 

кондитерських виробів є Німеччина, Туреччина, Польща, Франція, Іспанія, 

Греція, Еквадор [6]. 

В Україні можна купити продукцію таких компаній: 

– французька «Jardin Bio» (сертифіковані органічні джеми); 

– французька «Bonne Maman» (джеми, зварені за традиційними 

рецептурами); 

– ізраїльська «Hadarom» (джеми з низьким вмістом цукру і лінійкою на 

фруктозі);  

– грецька «Золоте Яблуко» (традиційні грецькі конфітюри); 

– грузинська «Kula» (великий вибір джемів, є кошерна і діабетична 

лінійки); 

– польська «Helcom» (13 видів джемів, серед яких апельсиновий і 

ананасовий); 

– німецька «Zorbiger» (класичні джеми і конфітюри по сімейними 

рецептами сім'ї Zuegg) [12]. 

Експортний потенціал України невеликий, лише 5 % від обсягів власного 

виробництва. У 2019 році частка експорту фруктово-ягідних кондитерських 

виробів, порівняно з попередніми роками, збільшилась тільки на 10 % (табл. 2).   

Закордонні поставки здійснюють в основному в Європу: Білорусь, 

Молдова, Ізраїль, Польща, Грузія [6].  
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Таблиця 2 – Експорт фруктово-ягідних кондитерських виробів з 

України за 2015-2019 рр. [14] 

Роки 
Експорт 

Обсяг, т Частка  від обсягів власного виробництва, % 
2015 2055 4,4
2016 2892 5,6
2017 2693 6
2018 2686 4,2
2019 2948 3,4

Поточний стан справ у кондитерській промисловості, а саме: динаміка 

збільшення обсягів вітчизняного виробництва варення і джему, зростання 

попиту та високий рівень цін в Європі на дану продукцію. Усе це створює 

сприятливі умови для виходу України на більш масовий європейський ринок. 

Перевагою українського виробника є також невелика відстань і можливість 

швидкої доставки [7].  

Актуальними питаннями на сьогоднішній день для фруктово-ягідної 

кондитерської промисловості є: необхідність значного підвищення якості 

продукції, харчової цінності, використовуючи цукрозаміннники, а також 

розширення асортименту та створення креативної упаковки [11]. 

Перспективні напрями розвитку ринку даної продукції можна окреслити 

такі: 

– підтримка кустарного виробництва (невеликих домашніх підприємств).

Через більш високу ціну власного продукту вони не є конкурентами великим 

компаніям, проте будуть розвивати нішеву продукцію; 

– стратегія об’єднання – основні учасники ринку фруктово-ягідних

кондитерських виробів можуть боротися з падінням обсягів продажів шляхом 

спільної реклами з іншими ТМ; 

– участь у виставках і ярмарках, які допоможуть знайти нових покупців.

Найбільш популярні в Україні ярмарки: «В пошуках made in Ukraine» і 

«ВсіСвої», серед міжнародних - виставка «The International Sweets and Biscuits 

Fair»; 
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– орієнтація на європейський й американський ринок нішевих продуктів 

Особливу увагу слід звернути на Польщу, Канаду, Німеччину та інші країни, де 

велика українська діаспора і продукція нашого виробника є затребуваною; 

– перепрофілювання виробництва варення і джемів. Замість випуску 

порційної продукції налагодити пряме постачання джемів для великих 

хлібобулочного підприємств, або виготовлення продукції в баночках суто для 

сфери рітейлу HoReCa [4, 10, 12].   

Отже, аналіз стану ринку фруктово-ягідних кондитерських виробів в 

Україні показав, що ця галузь є досить потужною і набуває все більшого 

розвитку. Щорічно нарощуються обсяги виробництва продукції; зростає 

кількість нових виробників, зокрема з’явилися невеликі кустарні підприємства. 

Виробництво вітчизняних фруктово-ягідних кондитерських виробів є 

конкурентоспроможним, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Україна має достатню сировинну базу, продукція нашого виробника набуває 

все більшої популярності і має ряд переваг. Проте, аби зайняти стійку позицію, 

як виробника високоякісної нішевої продукції підприємствам потрібно не 

тільки удосконалити виробництво, покращити якість, а й запровадити новинки 

(гурманські смаки, індивідуальні бренди, креативна упаковка). 
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галузі. Визначено основних виробників та їх рейтинг на ринку. Проаналізовано 

основні проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення. 
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Українські солодощі добре відомі споживачам як нашої країни, так і за 

кордоном. Про визнання вітчизняної продукції говорить факт потрапляння 

українських виробників Roshen, Konti і «АВК» до світового рейтингу, 

складений спеціалізованим виданням Candy Industry. Крім того, на вищих 

сходинках цього топа присутні міжнародні компанії Mondelez International і 

Nestle, які володіють українськими торговими марками «Світоч» і «Корона» 

відповідно [2]. 

Аналітиками Pro-Consulting був проведений аналіз ринку цукерок в 

Україні. В ході дослідження було охарактеризовано основні тенденції розвитку 

ринку, проаналізовані обсяги виробництва, визначені й охарактеризовані 

основні оператори, що виробляють цукерки в Україні, проведена 

структуризація основних конкурентів на ринку за популярністю серед 

споживачів. Отримані результати дали змогу зрозуміти, які компанії 

позиціонують себе як законодавці ринку даної галузі, дали можливість 

проаналізувати нові можливості, щодо збутової політики зокрема не лише на 

території України, а й за її межами. Також, можна сказати, що дослідження 

безпосередньо самого споживчого ринку, дає можливість для оптимізації 

товарного асортименту тої чи іншої групи цукерок, що позитивно відзначиться 

на показниках реалізації товару [3]. 

Аналізу ситуації на кондитерському ринку присвячено багато робіт 

науковців: Волкова В.П., Кузьменко Л.В., Ткаченко О.М., Закревської Л.М., 

Лагоди Т.В. та інших. Проте у більшості досліджень мова іде про галузь і 

проблеми її розвитку до 2014 року, але останнім часом ситуація на 

кондитерському ринку продовжує зазнавати змін. 

Мета статті – проаналізувати особливості розвитку ринку цукеркових 

кондитерських виробів в Україні за останні роки, визначити основні проблеми і 

можливості для подальшого розвитку. 
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В Україні ринок цукеркових виробів сформувався досить давно. Даний 

сегмент характеризується високим рівнем конкуренції і великою кількістю 

кондитерських компаній, що обумовлює широкий асортимент продукції, що 

динамічно оновлюється і формується потребами споживачів. 

Дві третини всього ринку і три чверті експорту контролюють: «Roshen», 

«АВК», «Конті», «Світоч» (Nestle), «Монделіс Україна», «Бісквіт-Шоколад», 

«Житомирські ласощі», «Полтавакондитер». Регулярно проводяться 

опитування про переваги споживачів. Улюбленцями серед цукерок є горіхові. 

Арахіс, фундук, кешью, волоський горіх - лідери начинок. Серед батончиків на 

першому місці Snickers, за ним йдуть «KitKat», «Bounty», «Nuts», «Mars» и 

«Twix», «Lion» і «Aero». 

Виходячи з аналітичних і статистичних даних, ринок цукеркових виробів в 

Україні був розділений у відсотковому співвідношенні наступним чином рис.1. 

 

Рисунок 1 – Сегментація вітчизняного ринку кондитерських виробів 

між виробництвами  

 

Проте, політична і, як наслідок, економічна ситуація, в якій опинилася 

Україна, привела до закриття ряду ключових фабрик галузі, необхідність 

різкого переорієнтування зовнішньоекономічної діяльності, скорочення 

споживання і, як результат, виробництва. Разом з тим, тенденції до споживання 



87 

нових продуктів закликають виробників до розширення асортименту. Основні 

показники ринку цукерок у 2017-2019 рр. в натуральних показниках зазначено 

в табл. 1.  

Таблиця 1 – Основні показники ринку кондитерських виробів 2017-

2019р. в натуральному виробництві, тис. т [2] 

Основні показники ринку Роки 
2017 2018 2019

Виробництво, тис. т 907,26 884,08 1087,41
Експорт, тис. т 240,90 254,57 259,66
Імпорт, тис. т 46,71 58,36 66,53
Ємкість ринку, тис. т 713,07 687,86 894,29
Темп приросту, % -2,55  +18 

Хоча кондитерські вироби популярні серед населення нашої країни, вони 

все ж не є продуктами першої необхідності. При падінні купівельної 

спроможності українці скорочують витрати на цукерки – менше купують або 

вибирають більш дешевшу продукцію. 

Ситуацію щодо пониження показників виробництва, а також експорту і 

імпорту можна було спостерігати протягом декількох років з 2014 по 2018, коли 

криза на внутрішньому ринку супроводжувалася проблемами з експортом через 

загострення відносин з Росією. Ситуація показала тенденцію до початку 

відновлення обсягів у 2019 році, що ознаменувався зростанням виробництва 

кондитерських виробів. Дані про динаміку експорту шоколадних цукерок 

виробів з України в натуральному вираженні у 2013-2018 рр. наведені на рис. 2 

Рисунок 2 – Дані про динаміку експорту шоколадних цукеркових 

виробів з України в натуральному вираженні у 2013-2018 рр., тис. т [1] 
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На українських прилавках переважає продукція вітчизняних виробників. 

Вона більш приваблива для співвітчизників за співвідношенням ціна-якість. 

Зарубіжні бренди представлені в основному в сегментах шоколаду і виробів з 

нього верхнього цінового діапазону. Детальніше структура ринку цукеркових 

виробів показана на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Структура ринку цукерок в розрізі сегментів [2] 

 

В основному цукерки відносяться до продуктів спонтанного попиту. 

Характерним прикладом такого товару є шоколадні батончики. Для 

стимулювання їх продажів виробники приділяють велику увагу дизайну 

упаковки, рекламі і розміщення торгових точок в місцях скупчення людей. За 

опитуваннями споживачів, лідерами їх переваг в сегменті шоколадок є ТМ 

Milka, Roshen та «Світоч».  

На українському ринку цукерок дуже висока конкуренція. Якість продукції 

тримається на високому рівні, тон задає корпорація «Roshen». Лідери 

українського ринку постійно потрапляють в «Top 100 Candy Companies», 

головний критерій відбору для рейтингу – річні виручки з продажів. Втрата 

ринків збуту в Криму, і на території проведення ООС, а також закриття 

російського ринку, і перешкоди з транзитом через територію Росії відбилися на 

стані кондитерської галузі. Roshen втратила в продажах, опустившись в 

світовому рейтингу на 2 позиції [2]. 
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Подальший розвиток ринку цукерок буде залежати від успішності 

подолання кризових чинників як внутрішньо-, так і зовнішньоекономічних. 

Внутрішнє споживання солодощів залежить від купівельної спроможності 

населення. Також дуже важливо розширювати старі і знаходити нові канали 

збуту кондитерської продукції за кордон. Тут необхідна відповідність 

вітчизняних стандартів міжнародним. Це дозволить нашим виробникам 

скористатися перевагами договорів про вільну торгівлю з ЄС та окремими 

країнами для просування своїх товарів на відповідні ринки [1]. 

Одним із шляхів налагоджування нових каналів збуту, можуть виступати 

країни Азії. Азійський регіон зараз є лідером щодо споживання шоколаду. 

Висока щільність населення східних регіонів - ще один плюс для виробників. 

Якість української продукції висока, а всі марки активно перейнялися 

отриманням міжнародних сертифікатів якості. Проблемою українських товарів 

може стати лише зовнішній вигляд солодощів. Азійські товари - лідери 

креативної упаковки, а у наших виробників дизайн етикеток – слабке місце. 

Перед виходом на цей ринок маркетологам потрібно плідно попрацювати над 

упаковкою, тоді продукція українських підприємств зможе поборотись за увагу 

покупця на новому місці [3]. 

На внутрішньому ринку також є свої плюси і варіанти розвитку. Дуже 

слабка ніша товарів для діабетиків, і так званих «корисних солодощів». Сюди 

входить пастила, інші натуральні солодощі, і різноманітні цукерки на 

цукрозамінниках і стевії. Виходячи з того, що на даний час активно 

пропагується здоровий спосіб життя і правильне харчування, отже продукцію 

попит 100% не омине стороною, оскільки хто не хоче бути здоровим і 

підтягнутим не відмовляючи собі у можливості побалувати себе солодким. 

Отже, дослідивши показники ринку можна зрозуміти, що галузь 

кондитерських виробів з кожним роком все більшими темпами розвивається як 

і на внутрішньому ринку, так і шукає нові шляхи виходу на міжнародні ринки. 

Значну частку ринку займають і цукерки, які з кожним роком стають все 

досконалішими за рецептурою і кращі за якісними показниками, що дає змогу 
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не лише задовольняти примхливі смаки вітчизняних споживачів, але й вразити 

своїми характеристиками країн імпортерів, що активно споживають дану 

продукцію. 
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Однією з найбільш актуальних проблем сучасного розвитку виробництва 

шпалер і торгівлі шпалерами в Україні є проблема визначення 

конкурентоспроможності товарів. На сьогоднішній день ринок шпалер в 

Україні є досить стабільним. Вітчизняні підприємства повністю задовольняють 

потреби не тільки українських споживачів, а й іноземних споживачів. 
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Основною задачею виробників є підвищення конкурентоспроможності 

продукції. Важливим є також  прогнозування подальших напрямків розвитку 

ринку шпалер.  

Конкурентоспроможність являє собою найважливішу інтегральну 

характеристику, яка необхідна для аналізу економічної ситуації як на ринку 

товарів, так і на ринку послуг. Українським виробникам необхідно 

модернізувати всі управління господарськими процесами. Важливо вчасно і 

швидко визначати свої переваги в конкурентній боротьбі на споживчому ринку.  

З дослідженням цієї теми пов’язані імена наступних вчених: О.І. Амоша, 

І.В. Барановської, В.М. Ємельянова. Їх роботи пов’язані з розвитком 

промислового сектору та підвищенню його конкурентоспроможності. Також в 

роботі Д. Зінченко наведено результати дослідження щодо впливу світової 

економіки на целюлозно-паперову галузь України.  

Метою дослідження є вивчення стану ринку шпалер в Україні та проблеми 

адаптації діяльності підприємств-виробників шпалер на вітчизняному ринку. 

Останніми роками в Україні поступово зростає конкуренція на ринку 

шпалер. Це відбувається через те, що основні підприємства-виробники 

адаптуючись до сучасних вимог споживачів вдосконалюють виробництво для 

покращення якості своєї продукції. В Україні на сьогоднішній день є 29 

підприємств, які виробляють шпалери, серед них найбільшими є п’ять 

спеціалізованих підприємств: 

- ПАТ «Слов’янські шпалери - КФТП», його частка на вітчизняному ринку 

становить 65%. Ця торгова марка лідирує на ринку завдяки випуску як шпалер 

високого цінового сегменту, так і низького. Вони можуть запропонувати 

споживачеві доволі широкий асортимент товарів.  

– фабрика «Синтра» (м. Калуш, Івано-Франківська обл.) є дочірнім 

підрозділом найбільшого європейського виробника − німецької шпалерної 

фабрики RASCH, що має більш ніж сторічний досвід в галузі шпалерного 

виробництва; 
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– фабрика «Вініл» (м. Дніпро) володіє найсучаснішою технологічною 

базою серед шпалерних підприємств України. Висока продуктивність 

досягнута шляхом застосування замкнутого циклу виробництва, за якого на 

всіх етапах використовуються виключно власні ресурси; 

– фабрика «Едем» (м. Дніпро) випускає шпалери під торговою маркою  

«Версаль». Близько 65 % продукції фабрики йде на експорт і знаходить свого 

споживача в багатьох країнах світу [1]. 

Хоча кількість найбільших українських шпалерних фабрик не дотягує і до 

десятка, вони асоціюються з якістю і надійністю продукції протягом усього 

терміну служби, ці шпалери користуються популярністю навіть в тих регіонах і 

країнах, де розвинені аналогічні галузі. Незважаючи на вузьку галузеву 

спеціалізацію виробників українських шпалер, асортимент такої продукції є 

досить широким і включає шпалери з паперу, флізеліну, полівінілхлориду, а 

також рідкі шпалери для стін, які тільки набирають популярність в Україні. 

Українські підприємства, що виробляють шпалери, досить вдало 

позиціонують себе на ринку. В останні три роки вони відрізнялися стабільністю 

виробництва (табл. 1). 

Таблиця 1 – Виробництво шпалер та виробів з паперу для покриття 

стін в Україні за 2016-2018 роки [2]  

Назва продукції 
Обсяг виробництва, т. 

Роки 
Шпалери та вироби з паперу для 
покриття стін 

2016  2017  2018 
59518 64873 53543 

 

З даних табл. 1 можна зробити висновок, що виробництво шпалер в ці роки 

збільшувалося, але в 2018 році зменшилося. Це можна пояснити тим, що 

відбулося перенасичення ринку шпалерами. Але зміни у виробництві не 

відіграли велику роль в продажах шпалер. Незважаючи на економічні 

обмеження протягом 2014-2015 рр., підприємства досягли значного прогресу у 

виробництві завдяки наступним факторам: використання новітніх закордонних 

технологій, суттєвим оновленням ліній виробництва, використання якісної 

сировини, як закордонної так і вітчизняної.  
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Варто зазначити, що українська сировина для виробництва шпалер стала 

більш якісною, але при цьому вона залишається в декілька разів дешевшою, ніж 

закордонна, тому українські виробники шпалер можуть заощаджувати на 

купівлі сировини та одночасно випускати якісні вироби. 

Що стосується експорту шпалер, українські виробники доволі добре 

зарекомендували свою продукцію за кордоном, тому активно експортують свій 

товар. В основному експорт йде в країни ближнього зарубіжжя. В табл. 2 

наведено дані про експорт шпалер в країни ближнього зарубіжжя за 2016-2018 

роки. 

Таблиця 2 – Дані про експорт шпалер та виробів з паперу для покриття 

стін в Україні за 2016-2018 роки [3]  

Назва продукції 
Обсяг експорту в країни СНД, т. 

Роки  
Шпалери та вироби з паперу для 
покриття стін 

2016 2017 2018 
40177 43437 40933 

 

З даних табл. 2 видно, що експорт в країни ближнього зарубіжжя є 

стабільним. В цих країнах українська продукція користується великим попитом 

за рахунок високої якості та не високої ціни. В загальному, українські 

виробники протягом 2013-2018 років найбільше експортували свою продукцію 

в Росію, Білорусь, Азербайджан. Однак протягом 2014-2015 років, вітчизняні 

виробники зіштовхнулися з проблемою експорту шпалер в Росію через 

обмеження в торгівлі. Через це вони були вимушені скорочувати обсяги 

виробництва та зосереджувати свою діяльність на внутрішньому ринку. В 

подальшому це призвело до перенасичення ринку шпалерами, що стало 

основною проблемою на ринку шпалер в Україні. 

Для українських фабрик шпалерної продукції характерні як загальні риси, 

так і відмінності. Незважаючи на те що продукція таких компаній досить 

диверсифікована за складом і стилем виконання, всі фабрики переслідують 

спільну мету – створення шпалер, здатних задовольнити будь-які запити 

клієнтів. Саме тому ціна шпалер з України завжди залишалася на низькому 

рівні, а якість таких матеріалів не поступалася навіть європейським брендам. 
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Перед кожним із виробників постає завдання підвищення рівня 

конкурентоспроможності шляхом вивчення і задоволення потреб споживачів. 

Надзвичайно важливо отримати конкурентні переваги за рахунок збільшення  

своєї ринкової сили, тобто підвищити здатність своєї фірми впливати на стан 

ринку, нав‘язувати бажані для себе умови для успішного здійснення 

економічної діяльності. 

Існує два основних загальноприйнятих підходи для укріплення 

конкурентних позицій на ринку: підхід, акцентований на споживачах, і підхід, 

акцентований на конкурентах. На ринку шпалер України, підприємства, як 

правило, обирають один із підходів, але для утримання конкурентних переваг у 

довгостроковому періоді необхідно постійно підтримувати баланс між цими 

підходами. 

Для вітчизняних підприємств важливим фактором є підвищення 

конкурентоздатності на фоні іноземних фірм (зокрема, німецьких, італійських, 

французьких), адже, як відомо, сьогодні серед споживачів панує тенденція 

щодо більшої прихильності саме до імпортних виробників, тому завданням 

підприємств є якомога краща демонстрація якості їх продукції. Саме тому, 

протягом останніх двох років вітчизняні виробники почали відмовлятися від 

виробництва дешевих паперових шпалер. Можна сказати, що українські 

виробники шпалер на ринку почувають себе достатньо впевнено. На це є 

декілька причин – виробництво якісної продукції та встановлення доступних 

цін на вироблену продукцію [4]. 

Реструктуризація цін на шпалери зумовлена ростом доходів потенційних 

покупців, що в свою чергу впливає на їхні потреби – вони віддають перевагу 

більш якісній, світлостійкій, довговічній продукції, яка витримує різні режими 

чистки, в тому числі і вологі. Певну роль у зміні попиту відіграло й те, що 

торгівля шпалерами поступово переміщується з ринків до будівельних 

супермаркетів (особливо у великих містах), тому що вони можуть 

запропонувати ширший асортимент продукції високої якості. 
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На даний момент можна сказати, що українські виробники володіють 

певними конкурентними перевагами і акумулювати конкурентний потенціал 

для виходу на закордонний  ринок шпалер. Тому для їх ефективної діяльності, 

необхідно враховувати специфіки міжнародного ринку, орієнтуватися на 

міжнародні стандарти. 

В силу певних особливостей національного ринку, місцевої політики та 

характеру конкуренції сучасний ринок українських шпалер для стін 

представлений кращими з кращих – і саме ця властивість стала каталізатором 

розвитку національного ринку і поширення українських брендів за кордоном. 

Сьогодні виробничі потужності провідних українських фабрик оснащені 

новітнім високотехнологічним устаткуванням, що гарантує високу якість 

створюваних матеріалів. Ключовими факторами успіху українських виробників 

шпалер для стін можна вважати такі особливості: 

– використання європейської сировини і технологій; 

– орієнтація на сучасні нормативні документи; 

– залучення досвідчених фахівців; 

– регулярний контроль якості продукції, що безпосереднє підвищить 

конкурентоспроможність. 

Найбільші українські фабрики мають достатньо високий потенціал на 

вітчизняному та зарубіжному ринку: колекції шпалер, виконані за принципами 

європейського виробництва і орієнтовані на всесвітні модні тенденції, 

привертають навіть тих, хто віддає перевагу перевіреним брендам. Українські 

марки шпалер є досить затребуваними – і це факт, підтверджений 

закордонними споживачами. 
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У статті проаналізовано проблеми на ринку паперово-білових товарів, 

визначено шляхи їх вирішення, а також проаналізовано асортимент та обсяги 

імпорту даних товарів. 
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товари, виробництво, імпорт, експорт. 

Світовий обсяг виробництва паперу та картону – понад 250 млн. м3, 

близько 30 % якого припадає на писальний і друкарський папір, 15 – на 

газетний папір, 55 % – на інші сорти для упакування, технічних і санітарних 

потреб [1]. Виробництво целюлозно-паперової продукції постійно 

збільшується, і на даний час у світі виготовляється понад 400 млн. т паперу та 

картону. Згідно з аналітичним оглядом [2], середнє зростання світового 

споживання картонно-паперової продукції в період до 2025 року становитиме 

2,1 %, при цьому виробництво збільшиться до 494 млн. т. [1].  

Проблемам ринку целюлозно-паперової продукції приділяють увагу багато 

вчених. Зокрема, Л. Андрієвська досліджує особливості розвитку ринку 

паперових виробів санітарно-гігієнічного призначення, окреслює проблеми 

його розвитку, цінові сегменти даного ринку, асортимент тощо. Т. Глушкова 

свої праці присвятила сучасним тенденціям розвитку ринку картонно-
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паперових виробів. Використання соломи льону олійного для створення 

сировинної бази льону олійного та розвиток ринків олійних культур вивчала  

С. Путінцева. Методами покращення захисних властивостей займаються такі 

науковці, як Н. Мережко, В. Свідерський. 

Метою даної статті є аналіз проблем на ринку целюлозно-паперової 

продукції, визначення шляхів їх вирішення, аналіз асортименту та обсягів 

експорту-імпорту даних товарів. 

Високий попит на папір викликав появу потужної галузі целюлозно-

паперової промисловості (ЦПП) в усіх країнах світу. 

Серед виробників паперу найбільшими у світі є США, Китай, Японія, 

Канада, Німеччина, Фінляндія, Швеція. Експортують продукції найбільше такі 

країни, як Канада, Фінляндія, Швеція, Австрія, Норвегія, імпортують – США, 

Японія та країни Європи [3]. 

Наявність потужної ЦПП у кожній конкретній країні обумовлена або 

наявністю значних лісових масивів (Фінляндія, Швеція, Канада, Росія), або 

наявністю великого ринку споживання паперу (Німеччина, Японія), або обома 

цими факторами (США, Китай). 

Якщо розглядати целюлозно-паперову галузь по регіонах, то найбільші 

виробники – Північна Америка (39,1 %), Азія (25,5 %), Західна Європа (24,6 %), 

Латинська Америка (5,1 %) (рис. 1) [3]. 

 

Рисунок 1 – Структура світового виробництва целюлозно-паперової 

продукції за регіонами, % [3] 
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Розвиток целюлозно-паперової промисловості в країні залежить від 

споживання її продукції. Зокрема, рівень споживання паперу і картону на одну 

людину в Україні на 50-60 % нижчий від середньосвітових 65 кг/рік, тоді як в 

Україні він становить 28,2 кг/рік. Розвинуті країни, зокрема США, Японія, 

Канада, країни Західної Європи, мають показник, який перевищує 200 кг/рік. 

Найбільш розвинуті у цьому показнику такі країни Європи, як Бельгія, 

Фінляндія, Швеція, Данія, Великобританія, які мають показники споживання 

334,4 кг/рік, 268 кг/рік, 233,8 кг/рік, 208,8 кг/рік відповідно (рис. 2) [3]. 

 
Рисунок 2 – Структура світового споживання картонно-паперової 

продукції на душу населення, % [3] 

 

Папір в Україні почали виробляти більше ніж 400 років тому. На початку 

90-х років минулого століття в Україні існувало 24 підприємства, що займалися 

виробництвом картонно-паперової продукції. Наприкінці 2003 р. підприємства 

та організації, що працюють на вітчизняному ринку картонно-паперової 

продукції, об'єдналися в Асоціацію українських підприємств целюлозно-

паперової галузі «УкрПапір».  

Вітчизняна целюлозно-паперова промисловість має переважно переробний 

характер. Існуючі потужності підприємств галузі з виробництва паперу й 

картону розраховані головним чином на перероблення целюлозної сировини та 

макулатури. Відсутністю власної сировинної бази обумовлений розвиток 

виробництва малотоннажних і спеціальних видів паперу та картону – 

конденсаторного, антикорозійного, цигаркового паперу, паперу із синтетичних 

волокон для використання у військово-промисловому комплексі, пергаменту 
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пакувального, фільтрувального паперу та картону, а також санітарно-

гігієнічного паперу [4]. 

Близько 100 підприємств галузі здійснюють виробництво і переробку 

паперу й картону. Щорічно галузь забезпечує випуск товарів на 5,5 млрд. грн., 

при цьому 50 % його припадає на 15 потужних підприємств, розташованих у 

Львівській, Київській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, 

Одеській і Хмельницькій областях [3]. 

За останні п’ять років на підприємствах-членах Асоціації було виготовлено 

близько 63 % загального обсягу виробництва паперу та картону в Україні, 97 % 

газетного паперу, 85 % офсетного паперу, 97 % картону коробкового, 77 % 

зошитів тощо [5]. 

Аналіз даних про виробництво окремих видів паперово-картонної 

продукції та виробів з них в Україні показав, що протягом 2011-2015 років 

обсяги виробництва зросли лише по позиціях «Папір для виготовлення 

гігієнічних або косметичних серветок, рушників, пелюшок, скатертин, вата 

целюлозна і полотно з волокон целюлозних» з 131 до 135 тис. т (на 3,1%), хоча 

у 2014 році виробництво складало 147 тис. т. та «Папір туалетний (у рулонах 

завширшки 36 см і менше або розрізаний за розміром або формою)» – на 9,6 %.  

По інших позиціях спостерігається спад виробництва: паперу і картону 

графічного призначення – у 9,5 рази; паперу обгорткового сульфітного і паперу 

некрейдованого іншого (крім паперу для писання, друкування чи іншого 

графічного призначення) – на 12,4 %; паперу і картону гофрованих, у рулонах 

або в аркушах – 5,7 %; зошитів з паперу чи картону – на 27,9 %; шпалер та 

виробів з паперу для покриття стін подібних; паперу прозорого для вікон – 

майже у 2 рази; коробок та ящиків, складаних, з паперу або картону 

негофрованих – на 4,3%; коробок та ящиків, з паперу або картону гофрованих – 

на 11,7 %), хоча у 2014 році обсяг виробництва становив по цій позиції 464 тис. т.  

У 2018 році целюлозно-паперова промисловість України була 

представлена 956 підприємствами. На рис. 3 наведено динаміку кількості 

підприємств галузі за 2010-2018 роки. За даними рисунку можемо зробити 
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висновок про суттєве скорочення їх кількості у 2010-2012 роках. З 2013 року їх 

кількість залишається відносно сталою. 

 

Рисунок 3 – Динаміка кількості підприємств целюлозно-паперової 

промисловості в Україні, одиниць [6] 

 

У табл. 1 наведено підсумки роботи асоціації «УкрПапір» за 3 місяці 2020 

року щодо виробництва паперу, картону та виробів з них (за видами).  

Таблиця 1 – Підсумки роботи асоціації «УкрПапір» за 3 місяці 2020 

року щодо виробництва паперу, картону та виробів з них (за видами) [2] 

Продукція Березень
2020 

Зміни по 
відношенню до, % 

Зміни за 3 
місяці 2020 / 

2019, % березня 
2019 

лютого 
2020 

1. Виробництво целюлози, ХТММ, тис. т 0 0 0 0 
2. Виробництво деревної маси, тис. т 0,08 44,2 0 17,0 
3. Виробництво паперу та картону, тис. т 73,9 103,1 117,2 97,1 
в тому числі, паперу:     
- газетного, тис. т 0,04 44,0 0 21,4 
- писально-друкарського, тис. т 0,37 48,7 108,8 90,8 
основи санітарно-гігієнічного, тис. т 12,5 108,8 108,7 107,2 
в тому числі, картону:       
- тарного, включаючи флютинг, тис. т 45,2 102,9 115,9 92,5 
- коробкового, тис. т 8,8 101,5 133,3 104,2 
4. Виробництво ящиків з г/к, млн. кв. м 61,6 104,6 110,5 102,8 
5. Виробництво шпалер, тис. ум. к. 2481 104,6 92,5 147,8 
6. Виробництво зошитів, млн. шт. 8,6 54,5 61,4 93,9 
7. Виробництво туалетного паперу, млн. 
рул. 

63,3 108,6 111,2 106,3 
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До кінця 2020 року за рахунок більш повного завантаження існуючих 

потужностей, а також модернізації і технічного переозброєння підприємств, 

обсяги виробництва картонно-паперової продукції можуть досягнути 1,1 млн. т 

на рік [7].  

Слід зазначити стрімку динаміку зростання обсягів реалізації протягом 

останніх років, що зумовлено частково девальвацією гривні, водночас частка 

целюлозно-паперової промисловості у загальному обсязі реалізації 

скорочується. 

Дані про експорт та імпорт паперу та картону за 2012-2016 роки свідчать 

про значне їх зменшення. 

Так, якщо у 2012 році експорт даної продукції складав 1007673,8 тис. дол. 

США, то у 2014 – 851340,0 (зменшення на 15,5%), то за січень-травень 2016 

року він склав 183050,7 тис. дол. США (у 5,5 рази менше, ніж у 2012 році і на 

17,2 % - ніж у попередньому році. 

Така ж тенденція спостерігається і по імпорту: 1575419,3 тис. дол. США у 

2012 році; 534667,7 – у 2015 (на 52,3 %); 318965,2 – у 2016 (на 10,5 % більше, 

ніж у попередньому році). 

У першому півріччі 2016 року всього на 7,2 % скоротився обсяг експорту 

галузевої продукції, при цьому на 55,4 % зросли обсяги експорту української 

продукції до Європи. Одночасно експорт галузевої продукції українського 

виробництва в Росію скоротився на 30,3 % (в основному це стосується 

паперових шпалер і продукції санітарно-гігієнічного призначення). Таким 

чином, збільшення обсягів споживання паперу і картону в Україні відбулося в 

основному за рахунок збільшення імпортних поставок продукції з-за меж 

країни – за підсумками першого півріччя 2016 року імпортовано 332,4 тис. т 

різних видів паперу і картону, а також виробів з них проти 291,8 тис. т за 

аналогічний період 2015 року (приріст 13,9 %). Основна частка імпорту 

продукції припадає на Євросоюз (203,5 тис. т) і країни СНД (88,3 тис. т, в тому 

числі з Росії – 80,9 тис. т). Слід підкреслити, що в складі імпорту переважно 
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знаходиться продукція, яка не виробляється в достатньому обсязі в Україні 

(газетний, друкована, офсетний і малювання види паперів і картонів). 

В табл. 2 наведено динаміку експорту продукції целюлозно-паперової 

промисловості. 

Таблиця 2 – Динаміка обсягу експорту підприємств целюлозно-

паперової промисловості України за 2010-2018 роки, млн. дол. США [6] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
823 963 1008 1080 851 535 472 451 482 
 

За даними табл. 2 можемо зробити висновок, про стрімке скорочення 

обсягу експорту продукції целюлозно-паперової промисловості через втрату 

ринку збуту Російської федерації. Оскільки переважна більшість підприємств 

була орієнтована на ринки країн СНД. 

Вітчизняний ринок картонно-паперової продукції сьогодні оцінюється на 

рівні 1,5 млн. т споживання різних видів картону, паперу та виробів із них. 

Вказана потреба ринку забезпечується українською продукцією в обсязі понад 

0,5 млн. т та продукцією іноземного походження в обсязі 1,0 млн. т на рік 

загальною вартістю близько 1,7 млрд. дол. США (табл. 3). 

Таблиця 3 – Дані про виробництво, експорт, імпорт та споживання 

картонно-паперової продукції в Україні [8] 

Операція 
 

Обсяг, тис. т 
2000  2015  2016  2017  2018  2019  

Виробництво 409,6 1022,5 1016,7 1082,5 1111,2 1298,3 
Експорт 117,9 147,1 133,8 146,8 144,3 104,0 
Імпорт 320,7 108,8 104,5 111,6 117,1 101,7 
Споживання 612,4 984,2 987,4 1047,3 1084,0 1296,0 

 

Відповідно до Концепції Загальнодержавної цільової програми розвитку 

целюлозно-паперової промисловості України та вітчизняного ринку картонно-

паперової продукції на період до 2020 року обсяг виробництва даної продукції 

зросте до рівня 2,0-2,2 млн. т порівняно із 2008 роком – у 2,0 рази [7]. 

На сьогодні на українському ринку картонно-паперової продукції є досить 

вільних ніш, розвиток яких повинен бути привабливим для інвесторів та 
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дозволить підвищити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. 

Найбільш ефективними напрямами інвестування, на думку фахівців, може бути 

розвиток виробництва наступної продукції: 

− волоконні напівфабрикати для виробництва картонно-паперової 

продукції на основі використання однорічних рослин (солома тощо); 

− друкарські види паперу; 

− перфорований папір для формулярів; 

− офісний папір для розмножувальної техніки; 

− мішковий папір [2]. 

Окрім того, відповідно до Концепції загальнодержавної цільової програми 

розвитку целюлозно-паперової промисловості України та вітчизняного ринку 

картонно-паперової продукції [7], до перспективних напрямів подальшого 

розвитку доцільно віднести наступні: 

− створення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою розвитку 

галузі та вітчизняного ринку картонно-паперової продукції; 

− сприяння розвитку вітчизняної сировинної бази для картонно-паперових 

підприємств; 

− створення умов для проведення інноваційно-технологічної модернізації 

виробництва із збільшенням промислових виробництв новітніх технологічних 

укладів з поглибленою переробкою та випуском інноваційної продукції 

кінцевого споживання; 

− реалізація енергозберігаючої моделі розвитку з розширенням 

використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, 

диверсифікацією енергопостачання та формуванням ефективної структури 

енергогенеруючих потужностей у промисловому виробництві, зменшення рівня 

енергоємності виробництва; 

− приведення системи технічного регулювання у відповідність з 

міжнародними стандартами стосовно якості продукції, екологічних вимог до 

продукції та технологічного процесу її виробництва, охорони праці, техніки 

безпеки тощо. 



104 

Зважаючи на проведений аналіз українського ринку паперово-білових 

товарів, можна зробити висновок про перспективність його розвитку, адже 

промислові потужності в нашій країні є, існує сформована нормативно-технічна 

база, проте є проблема із недостатністю вітчизняної сировини, адже основним 

матеріалом для її виробництва є макулатура. Слід змінювати державну політику 

у сфері заготівельної діяльності підприємств целюлозно-паперової продукції. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ АВТОЗАПЧАСТИН 

В УКРАЇНІ 

В статті вивчено особливості ринку автозапчастин в Україні в сучасних 

умовах, розглянуто його динаміку та структуру. 

Ключові слова:  автозапчастини, автокомплектуючі,, ринок, вторинні 

автозапчастини, виробництво, експорт, імпорт. 

Ринок автозапчастин – складова товарного ринку України, його товарообіг 

складає близько 2 млрд. дол. США. Характерною рисою функціонування цього 

ринку є одночасний продаж нових оригінальних автозапчастин, бувших в 

експлуатації, відновлених та неоригінальних. Важливою рисою ринку є товарна 

конкуренція між цими автозапчастинами в процесі виготовлення, попиту та 

продажу. Це випливає із характеру та умов експлуатації автомобілів, 

купівельної спроможності покупців, умов закупівлі, та забезпечення попиту 

промисловістю та продавцями, тобто наявністю деталей, матеріалів та 

обладнання в необхідний момент із зазначеного вище, характерною рисою 

ринку автозапчастин випливає – хаотичність, невизначеність (місце, час, обсяг, 

номенклатура виникнення потреби, попиту та його задоволення). 

В роботах вітчизняних науковців Полєщука І.Ф., Ячиченко Н.П., 

Васильева С.А., Кубишиної Н.С., Афанасьєвої К.О., російських дослідників 

Волгіна В. В. та Маркіна В.В. досить глибоко розкриті питання управління 

продажем автозапчастин, особливостей функціонування ринку, аналізу 

факторів зовнішнього середовища, що впливають на розвиток ринку 

автозапчастин, застосування конкурентних стратегій та стратегій взаємодії із 

споживачами на вітчизняному ринку автозапчастин. Але на сьогоднішній день 

актуальним є вивчення динаміки та структури цього ринку та його 

особливостей. 
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Метою даної статті є вивчення особливостей ринку автозапчастин в 

Україні в сучасних умовах. 

Місце України в глобальній ієрархії автомобільної індустрії стає все більш 

визначеним. Роль постачальника запчастин і комплектуючих для автогігантів 

Німеччини далеко не найгірший варіант для вітчизняної галузі економіки, 

пов'язаної з автомобілями. 

Українське виробництво автозапчастин прилаштовується до автопрому 

Німеччини. 

Головною подією автомобільного сегмента української економіки в кінці 

травня-2017 стала звістка про плани японців з «Fujikura» розширити свій бізнес 

в Україні ще на два заводи з 3000 робочих місць в цілому. При цьому, 

представники країни рухаються у зворотному напрямку – від західного кордону 

України на схід. 

Цікаво, що дислокацією нових підприємств визначені Вінниця та Черкаси. 

Швидше за все, справа в самому ринку автозапчастин України, на якому 

нескладно знайти все необхідне для будь-якої марки машини. Наприклад, в 

каталозі DragonParts.com.ua/ можна виявити запасні частини як для досить 

екзотичних авто, так і для популярних Chery Amulet від електрики до запчастин 

кузова, двигуна і ходової частини. До речі, Чері Амулет для України не чуже 

авто завдяки збірці на території країни. 

З урахуванням, дій інших брендів, що спеціалізуються на компонентах для 

автомобілів на території України, вже утворюються навіть виробничі зв'язки з 

автопромом Німеччини: 

– Fujikura – Volkswagen. Сьогодні поставки автомобільного кабелю йдуть 

ексклюзивно для концерну «Фольксваген». Якщо на сьогодні в Україні 

випускається 1000000 зразків кабелю, то після введення нових заводів цей 

обсяг може зрости вдвічі; 

– Leoni – Opel. У 2016 німецькі інвестори відкрили на території України 

другий завод (в перший вони інвестували понад $ 40000000). Як і японці з 
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Fujikura, вони постачають до Німеччини кабель, тільки конкретним 

одержувачем є «Опель»; 

– Groclin – Porsche. Компанія з Польщі (постачальник оббивки для 

престижної авто-марки «Порш») вже має невеликі виробничі площі в Івано-

Франківському регіоні. Але вже в 2017 році 70 % продукції було поставлено з 

України, а не з рідної Польщі [1]. 

Судячи з усього, Україна перетворюється на «кузню» запчастин для 

провідних автомобільних брендів Європи. У той же час, на власному ринку 

дедалі популярнішими відновлені деталі і контрафакт з КНР. 

Починаючи з 2015 року, в Україні намітився «бум» будівництва 

потужностей з виробництва автомобільних компонентів – перш за все, 

електропроводки. Японські і німецькі інвестори, облюбували західний регіон 

країни, де побудували в стислі терміни відразу кілька заводів. Останній з них 

був відкритий в листопаді-2017 японцями з «Fujikura». Цікаво й те, що 

представники країни зіткнулися з несподіваною проблемою – в Немирові, де і 

побудований завод, виявилося проблемою знайти персонал при «білу» зарплату 

понад ₴ 7000 плюс соціальний пакет. Для одних вінничан це мало, інші – не 

хотіли втрачати пільги і субсидії, оформившись на роботу. 

Втім, такі проблеми не зупиняють зарубіжних інвесторів – в тій же 

Вінницькій області вже працює спільне з бізнесменами з США підприємство з 

випуску джгутів для Mercedes-Benz (вкладення в підприємство склали $ 80 

мільйонів). В Україні вже виробляють оббивку для салонів Porsche і 

автокомпоненти для BMW [2]. 

Для повноти картини слід додати ще одну цифру – частка автомобільних 

запчастин в українському експорті до Німеччини склала в 2016 році 24,7 % від 

всіх товарних постачань в цю країну [2]. 

У той же час, саму Україну захлеснув вал контрафактних підробок з Китаю 

і відновлених (але таких, що реалізуються під виглядом нових) запчастин з 

Європи. Причини цього цілком об'єктивні – падіння доходів вітчизняних 

автолюбителів змушує їх шукати варіанти подешевше, звідси і попит на 



108 

подібну продукцію. При тому, що в Києві можна знайти оригінальні вироби з 

прийнятними цінами.  

За різними експертними оцінками, в Україні до 50 % автозапчастин, що 

реалізуються на ринках і навіть в автомагазинах, – підроблені [2]. Сприяє цьому 

і те, що їх левова частка ввозиться як імпорт, а не виробляються на місці. До 

того ж, коштують вони майже вдвічі дешевше оригінальних.  

Що стосується відновлених деталей, то тут не все однозначно. Поряд з 

реанімованими напівкустарним способом запчастин є і цілком легальні 

відновлені деталі. Наприклад, компанія Bosch запустила в Львівській області 

потужності по відновленню зношених стартерів і генераторів. Однак, це 

виняток і набагато більше шансів придбати виріб сумнівної якості. 

Визначальним фактором для вітчизняного авторинку, а слідом за ним і 

ринку запчастин в 2017-початку 2018 років став потік автомобільного секонд-

хенду через західний кордон України. 

У 2017 році в країну приїхало на 46200 автомобілів, що вийшли їх 

вживання в ЄС, зате цілком привабливих для вітчизняних автолюбителів – 

всього 85267 машин [3]. Все це істотно переформатувало сферу купівлі / 

продажу автомобілів в Україні. І, якщо сегмент нових автомобілів в салонах 

офіційних дилерів живе своїм життям (те, що життя там якось ще жевріє 

показало збільшення продажу в 2017 році), то з уживаними авто все стало 

тільки складніше. Після постійних провалів влади в боротьбі з використанням 

номерів країн Євросоюзу («евроблях»), продати вживане в Україні авто стало 

серйозною проблемою. 

Все це зачепило і ринок запчастин і авто-компонентів. По яких би 

відмінних західних дорогах не їздив автомобіль, що був у користуванні, 

зношування деталей нікуди не зникає. Нове авто з салону при удачі може рік-

два не вимагати заглядати під капот; те, що було у використанні, потребує 

відразу ж до себе уваги і це оживляє ринок автозапчастин.  

Автолюбителі, що економлять через купівлю такого авто, точно так само 

намагаються зберегти фінанси і на запчастинах до нього. Це викликало сплеск 

інтересу до відновлених деталей і компонентів.  
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В принципі, автовласникові, що сумнівається, не складно порівняти 

варіанти в каталогах, де представлені і абсолютно нові, і відновлені оригінальні 

запчастини, зокрема, компресори кондиціонерів від Mazda, Lizarte, Renault, 

MSG і інших перевірених марок. Порівнявши співвідношення ціни і якості, 

можна виважено підібрати потрібне. 

Досить часто вибір на користь реставрованого компонента виявляється 

розумним і вже точно кращим, ніж ще дешевша, але контрафактна деталь з 

незрозуміло якої майстерні з КНР. А дуже часто таку підробку можна купити 

під виглядом оригінальної за повноцінну вартість. До речі кажучи, відновлені 

деталі це невимушене від бідності «ноу-хау» України, Росії та інших небагатих 

країн, а сегмент ринку автомобільних запчастин, який процвітає в США, 

Німеччині та інших країнах, де вміють рахувати кожну копійку. 

Ринок автомобільних запчастин в 2019 році мав подальше зростання за 

рахунок 2-х чинників: рекордних обсягів ввезення автомобільного «секонд-

хенду» з Європи і все більшою популярністю онлайн-продажу. 

Ринок автозапчастин в 2019, як і раніше, залежав від імпорту. Дійсно, 

тільки в грудні-2018 року був зафіксований небачений ще в історії України 21-

го століття обсяг старих іномарок – майже 20000 одиниць. Природно, що такий 

транспорт вимагає більш частого ремонту і заміни запасних частин, ніж 

новеньке авто з салону. Забігаючи вперед, варто відмітити, що такі авто все 

частіше перетворюються на «донорів» і джерело надходження на ринок 

запчастин, що були у використанні. За рахунок старих авто зростає і без того 

значний середній вік вітчизняного автопарку – на сьогодні 22 роки [4]. І це без 

урахування майже півмільйона авто на іноземних номерах, що їздили по 

дорогах України до початку 2019.  

Щоб оцінити обсяг торгівлі запчастинами в Україні, варто відзначити, що 

до 2018 року тільки через інтернет-майданчики їх було реалізовано на суму в 50 

млрд. грн. (у 2015 було рівно вдвічі менше – ₴ 25 млрд.) [4]. 

Слід зазначити, що торгівля цілком справляється з усіма запитами 

автолюбителів і бізнесу, пов'язаного з вантажоперевезеннями. Якщо необхідно 
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оновити такий елемент ходової частини вантажівки, як реактивна тяга, то 

підібрати оптимальний варіант не проблема будь то вітчизняний КрАЗ або 

імпортні тягачі. 

Справедливості заради, попит на автозапчастини до сих пір 

задовольняється за рахунок імпорту. 

При цьому, в Україні власне виробництво автомобільних запчастин вже 

подолало цифру в 1 млрд. грн. Однак, до 2018 року зростання забезпечувалося 

не стільки збільшенням штучного виробництва деталей і комплектуючих, а за 

рахунок зростання їх вартості. Річне зростання становило значні 11 %. 

Виготовляються в країні в основному такі компоненти, як гальмівні системи і 

зчеплення, глушники і ходові колеса. 

Тим не менш, обсяг ввезених автозапчастин перевищив у 7 разів обсяг 

того, що вироблено в Україні. При цьому зростає і розмір імпорту, і кількість 

самих імпортерів – сьогодні в Україні запчастини ввозить понад 1200 

профільних компаній [4]. 

Не можна не згадати, що у 2019 рік Україна увійшла з новими заводами 

для виробництва автокомпонентів, відкритими іноземними інвесторами – мова 

знову про японців, і знову про електропроводку для провідних брендів з ЄС: 

вже в кінці 2018 року стало відомо про початок будівництва заводу компанією 

Sumitomo Electric Bordnetze на 500 робочих місць з перспективою збільшення 

до 2000, а також вже добре знайомих в Україні їх співвітчизників з Fujikura 

Automotive, які перенесли з Росії (Чебоксари) в Україну лінії з виготовлення 

багатожильних кабелів [4]. 

Ринок автозапчастин багатий асортиментом, як нових деталей, так і таких, 

що були у використанні. Останні, як і раніше, користуються попитом в Україні 

з ряду причин: 

– в Україні досить багато іномарок 90-их років і старше, оригінальні 

запчастини на які практично не продаються. Тому власники даних авто 

купують справжні запчастини, що були у використанні, незважаючи на те, що 
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дані деталі вже частково зношені. Вікові авто потребують ремонту в 

середньому в 2-3 рази частіше, ніж нові; 

– підвищення цін, зокрема через зростання курсу валют. Велика частина 

автозапчастин в Україні є імпортними. Тому частина власників іномарок 

вважають за краще купувати деталі, що були у використанні, з невеликим 

пробігом, які коштують дешевше. 

На ринку автозапчастин України 88 % деталей імпортного походження, 

незважаючи на те, що в Україні практично половина легкового автомобільного 

парку є радянського, російського та українського виробництва [5]. 

В першу чергу, така структура ринку автозапчастин пов'язана з тим, що 

власники автомобілів в основному купують використані автозапчастини на 

розборках. До того ж практично до всіх радянських автомобілів вже не 

виробляють деталі.  

У структурі ринку автозапчастин по групах відповідно до класифікатора 

найбільшу частку займають підвіски і гальмівні системи. 

У 2018 році автозапчастини імпортували більше 1600 українських 

компаній. Закупівлею запчастин за кордоном займаються здебільшого 

дистриб'ютори. Серед них лідером є компанія «Омега-Автопоставка», яка 

працюючи в форматі B2B, забезпечує запчастинами більше 11 тис. роздрібних 

магазинів і СТО. Великими дистриб'юторами на українському ринку 

автозапчастин також є «Есо-Автотехникс», «Inter Cars Ukraine», «ТОВ Еліт-

Україна», які спільно імпортували їх в минулому році майже на 1,4 млрд. грн. [6]. 

Експорт автозапчастин з України не сильно розвинений в порівнянні з 

імпортом. В першу чергу, це пов'язано з тим, що за кордоном частка авто 

вітчизняного виробництва досить низька, а багато країн СНД також 

виробляють автозапчастини для подібних авто.  

Обсяг імпорту автозапчастин перевищує виробництво більше, ніж в 7 

разів, і з кожним роком стрімко зростає [5]. Найбільший приріст у грошовому 

вираженні показали гальмівні системи, ходові колеса і системи підвіски, що 

свідчить про низьку якість автомобільних доріг України. 
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Загострення конкуренції на ринку може привести до деякого скорочення 

числа компаній, які реалізують продукцію на ринку. В умовах кризи компанії 

більше часу необхідно приділяти новим сегментам – розширювати клієнтську 

базу, планувати і розвивати нові напрямки. 

Таким чином, ринок автозапчастин на сьогодні є однією з 

найдинамічніших галузей української економіки. Попит на автомобілі зростає з 

кожним роком, відповідно відчутним буде збільшення попиту на 

автозапчастини. 

З 2016 року були спрощені митні бар'єри, що спричинило за собою 

збільшення кількості старих автомобілів з Європи. Найбільш затребуваними на 

вторинному ринку вважаються Volkswagen, Renault, Skoda. 

Старий автомобіль, навіть якщо раніше він використовувався за кордоном, 

вимагає підвищеного використання запасних деталей через зношування. В 

Україні не спостерігається складність з асортиментом автозапчастин, будь то 

аналог або оригінал деталей для авто. Вибір залежить від фінансових 

можливостей власника машини. 

Сьогодні власників вітчизняних та іноземних автомобілів можна розділити 

на дві категорії: 

– власники автомобілів, які вважають за краще самостійно купувати деталі. 

Вони можуть звертатися в спеціалізовані магазини, інтернет-магазини або на 

ринок. Слід зазначити, що на ринок автовласники звертаються все рідше; 

– покупці, які звертаються на станції технічного обслуговування машин. 

Комплексна гарантія на деталі і на роботу – особливість сервісу сертифікованих 

СТО [7]. 

До якої б категорії не відносився споживач, кожен з них готовий здійснити 

купівлю на певну суму. Показник середнього чека є важливим як для 

звичайного, так і для інтернет-магазину.  

Автовласники, як і раніше, віддають перевагу запчастинам, що 

реалізуються на вторинному ринку. Неоригінальні запчастини користуються 

більшою популярністю, оскільки покупцеві простіше підібрати потрібну для 

ремонту деталь. Більш того, вона обходиться дешевше оригіналу – різниця в 
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ціні може становити від 25 до 200 %. Сумарна вартість проданих на 

вторинному ринку запчастин за 2019 рік, за попередніми оцінками, перевищує 

позначку в 2,8 млрд. дол. [8]. 

Український ринок яскраво демонструє особливість «розмивання» каналів 

дистрибуції. Таке відбувається, коли оригінальні запчастини потрапляють на 

незалежний ринок через ланцюжки сторонніх постачальників. Щось подібне 

спостерігається практично у всіх країнах. При цьому Східна Європа демонструє 

найбільш вражаюче зростання торгівлі запчастинами через Інтернет. Це 

прискорює «розмивання» каналів дистрибуції та сприяє динамічному, іноді 

непередбачуваному зростанню ринку. 

Інтернет-магазини деталей для автомобілів в Україні набирають все 

більших обертів. Інформація на різних сайтах сьогодні дає можливість знайти 

величезну кількість способів відкрити свій бізнес з продажу автомобільних 

запчастин, вести його якісно і надійно.  
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СТАН РИНКУ ВИНОГРАДНИХ ВИН В УКРАЇНІ 

У статті висвітлено питання стану ринку виноградних вин в Україні. 

Розглянуто закон України щодо виробництва виноградних вин. Досліджено 

статистику вирощення виноградників та виробництва вин в Україні. Також 

досліджено імпорт та експорт виноградних вин України. Розглянуто 

перспективні малі та середні виноробні виробники, що функціонують на 

території України. 
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закон України. 

Виноградні вина є алкогольними напоями, що отримані шляхом повного 

або часткового зброджування виноградного соку з мезгою або без неї і 

містять від 8 до 20 % спирту. 

Перевагою виноградних вин є в тому, що вони майже повністю зберігають 

речовини, що є у винограді. Найбільшу цінність в цих винах мають глюкоза і 

фруктоза, органічні кислоти (винна, яблучна, молочна, лимонна, янтарна і ін.), 

мінеральні, дубильні, пектинові і барвні речовини. В невеликих кількостях у 

винах є вітаміни В1, В2, В3, В12, РР, β-каротин, а також ферменти і антибіотичні 

сполуки. Слід зазначити, що дубильні і барвні речовини володіють Р-

вітамінною активністю. Серед речовин, які утворюють букет вина, знаходяться 

приємно пахучі компоненти: ефірні олії, складні ефіри, альдегіди, ацеталі [1]. 
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Отже, завдяки унікальному складу і вмісту різноманітних корисних 

речовин, виноградне вино слід вважати одним з найцінніших гігієнічних напоїв 

з бактерецидними властивостями та із найбільш сприятливою дією на організм 

людини. 

Як і у всіх високорозвинутих країнах виробництво виноградних вин в 

Україні контролюється законом  України «Про виноград та виноградне вино». 

Цей Закон набрав чинності з 1 січня 2006 року. Він регулює правові відносини 

у сфері виноградарства та виноробства України, пов'язані з веденням 

виноградників та виробництвом винограду, вина та інших продуктів 

виноробства, визначає регламентацію і контроль в цих галузях виробництва, 

права і обов'язки виробників, повноваження органів виконавчої влади і 

спрямований на посилення боротьби з фальсифікацією виноробної продукції в 

Україні. 

Дія цього Закону поширюється на юридичних та фізичних осіб, 

господарська діяльність яких включає виробництво, реалізацію, експорт та 

імпорт товарної продукції в галузі виноградарства і виноробства. Дія цього 

Закону не поширюється на виробників винограду і вина домашнього, 

призначених для власного споживання [2]. 

Велика частина території України розташувалася між 30-й і 50-й 

паралелями, а значить, теоретично ідеально підходить для вирощування 

винограду та виробництва вина. Але, незважаючи на сприятливі кліматичні 

умови, виноградарство знаходиться в стані тривалого спаду. 

«Винні» регіони України – це Закарпатська, Херсонська, Одеська та 

Миколаївська області, а також тимчасово втрачений Крим. У 2019 році в 

Україні закладено 527,1 га виноградників: у Миколаївській області – 184,2 га 

(50 %), Одеській – 137,5 га (38 %), Херсонській – 25,3 га (7 %) , Запорізькій – 

18,4 га (5 %) (рис.1). 

З 2014 року в виноградарстві відображена стійка негативна тенденція 

скорочення площі виноградників у зв’язку з анексією АР Крим. За останні п'ять 

років площа насаджень скоротилася з 49 тис. до 42 тис. га (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Площі виноградників за регіонами України [3] 
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Рисунок 2 – Динаміка площ виноградників ( з 2014 року – без 

урахування АР Крим) [4] 
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Представники галузі скаржаться, що вона переживає найскладніші часи за 

всю історію і потребує системної політики управління та підтримки. 

Галузь потребує закладки нових насаджень та доведення обсягів 

виробництва винограду до рівня потреб населення та виноробства, аби його не 

імпортувати. 

Виноробство стоїть на місці, тому за відсутності державної підтримки його 

розвиток неможливий. Допомога держави необхідна як для закладки 

виноградників, так і для догляду за ними протягом хоча б перших двох років. 

Щоб посадити гектар винограднику, треба близько 10 тис дол. На десять 

гектарів треба 100 тис дол.  

Проте, незважаючи на незначне зменшення площ під виноградними 

насадженнями валовий збір винограду в країні дещо збільшився завдяки 

сприятливим погодно-кліматичним умовам. Зокрема, в 2019 році Україна 

зібрала 467,6 тис. т винограду, а у 2018-му році — 409,6 тис. т. Тобто, торік 

урожай винограду зріс на 58 тис. т, чи на 14,2 % (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Валовий збір винограду ( з 2014 року – без урахування АР 

Крим) [4] 
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Також минулого року дещо зросло виробництво виноградного вина: 6768 

тис. дал порівняно з 6671 тис. дал у 2018-му (на 97 тис. дал більше, або ж + 1,5 

%). Такими є офіційні дані Державної служби статистики України, які з 2014 

року подаються без урахування АР Крим, м. Севастополь та інших тимчасово 

окупованих територій [4]. 

Утрата Криму боляче вдарила по вітчизняній економіці. З 2014 року 

українським виробникам та підприємцям довелось вдаватися до пошуку нових 

ідей, а подекуди – й засобів виживання. 

Розвиток виноробної промисловості після анексії АР Крим розглянемо на 

прикладі лідера галузі – торгової марки Ікерман. 

У 2014-му році, коли Кримом прокотилися перші тривожні сигнали, у 

Києві відразу було створено юридичну особу ТОВ «Торговий Дім Інкерман». 

Відтоді ТОВ «Інкерман» став випускати вина Inkerman для українців і на 

експорт, вироблені вже не з кримського винограду на заводах 

Севастопольського регіону, а на заводах у Новій Каховці (Херсонська область) 

та в Одесі – з кращого винограду Одеської, Херсонської та Миколаївської 

областей.   

Компанії Inkerman довелося відновлювати своє виробництво майже з нуля, 

адже більшість виноградників країни, розташованих у Криму, стали для 

Inkerman недосяжними. 

За 2015 рік винороби й технологи ТОВ «Інкерман» обирали партнерів-

виноградарів у Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також за 

кордоном. 

Варто зауважити, що складності в цей період також завдав той факт, що 

2014 року у всіх виноробів зріс попит на сировину, і аграрії, скориставшись 

такими умовами ринку, підняли ціну на 20 % лише за один рік. 

Це створило вимушене зростання цін на вино в роздрібних мережах у 

період глибокої економічної кризи, коли український споживач не був готовий 

платити за пляшку вина більше. 
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Inkerman зумів запровадити ефективну антикризову модель, грамотну 

асортиментну політику і такий алгоритм взаємодії з постачальниками 

сировини, який дозволив не лише зберегти позиції, а й збільшити частку 

компанії на винному ринку порівняно з 2013 роком (до анексії АР Крим). 

Так, у 2017-му році загальний обсяг виробництва вин Inkerman становив 

9,5 млн. пляшок, і в майбутньому на підприємстві сподіваються перевершити 

цей показник. 

У 2017 році ТОВ «Інкерман» отримав нагороду «Лідер року» у 

національному бізнес-рейтингу, а навесні 2018-го року став переможцем у 

щорічному конкурсі «Бренд року» у категорії «Вино», у номінації «Бездоганна 

якість» [5]. 

Розглянемо статистику виноробної промисловості на прикладі малих та 

середніх підприємств.  

Хоч і виноробство в Україні поки не може пишатися такими прибутками, 

як інші напрями сільського господарства. Значні інвестиції в саджанці та 

обладнання, довгі строки окупності інвестицій, бюрократична процедура 

ліцензування виробництва — все це не сприяє розвитку виноробних регіонів. 

Незважаючи на сприятливі кліматичні умови в Україні, для багатьох 

аматорів і тих, хто має справу з виноградною лозою, відкрити легальну 

винарню досить таки важко. Утім, за останні чотири роки виноробам вдалося 

зробити значний крок уперед. 

Важливі перемоги були здобуті в регуляторній сфері. У 2016 році 

Верховна Рада скасувала ліцензію на оптову торгівлю для виробників, які 

виготовляють вино із свого винограду. Виробникам вона обходилася недешево 

– 500 тис. грн. на рік. 

У 2018 році була спрощена процедура отримання ліцензії для малих 

виноробів. В результаті зникла необхідність в отриманні 160 дозвільних 

документів. Крім того, Кабмін спростив процедуру ліцензування малих 

винарень.  
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Невирішеним поки що залишається земельне питання. Через відсутність 

можливості купити землю під виноградники, які почнуть плодоносити лише 

через п'ять років, не кожен власник готовий інвестувати кошти в цю справу. 

Тимчасом в Україні розвивається бізнес малих і середніх українських 

виноробів, які зуміли зробити свою справу успішною попри усі бар'єри. 

До переліку увійшли виробники, які мають власні виноградники, 

виробляють вино лише із свого урожаю, мають торгову марку, відкриті для 

відвідування туристів і готові показати своє виробництво. Тут зібрані винороби 

з чотирьох основних теруарів України: Миколаївської, Одеської, Херсонської 

та Закарпатської областей (табл.1). 

Таблиця 1 – Успішні українські виноробні малих та середніх 

підприємств [6] 

№ Виробник Місце Виноградники Виробництво
1 2 3 4 5
1 Виноробне 

господарство 
князя М.П. 
Трубецького 

с. Веселе, 
Херсонська 
область 

200 га, розташовані на схилі 
Каховського водосховища. Аліготе, 
рислінг, каберне, мерло, совіньйон 
блан, шардоне, піно нуар, піно блан, 
пті вердо

На рік 
господарство 
випускає 
близько 550 
тис. пляшок

2 Курінь с. Степанів-
ка, Херсон-
ська 
область 

На 40 гектарах власник вирощує 
десять сортів винограду, що дозволяє 
отримувати до двох десятків видів 
вин: шардоне, рислінг, ркацителі, 
іршаї олівер, мускат одеський, 
каберне, мерло, сапераві, трамінер 
рожевий

За рік 
господарство 
виробляє 50-60 
тис. пляшок 
вин 

3 Шато Чизай Берегове, 
Закарпатськ
а область 

Компанія на 272 га вирощує мускат 
оттонель, черсегі фюсереш, рислінг 
італійський, піно нуар, мерло, каберне 
совіньйон

Близько 2 млн.
пляшок на рік 

4 V.Petrov с. Струмок, 
Одеська 
область 

На 76 га господарство вирощує 
каберне, мерло, шардоне, аліготе, 
мускат одеський, з яких виробляють 
дев'ять найменувань вин

15 тис. пляшок
вина на рік 

5 Бейкуш с. 
Чорномор-
ка, Микола-
ївська 
область 

На 11 га компанія вирощує шардоне, 
піно нуар, сапераві, ркацителі, мерло, 
каберне 

30 тис. пляшок 
на рік 

6 Колоніст с. 
Криничне, 
Одеська 
область 

30 га виноградників, які підрізають за 
методом Гюйо та Кордон, зростають 
на суглинкових ґрунтах, багатих на 
мінерали та вапняк. Винороби 
вирощують одеський чорний, мерло, 
каберне, сухоломанський білий, 
шардоне

Близько 200 
тис. пляшок 
вин 
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Продовження таблиці 1 

7 Вина 
Гулієвих 

Одеса  Площа – 2 500 га. Винороб вирощує 
мерло, каберне совіньйон, шардоне, 
рислінг, трамінер, сапераві 

25 тис. пляшок 
вина на рік 

8 Don 
Alejandro 
Winery 

с. Холодна 
Балка, 
Одеська 
область 

На 14 га вирощують мерло, каберне 
совіньйон, рислінг, мускат 

15 тис. пляшок 
вина на рік 

9 Cotnar с. Мужієво, 
Закарпатськ
а область 

Виноробня має 180 га виноградників. 
Один із засновників – Пейтер Чаба – 
вирішив оновити виноградники у 2007 
році. Тоді були посаджені каберне 
совіньйон, мерло, трамінер рожевий, 
мускат оттонель. 

35 тис. пляшок 
вина на рік 

10 Маркіз де 
Лакарен 

с. Шабо, 
Одеська 
область 

На орендованих 100 га вирощують 14 
сортів винограду, серед яких –каберне, 
одеський чорний, шардоне, совіньйон, 
ркацителі, сухолиманський білий 

30 тис. пляшок 
вина на рік 

Підсумовуючи вищезазначені виноробні підприємства як і лідери на ринку 

України, так і малі та середні виробники стрімко розвиваються не дивлячись на 

ситуацію з анексією АР Крим. Українські винороби випускають 

конкурентоспроможну продукцію, але проблемою є те, що її мало хто знає із 

європейських споживачів. У нас є чудові великі підприємства, які випускають 

конкурентоспроможні вина, які абсолютно спокійно можуть конкурувати з 

європейськими аналогами і, відповідно, тут потрібно працювати. Ми до цього 

часу не працювали ні над позиціонуванням українського вина, ні над його 

маркетингом. А для вина дуже велике значення має бренд.  Навіть, якщо 

розглядати на прикладі ТОВ «Ікерман», окрім вузьких знавців на сьогоднішній 

день серед європейських споживачів мало хто знає українське вино. 

Боляче б’є по всій українській економіці проблема фальсифікованої 

продукції. Нині ринок заполонили підсолоджені напої, що містять натуральні й 

ненатуральні компоненти. Це створює базу для недобросовісної конкуренції та 

ошукує споживача [7]. 

Також потрібно зазначити, що в Україні склалася дуже непроста ситуація з 

експортом вина. Причиною цього є те, що велику частку ринку в галузі 

виноробства займала РФ, і у зв’язку з погіршенням відносин між Україною і 
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Росією, цей ринок для вітчизняних виноробів поступово відпадає, або вже 

відпав, акцентувала урядовець. 

Як повідомлялося, українські винороби у 2018 році експортували на понад 

$38 млн своєї продукції. Українська винопродукція реалізується, перш за все, в 

Російській Федерації, Білорусі, а також в Німеччині, Австрії, Швейцарії, США, 

Канаді, Польщі, Словаччині. За останні роки обсяги експорту значно 

збільшилися і склали майже 2 млн. дал (включаючи тихі, ігристі вина та 

виноматеріали). Частка тихих вин у загальному обсязі експорту становить 80 %, 

ігристих – 20 %. У групі тихих вин 51% припадає на столові вина, а 49 % – на 

кріплені. 

Вирішити ці складні питання без підтримки держави неможливо, тому 

Верховна Рада подовжила термін дії Закону України «Про збір на розвиток 

садівництва, виноградарства і хмелярства». Від 2019 року виробники 

виноградно-виноробної продукції очікують передусім виваженого та головне 

прогнозованого державного регулювання галузі. Це стосується практично всіх 

сфер її діяльності: і акцизної політики, і вимог до продукції, державного 

протекціонізму у питаннях представлення на міжнародних ринках та виконання 

вимог згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Це дає можливість 

досягти мети, передбаченої програмою розвитку садівництва, виноградарства 

та виноробства до 2025 року, реалізувати державну політику розвитку 

виноградно-виноробної галузі, концентрувати фінансові, матеріально-технічні 

та інші ресурси виробничого і науково-технічного потенціалу для розв’язання її 

головних проблем. Виконання запланованих заходів потребує значних 

інвестицій, частина яких може бути забезпечена за рахунок державної програми 

підтримки розвитку садівництва та виноградарства (табл. 2). 

Перспективи розвитку розраховувалися двома етапами: на період до 2025 

р. та з 2025-го по 2030 р. На першому етапі передбачається забезпечення 

імпортозаміщення як важливого напряму фактору розвитку.  
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Таблиця 2 – Інвестиційне забезпечення розвитку виробництва 

винограду в сільськогосподарських підприємствах [8] 

Показник До 2025 р. До 2030 р. 
південні 
області 
України 

у тому числі 
Херсонська 
область 

південні 
області 
України 

у тому числі 
Херсонська 

Кількість підприємств, 
од.  

97 11 97 11

Площа закладки нових 
насаджень, тис. га  

13,7 1,8 15,9 2,1

у середньому на одне 
підприємство, га  

141,2 163,6 163,9 190,9

Приріст зростання 
виробництва, тис. т  

190,0 24,7 225,0 29,3

у середньому на одне 
підприємство 

2,0 2,2 2,3 2,7

Потреба в інвестиціях, 
млн. грн.  

3425,0 445,3 3975,0 516,8

у середньому на одне 
підприємство  

35,3 40,5 41,0 47,0

Із них:
за рахунок державної 
програми підтримки 
садівництва та 
виноградарства  

959,0 124,7 1113,0 144,7

у середньому на одне 
підприємство  

9,9 11,3 11,5 13,2

Окупність інвестицій-
ного проєкту, років 

8 7 8 7

Для цього необхідно додатково закласти 12 тис. га виноградників у 

південних областях України. Надалі планується збільшення виробництва 

винограду для підвищення рівня завантаження виробничих потужностей 

переробних підприємств на 10 % до 2030р. 

Роблячи висновки, можна сказати, що ситуація у виноградарській галузі 

характеризується нестабільними явищами. З одного боку, потенціал росту 

значний, тоді як з іншого – обсяг виробництва зменшується, 

конкурентоспроможність готової продукції низька. Важливими напрямами 

розвитку виробництва винограду виступають імпортозаміщення, 

удосконалення технологій виробництва, підвищення якості та безпечності 

продукції вітчизняних виробників винограду. 
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УДК 339.13:663.2(477)(045) 

Мартиновська С.Д. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ ВИНОГРАДНИХ ВИН В 

УКРАЇНІ 

Досліджено ринок виноградних вин в Україні та особливості його 

функціонування. Визначено основних учасників ринку та динаміку обсягів 

виробництва за останні роки. Проаналізовано експортно-імпортний стан 

галузі. Визначено основні проблеми та запропоновано перспективні напрями 

розвитку.  
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Ключові слова: виноградні вина, тихі вина, ігристі вина, ринок виноградних 

вин, експорт виноградних вин, імпорт виноградних вин, споживання вина, 

конкурентоспроможність виноробних підприємств. 

Виноробна галузь України впродовж кількох десятиліть оцінюється 

економістами як перспективна і відзначається значним потенціалом розвитку. 

Зважаючи на тенденції активного розвитку світового ринку виноробної 

продукції, зростання споживання вина і посилення конкуренції з боку винних 

країн, питання конкурентоспроможності та можливостей процвітання даної 

галузі в Україні заслуговують на особливу увагу. 

Метою дослідження є аналіз стану розвитку виноробної галузі в Україні; 

визначення факторів та аналіз їх впливу на конкурентоспроможність 

виноробних підприємств. 

За даними Міжнародної організації винограду і вина (МОВВ) за 2019 р., у 

загальному обсязі виробленого у світі вина частка Європи становить 50% (137,1 

млн. дал). Частка України у світовому виробництві вина у 2014–2019 рр. 

становила 0,7 %. Підприємства первинного виноробства основних 

виноградарських регіонів України розташовані в Одеській, Миколаївській, 

Херсонській, Закарпатській областях. У цілому ж в Україні площа плодоносних 

виноградників у 2014 р. становила близько 80 тис. га [1]. 

Після вступу України до СОТ важливу роль відіграє 

конкурентоспроможність національного виробника, оскільки саме він є 

провідною ланкою в розвитку економіки країни, саме його стан впливає не 

тільки на економіку країни, а й на її міжнародне становище, впливає на імідж і 

привабливість країни [2]. 

Сучасна ситуація на ринку вина України характеризується такими 

особливостями: − як свідчать дані, що наведені у табл. 1, виробництво 

виноградного вина в Україні з кожним роком значно скорочується. Так, після 

відмітки в 17,03 млн. дал у 2014 р. обсяг виробництва в 2015 р. знизився на 

26,5% i становив 12,51 млн. дaл. На це особливо вплинув низький рівень 

врожайності, що значно понизило обсяги виробництва вина. У 2018 р. 
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відбулося скорочення ще на 6,2%, до рівня 11,73 млн. дaл, а в 2019 р. – на 38,6 

%, до 7,2 млн. дaл, що пов‘язане з кризовими явищами в економіці країни. 

Таблиця 1 − Виробництво винограду і виноградного вина в Україні [3] 

Рік Площа 
виногра-
дників, 
тис. га 

Урожай-
ність, тис. 

га 

Валовий збір 
винограду, тис. 

т 

Обсяг 
виробництва 
виноградного 
вина, млн. дал 

Обсяг 
виробництва 
ігристих вин, 
млн. дал 

2005 110 5,17 513,8 9,5 3,40 
2006 105 3,54 335,8 14,3 3,50 
2007 103 3,94 359,3 20,8 3,50 
2008 87 5,90 504,9 15,3 3,50 
2009 85 3,01 212,3 15,4 4,00 
2010 80 3,10 220,0 16,4 4,40 
2011 76 3,97 300,9 17,1 4,50 
2012 71 5,05 360,0 19,5 4,50 
2013 71 5,86 415,2 21,0 4,00 
2014 71 6,60 469,0 23,1 4,20 
2015 72 5,60 408,0 29,1 4,10 
2016 70,7 5,99 336,9 17,03 3,73 
2017 64,2 5,32 292,9 12,51 3,39 
2018 61,6 7,09 384,2 11,73 3,06 
2019 44 6,4 241,0 7,2 2,6 
 

Серед сучасних тенденцій розвитку виноробної галузі України також слід 

виокремити наступні: 

 − малі виробники працюють переважно локально, у своїх регіонах, і не 

роблять значного впливу на ринок у цілому; 

− вітчизняні виробники змушені здійснювати відрахування до бюджету за 

видачу ліцензій, постійне збільшення акцизів негативно позначається на 

вітчизняних виробниках, що змушує виробників піднімати ціну на свою 

продукцію або скорочувати обсяг виробництва дешевих вин; 

− уперше за кілька років в Україні скоротилося виробництво натуральних 

виноградних вин, при цьому збільшилося виробництво порошкових вин; 

− на даний момент у кількісному вираженні смакові потреби українських 

споживачів виглядають так: до 55 % займають кріплені вина, до 35 % – 

напівсолодкі, решта – ринок сухих і напівсухих груп. Однак, незважаючи на 

такий баланс, багато виробників останнім часом розширюють випуск 

напівсухих і сухих вин; 
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− у споживчих перевагах відбуваються позитивні зміни в бік більш 

дорогих та якісних вин, а також більш значуще – орієнтація споживачів на 

«натуральні» вина; 

− більш низький рівень споживання виноградного вина в Україні 

порівняно з Європою. Якщо у Франції, Італії, Іспанії на людину припадає 55-60 

л, то в Україні – близько 6 л [1]; 

− збереження тенденції старіння виноградників, дефіцит як столових, так і 

технічних сортів винограду; 

− скорочення виробництва виноградних вин на тлі загального збільшення 

споживання спиртних напоїв; 

− незначна або повністю відсутня підтримка державою галузі в кризових 

умовах, що стосується як адміністративних заходів (наприклад, квотування або 

ліцензування), так і фінансових (мита, збори); 

− стримувальні тарифні та нетарифні заходи (оподаткування акцизним 

збором усіх видів вина, включаючи колекційні, встановлення квоти на спирт 

етиловий). 

Слід зазначити, що сучасний рівень виробництва виноградного вина (табл. 

2) нижче запланованого в чинній Програмі розвитку виноградарства і 

виноробства України до 2025 року [4]. 

Таблиця 2 − Прогнозований обсяг виробництва винограду і винної 

продукції на період до 2025 р. 

Найменування продукції 
Роки 

2020 2025 2030 
Виноград столових сортів, тис. т 97,7 157,5 219,3 
Виноград технічних сортів, тис. т 397,1 536,9 748,5 
Вино виноградне, тис. дал 9800 1192,26 14492 
Вина ігристі, тис. дал 5420 6596 8017 
Коньяк, тис. дал 2462 3049 3775 

 
Нині 95 % вина, виробленого в Україні, реалізується на внутрішньому 

ринку, 5 % – на зовнішньому ринку. Велика частина імпортних вин надходить в 

Україну з Молдови – 83 %, із Грузії – близько 11 %, інше – із Франції, 

Угорщини тощо [1]. 
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Особливістю галузі виноградарства є порівняно тривалий цикл 

виробництва. П'ять років потрібно лише на вступ винограднику в 

плодоношення, два роки – на виробництво вина ординарного, а для марочних 

вин, ігристих і коньяків – значно більше, тому питання залучення в галузь 

довгострокових інвестицій стоїть досить гостро. Виноградарству і виноробству 

потрібні інвестиції на тривалий час, і розрахунок за кредитними ресурсами тут 

можливий лише на восьмий-дев'ятий рік після закладки винограднику. 

На сьогоднішній день в Україні загальна кількість компаній, які 

здійснюють випуск виноробної продукції, близько 100. Тих, хто формує 

внутрішній ринок (великі і середні виробники), налічується  близько 20-ти. З 

відходом кримських підприємств відбулась незначна рокіровка ТОП-5 

найбільших виробників. На перший план вийшли одеська та миколаївські 

компанії. Їм удалося частково зайняти нішу кримських торгових марок. Так, за 

підсумками останніх років у числі перших п'яти такі компанії, як: «Коблево» 

(вина ТМ KOBLEVO), агрофірма «Таврія» (потужності ДМК «Таврія», де 

«Інкерман-Інтернешнл» зараз здійснює розлив тихих вин Inkerman), компанія 

«Нива» (Таіровський винзавод «Нива», ТМ «Таїрове» і ТМ «Одеський Степ»), 

«Шабо» (ТМ Shabo), «Фрут Майстер Фудс» (україно-угорське підприємство 

«Котнар», вина ТМ Bereg Wine, ТМ Cotnar, ТМ Vinia) [4].  

Проблеми конкурентоспроможності української продукції на ринках 

Європи посилює, як уже було зазначено, низький рівень державної підтримки. 

В Україні щорічно на підтримку виноградників і садів йде 400 млн. грн. від 

збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. На жаль, це 

незначна фінансова підтримка. 

У даний час більшість виноробних компаній не має сертифікованої 

системи управління якістю продукції, що випускається відповідно до 

стандартів ISO 9000. Разом із тим якість продукції в умовах сучасного 

виробництва – найважливіша складова частина ефективності, рентабельності 

підприємства, якій необхідно приділяти постійну увагу. 
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Всі процеси щодо забезпечення, проектування, збереження якості повинні 

бути об'єднані в систему управління якістю, що представляє собою 

організаційну структуру, чітко розподіляє відповідальність, процедури, процеси 

і ресурси, необхідні для управління. 

Згідно з наявними даними, до 86 % виноматеріалів і до 88 % коньячних 

спиртів вітчизняні виробники імпортують. По суті, ми сьогодні розвиваємо 

виноробство Молдови (до 44 % молдавського експорту) і Грузії (до 50 % 

грузинського експорту), Азербайджану, Вірменії, Іспанії, Франції та інших 

країн. Фактично, така ситуація веде до загибелі виноградарства як сировинної 

бази вітчизняного виноробства. Оптимальним вирішенням проблеми є 

поступове зниження імпорту виноматеріалів з одночасним розвитком 

вітчизняної сиро винної бази на основі впровадження інноваційних технологій 

виробництва винограду, що забезпечують його ефективність за рахунок 

зростання врожайності виноградних насаджень і підвищення якості продукції. 

Частину проблем можна вирішити тільки за рахунок жорсткої, але виваженої та 

продуманої державної політики, а частину – за рахунок впровадження 

результатів наукових пошуків у виробництво. Для імпортованої готової 

продукції повинні бути встановлені квоти, а ввезення виноматеріалів і 

коньячних спиртів допускати лише у разі критичного імпорту (через 

недоотримання врожаю в разі виникнення форс-мажорних умов). 

Державного підходу вимагає і питання обов’язкової сертифікації 

винопродукції, що ввозиться. Друга досить важлива обставина стосується 

негативної кредитно-фінансової політики в державі. Неможливість отримання 

довгострокових кредитів на розвиток виноградарства, навіть за планомірного 

виділення 1%-го збору на його розвиток, все ж привела за останні 10 років до 

зменшення продуктивних площ виноградників з 114 тис. га до 50 тис. га [1]. 

Одна з головних проблем українського вина – це те, що в ХХІ ст. 

виробниками управляють не «благородні цілі», а проста нажива, тобто 

отримання високої ставки прибутку будь-якими методами. Так, 

використовують жмих як первинну речовину, додають цукор та ароматизатори 
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у технологічному процесі виготовлення вина. При цьому українське вино 

втрачає свої автентичність, смак та користь. 

Така негативна тенденція пов'язана із впливом таких факторів: 

– високі акцизні ставки – фактично одні з найвищих у світі. Таких акцизів, 

як в Україні, немає в жодній країні, сухе вино там не належить до алкогольних 

напоїв, воно числиться серед продуктів харчування, тому не є підакцизною 

продукцією, на пляшку не клеїться акцизна марка. У французьких ресторанах, 

наприклад, сухе вино дешевше від солодких газованих напоїв. У більшості 

країн Євросоюзу нульовий відсоток акцизу встановлений і на ігристі вина [5]; 

– винятково висока ціна ліцензії на оптовий продаж вина. В Україні така 

ліцензія коштує 500 тис. грн. на рік. Такий закон про ліцензування губить 

фермерські та невеликі селянські господарства, приватну ініціативу. Існуюча 

нормативно-законодавча база знищує здорову конкуренцію малого, середнього 

та великого бізнесу, а її недостатність змушує українського виробника 

закладати високу ціну на свою продукцію; 

– низька конкурентоспроможність українського вина. Наявні потужності 

виноробної галузі дають змогу перероблювати за сезон більше ніж 800 тис. т 

винограду, проте нині потужності завантажені лише на 20-40 %. Застарілі 

технології виробництва вина, амортизація обладнання на деяких підприємствах 

становить 60%, нерозвиненість внутрішнього ринку негативно відображаються 

на конкурентоспроможності українського вина. У структурі споживання 

алкогольних напоїв в Україні частка вина становить 9,0 %, тоді як в 

європейських країнах спостерігається тенденція сталого високого рівня 

споживання вина і зниження обсягу споживання горілки і міцних спиртних 

напоїв. У середньому кожен українець випиває 5,8 л вина на рік, що є одним з 

найнижчих показників у Європі (у Польщі – 12 л на людину, у Чехії – 16 л, в 

Іспанії та Італії – по 40 л, а у Франції – максимальні 60 л) [4]. 

Таким чином, у результаті проведеного дослідження було визначено таке: 

− світовий ринок вина і Європи як його складової частини висуває свої 

вимоги до виробництва винограду й ефективності технологій його 
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вирощування. Для заняття Україною своєї ніші на даному ринку представникам 

бізнесу, а також влади необхідно ретельно вивчати сучасні світові тенденції і 

відповідати їх напряму розвитку; 

− незважаючи на те що основними конкурентами на українському ринку 

алкогольних напоїв стають винороби Німеччини, Угорщини, Франції, Молдови, 

Болгарії, неповторне поєднання ґрунтових, кліматичних і сортових 

особливостей дають змогу створювати з українського винограду ексклюзивні 

десертні і лікерні вина, які не мають аналогів на світовому ринку; 

− для реального сприяння високоефективному веденню виноградарства і 

виноробства в Україні потрібно прийняти вкрай необхідні правові та 

нормативні документи, привести їх у відповідність до вже діючих стандартів і 

гармонізувати із законами ЄС і нормативами міжнародного ринку винограду і 

вина; 

− у загостренні конкурентної боротьби на ринку вітчизняного виноробства 

реальні шанси вижити мають тільки найбільш ефективно працюючі компанії. 

Передусім мова йде про холдинги, які працюють у вертикально-інтегрованому 

форматі, тобто замикають на собі весь виробничий ланцюжок «від поля до 

столу». Таким чином, наявність власної сировинної бази сьогодні стає для 

багатьох підприємств виноробної галузі України основною конкурентною 

перевагою; 

− потрібна ефективна маркетингова діяльність направлена на дослідження 

внутрішнього і зовнішніх ринків, а також організація продажів українського 

вина на ринках країн СНД, балтійських і скандинавських країн, де немає 

власного виноробства; 

− необхідний комплекс заходів щодо боротьби із фальсифікацією 

виноробної продукції на ринку; 

− слід підвищити значимість науково-дослідної та інноваційної діяльності 

у виробництві виноробної продукції. 

Таким чином, за належної уваги з боку держави, ефективної взаємодії 

бізнесу і державних органів законодавчої і виконавчої влади виноробна галузь 
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України має широкі можливості для розвитку і процвітання, у тому числі на 

зовнішніх ринках. 
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СТАН РИНКУ МЕБЛІВ В УКРАЇНІ 

Проаналізовано стан і динаміку попиту і пропозиції на ринку меблевої 

продукції в Україні. Зроблено прогноз щодо основних тенденцій, які 

спостерігатимуться на цьому ринку в майбутньому. 

Ключові слова: меблі, меблевий ринок, імпорт меблів, експорт меблів, стан 

ринку. 

Для того, щоб підприємство могло вижити в конкурентному середовищі, 

ефективно функціонувати протягом довгого часу, а також приносити прибуток, 

йому необхідно розвиватися. Кардинальне значення при розробці прогнозів 

розвитку підприємств на ринку меблів України має теорія їх розвитку.  
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У європейських країнах меблі завжди вважалися предметом першої 

необхідності, а на сьогоднішній день ця думка досить поширена і в Україні. До 

того ж в українського виробника є чимало конкурентних переваг: дешева 

робоча сила, власна екологічно чиста сировина, значний потенціал ринку, що 

розвивається неймовірними темпами. 

Актуальність теми зумовлена тим, що в останні роки ринок меблів 

України почав активно розвиватися та зростати, що зумовлює до розвитку 

підприємницької діяльності. 

Деякі аспекти меблевого ринку України висвітлено в працях  

Г.С. Шевченко – проведено аналіз конкуренції на меблевому ринку як метод 

прийняття маркетингових рішень, факторів макро- й мікросередовища та їх 

вплив на ефективність роботи меблевих підприємств; Н. Туніцького, який 

вивчав питання сегментації ринку елітних меблів; М.П. Саганюка та С.П. Усика 

– проводили аналіз стратегії розвитку деревообробної галузі та ін.

Меблеве виробництво сьогодні – це галузь, яка розвивається, поступово 

виходячи на європейський рівень якості та дизайну. Тому він є надзвичайно 

привабливим для операторів і, відповідно, має динаміку до зростання кількості 

конкурентів. 

На сьогоднішній день український ринок меблів оцінюється в 330 млн. 

доларів США. Аналіз ринку меблів засвідчує, що споживачі дедалі частіше у 

своєму виборі надають перевагу вітчизняним виробникам. Зниження рівня 

зацікавленості до імпортних меблів зумовлено в першу чергу у зв’язку зі 

зниженням купівельної спроможності населення. Також варто зазначити, що 

український меблевий ринок не позбавлений тіньового виробництва, яке 

орієнтовано на середній та дешевий сегмент. Сьогодні тіньовий ринок меблів 

України складає 35 %. 

Виробництвом меблів в Україні займається понад 3 тисячі компаній-

виробників меблів. Середніх: великі меблеві фабрики, що виготовляють меблі 

серійно, середні підприємства, що працюють за індивідуальними замовленнями 

і дрібні, серед яких близько 30% – мікропідприємства. 
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Великі виробники мають більш якісне обладнання, що забезпечує їм 

великі, в порівнянні з середніми і малими підприємствами, обсяги виробництва. 

При цьому великі виробники мають меншу виробничу гнучкість і не можуть 

швидко реагувати на зміну смаків, стилів і дизайнерських трендів. У меншій 

мірі такі виробники можуть задовольняти індивідуальні запити, що з успіхом 

здійснюють середні і малі суб'єкти господарювання меблевої галузі. 

Значну частку ринку займають такі компанії, як: «Энран», MERX, 

«Стерх», LIVS, «Гербор», «Кухні України», «Экми-мебель» та інші. 

Конкурентну перевагу мають підприємства, які реалізують свою продукцію не 

лише на український ринок, а й поза його межами. 

З масовим використанням інтернет ресурсів, меблевий ринок частково 

перемістився в онлайн простір. Найбільш популярні інтернет-магазини меблів в 

Україні є: «Диваны для нирваны», «Файні меблі», «Мебелис», «Дубок», 

«Софино», «Мебельок», «Табуретка» та інші. 

За даними Державної служби статистики, з 2015 р. по 2019 р. динаміка 

виробництва меблів в Україні має нестійкий характер. Обсяги реалізації меблів 

в натуральному вираженні мали тенденцію до скорочення, тоді як у грошовому 

вираженні, починаючи з 2018, мало місце їх зростання, що зумовлено, в першу 

чергу, ціновим чинником. 

Найбільші обсяги реалізації меблів у 2019 р. мали місце в Одеській, 

Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Київській областях (близько 64,2 %). 

Щодо експорту та імпорту меблів маємо наступну ситуацію. Після кризи 

2017 року темпи зростання обсягу внутрішнього ринку в період 2018-2019 рр. 

збільшувалися в середньому на 15 % щорічно (рис. 1). 

Імпорт меблів на початок 2020 р. склав 257009,1 тис. дол. США, що на 43 

% менше, ніж у 2015 р. Обсяг експорту меблів значно перевищив імпорт і на 

початок 2020 р. складав 542322,6 тис. дол. США, що на 36,5 % більше, ніж в 

2017 р. При цьому темпи зміни обсягів експорту, по відношенню до 2018 року, 

знизились на 11 % [1]. 
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Рисунок 1 – Темпи зростання обсягів виробництва, експорту та 

імпорту меблів [1] 

Одна з причин, яка вплинула на стан експорту, – складна економічна 

ситуація в державі, що підштовхнуло виробників змінити географію держав-

імпортерів українських меблів і збільшити потік експорту до держав ЕС. 

На сьогоднішній день на ринку меблів покупці здебільшого орієнтуються 

на меблі українських виробників. Характерною ознакою вітчизняного ринку 

меблів є гостра конкуренція, яка зумовлена великою місткістю, частими 

змінами у структурі, частою появою нових виробників меблів. На розвиток 

меблевого ринку в значній мірі впливають ринок оброблення деревини та ринок 

нерухомості. 

Вагомим кроком до збільшення експорту українського меблевого 

виробництва є відповідність за показниками якості стандартам ЕС. Збільшення 

фінансування з боку держави дозволить більшій частці українських компаній 

виробляти продукцію високої якості та експортувати її за кордон [2]. 

Ринок меблів демонструє позитивне зростання і в більшій мірі це 

обумовлено збільшенням обсягів внутрішнього виробництва. Однією з 

головних тенденцій на сьогоднішній день є орієнтація здебільшого покупців на 
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меблі українських виробників, що відображає факт підвищення довіри 

споживача до вітчизняної продукції.  

Експерти меблевого ринку виділяють наступні тенденції його розвитку в 

Україні в 2020 році: 

– найбільш активними темпами розвивається виробництво домашніх 

меблів; 

– швидкими темпами розвивається виготовлення офісних меблів; 

– поява мультибрендових гіпермаркетів меблів; 

– активне зростання популярності онлайн-продажу серед більшості 

виробників; 

– переорієнтація вітчизняних виробників від однотипних меблів на 

створення унікальних пропозицій. 

До основних стримуючих факторів розвитку виробництва меблів в Україні 

експерти відносять: 

– підвищення вартості сировини і комплектуючих; 

– нестача кваліфікованих кадрів; 

– зростання частки нереалізованої продукції; 

– додаткові витрати у вигляді витрат на зберігання і логістику; 

– нестача фінансових і кредитних ресурсів, а також відсутність інвестицій [3]. 

Згідно з даними державної служби статистики, в період 2015-2019 рр. 

виробництво меблів в Україні характеризувалося нестабільної динамікою. 

Показники обсягів реалізації меблів в натуральному вираженні мали тенденцію 

до скорочення, при цьому в грошовому вираженні, починаючи з 2018 року, 

спостерігається деяке зростання, що свідчить скоріше про вплив фактору росту 

цін на меблі. 

За 2017 і 2018 роки вітчизняні виробники, знизивши собівартість 

продукції, змогли отримати конкурентну перевагу на тлі стрибків валюти. В 

результаті понад 70 % меблів тепер купується в Україні, при цьому більше 

половини відноситься до економ-класу. Як свідчать дані Української асоціації 

меблевиків, обсяг меблевого ринку оцінюється на сьогодні приблизно 
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$1,5млрд. Основна частина – це українське виробництво, на яке припадає від 60 

% до 70 %. 

За рівнем імпорту меблів Україна посідає 60 місце в світі, а за рівнем 

експорту – 41. Як показує статистика, у 2018 році, у порівнянні з 2017-м, 

приріст експорту в кількісному показнику виріс на 14 %. Разом з тим, у 

порівнянні з 2017 роком, у 2018-му кількісний обсяг імпорту меблів в Україну 

зріс на 23 % [4]. 

Структура імпорту меблів за основними країнами у 2018 році наведена на 

рис. 2. 

У структурі меблевого ринку найбільшу частку займають сегменти 

меблів для їдалень і віталень, а також кухонні меблі. 

В цілому, меблі для дому на 48 % складаються із корпусних меблів. 

На корпусні меблі припадає 29 % від загального обсягу, кухонні – 25 %/ 

 

Рисунок 2 – Структура імпорту меблів за основними країнами  

у 2018 році,% [1] 

 

Попит на меблі для бізнесу залежить від зростання існуючих підприємств і 

відкриття нових. Потрібно відзначити, що в період 2015-2019 рр. кількість 

суб’єктів господарювання в Україні збільшилася на 8,3 %, що відбулося, в 

основному, за рахунок зростання кількості дрібних підприємців. Також 

виробництво меблів для офісу в 2019 р збільшилася на 6,3 %, в порівнянні з 

2018 р., а меблі для підприємств торгівлі – на 52 % [5]. Це свідчить про 
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зацікавленість українського бізнесу у використанні меблів вітчизняного 

виробництва. 

Істотним фактором, що здійснює значний вплив на рівень попиту на 

меблевому ринку, є модні тенденції та світові тренди. Однією з глобальних 

тенденцій меблевої галузі є збільшення попиту на домашні кабінети, 

бібліотеки, столи, стелажі та шафи, що пов’язано зі збільшенням кількості 

людей, які працюють віддалено. Аналітики прогнозують на 5-7 % зростання 

обсягу світового продажу сегмента меблів для домашнього офісу у 2020 році. 

Іншою глобальною тенденцією меблевої галузі є тренди в розвитку ринку 

нерухомості (невеликі квартири) і демографічні тенденції (невеликі сім'ї з 2-3 

чоловік). Внаслідок цього, відзначається зростання рівня попиту на 

багатофункціональні, трансформовані меблі невеликих розмірів. 

У 2019 році онлайн-продаж меблів зріс до 17-20 %. Уже сьогодні меблеві 

компанії прагнуть налагодити сервіс, що дозволяє виробляти доставку і 

складання меблів при купівлі через інтернет в день оформлення замовлення. 

Ще один світовий тренд – зростання продажу в сегменті розкішних меблів 

(як для будинку, так і для офісу), найбільшим ринком яких є європейський. 

Також варто відзначити зростаючий світовий попит на екологічно чисті 

меблі, не дивлячись на те, що їх собівартість вище, ніж у звичайних. 

У структурі собівартості меблів головними складовими є сировина і 

матеріали, а також витрати на розробку і впровадження моделей, заробітну 

плату, енергетичні ресурси, логістику, рекламу і накладні витрати. 

Основним ринком, який впливає на виробництво меблів і дерев'яних 

декоративних комплектуючих, є ринок оброблення деревини та виробництво 

виробів з дерева.  

На думку експертів, найближчим часом очікуються перебої у постачанні 

пиломатеріалів та іншої продукції з дерева, що обумовлено відсутністю 

ефективної організації закупівлі необробленої деревини на аукціонних торгах. 

Істотну роль у розвитку українського меблевого ринку має ринок 

нерухомості. Згідно з даними Державної служби статистики, в Україні показник 
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введення житла в експлуатацію в 2019 р виріс на 9 % в порівнянні з 2018 р і 

склав 10,2 млн. м2. Між зростанням нерухомості і виробництвом меблів існує 

прямий зв’язок, тому слід також очікувати підвищення попиту як на меблі для 

житлових будинків, так і на меблі для бізнесу 

З темпами зростання будівництва пов’язане збільшення попиту на 

дизайнерські послуги. Найбільш ємним сегментом є ринок послуг з 

проєктування та дизайну інтер’єру житлових будинків і суспільного 

середовища. Особливістю цього ринку є те, що професійні контакти між 

дизайнером, клієнтом і виконавцем здійснюється шляхом так званого 

«сарафанного радіо», за рекомендацією родичів або знайомих. 

Важливим напрямком розвитку ринку дизайнерських послуг в Україні є 

встановлення партнерських зв’язків між дизайнерами і компаніями, що надають 

послуги з виробництва меблів. При цьому характерною рисою є регіональна 

специфіка робіт, а також самих клієнтів. Розкид цін на одні й ті ж послуги 

досить великий. 

Для виходу в більш дорогий сегмент елітних меблів деякі українські 

виробники збирають вироби, використовуючи імпортні комплектуючі, що, 

відповідно, відбивається на ціні. 

Таким чином, можна говорити про значний потенціал українського 

меблевого ринку сьогодні і в перспективі. Розвиток і диференціація різних сфер 

життєдіяльності людей, впровадження нових технологій світової меблевої 

індустрії відкриватимуть нові можливості для виробників вітчизняних меблів і 

сприяти утворенню нових «ніш». 

Список використаних джерел: 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Кійко О.А. У пошуках принца або три історії про виробництво меблів в 

Україні. Мебельное дело. 2017. № 1. С. 16-19. 



140 

3. Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку української меблевої 

промисловості. URL: http://uafm.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/dorozhny 

akarta-dlya-rozvytku-meblevogo-sektoru-ukrayiny/ 

4. Офіційний сайт Української асоціації меблевиків. URL: 

http://www.uafm.com.ua/. 

5. Кондратюк Т.О. Аналіз ринку меблів в Україні. URL: 

http://www.ukrnauka.com 

 

УДК 339.13:621.397.446(045) 

Молдован Р.О. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТАН РИНКУ ТЕЛЕВІЗОРІВ 

Проаналізовано обсяги виробництва, експорту, імпорту телевізорів на 

світовому та українському ринках. Визначено рейтинг найбільших країн-

експортерів. Розглянуто структуру ринку телевізорів за видами та 

виробниками. Визначено основні проблеми та наведено прогноз щодо тенденцій 

розвитку світового і вітчизняного ринку телевізорів. 

Ключові слова: телевізори, обсяг ринку, виробництво, експорт, імпорт. 

Вітчизняний і світовий ринок побутової техніки та електроніки, зокрема 

аудіо- та відеотехніки, розвивається дуже великими темпами, про що свідчить 

збільшення обсягів продажу.  

Однією з особливостей вітчизняного ринку цих товарів є те, що імпорт 

стоїть на першому місці, і значне місце на ньому посідає саме телевізійна 

техніка. Це пояснюється високим ступенем інтегрованості суспільства в 

глобалізований інформаційний простір. У середньому людина переглядає 

телевізор 2,5 год. на день. Цей товар пройшов динамічний шлях еволюції з 

моменту початку його серійного виробництва: з’явилися плоскопанельні LED 

(LCD) та OLED моделі з різним розміром діагоналей, відтворенням чіткого, 

об’ємного зображення, з різноманітними функціями та SMART-технологіями.  



141 

Аналіз динаміки світового імпорту та експорту телевізорів дає можливість 

оцінити сучасні тенденції розвитку цього товарного сегменту та відслідкувати 

зміни уподобань споживачів залежно від розвитку інноваційних технологій.  

Під час збору статистичних даних виявлено проблему, пов’язану з 

відсутністю достовірної інформації щодо обсягів вітчизняного виробництва 

телевізорів. Така ситуація зумовлена відсутністю масштабного виробництва 

цих товарів в Україні, а будь-яка інформація невеликих підприємств є 

закритою.  

За даними Державної служби статистики України, в 2010 р. на 100 

українських сімей припадало 110 кольорових телевізорів; у 2014-му – 119 од., у 

2016-му спостерігався спад – 115 од., що свідчить про суттєві зміни на ринку [5].  

Наразі ринок телевізорів практично сформовано, але ситуація на ньому 

швидко змінюється залежно від розроблення і впровадження нових технологій. 

Ураховуючи те, що дослідженню світового ринку телевізійних приймачів з 

виокремленням даних щодо України та можливих напрямів його розвитку 

тривалий час не приділялася належна увага, доцільним є проведення аналізу 

його експортно-імпортного потенціалу.  

Серед українських фахівців, які здійснювали огляд вітчизняного ринку 

телевізорів, варто зазначити дослідження І.І. Васильєвої. Останнім часом 

вітчизняні науковці не надавали належної уваги дослідженням цього сегменту 

ринку.  

Мета статті – аналіз стану та структури світового та українського ринків 

телевізорів і виявлення загальних тенденцій його розвитку.  

Аналіз експортно-імпортних операцій щодо телевізійної техніки 

здійснювався на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 

(ГС). Згідно з ГС, телевізори класифікуються в групі 85 «Електричні машини, 

обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, 

телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини 

та приладдя», товарній позиції 8528 «Монітори та проектори, до складу яких не 

входить приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з 
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радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи 

зображення», товарній підпозиції 852872 «Приймальна апаратура для 

телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або 

пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення: інша, кольорового 

зображення». До цієї товарної підпозиції включено телевізійне проекційне 

обладнання (телепроектори), апаратура, що містить пристрій відеозапису або 

відтворення відеозображення. Підпозиція охоплює групу приймальної 

апаратури для телевізійного зв’язку, до якої належать телевізійні приймачі усіх 

типів (рідкокристалічні, плазмові, на основі електронно-променевої трубки 

тощо), що використовуються у побуті (телевізійні приймачі), поєднані або не 

поєднані з широкомовним радіоприймачем, відеомагнітофоном, DVD-

плейєром, приймачем супутникового зв’язку тощо.  

Згідно з даними аналітичних компаній, останнім часом продаж телевізорів 

на світовому ринку скоротився, підтверджуючи сформовану за останні два роки 

негативну тенденцію. На початку 2017 р. темпи зростання різко сповільнилися і 

становили лише 1 %. Спад виробництва почався ще 2016 р. – як наслідок 

падіння попиту та скорочення продажів у розвинених регіонах, таких, як США 

та Західна Європа. Водночас попит в країнах, що розвиваються, зріс на 3 % [3]. 

Проте цього виявилося недостатньо, щоб повністю нівелювати зниження. 

Низький темп зростання на початку 2016 р. обумовлений надлишком 

складських запасів цієї продукції [1].  

Зауважимо, що в 2017 р. світові поставки LСD-телевізорів скоротилися – 

на глобальний ринок їх надійшло приблизно 217 млн од., що на 3 % менше 

порівняно з показником 2016 р. – 223 млн од. А OLEDсегмент продемонстрував 

зростання – поставки таких телевізорів зросли на 72 % й досягли 153 млн. од. У 

2018 р. аналітики прогнозували його подальше зростання на 66 % – до 254 млн. 

од. [7, 8].  

Посилаючись на дані аналітичних компаній, зауважимо, що лідерами 

галузі є південнокорейські виробники Samsung Electronics і LG Electronics, які, 

за підсумками 2017 р., випустили майже 43 і 28 млн. LCD-телевізорів 
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відповідно. Також у топ-5 увійшли китайські виробники TCL і Hisense з 

результатами 14,3 і 12,8 млн. пристроїв відповідно. Японська компанія Sony, 

що замикає п’ятірку лідерів виробництва, в 2017 р. виготовила 12,25 млн. од. 

LCD-телевізорів [7].  

З початку 2018 р. динаміка продажу на ринку телевізійної апаратури 

набула позитивного значення, поставки телевізорів зросли на 3,9 % – до 218 

млн. од. Цьому сприяло істотне зниження цін на LCD-панелі, а також 

проведення масштабних спортивних заходів – зимових Олімпійських ігор у 

Південній Кореї та Чемпіонату світу з футболу в РФ, що спонукало 

шанувальників спорту здійснити незаплановані покупки. Особливо помітне 

зростання попиту перед Чемпіонатом світу 2018 зафіксовано на ринку 

Латинської Америки та Східної Європи. Продаж телевізорів зріс на 40 %, 

зокрема в сегменті 50-дюймових і більших приймачів, унаслідок чого в цьому 

регіоні середня роздрібна ціна на телевізори виявилася найвищою серед ринків, 

що розвиваються. У Китаї, навпаки, вартість була найменшою і становила 446 

дол. США. Найвища середня ціна продажу телевізорів – 712 дол. США 

зафіксована в Західній Європі, де конкуренція не така гостра, як у країнах, що 

розвиваються. Окрім того, Західна Європа посідає друге місце за часткою 

продажів моделей з дисплеями ультрависокої чіткості (4K) [8]. 

Структура світового ринку телевізорів за виробниками наведена на рис. 1. 

Рисунок 1 – Структура світового ринку телевізорів за виробниками, % 

[7] 
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У першій половині 2018 р. загальносвітові поставки телевізорів досягли 

136.89 млн. од. і зросли на 11 % порівняно з аналогічним періодом 2017 р. 

Значна частина поставок належить рідкокристалічним (LCD) моделям – майже 

50,1 млн. од., що на 7,5 % більше порівняно з 2017 р. Продаж телевізорів на 

основі органічних світлодіодів (OLED) зріс на 115,8 % і становив 470 тис. од. [8].  

Високі ціни на телевізійні панелі, які були в січні-червні 2017 р., знизилися 

на початку 2018 р. Також виробники телевізорів останнім часом здійснюють 

запаси комплектуючих, що зменшить ступінь зростання цін при коливанні 

курсів валют. А постачальники панелей запустили спеціальні проекти, що 

також сприяють зростанню продажу продукції та подальшому зниженню цін.  

За прогнозами фахівців, виробництво телевізійних приймачів, за 

підсумками 2018 р., зросло на 8,7 % завдяки запуску нових підприємств, 

зокрема в Китаї [4].  

Підвищеним попитом на ринку телевізорів користуються 32-дюймові 

моделі, обсяги продажу яких у першому півріччі 2018 р. зросли на 26,2 %, 

охопивши майже третину всього ринку. У 2018 р. такий модельний ряд 

виготовляли приблизно 277,1 млн. од. [8].  

Найбільшим виробником LCD-екранів для телевізорів стала китайська 

компанія BOE Technology, обсяги виробництва якої, за підсумками першого 

півріччя 2018 р., зросли на 31,4 % – до 25,6 млн. од. Компанія LG Display 

(Південна Корея) перебуває на другому місці: за звітний період виготовлено 

24,2 млн. дисплеїв, що на 4,3 % менше показника 2017 р. Третє місце посіла 

компанія Innolux (Тайвань) з обсягом поставок 20,8 млн. дисплеїв [8].  

Сумарно китайські компанії забезпечили 34,5 % усього обсягу телевізійних 

LCD-панелей, що надійшли на світовий ринок у 2017 р. На частку Тайваню і 

Південної Кореї припало 23,4 і 22,1 % відповідно.  

Обсяг імпорту телевізійної апаратури, зокрема й телевізорів, на світовому 

ринку почав скорочуватися з 2015 р., що пов’язано з різким зростанням цін на 

продукцію та комплектуючі до неї. Також низка країн зазнали економічної 

кризи саме в цей період, що суттєво знизило купівельну спроможність 
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населення, формуючи таким чином «відкладений попит». У 2017 р. показник 

імпорту зменшився на 6,75 млрд. дол. США порівняно з 2013 р. Водночас 

частка імпорту кольорових телевізорів зменшилася на 532.7 млн дол. США  

Найпотужнішою країною-імпортером телевізорів у період 2013-2017 рр. 

були США – частка імпорту в ці роки коливалася в межах 25-33 % світового 

обсягу. Далі треба відзначити також Німеччину, Велику Британію і Францію, 

які ввозили відповідно 7, 5 і 3 % світового імпорту.  

Найбільшими країнами-експортерами за останні 5 років були, % (у 

загальному обсязі): Китай – 28,3, Мексика – 21,4, Словаччина – 11,4, Польща – 

7,6, Угорщина – 4,3 (рис. 2). Експортний потенціал цих країн формується 

завдяки наявним виробничим потужностям телевізійної техніки та постійному 

попиту на світових ринках на неї.  

 

Рисунок 2 – Найбільші країни-експортери телевізорів у світі в 2013-

2017 рр., % [8] 

 

В Україні виробництво телевізорів розвивалося до 90-х років ХХ ст. 

Вітчизняні підприємства щороку випускали по 3-3.5 млн. телевізійних 

приймачів торгових марок Електрон, Берізка, Фотон, Весна, Оризон, Славутич, 

які на 99 % збиралися з вітчизняних комплектуючих. Згодом на український 

ринок стали надходити високоякісні, надійні, доступні за ціною телевізори 

закордонного виробництва, які поступово витіснили вітчизняні й призвели до 

нерентабельності їх виготовлення.  
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У 2008-2010 рр. в Україні обсяги споживчого ринку телевізійних 

приймачів у середньому зростали в півтора рази щорічно. Такі тенденції 

зберігалися до 2014 р., допоки економічна ситуація в країні не призвела до 

зниження їх продажу.  

У 2015 р. значно скоротився індекс фізичного обсягу роздрібного 

товарообігу та, відповідно, продаж телевізорів, що пов’язано з економічною і 

політичною кризою в країні. Проте наприкінці 2016 р. зафіксовано певне 

пожвавлення на ринку.  

Підтвердженням є аналіз обсягів експортно-імпортних операцій в цьому 

сегменті: з 2013 р. на вітчизняному ринку телевізійних приймачів 

спостерігалося стрімке зниження обсягів експорту-імпорту, суттєве підвищення 

вартості телевізійної техніки, пов’язане зі зростанням курсу валюти, що 

зробило недоступною (у фінансовому розумінні) цю продукцію для населення 

середнього класу. Тенденції зниження обсягів продажу, що впливало на 

експортно-імпортний потенціал, зберігалися до 2016 р. У 2017 р. відзначається 

поліпшення ситуації на ринку телевізійних приймачів  

Зауважимо, що імпорт телевізорів значно перевищував експорт як в 

натуральному, так і вартісному вираженні. Основними імпортерами такої 

продукції в 2013 р. були РФ, Китай та Корея. Починаючи з 2014 р. Корею 

змінила Малайзія. Така структура імпортерів зберіглася до 2018 р. Зауважимо, 

що з 2016 р. найбільша кількість телевізійних приймачів надходить на 

вітчизняний ринок з Китаю. 

Щодо експорту продукції, комплектованої в Україні, то в 2013-2014 рр. 

телевізори постачалися до РФ, Молдови та Німеччини. Це стосується сегмента 

недорогої апаратури, яка користується попитом на ринках інших країн. 

Починаючи з 2014 р. відмічається значне скорочення експортних поставок такої 

продукції, зумовлене економічною та політичною кризою в Україні. У 2015 р. 

товар експортувався переважно до Молдови, Казахстану й Кіпру. В 2016-2017 

рр. структура країн-експортерів була сталою: продукція з України надходила 

переважно до Молдови, Польщі та Угорщини. За період січень-серпень 2018 р. 
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телевізори надходили до Молдови, хоча зафіксовано поодинокі поставки до 

Німеччини та РФ.  

Незважаючи на те, що в Україні власне виробництво телевізорів фактично 

відсутнє, існує декілька вітчизняних компаній, які виробляють телевізійні 

приймачі на основі імпортних комплектуючих, переважно з Китаю. Серед них 

українська компанія KIVI, що виготовляє сучасні LCD-телевізори. Продукція 

компанії відповідає останнім тенденціям розвитку телевізійних технологій, має 

стильний дизайн, зображення найвищої якості та швидкий і сучасний інтерфейс 

KIVI Vision на базі 

Також до 2015 р. Львівський телевізійний завод «Електрон» успішно 

виробляв телевізійне обладнання, відеоконтролюючі пристрої та прилади 

цивільного й військового призначення. Обладнання випускалося з 

використанням комплектуючих іноземних фірм: мікропроцесори та дисплеї 

компанії Philips, Panasonic, Samsung, LG, Thomson. Проте з 2017 р. 

підприємство значно скоротило випуск продукції, що пов’язано зі зниженням 

рентабельності виробництва. У структурі асортименту підприємства присутні 

кінескопні телевізори з діагоналлю 21 дюйм і рідкокристалічні моделі з 

розміром екрана від 19 до 39 дюймів.  

Відповідно до даних вітчизняних торговельних мереж щодо продажу 

телевізорів ринок цієї продукції має таку структуру залежно від типів екранів 

телевізорів, наведену на рис. 3.  

Перевагами LCD- і LED-телевізорів є: дуже чітке й стабільне зображення 

за будь-якої доступної частоти кадрів, найширший вибір розмірів, малі товщина 

й вага, зручність кріплення на стіну, економічність, великий термін служби. А 

недоліками: більший порівняно з іншими типами час відгуку, певні обмеження 

кутів огляду, при яких зберігаються висока контрастність і правильне 

передавання кольору.  

QLED- та OLED-телевізори є різновидами рідкокристалічних телевізорів. 

Переваги OLED-телевізорів: мала товщина й вага, економічність, дуже малий 
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час відгуку (практично повна відсутність інерційності), найширші кути огляду, 

висока яскравість i контрастність. 

 

Рисунок 3 – Структура споживчого ринку телевізорів в Україні за 

типом екрана за 2017 р., % [2] 

 

Недоліки: висока ціна, порівняно невеликий ресурс світлодіодів. 

Основною перевагою QLED-телевізорів є передача кольорів, адже вони дають 

змогу отримати зображення більш яскравих і насичених тонів.  

Плазмові телевізори наразі вже не виробляються, тому що не можуть 

конкурувати із сучасними рідкокристалічними пристроями. Хоча у вжитку 

вони присутні, зважаючи на великий термін служби та експлуатаційні 

характеристики. Це стосується сегменту й кінескопних телевізорів. Проекційні 

телевізори мають обмеженість використання для побутових цілей, бо 

потребують додаткового оснащення та устаткування (полотна екрана, куди 

проектується зображення).  

Щодо рейтингу компаній-виробників телевізорів, то в Україні він 

відповідає загальносвітовим тенденціям: перше й друге місце посідають 

південнокорейські компанії Samsung Electronics і LG Electronics відповідно. 

Китайські компанії TCL та Hisense розділили третє місце. Продукція японської 

корпорації Sony втрачає свої позиції, зважаючи на високий рівень вартості.  

За прогнозами експертів, до кінця 2020 р. компанія Samsung утримуватиме 

першість у сегменті продажу телевізійних приймачів, зосереджуючись на 

виробництві висококласних QLED-телевізорів, частка яких перевищить 50 %. 
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LG Electronics продовжить просувати висококласні OLED-моделі й наростить 

поставки телевізорів на 0,7 % –до 28,5 млн. од. Компанія TCL збереже стабільні 

темпи зростання і збільшить виробництво на 6,7 % – до 15,3 млн. од., а Hisense 

поліпшить показники на 9,4 % – до 14 млн. од. [6].  

Таким чином, вітчизняний ринок телевізійної техніки формується 

відповідно до загальносвітових тенденцій. Із 2013-го до 2017 р. відбувалося 

суттєве скорочення виробництва й продажу цієї продукції, що пов’язано з 

кризовими явищами в деяких країнах і з політичною ситуацією в Україні. З 

2018 р. простежується підвищення обсягів виробництва й продажу телевізорів у 

світі. Вітчизняне виробництво телевізійної техніки наразі фактично відсутнє, 

задоволення споживчого ринку відбувається виключно завдяки імпорту з 

Китаю, Малайзії, Кореї, РФ. Проте з’являються невеликі підприємства, які 

збирають телевізори з використанням імпортних комплектуючих. Пожвавлення 

на ринку можливе за умови стабілізації та поліпшення економічної й політичної 

ситуації в Україні та державного сприяння розвитку виробничої галузі.  
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Контроль якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів в 

даний час найбільш актуальна товарознавча задача. За деякими даними більше 

ніж 70 % шкідливих забруднювачів в організм людини потрапляє через їжу, 20 

% з водою і 10 % з повітрям. Техногенні забруднення навколишнього 

середовища через ґрунт, воду і повітря безпосередньо потрапляють у харчові 

продукти. Також харчові продукти забруднюються природними шкідливими 

речовинами, що з'являються при неправильному зберіганні, при порушеннях 

технологій виробництва. У зв'язку з цим в останні роки безпека людини 

найбільшою мірою визначається чистотою і доброякісністю харчових 

продуктів, тому що багато шкідливих забруднювачів мають канцерогенні, 

мутагенні і імунопригнічувані дії. У багатьох випадках алергічні, онкологічні, 

серцево-судинні та інші захворювання є результатом порушення біохімічних 

реакцій в організмі, викликаного неякісною їжею [1].  

Маргарин являє собою високодисперсну емульсію жиру і води, це жир на 

основі рослинних масел в натуральному та переробленому вигляді з 

додаванням різних компонентів, в тому числі і тваринних жирів [2].  
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Маргаринова продукція широко використовується в якості альтернативи 

вершковому маслу в кондитерській та хлібопекарній промисловості, в кулінарії, 

для домашньої випічки, а також безпосередньо в їжу. Але поряд зі 

споживанням дуже гостро стоїть питання якості та безпечності цього виду 

продукції.  

Жирові комбінати виробляють широкий асортимент маргаринової 

продукції, який постійно оновлюється. Разом з тим, у пересічного споживача 

останнім часом виникають сумніви, пов’язані з якістю маргаринової продукції, 

її фальсифікацією, порушеннями у технології виробництва. 

Актуальність обраного дослідження обумовлюється необхідністю 

визначення показників якості та безпечності сучасного асортименту маргарину, 

з метою виявлення фальсифікованої продукції. 

У науковій літературі увагу на товарознавстві та експертизі товарів 

зосереджують Кунділовська Т.А., Назаренко Л.О., Кривошей В.М., Барилович 

О.М., Малигіна В.Д., Ємченко І.В., Гончар Л.А. та інші.  

Основними методами дослідження при визначені якості маргаринової 

продукції є органолептичні та фізико-хімічні методи, а також 

хроматографічний метод [1].  

Оцінка якості проводитьсь у відповідності з вимогами ДСТУ 4465:2005 

«Маргарин. Загальні технічні умови» [2]. Відповідно до даного стандарту: 

маргарин – емульсійний жировий продукт. Виробляється з рослинних жирів. 

Масова частка загального жиру не менше 39 %. Допускається додавання 

тваринних жирів, молочних продуктів, смакових і ароматичних добавок.  

Залежно від призначення маргарин поділяють на групи: тверді маргарини 

та рідкі. В свою чергу тверді маргарини класифікуються на: бутербродні, 

столові та для листкового тіста. Рідкі – для домашньої кулінарії та для 

промислового переробляння [2].  

До органолептичних показників ідентифікації маргарину відносять смак та 

запах, консистенцію, колір. Смак та запах маргарину повинен бути чистим, з 

присмаком та запахом доданих смакових і ароматичних добавок, сторонні 
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присмаки та запахи не допустимі. Консистенція залежить від виду групи 

маргарину: для бутербродних маргаринів характерна легкоплавка, пластична, 

однорідна, мазка консистенція; для столових – пластична, щільна, однорідна, у 

разі введення смакових добавок допустима мазка консистенція; для листкового 

тіста – пластична, однорідна. Для рідких маргаринів характерна однорідна, 

рухома консистенція. Не залежно від виду маргарину поверхня зрізу повинна 

бути блискуча або слабо блискуча, суха на вигляд. Колір від світло-жовтого до 

жовтого або обумовлений кольором введених добавок, однорідний за всією 

масою [2].  

Визначення фізико-хімічних параметрів лежить в основі контролю якості 

маргарину та дозволяє проводити ідентифікацію, виключаючи можливість 

фальсифікації або невідповідності критеріям безпеки. Фізико-хімічні показники 

якості маргаринової продукції включають визначення масової частки: вологи та 

летких речовин, кухонної солі (від 0,03 до 0,7 %); кислотності (2,5 %); 

перекисного числа [3].  

Фальсифікація тваринних жирів, в т.ч. молочного – одна з актуальних 

проблем масложирової галузі України. Фальсифікація масложирової продукції 

умовно поділяється на дві групи: 

«груба» – вміст рослинних добавок більше 20 %; 

«тонка» – вміст рослинних добавок менше 20 % [4].  

Для фальсифікації, як показує досвід, використовують гідрогенізовані 

рослинні жири або їх композиційні суміші з іншими маслами. Застосування 

сучасних технологій в масложировому виробництві утруднює виявлення 

фальсифікатів, тому класичні методи аналізу харчових продуктів вже не 

дозволяють точно та достовірно встановлювати підробки та їх склад. Одним з 

сучасних методів визначення справжності жирів і олій являється хроматографія [4]. 

Достовірними показниками, що характеризують якість масложирової 

продукції є жирнокислотний і тригліцеридний склад. Зважаючи на складність 

поділу жирів і масел на індивідуальні тригліцериди, їх хімічні особливості 

прийнято характеризувати жирнокислотним складом (ЖКС). ЖКС 
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індивідуальних рослинних масел, що застосовуються в харчовій промисловості, 

добре вивчений. На даний час визначення ЖКС масложирової продукції менше 

20 % хроматографічними методами є достовірною доказовою базою визначення 

фальсифікованої продукції. Нижня межа масової частки молочного жиру в 

жировій фазі маргаринів має становити 10 %, отже, ЖКС замінників молочного 

жиру має істотне значення для оцінки якості маргаринової продукції. З усіх 

природних жирів молочний за хімічним складом є найскладнішим і унікальним. 

Особливість ЖКС молочного жиру – наявність низькомолекулярних 

коротколанцюгових жирних кислот. Жири немолочного походження в 

основному складаються з високомолекулярних жирних кислот, тому для вибору 

оптимальної композиції замінників жиру, близької за складом і властивостями 

до молочного, використовують суміш жирів немолочного походження [3].  

Для визначення фальсифікованої продукції, за допомогою 

хроматографічного методу визначають жирнокислотний склад досліджуваних 

зразків маргарину на вміст лінолевої, ліноленової, стеаринової кислот тощо. 

Дослідження проводять з використанням методу газорідинної хроматографії, 

який з достовірністю дає відповідь на питання, чи є продукт фальсифікованим і 

є доказовою базою, яка дозволяє визначити жирнокислотний склад обраних 

зразків маргарину. У жирових композиціях можливо ідентифікувати: масляну, 

каприлову, капрінову, лауринову, миристинову, пальмітинову, пальмітолеїнову, 

стеаринову, олеїнову, лінолеву, арахідонову кислоти. За результатами 

газорідинної хроматографії може бути встановлена приналежність 

досліджуваної продукції до однієї або декількох груп рослинних олій. Вміст 

масляної кислоти дає можливість визначити наявність молочного жиру, 

олеїнової – свідчить про наявність соняшникової олії, пальмітинової кислоти – 

пальмової олії, лінолевої – соєвої олії тощо [4].  

При використанні терміну «фальсифіковані товари» багато хто плутають 

його з такими поняттями, як «підробки-замінники» (сурогати, імітатори) і 

«дефектні товари» (які одержують із-за недосконалої технології чи низької 
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кваліфікації робочих). І це відбувається не випадково, так як багато підробок-

замінників і дефектних товарів широко застосовують з ціллю фальсифікації 

натуральних продуктів, при цьому споживачеві або навмисно не пред’являють 

необхідну інформацію, або пред’являється перекручена.  

Наприклад, коли рекламують маргарин, то стверджують, що він корисний, 

як і вершкове масло, оскільки він наближується до коров’ячого молока, має 

низький вміст холестерину [4]. Технологія виробництва маргарину дозволяє 

виготовляти продукт із заданими властивостями та змінювати рецептуру 

відповідно до фізіологічних норм харчування. Тобто, відповідно до 

фізіологічних норм харчування добове споживання жирів має становити 95-100 

мг. При цьому повинно бути наступне співвідношення жирних кислот: 

поліненасичені – 20-30 %, мононенасичені – 40-50 % та насичені – 20-30 %. 

Слід зауважити, що жоден з природних жирів не відповідає зазначеним нормам. 

Так, столові маргарини різних рецептур містять 17-23 % насичених жирних 

кислот, 8-17 % лінолевої і 43-47 % олеїнової кислоти, ситостерин міститься в 

них у кількості 0,04 % [3].  

Для виробництва маргарину використовують олії: соняшникову, 

бавовняну, соєву, ріпакову та ін., саломаси, переетерифіковані жири, вершкове 

масло, універсальні жирові суміші, кокосову, пальмоядрову, пальмову олії, 

пальмовий стеарин, пальмітин бавовняної олії. Жири (крім вершкового масла) 

повинні бути рафіновані, дезодоровані. Вони забезпечують високу якість і 

харчову безпеку продукту. Маргарин виготовлений із якісної сировини 

насправді корисний продукт [1].  

Однак, на практиці, з метою здешевлення виробництва, маргарини 

виробляють з гідрированих рослинних жирів, що мають високий вміст 

трансізомерів жирних кислот, які утворюються при гідрогенізації. Такі жири 

жодними корисними властивостями не володіють, навпаки присутність хімічно 

змінних жирних кислот викликають захворювання та чинять багато інших 

згубних впливів в організмі людини. Таким чином, такий маргарин в невеликих 
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кількостях можна застосовувати тільки здоровій людині, а для харчування 

хворих та особливо дітей він протипоказаний. 

Отже, товарознавча оцінка органолептичних, фізичних та хімічних 

параметрів і властивостей, специфічних для маргарину, тим параметрам і 

властивостям, які зазначаються при етикетуванні сприяє вирішенню проблеми 

широкого розповсюдження на українському ринку неякісної та 

фальсифікованої харчової продукції. 

З метою покращення безпечності та якості маргаринів, які реалізуються на 

ринку України, доцільно було б запровадити більш жорсткіші вимоги до 

показників якості та безпечності сировини та готової продукції, шляхом 

обмеження вмісту трансізомерів в маргаринах; встановити обов’язковою 

вимогою вказувати на маркуванні маргарину з якої сировини він виготовлений 

– гідрогенізованого чи переетерифікованого жиру; розробляти рецептури 

маргаринів харчова та біологічна цінність яких відповідала б сучасним вимогам 

нутриціології щодо їх жирнокислотного складу, вмісту вітамінів та інших 

супутніх жирам речовин 
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ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТУ МАРГАРИНУ  

Розглянуто основні елементи просування товару на ринку. Запропоновано види 

рекламної діяльності, що можуть бути використанні у діяльності 

підприємства. Визначено ключові фактори успіху підприємства у сфері збуту, 

що допоможуть максимізувати продажі продукції. 

Ключові слова: маргарин, маркетинг, просування, рекламна діяльність, збут, 

цільовий ринок, асортиментна політика, збутовий персонал.  

В сучасних ринкових умовах підприємствам-виробникам продовольчої 

продукції недостатньо просто працювати і виробляти різноманітні товари, 

необхідної умовою успішної діяльності будь-якого підприємства є просування 

та організація збуту виробленої продукції.  

Питання формування конкурентних переваг в сучасних ринкових умовах 

висвітлені в наукових працях таких учених як Павленка А.Ф., Старостіної А.О., 

Болта Г.Дж., Войчака А.В., Галімзянова Р.Ф., Козлова В.К., Котлера Ф., 

Куденко Н.В. Проте, деякі проблеми й досі не мають остаточного наукового 

розв’язання. Удосконалення потребують теоретичні засади формування і 

обґрунтування ефективного просування та організації збуту продукції олійно-

жирових підприємств в сучасних умовах господарювання. 

Тому метою написання нашої статті є розгляд основних особливостей 

ефективного управління просуванням та збутом продукції підприємства в 

сучасних умовах. 

Вважається, що підприємство виробляє товар, продає його на ринку і, по 

суті, може розраховувати на досягнення своїх цілей та реалізацію своєї місії на 

ринку. Однак для остаточного забезпечення виконання головних завдань 

недостатньо створити товар, призначити на нього ціну та розмістити його у 
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зручному для споживача місці. Цей товар залишиться просто непоміченим 

серед сотень схожих на нього. Більше того, здійснюючи купівлю, споживач з-

поміж альтернатив вибере лише те, що він знає, застерігаючи себе у такий 

спосіб від непередбачуваного ризику, оскільки не знати – означає не хотіти 

отримати. Подолати цю суперечність допомагає такий елемент комплексу 

маркетингу, як просування – це складова комплексу маркетингу, яка спільно з 

трьома іншими складовими: товар, ціна, розподіл, – є основними 

інструментами дії підприємства на споживача з метою досягнення 

маркетингових цілей [1].  

Просування – це будь-яка форма повідомлення, використовується 

підприємством для інформації, переконання чи нагадування споживачам про 

свої товари, образи, ідеї, громадську діяльність чи вплив на суспільство [2]. 

Серед головних елементів просування виділяють: рекламу, стимулювання 

продажу, зв’язки з громадськістю, персональний продаж, прямий маркетинг 

(табл. 1.). 

Таблиця 1 - Елементи просування товару [3]  

Елемент Коротка характеристика 
Реклама Будь-яка форма неособистого платного представлення й просування 

продуктів, послуг та ідей від імені та за рахунок їхнього виробника. 
Стимулювання 
продажу 

Короткотермінові заходи для заохочення до купівлі, одержання 
додаткової інформації. 

Зв’язки з 
громадськістю 
(«public 
relations») 

Комплекс дій некомерційного характеру, спрямованих на формування 
та підтримку позитивного іміджу виробника шляхом поширення про 
нього важливих відомостей, що мають пропагандистський або 
престижний характер, у засобах масової інформації або зі сцени. 

Особистий 
(персональний) 
продаж 

Усна презентація товару в процесі бесіди з одним або кількома 
покупцями (фактичними чи потенційними) з метою укладення угоди 
щодо купівлі товару. 

Прямий 
маркетинг 

Вид маркетингу, який використовує засоби реклами для прямого 
звернення до потенційного споживача з метою досягнення зворотної 
реакції поза роздрібною торгівлею або персональним продажем. 

 

Ефективність окремих елементів комплексу просування залежить від 

етапів життєвого циклу товару. На етапах розробки товару та виведення його на 

ринок найефективнішими засобами є реклама та комерційна пропаганда. Під 

час збуту перших партій товару – стимулювання збуту. Персональний продаж 
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необхідний для того, щоб переконати роздрібних торгівців зайнятися продажем 

товару. На етапі зростання найефективнішими засобами просування 

залишаються реклама і комерційна пропаганда. На етапі зрілості важливого 

значення набуває стимулювання збуту, а реклама лише нагадує про товари, вже 

знайомі покупцям.  

Тому можна стверджувати, ефективне функціонування підприємств у 

ринкових умовах неможливе без такого важеля керування попитом, як 

просування товару, під яким розуміється сукупність дій по здійсненню 

комунікації із цільовою аудиторією для спонукання їх до покупки, що сприяє 

реалізації товару на ринку [4].  

Оскільки, маркетингова діяльність відповідає за вивчення ринку і активний 

вплив на споживчий попит з метою розширення збуту вироблених товарів.  Для 

того, щоб підприємство успішно реалізовувало продукцію, ефективно 

функціонувало і одержувало прибуток воно повинно знати, що потребують 

споживачі і впливати на них з допомогою інформування, нагадування та 

переконання.  

Виходячи з вищевикладеного, підприємствам з виробництва олійно-

жирової продукції, зокрема маргарину, варто приділяти маркетингу необхідну 

увагу. Витрати на маркетинг за оцінками аналітиків складають близько 4% 

річних від загального бюджету таких підприємства. Часто, сума, яку згодом 

виділяють являється, ще меншою від закладеної у бюджеті. Ці дії стосовно 

формування рекламного бюджету нічим необґрунтовані. Рекомендується 

більше уваги приділяти плануванню і розробці рекламного бюджету, адже 

реклама і маркетинг в цілому суттєво впливає на обсяги збуту і при 

правильному розрахунку і урахуванню всіх факторів можна очікувати 

досягнення поставлених перед рекламою цілей.  

Взагалі, формування рекламного бюджету часто є складним завданням, 

адже доводиться шукати компроміс між можливостями та бажаннями 

підприємства. Як показує практика, при недостатньому обсязі рекламних 

витрат їхній ефект, що виражається в збільшенні обсягу продажів, близький до 
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нуля. Разом з тим, існує визначена максимальна межа, після якої збільшення 

витрат на рекламу також не спричиняє ріст збуту. Процес розробки рекламного 

бюджету, як і вся рекламна діяльність, у значній мірі містить суб’єктивний, 

творчий елемент і багато в чому залежить від інтуїції, «чуття», наявності 

досвіду, індивідуальних характеристик відповідальних за цей процес фахівців.  

Весь комплекс рішень по розробці рекламного бюджету можна умовно 

розділити на два великих блоки [1]:  

1) визначення загального обсягу засобів, асигнованих на рекламу;  

2) розподіл засобів рекламного бюджету по статтях його витрат.  

З найбільш часто застосовуваних підходів можна виділити декілька, які 

доцільно використовувати при визначенні обсягу рекламного бюджету, а саме: 

1. Розрахунок рекламного бюджету з урахуванням практики конкуруючих 

фірм.  

2. Розробка рекламного бюджету на основі моделювання залежності між 

рівнем комунікації і поведінкою споживача.  

3. Розробка рекламного бюджету на основі планування витрат.  

Із наведених методів за основний пропонується взяти розрахунок 

рекламного бюджету з урахуванням практики конкуруючих фірм. Якщо 

користуючись декількома методами сума, яка запропонована на виділення на 

рекламний бюджет буде збігатися, це тільки підтвердить правильність 

проведених розрахунків.  При формуванні бюджету на маркетинг треба 

враховувати, в тому числі, кошти на дослідження ринку.  

Під терміном «рекламна кампанія» ми будемо розуміти комплекс 

рекламних заходів, спрямованих на досягнення конкретної маркетингової мети 

фірми. З допомогою вибраної правильно рекламної кампанії, яка буде включати 

рекламу та стимулювання збуту підприємство зможе збільшити обсяг 

охоплення аудиторії і як наслідок збільшити обсяг продажу і прибутки. Зі всіх 

можливих інструментів маркетингових комунікацій конкретно для просування 

маргаринової продукції якнайкраще підійдуть саме ці засоби.  
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В залежності від вибору виду рекламної компанії залежить як 

підприємство буде розподіляти заходи. На вибір ПрАТ «Вінницький олійно-

жировий комбінат» можна представити декілька видів. Для місцевого ринку на 

якому компанія працює найбільший період часу і має досить високу 

популярність доцільно використати рівну рекламну кампанію в якій заходи 

розподіляються рівномірно в часі, наприклад, один раз у тиждень у визначений 

день, рекламні публікації в газеті – також через рівні проміжки часу. Для ринків 

на яких компанія працює відносно не довго або тільки збирається працювати 

можна використати наростаючу рекламну кампанію, яка будується за 

принципом посилення впливу на аудиторію. Вона буде мати сенс, якщо 

підприємство бажає поступово збільшувати обсяг випуску продукції.  

Так як деякі форми реклами, такі як реклама на телебаченні вимагає 

великого бюджету, то можна використати рекламу в газетах, яка обходиться 

відносно дешево. Що ж стосується стимулювання збуту, то підприємству треба 

на нього звернути увагу так як з його допомогою можна привернути увагу 

покупця, «підштовхнути» його до покупки товару, а з використанням 

заохочувальних заходів, які будуть сприйматися як подарунки чи поступки 

можна простимулювати продаж продукції. Для використання тих або інших 

прийомів стимулювання збуту необхідно знати, що вибір того чи іншого 

прийому залежить від поставлених маркетингових задач. Ці прийоми можна 

умовно розбити на три групи [3]:  

1) цінові маніпуляції, наприклад, зробити знижки при купівлі певної 

кількості товару або  знижки при купівлі товарів у комплексі;  

2) натуральне заохочення: дегустації у супермаркетах, на фестивалях, які 

популярні у молоді, на ярмарках та на підприємстві; 

3) Ігрові форми: конкурси, які проводяться в соціальних мережах і 

переможці отримують у подарунок продукцію фірми. При яких збирається 

етикетка.  
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На даний час актуальним і дієвим є цінові маніпуляції (рис. 1.). Тому 

відділу збуту олійно-жирового комбінату варто розробити систему знижок на 

маргаринову продукцію продукцію власного виробництва [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Види знижок на маргаринову продукцію 

 

Крім того, з метою забезпечення успіху в сфері збуту підприємства 

необхідно здійснювати сегментацію ринку, оскільки покупці мають різні 

потреби і характеризуються різною чутливістю до ціни. Підприємство повинно 

позиціонувати пропозицію для різних сегментів, формувати з покупцями 

стосунки, які сприяють підвищенню цінності товару, що пропонується. 

Важливим  є також уміння утримувати покупців і залучати нових. 

Ключовими факторами успіху олійно-жирового комбінату у сфері збуту 

повинні бути: цільовий ринок, асортиментна політика, збутовий персонал, 

заходи мерчандайзингу (табл. 2). 

Види знижок на маргаринову продукцію 

Надається дилерам, дистриб’юторам, посередникам. Знижка 
повинна покривати їхні витрати на продаж, сервіс забезпечувати 

% від прибутку. Величина знижки залежить від  обсягу 
посередницьких послуг 

Залежить від величини оптової закупівлі товару і може зрости 
залежно від зростання обсягу партії.  

У середньому становить 15 % 

Надається постійним партнерам за обумовлений обсяг обороту в 
рік величина в середньому 5 % 

Надається діловим партнерам з якими склалися особливі 
відносини в результаті довгострокового співробітництва . 

величина цієї знижки визначається індивідуально і коливається у 
межах 3-8 % 

 
Дилерська 
знижка 

 
Кількісна 
знижка 

 
Накопичувальна 

знижка 

 
Спеціальна 
знижка 
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Таблиця 2 – Ключові фактори успіху у сфері збуту [2] 

Ключові фактори Коротка характеристика 

Цільовий ринок 
- забезпечення міцних взаємозв’язків з покупцями; 
- акцент на цінність для покупців. 

Асортиментна 
політика 

- оптимальна широта асортименту; 
- стійкість асортименту товарів. 

Збутовий персонал 
- високий рівень кваліфікації збутового персоналу; 
- компетентність; 
- психологічні й комунікативні характеристики 

Заходи 
мерчандайзингу 

- гнучка цінова політика підприємства; 
- використання прогресивних методів продажу; 
- надання додаткових послуг. 

Ключовим фактором успіху підприємства у сфері збуту є асортиментна 

політика. Глибина, широта і гармонійність асортименту товарів часто 

визначають вибір покупцем певного торговельного підприємства для 

здійснення купівлі (особливо це стосується економних покупців, для яких 

асортимент товарів поряд з рівнем цін є вирішальним чинником здійснення 

купівлі). Велике значення при цьому має класифікація покупців навіть за 

такими характеристиками, як стиль життя покупця, його вподобання стосовно 

форми і якості упаковки, форми використання товарів [1]. 

Забезпечення широкого вибору товарів, які враховують специфіку потреб 

покупців, є важливою умовою задоволення їх попиту. Для постійних покупців 

підприємства важливу роль відіграє також стійкість асортименту, яка гарантує 

постійну можливість здійснення купівлі [3]. 

У стратегічному управлінні персонал розглядається як джерело успіху 

підприємства у сфері збуту. Визначальні чинники успішної роботи збутового 

персоналу поділяються на дві категорії: взаємодія у процесі купівлі та 

використання стратегії переконання. Висока професійність збутового 

персоналу, його уважне і ввічливе спілкування з покупцями є важливими 

умовами реалізації намірів покупців і створення сприятливого психологічного 

клімату у процесі купівлі. 

Підводячи підсумки необхідно зазначити, що для того щоб підприємство 

успішно працювало на ринку і було конкурентоспроможним потрібно не 

просто випускати різноманітні товари, щоб охопити більший ринок споживачів, 
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а необхідним є слідкування за кожним з процесів, що відбуваються на 

підприємстві. В тому числі, потрібно проводити якісне просування продукції 

для активізації збуту. Під просуванням варто розуміти діяльність підприємства, 

спрямовану на стимулювання попиту на вироблену продукцію і на формування 

позитивного іміджу підприємства. Потрібно зазаначити, що кожен вид подачі 

рекламного матеріалу має свою ефективність. Запропоновані вище заходи 

допоможуть максимізувати продажі і краще просувати продукцію 

підприємства.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

СУБТРОПІЧНИХ ТА ТРОПІЧНИХ ПЛОДІВ 

У роботі досліджено особливості транспортування та зберігання 

субтропічних та тропічних плодів. Досліджено умови збереження споживних 

властивостей плодів. 
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Ключові слова: «суперфрукти», тропічні плоди, субтропічні плоди, 

транспортування, зберігання, якість, дефекти. 

Постановка проблеми. Health Style (мода на здоров’я) став новим способом 

життя для вітчизняного споживача. Через те, увага приділяється маркованню 

товарів, їх походженню, калорійності та збалансованості їх складу. При виборі 

продукту споживач прагне отримати максимальну вигоду, зокрема, економію 

часу на приготування, хороший смак, високу якість, функціональну та 

споживну цінність. 

Підвищенню попиту на «здорову їжу» сприяють екологічні обставини, 

широке застосування стимуляторів росту, різних консервантів, штучної селекції 

продуктів рослинного походження (ГМО) та ін. Від так, дотримання 

споживачами здорового способу життя свідчить про збільшення обсягів 

продажів свіжих плодів і овочів, а також напоїв на основі пробіотиків, зеленого 

чаю та інших продуктів, що мають антиоксидантні властивості [1]. 

Метою статті є вивчення особливостей транспортування та зберігання 

імпортованих субтропічних та тропічних плодів на вітчизняному 

продовольчому ринку. 

Аналіз сучасних досліджень та публікацій. Проблему збереженості плодів і 

овочів, яка завжди є актуальною, розглянуто в роботах вчених С.О. Белінської, 

А.С. Гінзбурга, В.Є. Гуль, В.М. Найченко, П.Х. Пономарьова та ін. 

Закордонними науковцями [2] досліджено вміст аскорбінової кислоти та 

мінеральний склад лонгана (Dimocarpus longan), лічі (Litchi chinensis) і 

рамбутана (Nephelium lappaceum), вирощених на Гаваях. Встановлено, що 

найвищий вміст аскорбінової кислоти має лонган, а найнижчий – лічі. O'Hare T. 

J. [3] доведено, що зовнішній вигляд плодів рамбутана не змінюється, якщо 

втрата вологи (переважно з м’ясистих волосків) мінімізована завдяки 

зберіганню плодів за відносної вологості повітря 95 % та температури 7-10 °C. 

У таких обставинах рамбутан залишається незіпсованим впродовж 10-15 днів. 

Зміну кольору можна уповільнити на три-чотири дні утриманням в атмосфері з 

підвищеним вмістом діоксиду вуглецю (9-12 %). Shao Y. та ін. [4] 
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рекомендують зберігати плоди рамбутана сорту Baoyan 5 у поліетиленових 

мішках за температури 10 °C. Однак роботи щодо вивчення динаміки 

температури при транспортуванні та зберіганні субтропічних та тропічних 

плодів в науковій літературі недостатньо вивчені. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За сучасних умов, на 

вітчизняному ринку харчових продуктів головною тенденцією, як відзначають 

фахівці-практики є зростання споживання так званих суперфруктів 

(високоефективних фруктів), що відрізняються від інших плодів і ягід високим 

вмістом вітамінів і антиоксидантів. До суперфруктів відносять звичні плоди, 

такі як гранат (Punica granatum), гуава (Psidium guajava), помело (Citrus 

maxima), манго (Mangifera indica L.), а також екзотичні – лічі (Litchi chinensis 

Sonn.), тамаринд (Tamarindus indica), мангустан (Sandoricum koetjape і 

Mangostana garcinia), ягоди ассаи (Euterpe oleracea), годжі (Lycium barbarum L.), 

ноні (Morinda-citrifolia) і ацерола (Malpighia glabra). 

Рослинна продукція, яка надходить для реалізації в мережах супермаркетів 

та на продовольчих ринках, підлягає обов'язковому фітосанітарному контролю 

в державних лабораторіях та в структурних підрозділах регіональної інспекції з 

карантину рослин. 

Відтак, експорт рослинної продукції з південних країн на вітчизняні ринки 

збуту в переважній більшості пов'язаний зі збільшенням терміну зберігання і 

перевезенням їх на великі відстані. Щоб при цьому уникнути псування фруктів 

і плодів, багато виробників або посередники торгівлі піддають їх обробці 

розчинами різних антисептичних препаратів, але в супровідних документах про 

це не інформують. Такі тропічні і субтропічні фрукти і плоди здатні зберігатися 

без ознак псування більш тривалий термін, але вони мають низькі споживчі 

властивості і можуть бути шкідливими для споживання. 

На вітчизняні ринки та інші підприємства торгівлі України з субтропічних 

країн зазвичай надходять цитрусові (лимони, апельсини, мандарини, 

грейпфрути, помело), хурма, інжир, гранати, фейхоа. З тропічних країн до 

України експортують найчастіше банани, манго, ананаси, ківі, папайю, 
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маракуйю, авокадо, айву, раймунд, мушмулу, гранаділла і значно рідше – 

дуріан, карамболь, пепіно, рамбутан, сапоте, тамарілло, фініки, черемойу і інші. 

Дослідження показали, що на продовольчих ринках зазвичай реалізують по 

6-12 видів (рідше до 15 видів) фруктів, плодів і ягід тропічного і субтропічного 

походження. Кожна партія таких рослинних продуктів супроводжується 

необхідними документами. У документах вказується країна походження та вид 

продуктів, але немає інформації про умови їх зберігання і підготовки до 

експорту, в тому числі про їх обробку антисептиками. Кожна партія імпортної 

рослинної продукції підлягає фітосанітарному контролю. 

Згідно з діючою нормативно-технічною документацією (ДСТУ, ГОСТ), 

при фітосанітарному контролі імпортних тропічних і субтропічних продуктів, 

фахівці товарознавці-експерти враховують ознаки видової ідентифікації, 

відповідність їх супровідним документам і вимогам національних або 

міжнародних стандартів, ступінь зрілості, терміни придатності, наявність будь-

яких хвороб і ознак псування, зміст нітратів, радіонуклідів та інших шкідливих 

речовин. Плоди всіх видів тропічних і субтропічних рослин ідентифікуються за 

формою і величиною зразків, товщині і забарвленням шкірки, з вигляду і 

консистенції м'якоті, аромату і смаку їстівної частини різних рослинних 

продуктів. 

Наявність нітратів і радіонуклідів в рослинних продуктах досить надійно 

визначається за допомогою регламентованого обладнання. 

Однак, присутні певні труднощі при виявленні екзотичних комах – 

шкідників і збудників псування продуктів, а також виявлення залишкових 

кількостей антисептичних засобів та інших речовин, якими деякі експортери 

обробляють фрукти і плоди перед відправкою до України. 

З усіх відомих комах-шкідників цитрусових рослин (країн експортерів) 

найбільш небезпечними є: щитівка, павутинний кліщ, трипс тепличний, 

білокрилка, попелиці, молелістовертка, фігова листоблішка, гранатова 

плодожерка та інші, які швидко розмножуються, висмоктують соки рослини, 

через те опадає листя і рослина гине. Тому при виявленні необхідно їх вчасно 
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ідентифікувати і вживати заходів щодо запобігання поширенню яєць і личинок 

цих комах на території нашої країни. 

Не менш важливою проблемою для фітосанітарних фахівців є своєчасне 

виявлення хвороб рослин мікробного походження, обумовлених тропічними і 

субтропічними видами збудників (збудники сірої гнилі плодів, ендосепсіса, 

антракноза, вірусної плямистості, чорної Сігатока та ін.). При виявленні їх 

зіпсовані фрукти та плоди повинні вилучатися з торгівлі і піддаватися 

термічному знезараженню, утилізації або знищенню. 

Наприклад, що для бананів найбільш небезпечними є ураження 

нематодами, грибами (роду Fusarium і ін.) і збудниками гнильних процесів. 

Манго частіше вражають павутинний кліщ, трипс, антракноз, бактеріоз і 

борошниста роса. 

Ананаси можуть уражатись борошнистим черецем, попелиць, філоксерою і 

павутинним кліщем. 

У ківі найчастіше виявляють ураження, обумовлені каліфорнійською 

щитівкою і гнильними мікроорганізмами. 

Апельсини, лимони та мандарини, як правило, уражаються пліснявими 

грибами. 

Маракуйя зазвичай уражається трипсами і павутинним кліщем. 

Гранаділла і куруба часто вражаються фруктовими мухами і антракнозом, 

пітахайя гнильними мікроорганізмами. 

Авокадо і айва вважаються найбільш стійкими до різних хвороб, на них 

зазвичай виявляють механічні пошкодження і гнильні процеси. 

На вітчизняні ринки тропічні і субтропічні плоди повинні бути доставлені 

розфасованими в споживчу тару з дерев'яних, полімерних або комбінованих 

матеріалів, що відповідають вимогам відповідних ДСТУ і інших нормативних 

документів. Коробки або ящики повинні бути чистими, сухими і незараженими 

будь-якими шкідниками.  

Маркувальні наклейки, прикріплюються на плоди в індивідуальному 

порядку, вона мають бути не шкідливими, і щоб після їх зняття на шкірці не 
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залишалося слідів клею і дефектів рослинної тканини. Вміст кожної упаковки 

має складатися з плодів одного виду, близьких за величиною і якістю, без 

наявності сторонніх домішок.  

Інформація про походження продукції наноситься на мові країни-

постачальника незмивною, неліпкой, нетоксичною та без віддушки фарбою. 

Маркування споживчої або транспортної тари включає такі складові, як країну 

походження, юридична адреса виробника, найменування підприємства, 

товарний знак, ґатунок, терміни зберігання, позначення стандарту, сертифікат 

відповідності та інші показники. 

Імпортні фрукти і плоди контролюються партіями. При цьому вони 

повинні бути упаковані в однаковій тарі, близькими за ступенем зрілості і 

розміру, які надійшли в одному транспортному засобі і оформленими одними 

супровідними документами. Для перевірки доброякісності фруктів і плодів 

відбирають зразки з різних місць партії продукту відповідно до затверджених 

на ринку нормами. 

Порядок і періодичність перевірки за змістом в тропічних і субтропічних 

плодах токсичних і радіоактивних речовин, яєць комах - шкідників і збудників 

мікробного псування встановлює відправник, але фахівці підрозділів 

фітосанітарної експертизи підприємств отримувачів проводять експертизу 

додатково відповідно до чинних вимог вітчизняних Правил та ДСТУ для 

рослинних продуктів. 

Стан упаковки і наявність правильного маркування визначається при 

огляді не менше 10% тари кожної партії. При необхідності з 1% пакувальних 

одиниць відбирають зразки для лабораторного аналізу. Якість плодів 

оцінюється візуально за зовнішнім виглядом, запахом, смаком, ступенем 

зрілості, кольором і ароматом м'якоті. При наявності деформації, механічних 

пошкоджень, пошкоджень шкідниками, уражених хворобами і сонячними 

опіками тропічні і субтропічні плоди повинні піддаватися сортування. 

При оцінці якості використовуються різні засоби вимірювання (лінійка, 
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штангенциркулі, ваги, термометри електронні та ін.), затверджені і повірені 

органами Держстандарту в установленому порядку і внесені до Державного 

реєстру засобів вимірювальної техніки. При цьому виявлені перезрілі, 

загниваючі, гнилі, запарені, застуджені і підморожені в холодильниках, 

роздавлені, з глибокими порізами або тріщинами, з темно-коричневої чорної 

або плямистої поверхнею, з іншими ушкодженнями шкірки плоди 

відсортовують, визначають їх масу у відсотках до маси даної партії продукту і 

на підставі цього надають фахову оцінку всієї партії продукту. 

При необхідності в плодах визначають вміст токсичних елементів (солей 

важких металів, антисептичних засобів, пестицидів і ін.), проводять 

ідентифікацію виявлених яєць і личинок шкідників, збудників мікробного 

псування продукту. 

Зберігання тропічних і субтропічних фруктів і плодів передбачено в 

чистих, сухих, не заражених комахами-шкідниками, в охолоджуваних 

складських приміщеннях або камерах холодильниках, не мають сторонніх 

запахів і доступу гризунів. 

Терміни придатності та умови транспортування свіжих тропічних і 

субтропічних фруктів і плодів визначаються виробником або експортером 

відповідно до національних або міжнародних правил і норм. Умови та термін 

придатності тропічних і субтропічних плодів представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 – Умови транспортування та терміни зберігання тропічних і 

субтропічних плодів 

Найменування 
плодів 

Температура 
заморожування 

Оптимальна температура, оС Середній строк 
транспортування 
та зберігання, 

діб. 

транспортування зберігання, 

1 2 3 4 5
Авокадо –0,3 7,0 4,5-12,8 14-28
Ананас –1,1 10,0 7,0-10,0 14-36
Аніона 
(колюча, 
сітчаста) 

- 12,0 12,0-14,0 10-21

Апельсини –1,4/1,2 2,0-7,0 2,0-9,0 21-84
Атемойя - 12,8 12,0-15,0 10-28
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Продовження таблиці 1 

Ацерола - 0,0 1,0-2,0 1-3
Бабако - 7,5 7,0-10,0 28-42
Банани –0,8 12,8-14,0 12,8-13,5 14-56
Бел - 10,0 9,0-12,0 48-72
Гранаділла 
солодка і 
гігантська 

- 7,0-10,0 7,0-10,0 21-49

Гранати –3,3 4,0-5,0 0,0-6,0 28-180
Грейпфрути –1,0/–1,1 8,0-13,0 8,0-14,0 28-45
Груші японскі - 1,0-2,0 0,0-1,0 42-72
Груші 
китайські 

- 1,0-2,0 0,0-1,0 180-240

Гуава - 7,0-9,0 7,0-10,0 14-28
Джаботікаба - 12,0-13,0 12,5-15,8 2-3
Джамболан - 8,0 8,0-10,0 15-21
Джекфрут, або 
нангка 

- 11,0-12,0 11,0-12,7 21-36

Дуріан - 4,0 4,0-6,0 30-45
Зіркове яблуко, 
або кайміто 

- 3,5 3,0-3,5 14-21

Інжир свіжий –2,4 0,0 –0,5-0,0 7-14
Карамбола - 8,0 7,0-10,0 21-35
Ківі –1,6 0,0 0,0-1,0 30-150
Ківано - 10,0 10,0-16,0 21-180
Кокосовий 
горіх 

–0,9 1,0-2,0 0,0-1,5 30-60

Кумкват - 4,4 4,4-10,0 21-28
Куруба - 7,0 7,0-10,0 10-14
Лайми 1,6 9,0-12,0 11,0-13,0 21-56
Лаймквати - 9,0-10,0 9,0-11,0 21-28
Лангсат, Дуку - 11,0 11,0-14,5 7-14
Лімони –1,4 6,0-12,0 7,0-13,0 30-240
Лічі - 2,0 2,0-5,0 21-35
Локват - 1,0 0,0-1,0 14-25
Лонган - 1,5-2,0 1,5-4,0 21-28
Лукума - 7,0-10,0 7,0-10,0 10-14
Луло - 6,0 5,0-7,0 21-30
Мамей, або 
мамміяблуко 

- 12,5-13,0 12,5-15,5 14-30

Манго –0,9 7,0-8,0 7,0-12,0 14-28
Мангостан - 4,0-6,0 4,0-12,0 14-35
Мандарини –1,1 5,0-8,0 5,0-8,0 14-35
Манна - 4,0 2,0-4,0 14-28
Маракуйя, або 
жовта грана 
ділла 

- 11,0-12,0 11,5-13,0 21-35

Опунція, або 
кактусовий 
інжир 

- 4,5-7,0 3,0-6,0 21-28

Папайя –0,9 10,0-12,0 7,0-12,0 14-21
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Продовження таблиці 1 

Пассіон фрут, 
або пурпурова 
гранаділла 

- 7,0-10,0 7,0-13,0 14-35

Пепіно - 4,5-6,0 2,0-10,0 28-49
Пітанга - 1,0 0,0-2,0 2-4
Пітахайя - 5,0 5,0-7,0 14-21
Помело - 8,0-10,0 8,0-12,0 42-56
Пампельмус, 
або помело 
(пумело) 

- 7,2 7,2-9,0 70-84

Рамбутан - 10,0 8,0-12,0 14-21
Рожеве яблуко - 12,0 12,5-15,5 4-7
Салак - 20,0 18,0-21,0 3-6
Сантол - 10,0 10,0-12,0 3-6
Саподілла - 15,0 5,0-16,0 14-56
Сапота біла - 7,0 6,0-8,0 10-14
Сапота велика - 12,0 12,0-13,5 14-21
Сапота чорна - 12,5 10,0-16,0 14-90
Тамарілло - 3,0-4,0 1,0-4,0 28-70
Тамаринд - 7,0 7,0-10,0 21-28
Фейхоа - 5,0 5,0-10,0 21-35
Фізаліс - 12,5 12,2-15,0 30-60
Фініки свіжі –15,7 0,0 –10,0-0,0 60-365
Хлібного 
дерева плоди 

- 13,5 13,3-14,5 14-40

Хурма. 
Шэронфрут 

–2,2 0,0 –1,0-2,0 60-90

Черімойя - 12,8 10,0-12,0 10-28
Ююба, або 
унабі 

- 0,0-2,0 0,0-4,0 20-40

Яблуко кешью  - 0,0 0,0-2,0 3-5 
Яблуко 
Оріноко  

- 6,0 5,0-7,0 14-21

Аналіз вищевикладених матеріалів дозволяє зробити висновок, що в 

останні роки на російських ринках і ярмарках реалізуються багато, в тому числі 

які раніше не поставлялися, тропічні і субтропічні фрукти і плоди. Асортимент 

південних рослинних продуктів постійно розширюється, і все частіше 

надходять фрукти і плоди, ще невідомі споживачам в нашій країні. 

Розподіл плодів на тропічні і субтропічні пов'язано з регіонами їх 

вирощування і країни-виробника або експортера. Доброякісність південних 

імпортних фруктів і плодів перевіряється на прикордонних контрольних 
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фітосанітарних підрозділах і на митницях. При цьому контролю підлягають 

супровідні документи на всі партії фруктів і плодів надійшли для реалізації. 

Фахівці повинні вміти ідентифікувати тропічні і субтропічні фрукти і 

плоди і визначати відповідність їх вимогам стандартів. Однак стандарти 

розроблені не на всі такі тропічні і субтропічні плоди, що надходять до 

України. У всіх партіях необхідно визначати доброякісність не тільки за 

зовнішнім виглядом, станом шкірки (шкірки), м'якоті і насіння, а й за 

результатами лабораторного аналізу. Якість плодів перевіряють окремо за 

видами, в них обов'язково визначають наявність нітратів, радіонуклідів і при 

необхідності залишкової кількості пестицидів, солей важких металів та інших 

шкідливих речовин. 

Забороняється продавати на ринках тропічні і субтропічні плоди і фрукти, 

невідомі за походженням і в випадках невідповідності вимогам стандарту, а 

також продукти з простроченим терміном зберігання. З кожної партії плодів і 

фруктів, які надійшли в реалізацію на ринок або ярмарок, відбирають зразки за 

затвердженими нормами і піддають фітосанітарної експертизи. 

Перезрілі плоди і фрукти, загниваючі, гнилі, запарені, застуджені або 

підморожені, роздавлені або з глибокими порізами і тріщинами, з темно-

коричневими плямами, чорної або плямистої шкіркою, з ознаками хвороб, при 

порушенні цілісності плодів і фруктів комахами - шкідниками, гельмінтами, 

птахами і гризунами сортують. Уражені плоди до продажу на ринках не 

допускають, їх утилізують або направляють для знищення. Реалізації 

підлягають плоди, що відповідають вимогам ДСТУ. При цьому враховуються 

умови заготівлі і транспортування даних продуктів, терміни їх придатності і 

зберігання. 
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ВИРОБНИЦТВО СОЇ ТА СОЄВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ 

В статті розглянуто основні тенденції виробництва сої в Україні, досліджено 

динаміка виробництва сої в усіх категоріях господарств України  та обсяги 

надходження і переробки соєвих бобів підприємствами України. Показано 

лідерів з виробництва соєвої олії в Україні. 

Ключові слова: соя, соєві боби, соєва олія, виробники соєвої олії. 

Соя є основним джерелом для виробництва олії, продовольчого і 

кормового білка та важливим чинником росту економіки багатьох країн [1, 2]. 

У світі, зокрема в Україні, виробництво й споживання сої з кожним роком 

зростають. Постійний попит на сою та соєві продукти на внутрішньому і 
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зовнішньому ринках обумовив розширення площ посівів під цією культурою. 

Нині соя є однією з найприбутковіших культур, що вирощуються 

сільськогосподарськими підприємствами [3-5]. Вітчизняні сортозразки сої 

користуються значним світовим попитом завдяки порівняно низьким цінам та 

доволі зручному географічному розташуванню відносно основних країн-

імпортерів соєвої продукції: Італії, Туреччини, Іспанії, Греції, Єгипту [1].  

На сьогоднішній день соя відіграє важливу роль у вітчизняному 

агробізнесі  завдяки стабільному попиту на світовому ринку та високим 

реалізаційним цінам. Вартість її залишається на стабільно високому рівні та 

може надалі зрости з огляду на певну її волативність у світі. Наразі особливо 

актуально стоїть питання органічного виробництва сої, а отже, значно 

збільшуються її посівні площі та обсяги виробництва. Для широкомасштабного 

розвитку вітчизняного органічного виробництва культури, безумовно, потрібно 

сформувати власну базу органічного насіння [6].  

Останніми роками виробництво сої стало більш стійким за рахунок 

удосконалення вітчизняними аграріями технології вирощування, а також 

використання нових стійкіших та високоврожайних сортів і гібридів. При 

цьому одним із найбільш значущих трендів за цей період стало зниження рівня 

ризикованості вирощування, що оцінюється у відсотках фактично зібраної 

площі до всієї її посівної. 

Як наслідок вищезазначеного, прогнози щодо врожаю сої цього року є 

більш оптимістичними, адже на відміну від ранніх зернових культур погодні-

кліматичні умови для них в цілому складалися порівняно з минулими роками 

досить сприятливі, ніж можна було очікувати за нинішніх обставин. 

Минулого року, за даними аналізу інформації прес-служби 

Мінагрополітики України, було зібрано 225 тис. т сої із 92 тис. га (5 % від усієї 

площі) за її рівня врожайності 24,5 ц/га.  

Аналітики й експерти USDA-PSD згідно з даними періодичного звіту 

World Agricultural Production від 18 серпня 2019 р. прогнозують, що 
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виробництво сої в Україні зросте порівняно з минулим роком і сягатиме 

близько 4,2 млн. т. (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динаміка виробництва сої в усіх категоріях господарств 

України за 2014-2019 рр. (млн. т) [7] 

Основна частина сої спрямована на експорт. Водночас останнім часом 

поступово збільшується також і частка, що надходить на промислову 

переробку. 

Це другий позитивний тренд цьогорічного і минулого маркетингових 

сезонів, що певною мірою є знаковим для вітчизняного аграрного сектору 

економіки в контексті переходу від кількісної сировинної моделі парадигми 

його розвитку на якісно новий рівень із формуванням відповідних драйверів 

росту доданої вартості та диверсифікації експорту. 

Основна і найбільша частина сої здебільшого зберігається та в подальшому 

спрямовується на експорт, а не на промислову переробку (табл. 1). 

Якщо в цілому на переробні підприємства у 2018 р. надійшло 4339,9 тис. т 

соєвих бобів, то сумарний обсяг їх переробки становить майже 878 тис. т, або 

близько 20,2%. При цьому за 6 місяців 2019 р. надійшло на переробку вже 

1368,2 тис. т, тоді як фактично було перероблено 640,6 тис. т, або 46,8 %. 
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Таблиця 1 – Аналіз інформації про наявність та надходження соєвих 

бобів на підприємства України, що займаються їхнім зберіганням і 

переробленням  

Період Наявність 
на кінець 
звітного 
періоду, т 

Надійшло на початок року, т Перероб-
лено з 
початку 
року, т 

У % до відповідного періоду попереднього 
року 

усього з них куплено наявність надход-
ження 

середня 
ціна 

купівлі 
за 1 т 

пере-
робка усього середня 

ціна 
купівлі, 
грн./т 

2017 1056856 4406117 914664 8591,6 664392 178,4 139,7 121,6 110,5 
2018 939010 4339890 905075 9282,4 878024 88,8 98,5 108,0 132 

6 місяців 
2019 р. 

60250 1368165 482168 10535 460629 44,0 91,5 111,0 125 

Джерело: складено за даними Держслужби статистики України [7]. 

Тобто частка переробки соєвих бобів порівняно з обсягом їх надходження 

на підприємства зросла більш ніж вдвічі.   

Попри певну мінливу кон’юнктуру соя нині як і в попередні роки зберігає 

привабливу нішу у вітчизняному аграрному секторі завдяки стабільному 

попиту на світовому ринку та порівняно високих реалізаційних цінах. Вказані 

фактори визначальним чином впливають на внутрішній ринок та є передусім 

важливим орієнтиром для агробізнесу під час бізнес-плануванні стратегії його 

розвитку. 

Українські підприємства за підсумками 2018/19 МР збільшили 

виробництво соєвої олії на 38 %, соєвого шроту – на 35,4 %. Варто відмітити, 

що при цьому експорт соєвої олії зріс на 75 %, а шроту – в 2,2 рази. Головна 

особливість минулого маркетингового року – нарощування виробництва та 

експорту олії соєвої та соєвого шроту через значне зростання (удвічі) переробки 

соєвих бобів. Лідерами з виробництва соєвої олії в Україні за даними Асоціації 

«Укроліяпром» стали п’ять підприємств: 

- ТОВ «Катеринопільський елеватор», Черкаська область – 48,2 тис. т, що в 

загальному обсязі виробництва становить 17,8 %; 

- ТОВ «Глобинський консервний завод», Полтавська обл. – 40,9 тис. т – 

15,1 %; 
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- ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», Запорізька обл. 26,9 тис. т – 12,1 %; 

- ТОВ «Транзпостач», Кіровоградська обл. – 25,8 тис. т – 9,6 %; 

- ПрАТ «Вінницький ОЖК», м. Вінниця – 24,2 тис. т 8,9 %. 

Перша п'ятірка переробників виробляє 63,5% соєвої олії в Україні (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Основні виробники соєвої олії в Україні 
Джерело: Agravery.com 
 

Характерним для олієжирової галузі в 2018/19 МР стало збільшення 

виробництва сої та зростання експорту соєвої олії і шроту з України. 

Прогнозується, що потужності з переробки олійних в новому сезоні 

збільшаться до 22,5 млн. т. 

Соя є основним джерелом для виробництва олії, продовольчого і 

кормового білка та важливим чинником росту економіки багатьох країн. У 

світі, зокрема в Україні, виробництво й споживання сої з кожним роком 

зростають. На сьогоднішній день соя  відіграє важливу роль у вітчизняному 

агробізнесі  завдяки стабільному попиту на світовому ринку та високим 

реалізаційним цінам. Основна частина сої спрямована на експорт. Водночас 

останнім часом поступово збільшується також і частка, що надходить на 

промислову переробку. Соя зберігає привабливу нішу у вітчизняному 
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аграрному секторі завдяки стабільному попиту на світовому ринку та порівняно 

високих реалізаційних цінах.  
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За сучасних умов, ринок кондитерських виробів є одним із найбільш 

розвинутих у вітчизняній харчовій промисловості. Зростання доходів 

населення, підвищення його купівельної спроможності та попиту на 

продовольчі товари, посилення вимог покупців до якості й безпеки харчових 

продуктів є основними факторами збільшення виробництва в кондитерської 

галузі. Борошняні кондитерські вироби традиційно користуються популярністю 

в українських споживачів. У той же час, вони не є товарами першої 

необхідності, тому попит на них знижується в періоди економічної 

нестабільності. Наявність високої конкуренції між провідними виробниками на 

внутрішньому ринку кондитерської продукції сприяє активізації інвестиційних 

процесів, спрямованих на розширення й введення в експлуатацію нових 

виробничих потужностей. Можливості здійснення інвестиційної діяльності 

українських промислових підприємств обмежені низькою рентабельністю 

продукції, що обумовлює жорсткі вимоги до обґрунтування необхідних обсягів 

виробничої потужності й відповідних інвестиційних ресурсів. 

Водночас має місце об’єктивний процес скорочення терміну експлуатації 

діючих виробничих потужностей, викликаний прискореними темпами 

створення й освоєння виготовлення нових видів продукції. Це потребує 

формування якісно нових конкурентоспроможних виробництв, здатних 

оперативно й гнучко реагувати на зміну споживчого попиту [2]. 

Мета статті полягає в визначення ключових особливостей кондитерської 

галузі України, динаміки її розвитку в минулі роки та розробка пропозицій 

щодо основних. 
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Актуальні питання та проблеми дослідження сучасного стану, 

конкурентоспроможності підприємств, сегментації, маркетингу вітчизняного 

ринку борошняної кондитерської продукції висвітлено у роботах таких вчених 

економістів, як: О.П. Власенко, К.А. Дем’яненко, А.О. Заінчковський,  

Д.О. Кроніковський, І.В. Лазебна, М.А. Наумова, І.В. Новойтенко,  

Н.Я. Слободян, Д.А. Стрєльнікова, А.І. Тичинська, О.М. Ткаченко,  

М.В. Шашина та ін.  

Удосконалення ресурсного потенціалу кондитерської галузі, як зазначають 

автори [7], передбачає наявність окремих комплексних питань організаційно-

економічного механізму формування і розвитку вітчизняного ринку 

кондитерської продукції, а саме: формування ефективного механізму 

регулювання діяльності підприємств кондитерської промисловості, оптимізації 

обсягів виробництва борошняної кондитерської продукції, розробки системи 

заходів щодо підвищення експортного потенціалу та стратегічного планування 

потребують подальшого вивчення. Широкий перелік наявних проблемних 

питань, актуальність і необхідність дослідження сучасного стану та перспектив 

розвитку вітчизняного ринку кондитерської продукції зумовили вибір наукової 

теми дослідження. 

Кондитерська галузь є однією із найрозвинутіших галузей у харчовій 

промисловості України, асортимент продукції якої охоплює практично всі 

групи кондитерських виробів. Аналіз стану і перспектив розвитку 

кондитерського ринку в Україні свідчить, що основним джерелом формування 

пропозиції на ринку є вітчизняне виробництво, його продукція становить 

близько 95 % в загальному обсязі. Ринок кондитерських виробів України є 

висококонцентрованим, на ньому працює близько 800 компаній, найбільшими з 

яких є такі виробники – кондитерська корпорація «Roshen», «Конті», «АВК», 

корпорація «Бісквіт-Шоколад», Житомирська кондитерська фабрика 

«Житомирські Ласощі», компанія «Nestle», ПАТ «Монделіс Україна» (до 2014 

року називалось «Крафт Фудз Україна»), ПАТ «Полтавкондитер», ПрАТ «КФ 

«Лагода», ПрАТ «Одесакондитер» та ін. За щорічним світовим рейтингом 
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найбільшими кондитерськими компаніями світу визнано «Roshen», «Конті», 

«АВК» [4]. 

На українських прилавках переважає продукція вітчизняних виробників. 

Вона більш приваблива для вітчизняного споживача у відношенні «ціна-

якість». Зарубіжні бренди борошняних кондитерських виробів представлені 

переважно в сегментах шоколаду і виробів з нього верхнього цінового 

діапазону. Структура реалізації кондитерських виробів в Україні за 2018-2019 

рр. (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Структура реалізації кондитерських виробів в Україні  

за 2018-2019 рр. [3] 

 

Загалом, за останніх три роки обсяг реалізації борошняних кондитерських 

виробів України зменшився на 15%. Рівень товарності борошняних 

кондитерських виробів за номенклатурою є меншим 100 %. За даними 2019 

року в Україні було продано: тортів та кондитерських виробів – 90,5; пряників 

– 97,2. Аналіз ринку пряників показує, що причиною його скорочення є зміна 

структури споживання. Справа в тому, що останнім часом у покупців з'явився 

великий вибір кондитерських виробів, які конкурують з пряниками.  

Вплив на вибір споживачів надає і зростання цін на пряники. Основними 

факторами, що визначають цінову політику компаній-виробників, є: 

собівартість виробництва, невиробничі витрати, витрати на просування і збут 

продукції. Печива солодкого, вафель, покритих шоколадом або какао 
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продуктами – 81,5; печива солодкого, непокритого шоколадом або какао 

продуктами – 80,4; вафель, непокритих шоколадом чи какао продуктами – 71,4; 

несолодкого печива, непокритого шоколадом чи какао продуктами – 87,7. За 

рівнем товарності, встановлено, що близько 15% борошняних кондитерських 

виробів не продається, а в цілому втрати по країні перевищили 60 тис. т [1]. 

Для підвищення ефективності виробники солодощів роблять все можливе 

для здешевлення своєї продукції: змінюють упаковку і рецептуру, розширюють 

асортимент за рахунок борошняних та цукристих виробів. З одного боку, 

кондитери намагаються максимально здешевити свою продукцію, з іншого – 

виробники орієнтуються на продукцію високого цінового сегменту, на яку теж 

є попит, хоча і обмежений. Високоефективним може стати рішення 

запровадження виробництва органічного шоколаду. В Україні ця ніша зовсім не 

розвинена і має потенціал. Споживачі цієї продукції купують європейський 

шоколад, але продукт внутрішнього виробництва може бути такого самого 

рівня якості. Вартість української органічного шоколаду може скласти 50-60 

грн. за плитку. Крім того, така продукція матиме великий експортний потенціал 

в Європі, в першу чергу в Німеччині [5].  

В ході виконання аналізу стану ринку кондитерських виробів в Україні 

було встановлено, що в цілому кондитерська галузь має передумови для 

успішного розвитку і високої конкурентоспроможності на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. 

Однак, на фоні зменшення внутрішнього ринку саме експорт може стати 

ефективним рішенням для вітчизняних кондитерів.  Для подальшого 

розширення своєї присутності українським кондитерам варто звернути 

особливу увагу на такі напрямки як США, Великобританія, Німеччина, 

Польща, країни Балтії. Великобританія і Німеччина найбільші світові 

споживачі кондитерської продукції. Польща – країна-транзитер, з якої 

починають вихід в ЄС українських виробників продуктів харчування. В Польщі 

велика українська діаспора, яка знайома з українською продукцією і готова її 

купувати. Але серйозно збільшити поставки навряд чи вийде, адже ринок дуже 
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конкурентний. Також багато надій кондитери покладають на країни Азії, в 

першу чергу на Китай, Таїланд, Південну Корею і В'єтнам. Для підтримки 

конкурентоспроможності та фінансової стійкості, а також для розвитку 

виробничо-господарської діяльності підприємства і недопущення кризових 

ситуацій необхідно удосконалювати, а на деяких підприємствах фактично 

запроваджувати стратегічне управління, де вихідним елементом є формування 

або удосконалення конкурентних стратегій. У сучасних умовах вони можуть 

бути дієвим засобом подолання кризи, мінімізації її наслідків та недопущення у 

майбутньому [6]. 

В Україні ринок кондитерської продукції представлено різноманітним 

товарним асортиментом, що характеризується значною диференціацією. 

Зокрема, у 2018 році сегмент ринку борошняних кондитерських виробів 

становив 442,8 тис. т, що обсягами виробництва у 2 рази більше, ніж 

шоколадних виробів, какао і продуктів з нього, та у 2,5 рази перевищує обсяг 

цукрових кондитерських виробів. Вартісні показники реалізації кондитерських 

виробів та цукру в Україні демонструють зростання: по групі борошняних 

кондитерських виробів та цукру – на 73 %; майже стабільними залишилася 

вартість обсягів продажу какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів; 

на 47,4 % збільшилася вартість продажу цукру. На противагу, в натуральних 

одиницях виміру спостерігається протилежна ситуація, де за три роки відбувся 

спад реалізації: по борошняних кондитерських виробах – на 15,3 %; какао, 

продуктів з нього та шоколадних солодощах – 33,3; цукрових – 25,3; цукру 

білого – на 10 %. У національному масштабі не було реалізовано більше 

половини виробленої шоколадної продукції, какао та продуктів з нього, або 

112,6 тис. т. Інтенсивні темпи згортання виробництва шоколадних 

кондитерських виробів, какао та продуктів з нього в Україні зумовлені низкою 

об'єктивних факторів: висока собівартість та ціна внаслідок використання 

імпортної сировини, високий курс валюти, значна частка транспортної 

складової та енерговитрат при виробництві продукції, збільшення ціни робочої 

сили. Вищезазначені фактори негативно позначилися на подорожчанні 
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какаовмісних продуктів та шоколадних виробів, що відповідно вплинуло на 

зменшення обсягів їх реалізації та товарності. На жаль, у цілому по групі какао, 

продуктів з нього та шоколадних кондитерських виробів в Україні обсяги 

реалізації продукції зменшилися від 121,9 тис. т у 2014 р. до 81,2 тис. т у 2019 

р., за рівня товарності менше 50 %.  

Втрачені позиції щодо реалізації кондитерських виробів унаслідок 

зменшення платоспроможності населення на вітчизняному ринку українські 

товаровиробники намагаються компенсувати на зовнішніх ринках. Позитивним 

моментом є зростання експорту: дорогих кондитерських виробів (какао, 

шоколадних та цукрових), частка експорту яких перевищує 30 %; борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання, сухарів і сухого 

печива – близько 20 %; цукру – до 10 % у загальному обсязі реалізації 

продукції. 

Таким чином, у сучасних умовах підприємствам кондитерської галузі 

доцільно диверсифікувати виробництво, відшукуючи нові напрями і способи 

розвитку. Необхідно швидко реагувати на запити ринку та не фокусувати 

діяльність виключно на певній однорідній товарній групі. Активно 

розвивається пакетування, дрібне фасування, реалізація супутніх товарів: кави, 

чаю, цикорію, екстрактів, есенцій, концентратів, прянощів, приправ тощо. 

Завоювання переваг споживачів до продукції певних товарних марок, брендів, 

товаровиробників потребує ретельного вивчення ринку та значних фінансових 

вкладень у розробку та реалізацію маркетингових стратегій підприємств 

кондитерської промисловості. Українським товаровиробникам доцільно: 

збільшувати пропозицію, розширюючи товарну мережу; водночас зменшувати 

собівартість не зашкоджуючи якості; оптимізувати логістичні витрати. 

Українські споживачі бажають купувати корисну, натуральну, якісну 

вітчизняну продукцію за доступною ціною. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТАН РИНКУ ВЗУТТЯ В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто стан та перспективи розвитку ринку взуття, виявлено 

основні проблеми галузі та досліджено можливі шляхи їх вирішення.  

Ключові слова: легка промисловість, ринок взуття, виробництво, експорт, 

імпорт, секонд-хенд.  

Процес насичення ринку товарами, зростаюча конкуренція і інтеграція, яка 

відбувається у сфері виробництва і збуту, вимагає розгляду нових підходів до 

розвитку галузей і напрямків діяльності з урахуванням постійно змінюваних 
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вимог з боку покупців до придбання товарів і послуг, світових тенденцій 

розвитку економіки, внутрішньої політики держави по відношенню до 

вітчизняних виробників і продавців. 

Легка промисловість є однією з найперспективніших галузей економіки, 

оскільки забезпечує весь господарський комплекс України. На жаль, стан легкої 

промисловості в країні сьогодні є незадовільним через постійний дефіцит 

фінансових ресурсів; її частка в промисловому виробництві є дуже незначною. 

Пріоритетність галузей легкої промисловості для економіки нашої країни 

зумовлена великою місткістю внутрішнього ринку товарів, незначним впливом 

на довкілля, низькою енергоємністю виробництва та потребою у 

висококваліфікованих кадрах. Тому необхідним є аналітичне дослідження 

проблем розвитку легкої промисловості та знаходження можливих шляхів 

покращення ситуації. 

Проблеми розвитку легкої промисловості України, у тому числі взуттєвої 

підгалузі, досліджували такі автори, як І.М. Грищенко, Т.Л. Замороко,  

В.А. Ізовіт, О.В. Царенко, Ю.В. Гончаров, І.О. Максименко, І.О. Тарасенко, 

О.М. Паливода та багато інших науковців. 

Чисельні реорганізації та ліквідації галузевого міністерства створюють 

ситуацію відсутності реальної державної підтримки вітчизняного виробника. 

Ситуація, що склалася на ринку взуття, свідчить про відсутність рівних умов 

конкуренції на внутрішньому ринку через наявність контрабандної та 

контрафактної продукції, а також можливість торгівлі імпортною продукцією 

без обліку та відповідного оподаткування. Для вирішення цих та інших 

проблем функціонування галузі необхідна розробка програми її розвитку. Тому 

тема дослідження актуальна. 

Мета статті полягає в аналізі стану та перспектив розвитку ринку взуття, 

виявленні основних проблем підгалузі та дослідженні можливих шляхів їх 

вирішення. 

Взуттєве виробництво є галуззю промислового виробництва, розвиток якої 

пов'язано зі зміною купівельного попиту, доходами населення, віяннями моди, 
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вдосконаленням технологій виробництва. В останні роки в ній відбулися істотні 

зміни внаслідок впровадження процесів автоматизації, хімізації та нових форм 

організації праці. На більшості підприємств встановлені автоматизовані 

машини для виконання основних операцій: обробка плоских підошов, швейні 

машини-напівавтомати, ливарні машини, преси гарячої вулканізації. Для 

оптимального розміщення шаблонів при розкрої застосовується обладнання з 

програмним керуванням. Для зварювання деталей із синтетичних матеріалів 

використовуються високочастотні струми. 

У даний час важливу роль відіграють форми, просування товару на ринку. 

Найбільше поширеною формою просування товару на ринку взуття є реклама. 

Основні види засобів поширення реклами – це засоби масової інформації 

(газети, інтернет, спеціалізовані журнали, телебачення, у тому числі кабельне, 

радіо, рекламні щити). Реклама вітчизняного взуття практично відсутня. Що ж 

стосується реклами імпортного взуття, то вона нерідко має риси несумлінної 

конкуренції: повідомляє недостовірні відомості про властивості та якість 

товару, про його виробника. Вітчизняний виробник через відсутність реклами 

найчастіше програє закордонним фірмам у конкурентній боротьбі, навіть 

маючи продукцію, що не поступається за споживчими та іншими 

характеристиками імпортним товарам. 

Загалом в Україні зареєстровано близько 1500 виробників взуття. Основні 

виробники взуття знаходяться в містах Харків, Дніпро, Житомир, Львів, 

Кременчук, Кривий Ріг, Бровари Київської області. Нині українську взуттєву 

галузь представляють вже відомі торгові марки: 

– Belsta (м. Білгород-дністровський, один із найбільших виробників 

домашнього взуття в Україні); 

– Caman (м. Бровари, займається пошиттям стильного чоловічого та 

жіночого взуття, а також спеціалізованого спортивного взуття); 

– InBlu (спільне українсько-італійське підприємство, що виготовляє взуття 

на базі Київської взуттєвої фабрики); 
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– KaDar (м. Луцьк, робить ставку на виробництво чоловічого взуття в 

форматі casual); 

 –Kredo (м. Хмельницький, спеціалізується на зимовому взутті на підошві з 

ЕВА); 

– Krok (м. Житомир, один із найбільших виробників промислового взуття 

та взуття для війскових); 

– Litma (м. Хмельницький, надзвичайно широкий вибір гумового взуття); 

– Olteya (м. Житомир, спеціалізується на виробництві жіночого шкіряного 

взуття) [4]. 

Близько 2/3 виробництва взуття відбувається в тіні. Податкове 

навантаження на фонд оплати праці за системою загального оподаткування в 5-

7 разів перевищує навантаження компаній, які працюють за спрощеною 

системою оподаткування. Це створює нерівні умови, у галузі виробництва 

взуття.  

Для української взуттєвої галузі проблемою є сировина. Вітчизняні 

шкіряні заводи не можуть забезпечити попит місцевих виробників як за 

кількістю, так і за якістю. Деякі виробники взуття повідомили, що якість чорної 

шкіри з вітчизняних шкіряних заводів висока, а от за кольоровою шкірою вони 

змушені їздити до Італії. Інші основні джерела шкіри – Туреччина та Польща. 

Однією з проблем поставок шкіри є те, що занадто багато шкіри вітчизняного 

виробництва експортується. Існує експортне мито на сирі шкури великої 

рогатої худоби, яке постійно знижується, але, очевидно, через різке зниження 

поголів’я худоби, попит на сировину не забезпечено. Вітчизняні шкіряні заводі 

не працюють на повну потужність. 

Незважаючи на те, що загалом використовуються технології належного 

рівня, важливими є інвестиції в нове обладнання та потужності. Основним 

бар’єром для розширення можливостей та технічного вдосконалення є витрати 

на позики від банків. Банківська ставка за кредитом становить 20% +. Деякі 

виробники вже взяли позики, щоб профінансувати свої існуючі потужності і не 

можуть взяти додаткову позику за такими ставками. 
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Вітчизняний виробник виробляє на одного українця всього 0,5 пари взуття, 

що не забезпечує його потреби у взутті. За 2017 р. вітчизняними виробниками 

було вироблено: взуття з верхом із текстильних матеріалів, крім взуття 

спортивного – 11,3 млн. пар; взуття на підошві та з верхом із гуми чи пластмас, 

крім взуття водонепроникного та спортивного – 4,6 млн. пар; взуття 

водонепроникне з верхом з гуми або полімерних матеріалів, крім взуття із 

захисним металевим підноском – 1,3 млн. пар; взуття з верхом зі шкіри 

натуральної, крім взуття спортивного взуття із захисним металевим підноском 

та взуття спеціального різного – 3,0 млн. пар [2]. 

Середній показник споживання взуття на душу населення становить 2,7 

пари, тоді як у Західній Європі – 6-8 пар. 

Обсяг вітчизняного ринку взуття 100-120 млн. пар в рік. Частка 

українських виробників – 20-25 млн. Решта 90 млн. пар, це імпорт [1]. 

Китай є найбільшим імпортером взуття, чий обсяг імпорту в 2019 році 

становив 57 %. Імпорт з Китаю, інших країн Азії та Європи у 2019 році 

збільшився. У 2019 році Європа збільшила свою частку імпортного взуття з 14 

% у 2014 році до 17 %. Імпорт з Росії та країн СНД продовжував знижуватися в 

2019 році (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Імпорт українського взуття, млн. дол. [2] 
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Ці дані можуть бути спотворені внаслідок навмисного заниження вартості 

імпорту.  

Україна здійснює експорт взуття в основному в ЄС, що становить 81 % 

експорту взуття. На всіх експортних ринках спостерігалося значне падіння 

після 2014 року (рис. 2). 

  

Рисунок 2 – Експорт українського взуття, млн. дол. [2] 

 

Експорт до Росії продовжує знижуватися, тоді як експорт до Європи та 

країн СНД почав зростати в 2016 році. 

Українські виробники взуття мають певний потенціал для розширення 

своїх ринків. Найбільш очевидним є розширення проникнення на ринок ЄС, 

оскільки це найбільший і найперспективніший ринок, з яким Україна має угоду 

про вільну торгівлю. На жаль, великий російський ринок в основному закритий 

для українського сектора взуття. Проте існує угода про вільну торгівлю між 

Білоруссю та Україною. Дохід на душу населення в Білорусі становив близько $ 

6500 в 2019 році, у порівнянні з $3220 в Україні. Враховуючи географічну 

близькість, мовну та культурну спорідненість з Білоруссю, здобуття цього 

ринку видається доцільним.  

Внутрішні ринки достатньо великі та мають великий потенціал для 

вітчизняних постачальників. Однак для їхнього розвитку існують перешкоди: 
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низький рівень витрат на душу населення, конкуренція з боку імпорту, та слабо 

розвинені мережі роздрібної торгівлі. 

Ліга «Укршкірвзуттяпром» називає проблеми конкуренції з імпортом 

важливою перешкодою на шляху до зростання промисловості. Майже весь 

імпорт має занижену вартість. Оскільки на основі ціни обчислюється розмір 

сплачуваного мита та ПДВ (сумарно 30%), імпортери мають можливість 

продати товар за значно нижчою ціною, ніж вітчизняне взуття.  

Крім того, з’явився новий спосіб контрабанди – «посилки родичам» із 

Європи. Якщо у 2005 році в Україну надходило 5-7 млн. поштових відправлень, 

в 2016 році – 17, в 2017 – 30, то в 2018 вже майже 42 млн. посилок [1]. Вони 

надходять в основному з Китаю та інших азійських країн. 

Це пов’язано з тим, що з 01 липня 2019 року в Україну можна безмитно 

присилати товари на 100 евро, до цього ліміт був 150. Реальна оптова ціна пари 

взуття – 20 евро. Але з продавцем домовляються про те, що пара коштує два-

три евро. Значить, в одній посилці без податків в’їде 30-40 пар. Якщо 

організувати 10-20 співробітників, які отримують по 1 посилці в добу, то таким 

шахрайським способом можна без податків ввезти до 200 тис. пар взуття в рік. 

Це – оборот торгової мережі із 20-30 магазинів [1]. 

ЄС існує норма безмитного ввезення посилок вартістю лише до 22 евро. 

Однак з 01 січня 2021-го року і цю пільгу відмінять через масове шахрайство, 

яке викривлює бізнес-середовище країн ЄС. 

Це – сірий імпорт. А є ще «чорний», який взагалі не враховується. 

Додають проблем галузі і гори «SecondHand». Офіційно в Україну кожен 

рік в’їздить 130 тис. т взуття, що було у користуванні, – це близько 500 млн. 

виробів. У середньому по 12 виробів на кожного. Частка взуття – 5-10 % [1]. Це 

майже 20 млн. пар щорічно. Ціни, за якими продається взуття, що було у 

користуванні, у декілька разів нижча, ніж вартість сировини для виробництва 

нової пари в Україні.  

На кордоні митна вартість пари дитячого взуття, що було у користуванні, з 

податками складає приблизно 10 грн. А на базарі цю пару продають вже по 100-

400 грн. 
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Тому у місцевого виробника залишається єдиний можливий спосіб 

конкурувати з імпортом із заниженою вартістю – виробництво в тіні та 

уникнення офіційної заробітної плати та ПДВ. 

Основними напрями удосконалення ринку взуття є: 

– сприяння реалізації існуючого потенціалу імпортозаміщення, що вплине 

на поліпшення цінової конкурентоспроможності вітчизняних товарів на 

внутрішньому ринку; 

– сприяння інноваційній та експортній діяльності малих та середніх 

підприємств з виробництва взуття шляхом формування інноваційної 

інфраструктури на засадах державно-приватного партнерства, створення умов 

для комерціалізації інновацій, сприяння розвитку промислових регіональних 

кластерів, забезпечення відповідності якості взуття євростандартам; 

– удосконалення митної політики з метою захисту внутрішнього ринку від 

сірих схем ввозу імпортного взуття шляхом запровадження посиленого 

контролю щодо недопущення навмисного заниження митної вартості товарів 

(готову продукцію) взуттєвої промисловості на митниці, особливо товарів 

«SecondHand» та товарів походженням з КНР; 

– стимулювання вітчизняного сектору глибинної переробки шкірсировини, 

що сприятиме збільшенню обсягів та насиченню внутрішнього ринку 

вітчизняною шкірсировиною, її здешевленню для українських виробників 

взуття; 

– сприяння розвитку мереж просування товарів на ринки шляхом 

інформаційно-консультативної, аналітичної та ресурсної підтримки 

підприємств з боку торгово-промислових палат та державних установ у 

напрямах розвитку міжрегіональної та міжгалузевої товаропровідної мережі 

вітчизняного виробника; створення торгових платформ; розвитку електронної 

комерції; створення та популяризації власних українських брендів взуття [3]. 

Таким чином, в Україні нагальною проблемою у взуттєвій галузі 

залишається відсутність вітчизняної сировини. Основними стримуючими 

факторами залишаються низька купівельна спроможність населення, висока 
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собівартість товарів та недостатня інвестиційна діяльність. Попри це, протягом 

останніх років спостерігається позитивна тенденція до збільшення обсягів 

реалізованої промислової продукції. Також, фонд оплати праці має тенденцію 

до збільшення, що є стимулюючим фактором для штатних працівників. 

Перспектива розвитку галузі полягає у підвищенні 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції, розширенні внутрішнього 

ринку та удосконаленні нормативно-правової бази з питань забезпечення 

розвитку галузі, перспективним є створення специфічних товарів, що не мають 

аналогів за межами України, та несуть здобутки культури та мистецтва 

українського народу. Але, для реалізації цих заходів необхідні величезні 

інвестиційні ресурси, яких в нашій країні поки що немає. 
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В Україні кондитерська галузь є найрозвинутішою галуззю харчової 

промисловості. Проте ринок солодощів вже перенасичений таким типом 

шоколадної продукції тому деякі підприємства ідуть на нестандартні кроки щоб 

завоювати прихильність споживачів створюючи не завжди здорову 

конкуренцію. Також на сировину, виробництво продукції та її поширення 

впливають зовнішні фактори. Економіка країни додає свої вимоги, що змушує 

підприємства кожного разу адаптуватись до змін вітчизняного ринку шоколаду. 

Мета статті – оцінити сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку 

ринку шоколаду. Виявити проблеми та окреслити шляхи їх вирішення для 

ефективного розвитку кондитерської галузі в Україні. 

Дослідженням ринку шоколаду в Україні займались такі науковці, як, І. 

Лазебна, О. Мозгова, О. Галушко, С. Заболотний, А. Гагаріна. Історію винаходу 

шоколаду досліджував І. Сирохман, а його споживні властивості – Н. Офлієнко. 

Шоколад та шоколадні вироби користуються стабільним попитом у 

споживачів України. Серед десертних товарів шоколад знаходиться на другому 

місці за популярністю, поступаючись тільки борошняним кондитерським 

виробам. Однак український шоколадний ринок постійно змінюється і є 

нестабільним. 

На ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» попит на шоколадну 

продукцію падає з середини 2015 року. Тоді було вироблено 317 тис. т 

шоколаду, що на 2,7 % менше, ніж у 2014. Вже у 2016 році шоколадної 

продукції було вироблено 244 тис. т. Це на 28,4 % менше ніж у 2015 році. У 

2017 виробництво шоколаду скоротилося на 21 % в порівнянні з 2016 роком. 

Всього було виготовлено 177 тис. т. шоколадної продукції.  

У 2019 році виробництво шоколаду продовжувало падати. Наприклад, в 

серпні 2019 року, виробництво шоколаду зросло на 9,6 % в порівнянні з 
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серпнем 2018 року всього, в серпні було виготовлено 15,5 тис. т. Однак уже в 

вересні 2019 цифри знову впали. За місяць було вироблено 17,4 тис. т. 

шоколаду, що на 0,5% менше ніж у вересні 2018. За січень-вересень 2019 року 

було виготовлено 114 тис. т. шоколадної продукції. Це на 5,6 % менше в 

порівнянні з аналогічним періодом 2018 року [1]. 

Серед причин спаду виробництва шоколаду свою роль зіграли: 

- девальвація гривні; 

- зниження купівельних можливостей населення; 

- закриття російського ринку; 

- зростання цін на какао-боби і цукор. 

Суттєвий вплив на ринок шоколаду здійснює ситуація в регіонах де 

вирощують какао-боби: найменша засуха, дощі, військові дії чи пандемія 

можуть серйозно похитнути стабільність цього ринку та вплинути на ціну та 

якість сировини, а в подальшому і на кінцевий продукт. Ще однією причиною 

зростання світових цін називають те, що споживачів в Саудівській Аравії, 

Китаї, Індії стає більше. Тому збільшення попиту дозволяє постачальникам 

підвищувати ціни на сировину. 

Змінилася ситуація і з експортом і імпортом шоколадної продукції. У 2019 

році посилилася тенденція щодо скорочення експорту українського шоколаду. 

У 2018 році, було вивезено шоколадної продукції на суму 157,9 млн. дол. За 

січень-жовтень 2019 року Україна експортувала шоколаду на 88 млн. 585 тис. 

дол., що означає спад. Найбільше було експортовано в: 

- Казахстан – 15,6 млн. дол.; 

- Грузію – 7,5 млн. дол.; 

- Білорусь – 5,4 млн. дол. 

Тобто, в країни колишнього Радянського Союзу шоколаду експортується 

найбільше. Закриття російського ринку значно знизило експортні можливості 

України. Тому вітчизняні виробники щоб не втратити свої гроші були змушені 

шукати нові ринки збуту. У 2018 році ЄС заборонив Україні експорт 
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кондитерської продукції з горіхами. З 2019 заборону зняли і це значно 

спростило роботу великим корпораціям. 

Кількість імпорту також скорочується. За 2018 рік до України ввезли 

шоколаду на 70,1 млн. дол. За 2019 рік – на 45,8 млн. дол. Найбільшими 

постачальниками стали: 

- Польща – 15,8 млн. дол.; 

- Німеччина – 6,7 млн. дол.; 

- Нідерланди – 6,1 млн. дол. [2]. 

Поширення на території України міжнародних компаній з виробництва 

шоколаду є однією з причин скорочення «чистого» імпорту. Вони виробляють 

на території країни продукцію зарубіжних брендів. 

Хоч і на 2019 рік обсяг виробництва знизився, оператори ринка 

задоволенні що спромоглися збільшити долю продукції преміум-сегменту та 

безболісно для споживачів підняти ціни на продукцію. 

За останніми маркетинговими дослідженнями, шоколад займає до третини 

ринку кондитерських виробів в Україні. 

Головне виробництво корпорації Roshen – ПрАТ «Київська кондитерська 

фабрика «Рошен» є найбільшим та єдиним київським виробником шоколаду у 

плитках. Її шоколад під торговельною маркою Roshen задовольняє будь-які 

запити покупця. Торговельна марка «Корона» за різноманіттю асортименту, 

можливо, навіть перевищує Roshen, так як пропонує споживачам шоколад з 

різними добавками – горіхами, фруктами тощо. Користуються стабільним 

попитом шоколадні плитки «Світоч», однак Nestle одночасно вивела на ринок 

новий бренд – Nestle Goldchoklet. 

В останній час деякі компанії роблять ставку на плитку великого розміру, 

так з`явились плитки по 300 г. 

На сьогоднішній день, плитка шоколаду преміум якості завойовує все 

більше споживачів для яких не важлива ціна, а головне якість [3]. 
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За маркетинговими дослідженнями фаворитом українських споживачів є 

молочний шоколад трохи здає позиції чорний шоколад а от до білого шоколаду 

українці проявляють мінімальний інтерес (рис. 1).  

 

Рисунок 1  Пріоритетність вподобань споживачів щодо вибору типу 

шоколаду в Україні 

Також останнім часом на ринку почав з’являтись шоколад сегменту 

«супер-преміум». Він ще не такий поширений як інші шоколадки бо потребує 

більшого рекламування. Є ще багато прийомів, до яких вдаються підприємці, 

наприклад, тобі доставляють бокс зі всіма інгредієнтами, формами, добавками 

та рецептом для створення власного шоколаду в домашніх умовах, пропонують 

так званий інтерактив. Звісно такі бокси коштують дорожче ніж шоколадка в 

магазині але споживачі бачать що вони додають в шоколад та самі корегують, 

які добавки і в якій кількості вони хочуть бачити в своїй шоколадці. А головне 

такий шоколад можна давати дітям і не турбуватись про те чи все в складі 

вказав виробник. Тому з часом такі бокси будуть дуже популярні, це чудовий 

маркетинговий хід адже для таких боксів не потрібні великі підприємства і 

дороге устаткування. 

За даними досліджень, на українському ринку шоколадної плитки в трійку 

лідерів входять ПАТ «Крафт Фудз Україна», корпорація Roshen та Львівська 

кондитерська фірма «Світоч» (Nestle). Якщо говорити про регіональний 
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розподіл виробництва, то 86% сконцентровано в Сумській, Львівській, 

Дніпропетровській областях та у м. Києві. 

Наприклад, за 2019 рік, за даними асоціації «Укркондитер», в Україні 

випущено 21,1 тис.т. шоколаду. З них ПАТ «Крaфт Фудз Українa» виготовило 

8987 т. шоколадних плиток, що складає близько 44%, ПрАТ «Київська 

кондитерська фабрика «Рошен» за цей же період виготовила 6294 т. шоколадної 

плитки, що склало близько 31% від загального обсягу виробництва (рис. 2) [4].  

 

 

Рисунок 2  Розподіл загального об`єму виробництва шоколаду за 2019 

рік в Україні 

Проаналізувавши ринок можна сказати, що ПАТ «Крaфт Фудз Україна» 

зможе утримати лідерство, однак амбіції у найближчого конкурента – 

корпорації Roshen – щодо завоювання цього ринку колосальні. Разом з тим 

ПАТ «Крафт Фудз Україна» практично у 2 рази збільшило виробництво 

шоколаду, тобто резерви у них є суттєві. 

Отже, український ринок шоколадної плитки є досить різноманітним і 

практично сформованим, проте, не зважаючи на це, продовжує активно 

розвиватись. Лідерами є три провідні фабрики з виробництва шоколаду: ПАТ 

«Крaфт Фудз Україна», ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» та 

Львівська кондитерська фірма «Світоч» (Nestle). Досягненням є те, що експорт 

української шоколадної продукції значно перевищує імпорт, а виробники 

презентують все цікавіші і смачніші новинки на українському ринку шоколаду. 
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У статті систематизовано чинники, які впливають на сучасний стан ринку 

молочних продуктів в Україні та визначено напрями активізації 
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У сучасних умовах поступового просування України до досягнення своєї 

головної стратегічної мети – інтеграції національної економіки до системи 

світових зовнішньоекономічних зв’язків – надзвичайно актуальною постає 

проблема ефективного розвитку окремих галузей і регіонів країни, а також 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції як на 

внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.  

Проблемам дослідження розвитку ринку молока та молочної продукції 

присвячено праці Т.Л. Керанчука, Н.В. Овсієнка, М.І. Бутенка, Т.Г. Дудар,  

С.В. Васильчака, В.О. Рибінцева, С.О. Степанчука, О.В. Моргуна та ін. 
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Метою статті є систематизація чинників, які впливають на сучасний стан 

ринку молочних продуктів в Україні та визначення напрямів активізації 

найважливіших механізмів підвищення ефективності функціонування молочної 

галузі. 

Молочне скотарство є однією з провідних галузей тваринництва в Україні. 

Забезпечення населення якісними молочними продуктами є основним 

завданням даного напряму діяльності. Проблема молочної сировини постійно 

загострюється, найбільшим дефіцитом виступає високоякісне  сире молоко. У 

зв’язку із цим провідним виробникам молочної продукції необхідно 

налаштовуватися на створення високотехнологічних молочних ферм. Поточні 

показники виробництва молочних продуктів здебільшого відображають 

негативні тенденцію. У грудні 2019 р. порівняно з груднем 2018 р. дуже істотно 

скоротилося виробництво вершкового масла і сирних продуктів. Навіть 

виробники свіжих молочних продуктів не змогли утримати тенденцію 

зростання. Помітне збільшення показників демонструють тільки виробники 

справжніх сирів, сироватки, СНМ і спредів.  

За даними Державної служби статистики України, за I півріччя 2019 р. 

порівняно з 2018 р. виробництво молочної продукції за всіма позиціями також 

скоротилося (табл. 1).  

Таблиця 1 – Виробництво молочної продукції (I півріччя 2018-2019 рр.) [3] 

Найменування продукції Вироблено 
01-07.2018 01-07.2019 

Молоко та вершки незгущені й без додавання цукру, т 964715 559392
Молоко та вершки для дитячого харчування незгущені й без 
додавання цукру, т 

22384 12848 

Молоко сухе знежирене (жирністю не більше 1,5%), т 37638 22324
Масло вершкове жирністю не більше 85%, т 104544 52384
Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий та 
кисломолочний сир), т 

71867 41935 

Сир кисломолочний та вироби з нього для дитячого харчування, т 6882 4160 
Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений, т 95988 50255
Молоко та вершки згущені підсолоджені, т 33051 19523
Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші 
ферментовані продукти, т 

274539 164381 

Йогурт рідкий та сквашене молоко ароматизовані, т 126047 79734
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Отже, зменшення виробництва молока в довгостроковій перспективі є 

очевидним. Основними причинами цього є спад виробництва серед населення 

та низькі темпи приросту у великих підприємствах, хоча рівень концентрації та 

спеціалізації їх постійно зростає. У січні 2019 р. господарства населення 

виробили молока на 3,1 % менше, ніж у січні 2018 р., за рахунок чого 

спостерігали скорочення загального виробництва молока на 1,9 %.  

На рис. 1 представлено дані про виробництво молока у січні-липні 2019 р. 

за областями України (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Дані про виробництво молока у січні-липні 2019 р. за 

областями України [3] 

 

Найбільшими виробниками є Вінницька (453 тис. т), Волинська (228,6 тис. 

т) та Дніпропетровська (162,3 тис. т) області.  

Станом на 01 серпня 2019 р. в Україні на переробні підприємства надійшло 

1965,6 тис. т молока від сільськогосподарських тварин усіх видів, що на 7,9 % 

менше за I півріччі 2018 р. За даними [3], останні кілька років чисельність 

поголів’я корів в Україні зменшується. У 2018 р. зменшення становило 4 % 
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порівняно з 2017 р. Станом на 01 серпня 2019 р. зниження її чисельності 

становить 3724 тис. голів, що на 4,3 % менше порівняно з попереднім роком.  

За звітними даними I кварталу 2019 року, Україна отримала від торгових 

операцій із молочними продуктами на 19 % менше, ніж за аналогічний період 

минулого року, – 53,9 млн. дол. Це пояснюється просіданням торгівлі за всіма 

основними торговими групами: масло, сухе молоко, сир та сирний продукт. 

Експорт молока та вершків за три місяці 2019 року показав найбільший 

приріст – плюс 157,5 % в натуральному та 126 % у грошовому вираженні. 

Загалом було продано 7,4 тис. т продукту на загальну суму 4,9 млн. дол. 

Основними покупцями були Лівія (32,9 % усього експорту), Молдова (27,4 %) 

та Грузія (14,9 %). Попри це, експорт молока та вершків становить лише 4 % 

від загальної товарної структури експорту молочних продуктів, також 

відстають кисломолочні продукти (2 %), згущене молоко (3 %).  

Основними експортованими продуктами є масло (38 %), сир та сирний 

продукт (20 %), казеїн (12 %), СЗМ (12 %). Варто звернути увагу на серйозне 

зменшення експорту масла порівняно з 2018 роком – мінус 35 %, у 

натуральному вираженні – 5,9 тис. т. Це принесло на 38,4 % менше грошових 

коштів, аніж 2018 року, – 23,8 млн. дол.  

Продаж сирів також знизився порівняно з минулим роком. На зовнішні 

ринки було поставлено 1,6 тис. т продукту, що на 14 % менше. У грошовому 

вираженні це становило 5,9 млн. дол. (мінус 18,9 %).  

Успішна діяльність будь-якого молокопереробного підприємства можлива 

лише в умовах задоволення потреб споживачів, а це, своєю чергою, вимагає 

чіткого прогнозування рівня якості продукції та планування його підвищення 

[7]. Провідні молокопереробні підприємства намагаються задовольнити 

потреби споживачів для отримання якомога більшого прибутку. Більшість 

виробників молочних продуктів намагається отримати максимальний прибуток 

від реалізації якісної продукції, однак на ринку є підприємства, які 

збагачуються шляхом постачання на ринок неякісної, а іноді і фальсифікованої 
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продукції [2]. Застосування певних видів добавок під час виробництва 

молочних продуктів негативно позначається на їхніх смакових властивостях. 

Підвищення вимог до технологічного рівня та якості виготовлення 

молочної продукції на державному рівні, а також орієнтація на максимальне 

задоволення потреб та вимог споживачів в умовах жорсткої конкуренції на 

рівні окремих молокопереробних підприємств зумовлюють необхідність 

забезпечення підвищення якості молочної продукції. Сьогодні споживач має 

можливість вибирати з великої різноманітності молочних продуктів з 

близькими споживними властивостями, що ставить його перед проблемою 

оптимального вибору якісного молочного продукту [6]. Від населення на 

переробку надходить молоко другого ґатунку (85 % від загального обсягу) (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Обсяги виробництва молока за ґатунками 

сільськогосподарськими підприємствами [3] 

 

Сьогодні серйозним питанням є проблема резистентності до антибіотиків у 

молочному скотарстві. Ситуація в Україні порівняно з іншими молочними 

країнами світу невтішна. По-перше, відсутня статистика щодо вироблення 

молока з антибіотиками. По-друге, враховуючи те, що ринок молока є 

дефіцитним, підприємства бояться втратити постачальників і намагаються 

домовитися, при цьому інформація про надходження на переробку молока з 

антибіотиками приховується. По-третє, відсутня фіксація таких випадків [1].  
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Відомо, що якість молока визначає й якість продукції переробки [8]. 

Низька якість молочної сировини в Україні та, як наслідок, молочної продукції 

значною мірою звужує ринки збуту. За нинішньої якості вітчизняної молочної 

сировини основним споживачем є населення країни [7]. Норми для молока в 

Україні та в ЄС дещо різняться. Основна вимога ЄС передбачає, що 

молокопродукти мають бути виготовлені з молока, яке надійшло від 

великотоварних господарств. Очевидно, що з підвищенням якості молока буде 

вироблятися більш якісна молочна продукція, що призведе до збільшення 

споживання вітчизняної продукції за межами України.  

Вагомою проблемою, що призводить до погіршення якості молочної 

продукції в Україні, є дефіцит молока сировини. Для ефективної роботи 

молокопереробних заводів необхідне максимальне завантаження технологічних 

ліній. Оскільки в країні з кожним роком обсяг виробленого молока 

скорочується, молокопереробні компанії гостро відчувають потребу в сировині. 

Наступна проблема якості вітчизняної молочної продукції – переважне 

виробництво молока-сировини у домогосподарствах населення (понад 90 %). У 

сучасних умовах домогосподарства населення не здатні забезпечити високу 

якість виробленого молока через низку причин:  

– недотримання вимог щодо утримання корів, порушення санітарно-

гігієнічних норм і, як наслідок, високу бактеріальну забрудненість молока;  

– порушення технології доїння;  

– високу частку людської праці у виробничому процесі, що негативно 

позначається на якості виготовленої продукції;  

– практично не здійснюється первинна переробка молока та відсутність 

умов для його охолодження (це вимагає підвищеної уваги, адже охолодження 

запобігає розмноженню бактерій у молоці).  

У країнах ЄС вимоги до органічного виробництва регулюються 

Постановою Ради ЄС № 834/2007. Зона дії закону охоплює всі країни-члени ЄС, 

а інші країни застосовують різноманітний стандарт (до Постанови ЄС 834,/2007 
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та 889/2008). Саме за цим стандартом відбувається сертифікація продукції в 

Україні.  

Маркування органічної продукції у Співдружності здійснюють так званим 

«євролистком». Вимоги до органічної продукції за цим стандартом:  

– понад 95 % компонентів повинні мати органічне походження;  

– продукція повинна виготовлятися за стандартом органічного сільського 

господарства;  

– на етикетці зазначають інформацію про місце виробництва, код країни та 

метод органічного виробництва;  

– заборона на використання у складі компонентів ГМО, нафтопродуктів, 

сульфатів, силіконів, хімічних сполук;  

– органічне землеробство із застосуванням виключно натуральних добрив. 

Одним із документів, який майже завжди вимагається власниками 

етнічних магазинів в ЄС від українських експортерів, є сертифікат EUR1. Він 

підтверджує походження партії товару з території України та, відповідно до 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, право на її преференційний 

(безмитний) імпорт до країн ЄС [9].  

Отже, стратегічними шляхами розвитку молочної галузі є: кардинальна 

зміна державної політики щодо галузі; ефективне використання виробничих 

потужностей; зміна вектору експорту продукції за межі СНД; розроблення 

довгострокових стратегій підприємств, які допоможуть завоювати нові світові 

сегменти ринку молока та молочної продукції, високоякісний менеджмент 

підприємств [4].  

Лише за умови спільних зусиль держави, виробників та переробників 

молока український ринок молочної продукції має реальні можливості створити 

умови для ведення прибутковим бізнесом і потужним експортером 

молокопродуктів вітчизняного виробництва на європейські ринки й ринки 

інших країн. Основна причина низької якості української молочної продукції – 

концентрація виробництва молока в особистих селянських господарствах, що 

тісно взаємопов’язана з окресленими проблемами: дефіцитом сировини та 
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недостатнім державним контролем над дотриманням вимог до якості й 

безпечності продукції. Переважне виробництво молока у домогосподарствах 

населення зумовлює суттєві сезонні коливання обсягів його виробництва, до 

того ж ускладнюється прогнозування обсягів виробництва, що спричиняє 

проблему дефіциту сировини для молокопереробних підприємств. Також 

ускладнюється можливість управління розвитком галузі та здійснення 

державного контролю над якістю виробленого молока.  
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 

ФРУКТОВОГО МАРМЕЛАДУ  

Досліджено фруктовий мармелад на основі пюре із хурми. Вивчено вплив 

поліпшення рецептурного складу, за рахунок додавання хурми, на якість 

мармеладу. Досліджено залежність органолептичних показників якості 

мармеладу від співвідношення рецептурних компонентів. Проаналізована 

біологічна цінність нового виду фруктового мармеладу із додаванням пюре 

хурми.  

Ключові слова: дієтичні продукти, мармелад, рецептура, хурма, пектин, 

органолептичні показники, технологія виготовлення, біологічно активні 

речовини, рослинні цурки, фруктоза.  

Недостатня кількість в організмі людини вітамінів, мінеральних та інших 

ессенціальних речовин знижує працездатність, пригнічує імунітет, підвищує 

ймовірність захворювань внаслідок негативного впливу навколишнього 

середовища. Тому, соціально важливим є урізноманітнення раціону харчування 

за рахунок створення нових продуктів, що призведе до збільшення 

надходження до організму людини біологічно активних речовин. Сучасні 

принципи створення нових видів продуктів харчування засновані на визначенні 

оптимального співвідношення компонентів, задля раціонального виробництва 

та дотримання вимог до харчової продукції. Це важливо для того, щоб продукт 

був корисним для всіх споживачів та приносив користь, а не шкодив. 

Створений продукт повинен органолептично і фізико-хімічно відповідати 

нормам, а саме тому, при конструюванні продукту необхідно враховувати 

хімічний склад компонентів. При створенні нового виду продукту можливе 

застосування методу комп’ютерного моделювання рецептурних композицій. За 

основу беруть різні варіації рецептурних сумішей, задля виявлення 
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максимальної збалансованості рецептурної суміші. Найбільш перспективним є 

моделювання за принципом методів лінійного програмування [1]. 

У цьому контексті особливо корисні фрукти та ягоди, які є джерелом 

вітамінів, мінеральних речовин, органічних кислот тощо. Оскільки споживання 

більшості плодово-ягідної продукції носить сезонний характер важливим є 

дослідження основних напрямів їх переробки, одним із яких є виробництво 

фруктово-ягідних кондитерських виробів, які є для пересічного споживача 

одночасно і приємними, і корисними. 

До фруктово-ягідних відносять вироби, які випускають 

плодоовочеконсервні підприємства (варення, джем, повидло) та кондитерські 

фабрики (мармелад, пастила, зефір). Завдяки включенню в рецептурний склад 

фруктів та ягід, біологічна цінність даних кондитерських виробів значно вища, 

ніж інших традиційних (шоколад, цукерки, карамель тощо). Мармелад має ряд 

переваг перед іншими виробами - порівняно невисока ціна, помірна 

калорійність, вміст органічних кислот, мінеральних речовин та вітамінів, 

здатність виводити токсини, солі важких металів з організму. Зараз на 

споживчому ринку даний вид продукції випускається в широкому асортименті 

[2]. 

Важливими сировинними інгредієнтами мармеладного виробництва, які 

забезпечують його головну відмінність від багатьох інших кондитерських 

виробів, а саме драглеподібну консистенцію, є агар-агар та пектин. Агар-агар, 

який використовують для виготовлення желейного мармеладу, нормалізує 

роботу печінки і допомагає позбутися організму токсинів і шлаків, покращує 

перистальтику шлунку. Оскільки агар-агар видобувається з водоростей, в ньому 

багато йоду, що важливо для людей, які страждають захворюваннями 

щитовидної залози. Проте найбільш дешевими та доступними 

драглеутворювачами є пектинові речовини, які містяться у більшості фруктів та 

ягід. Пектин знижує рівень холестерину, відновлює вуглеводний і ліпідний 

обміни, бореться з захворювання шлунково-кишкового тракту, стимулює 
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швидке загоєння пошкоджених ділянок шкіри, допомагає очистити організм від 

важких металів. 

При дослідженні виготовлення фруктово-ягідних кондитерських виробів, а 

саме мармеладу, було зазначено що більшість із них є результатом переробки 

яблучного чи абрикосового пюре із додаванням цукру. Дані фрукти є 

беззаперечно корисними й смачними, але для того щоб урізноманітнити раціон 

харчування та збагатити його ессенціальними речовинами доцільним є 

використання для отримання мармеладної продукції інші види фруктів, 

особливо ті, що відрізняються значним вмістом природнього пектину, який є 

ефективним драглеутворювачем. 

Розробкою технології виробництва нових видів фруктово-ягідних 

кондитерських виробів займалися Дорохович А.Н., Соловйова О.Л., Дорохович 

В.В. Науково обґрунтовано харчову цінність свіжих плодів та ягід, а також 

продуктів їх переробки у працях Позняковського В.М. Губіної М.Д. тощо. 

Мета та завдання статті – розширення асортименту фруктово-ягідних 

кондитерських виробів, а саме мармеладу, та дослідження впливу 

нетрадиційної сировини (хурми), що містить багато біологічно активних 

речовин, на їх споживні властивості. 

Хурма містить 29 корисних компонента. Вона більш багата на харчові 

волокна та корисні мікроелементи, ніж яблука, хурма насичена багатьма макро 

та мікроелементами, такими як: калій, йод, магній, фосфор і залізо. Завдяки 

значному вмісту вітаміну С хурма сприяє зміцненню захисних сил організму, 

збільшує стійкість до переохолодження. Вона відрізняється також вмістом бета-

каротину, вітамінів А та В5 [3]. 

Хурма відноситься до дієтичних продуктів, які містять зовсім мало 

калорій, але чудово вгамовують голод, є ефективним засобом при розладі 

травлення. Цей фрукт рекомендують для ослабленого організму, при складній 

розумовій роботі та виснажливих тренуваннях. Хурма також бореться із 

набряками, нормалізує артеріальний тиск і є відмінною профілактикою каміння 

в нирках [4]. 
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Використання хурми в якості сировини мармеладного виробництва 

виконує ряд важливих завдань, а саме: поліпшення якості, зниження кількості 

цукру і підвищення біологічної цінності готової продукції. 

В даній роботі,  в якості основної сировини мармеладного виробництва 

запропоновано пюре із хурми, що дозволяє надати продукції певних 

функціональних властивостей і разом з тим позитивно впливає на її 

збереженість за рахунок наявних природних бактерицидних речовин.  

При створенні рецептури мармеладної продукції потрібно враховувати 

можливість хімічної взаємодії інгредієнтів, вибирати такі комбінації та способи 

внесення, які забезпечать їх максимальну збереженість при виробництві та 

зберіганні, а також підвищену біозасвоюваність [5]. 

Позитивний ефект мармеладу обумовлюється взаємним комплексним 

впливом усіх компонентів та їх кількістю. Співвідношення компонентів 

композиції підібране для забезпечення в готовому мармеладі високого вмісту 

біологічно активних сполук, притаманних цьому складу сировини. Композиція 

має вітамінну, загальнозміцнюючу дію і завдяки цьому підвищує опірність 

організму людини до несприятливих факторів середовища.  

Варіанти рецептур мармеладу та їхні органолептичні властивості наведено 

у табл. 1.  

Встановлено, що оптимальною кількістю сировини для приготування 

мармеладу, що забезпечує високу якість готового продукту та його оригінальні 

смакові властивості, є біля 66 кг пюре хурми та 25 кг пюре яблучного на 100 кг 

готового продукту, що забезпечує гармонійне поєднання смаків яблука з 

хурмою.  

При внесенні в мармелад пюре хурми, у кількості менше ніж 64 кг на 100 

кг готового продукту, були недостатньо виражені оригінальні запах та смак, а 

при внесенні понад 70 кг пюре на 100 кг готового продукту мармелад мав 

слабку структуру через відповідно низький вміст яблучного пюре. В свою чергу 

при внесенні в мармелад пюре яблучного, у кількості менше ніж 20 кг на 100 кг 

готового продукту, відзначалась слабка структура готового виробу, а при 
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внесенні понад 27 кг пюре на 100 кг готового продукту мармелад мав 

домінуючий смак яблука.  

Таблиця 1 – Рецептура фруктового мармеладу з додаванням хурми 

Складові на 100 кг 
готового продукту 
Органолептичні 

показники 

Вміст інгредієнту на 100 кг готового продукту. 
Органолептичні властивості мармеладу виготовленого за прикладом 

варіант 1 варіант 2 варіант 3 

Цукор-пісок 
пюре із хурми 
пюре яблучне 
кислота лимонна 
лактат натрію 

52,4 
69,3 
20 
0,6 
0,4 

52,9 
67,3 
23 

0,45 
0,55 

51,4 
66,3 
27 
0,5 
0,5 

Колір Блідо-оранжевий Світло-оранжевий Яскраво-оранжевий 
Запах Слабкий Приємний, з нотками 

хурми 
М’який, приємний з 
нотками хурми 

Смак Солодкуватий, 
слабовиражений 

Солодкуватий 
гармонійне поєднання 
смаків яблука і хурми 

Солодкуватий з 
вираженим смаком 
хурми, гармонійний 

Консистенція 
(драглеподібна) 

Слабка Достатньо міцна Достатньо міцна 

Форма Правильна, з 
нечітким контуром, 
без деформацій, 
незначні напливи 

Правильна, з чітким 
контуром, без 
деформації 

Правильна, з чітким 
контуром, без 
деформації 

Поверхня З недостатньою 
тонкокристалічною 
шкірочкою 

З тонкокристалічною 
шкірочкою 

З 
тонкокристалічною 
шкірочкою 

 

Процеси драглеутворення регулюють з допомогою солей-модифікаторів 

(лактату натрію, цитрату натрію та ін.), які вводять у пюре (0,2-0,3 %) до 

рецептурної суміші. Під їх впливом мармеладна маса стає рідшою за рахунок 

зниження структурної в'язкості, легше виварюється до кінцевої вологості 30-26 

%. Звичайна мармеладна маса густішає за вологості 38%, що заважає 

одержанню мармеладу оптимальної консистенції. 

При створенні рецептур мармеладу запропоновано таке співвідношенні 

компонентів (кг на 100 кг готового продукту): 

– цукор-пісок – 50,94-52,94; 

– пюре із хурми – 68,3-64,3 

– пюре яблучне – 23-27; 

– кислота лимонна – 0,4-0,6; 



212 

– лактат натрію – 0,4-0,6. 

Зазначені компоненти композиції у визначених кількостях гармонійно 

доповнюють органолептичні властивості один одного, створюючи мармелад з 

оригінальним смаком і приємним ароматом. Комплекс сполук, які входять до 

складу рослинної сировини, дозволяє віднести мармелад до продуктів 

функціонального призначення. Такий мармелад із хурми за якістю буде 

відповідати вимогам стандарту. Смак, запах, колір – характерні для даного 

найменування мармеладу, без стороннього присмаку та запаху [6]. 

Застосування різних рослинних добавок при виробленні мармеладу не 

тільки поліпшить смакові та поживні властивості, а також дає можливість 

виключили із рецептури синтетичні барвники, ароматизатори, і підвищити 

біологічну цінність готової продукції.  

Значне поліпшення споживних властивостей мармеладу досягається за 

рахунок застосування нетрадиційної натуральної сировини, що забезпечує 

різноманіття смакоароматичних властивостей та підвищену біологічну цінності 

готової продукції.  

Мармелад із хурми може випускатися пластовим різаним, відповідно на 

вагу чи поштучно, вкритий тонкою цукровою скоринкою або цукром-піском. 

Для поліпшення споживних властивостей мармеладу та розширення 

асортименту мармелад на основі хурми може бути неглазурований та 

глазурований шоколадною глазур’ю. Також можливе виготовлення пату – 

маленькі коржі круглої або овальної форми, напівкуль, горошин, поверхня яких 

вкрита цукром-піском або цукровою пудрою. 

Отже, застосування у виробництві мармеладу хурми дозволяє розширити 

асортимент фруктового мармеладу та підвищити біологічну цінність готової 

продукції. Включення у рецептуру хурму сприятиме одержанню мармеладу 

функціонального призначення. Позитивний ефект мармеладу обумовлюється 

взаємним комплексним впливом усіх компонентів та їх кількістю. Завдяки 

цьому фруктовий мармелад має не тільки високі харчові, а також лікувально-

профілактичні властивості. 
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Обґрунтовані рецептура та технологія виробництва нового виду мармеладу 

дозволяють отримати продукт із підвищеною поживною цінністю та 

покращеними органолептичними характеристиками. 

Список використаних джерел: 

1. Непочатих Т., Шеремет С. Забезпечення якості нового фруктово-

ягідного мармеладу з додаванням ламінарії. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 

2018. Vol. 4, No 2. Р. 3001-3007. 

2. В Україні зміняться вимоги до виробництва фруктових джемів та 

подібних продуктів URL: https://agroreview.com/news/v-ukrayini-zminyatsya-

vymohy-do-vyrobnyctva-fruktovyh-dzhemiv-ta-podibnyh-produktiv. 

3. Дорохович А.Н., Соловьева О.Л., Дорохович В.В. Витаминизация 

кондитерских изделий. Продукты и ингредиенты. 2011. № 3. С. 26-28. 

4. Колтунов В.А., Романенко О.Л. Субтропічні та тропічні плоди. 

Підручник. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 163 с. 

5. Матяс Д.С., Камбулова Ю.В., Дорохович А.М., Мандзюк І.В. 

Оптимізація рецептурного складу желейного мармеладу з пониженим вмістом 

цукру Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2018. Т. 

24. № 4. С. 221-232. 

6. Табаторович А. Проблемы формирования и сохранения качества 

желейного мармелада. Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. 

2013. №11. С.10-12. 

 

УДК 338.439.5 

Тригуб Б.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ РИБНИХ ПРОДУКТІВ В 

УКРАЇНІ 

У роботі проведено системний аналіз обсягів рибальства і аквакультури, 

висвітлені питання співвідношення імпорту та експорту рибної продукції в 
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Україні, а також асортименту рибної сировини та харчової продукції. 

Проаналізовано тенденції розвитку рибного господарства України, визначено 

проблемні аспекти забезпечення населення України вітчизняною рибою та 

продукцією її переробки. В статті досліджено складові відновлення 

функціонування внутрішніх водойм України, виділені основні проблеми та 

перспективи їх вирішення у сучасних умовах.  

Ключові слова: ринок, водні живі ресурси, експорт, імпорт, рибальство, 

аквакультура, асортимент рибних продуктів. 

Аналіз результатів досліджень стану і перспектив ринку рибної сировини в 

Україні свідчить про стрімку зміну обсягів вилову морської риби і незначне 

збільшення масової частки прісноводних об’єктів аквакультури. Це призвело до 

того, що норма споживання рибних продуктів в Україні далека від 

рекомендованих значень ФАО/ВОЗ [11]. Однак, стійкий розвиток вітчизняного 

рибництва повною мірою відповідає тим стратегічним цілям і завданням, які 

нині поставлені перед агропромисловим комплексом країни в частині 

забезпечення продовольчої та економічної безпеки, а також формування 

конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва на інноваційній 

основі. 

Ціллю статті є виконання аналізу стану сировини рибної промисловості в 

Україні та визначити структуру та співвідношення імпорту й експорту рибної 

сировини, продукції в Україні. 

Проблема економічного розвитку ринку рибного господарства України 

розглядалася в працях вітчизняних науковців – Алімов С.І., Вдовенко Н.М., 

Голембовська Н., Лебська Т., Загуменний Д., Ємцев В.І., Кернасюк Ю., 

Михнева Е.Г., Смирнюк Н.І., Буряк І.В., Марценюк Н.О., Шкарупа О.В., 

Пличко В.Ф., Кожушко А.В., Самофатова В.А., Демчук С.І. [4-13]. Дана 

проблематика також знайшла відображення у відповідних Законах України, 

Державних програмах та законодавчих актах, а саме – «Про рибу, інші водні 

живі ресурси та харчову продукцію з них» [1]; «Про аквакультуру» [2]; «Про 

рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» 
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[3]; «Про Концепцію розвитку рибного господарства України» тощо. Проте, не 

дивлячись на те, що проблеми розвитку рибного господарства є предметом 

багатьох наукових досліджень, багато питань залишаються невирішеними.  

Річний фонд споживання риби і рибних продуктів останніми роками сягає 

близько 460 тис. т, або 14,5 кг у середньому на одну особу. При цьому 

визначена мінімальна рекомендована норма споживання риби і рибних 

продуктів із розрахунку на одну особу за рік дорівнює 12 кг, а раціональна – 20 кг. 

Варто окремо відзначити, що досить значну частку фонду споживання 

риби і рибних продуктів становить їх імпорт. Водночас, вітчизняне рибництво 

має суттєвий потенціал для забезпечення збільшення як обсягів виробництва 

цих продуктів для подальшого підвищення рівня їх внутрішнього споживання 

населенням країни, так і розвитку експортних можливостей галузі. 

За даними [7, 9], де виконано дослідження аграрного ринку, розвиток 

рибництва впродовж 2014-2018 рр. супроводжувався загалом тенденціями 

коливання обсягів добування водних біоресурсів та їх стійким нарощуванням 

безпосередньо у внутрішніх водних об’єктах (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Стан і динаміка добування водних біоресурсів України [7, 9] 

 

Так, в аналізований період максимальні показники всього обсягу 

добування водних біоресурсів, що включає зовнішні і внутрішні водні об’єкти 
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разом, були в 2014 р. – 91252 т та у 2017 р. – 92645 т, тоді як найменше його 

значення зафіксовано торік – 86222,5 т. У той же час, добування водних 

біоресурсів у внутрішніх водних об’єктах стабільно зростає із року в рік. 

Зокрема, у 2014 р. воно сягало 39612 т, а в 2018-му – 46819,8 т, або 118,2 % 

росту за останні п’ять років. Найбільше зростання усього обсягу добування 

водних біоресурсів у 2018 р. до попереднього періоду 2017 р. спостерігалося у 

Миколаївській (177,6 %), Житомирській (127,3 %) і Одеській (117,1 %) 

областях [7]. 

Якщо аналізувати структуру добування водних біоресурсів за 

рибальськими регіонами промислу, то минулоріч найбільшу питому вагу 

займали внутрішні водні об’єкти – 54,3 % та інші регіони промислу – 30 %, а 

також досить вагоме місце належало аквакультурі – 15,7 %. 

При цьому з усього обсягу добутих водних біоресурсів на рибу припадало 

безпосередньо 75,1 % [9]. 

Основними регіонами, де аквакультура останнім часом отримала значний 

розвиток, за даними досліджень у 2019 р. були Сумська, Черкаська, Вінницька і 

Кіровоградська області. Саме там зосереджено в цілому майже 45 % усього 

обсягу добування водних біоресурсів за напрямом рибальства – аквакультура. 

Водночас, загалом у всьому добуванні водних біоресурсів питома частка 

вказаних регіонів є незначною та сягає близько 15 %. Здебільшого основний 

обсяг добування водних біоресурсів припадає на внутрішні водні об’єкти та 

зону Азовського і Чорного морів. Наприклад, в Азовському морі найбільше 

виловлено біоресурсів рибальськими підприємствами Запорізької області – 

6248,2 т. 

У цілому аквакультура останніми роками стала одним із важливих та 

досить помітних трендів розвитку вітчизняного рибництва, зокрема, у структурі 

добування водних біоресурсів усіма підприємствами за рибальськими 

регіонами промислу в 2019 році, а саме риби – вона займала 21 %. (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Питома вага окремих регіонів України у добуванні водних 

біоресурсів, у т. ч. в розвитку аквакультури (друга діаграма в середині), 

2019 р. [7] 

Аквакультура є одним із динамічних та рентабельних видів рибництва, що 

має низький бар’єр для входження у цей напрям агробізнесу та гарантує 

швидке повернення вкладених інвестицій і достатньо високий прибуток. 

Так, середня ціна 1 т добутих водних біоресурсів за минулий рік порівняно 

з 2018-м, зросла на 127,3 % і становила 18906,8 грн, у тому числі риби, 

відповідно, 121 % та 15800,8 грн. Підвищення ціни на водні біоресурси тісно 

пов’язане з обсягами їх добування. Із даних табл. 4 можна зробити висновок, 

що за багатьма позиціями у разі скорочення загального обсягу добутих водних 

біоресурсів за весь аналізований період 2019 р. їх ціна зростала, і навпаки. 

Окремої уваги заслуговує такий напрям розвитку вітчизняного рибництва, 

як АКВАКУЛЬТУРА. Законом України «Про аквакультуру» зі змінами і 

доповненнями, внесеними від 23 травня 2017 року № 2059-VIII, визначено, що 

аквакультура (рибництво) — сільськогосподарська діяльність зі штучного 

розведення, утримання та вирощування об’єктів аквакультури у повністю або 

частково контрольованих умовах для одержання сільськогосподарської 

продукції (продукції аквакультури) та її реалізації, виробництва кормів, 

відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, 

переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів 

водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання 

рекреаційних послуг. 
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За результатами виконання аналізу даних митної статистики впродовж 

2015-2019 рр. було виявлено тенденцію скорочення імпорту риби та рибних 

продуктів та нарощування їх експорту. 

Так, у 2018 р. імпорт риби та рибних продуктів становив $ 541,9 млн, тоді 

як у 2015-му він був на рівні $ 595,5 млн. Водночас, їх експорт у вартісному 

вимірі зріс майже в 2,5 рази і сягав $ 25 млн. У 2019 році українськими 

компаніями-імпортерами було ввезено 394 000 тон риби і морепродуктів, 

загальною вартістю 750 млн. доларів США. 

У структурі імпорту риби і рибних продуктів минулого року найбільша 

питома вага припадала на товарну позицію «Риба морожена» - 64,1 %, а також 

«Риба свіжа або охолоджена» - 19,8 %. Україна імпортує рибу і морепродукти з 

60 країн світу. 

Традиційними лідерами за обсягами експорту риби в Україні є Норвегія і 

Ісландія, у яких ми закуповуємо оселедець і скумбрію. Далі йдуть США і 

Канада, в основному за рахунок хека. Потім Естонія і Латвія за рахунок кільки і 

салаки. 

Значна кількість риби і морепродуктів Україна закуповує в Іспанії, 

Великобританії, Китаї, В'єтнамі та Аргентині. 

Таблиця 1 – Структура імпорту риби в Україну за 2018-2019рр. (млн. 

грн./т) 

Найменування продукції 
Імпорт 2018р Імпорт 2019 Зміни у % 

Вартість Вага Вартість Вага Вартість Вага
Жива риба 265 5 267 7 1 40
Риба свіжа або охолоджена 107350 15414 140531 22537 31 46
Риба морожена 351589 290601 376626 285285 7 -2
Філе рибне та інше м'ясо риб 44248 24637 65195 32294 47 31
Риба сушена, солона, копчена 7708 5749 10313 6965 34 21
Ракоподібні 27039 4847 38565 7333 43 51
Молюски 11305 3175 13023 3604 15 14
Водяні безхребетні 39 1 38 1 -3 0
Готова або консервована риба; ікра 53832 23777 71747 28045 33 18 
Готові або консервовані 
ракоподібні, молюски 

25863 7198 29149 7985 13 11 
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Якщо порівнювати загальні показники імпорту в т, в порівнянні з 2018 

роком в 2019 році імпорт зріс не сильно (було 375 000 т, стало 394 000 т). Але в 

грошовому вираженні приріст куди істотніше (було 630 млн. доларів, стало 745 

млн. доларів). 

Слід зазначити, що на споживання риби в Україні дуже сильно впливають 

дві ключові складові: 

1) вартість національної валюти по відношенню до долара;

2) реальні доходи населення.

Разом із тим, основний обсяг експорту риби і рибних продуктів 

безпосередньо здійснювався за товарною позицією «Філе рибне та інше м’ясо 

риб» і сягав близько 69,4 % у загальній його структурі. 

Перспективи розвитку вітчизняного рибництва пов’язані з необхідністю 

надання пріоритету аквакультурі як одному із перспективних напрямів, що 

забезпечує значне нарощування виробництва продукції та є прибутковим видом 

економічної діяльності в агробізнесі. 

20 років тому Україна могла добувати близько 400 000 т риби щорічно. 

Наприклад, в 1997 році структура видобутку 420 000 т української риби була 

наступна: 

– у внутрішніх водних об'єктах – 42 000 т;

– в морській економічній зоні України – 30 000 т;

– в морських економічних зонах інших країн – 346 000 т;

– у відкритому морі – 1 835 т (у 2000 році – 80 000 т).

В подальшому, на жаль, Україна втратила свій потенціал у промислі в 

морських економічних зонах інших країн, в результаті чого скоротився 

видобуток водних біоресурсів до 220 000 – 250 000 т в рік в період з 2007 по 

2013 рік. 

В результаті анексії Кримського півострова Російською Федерацією в 2014 

році, в Україні ще більше знизився видобуток водних біоресурсів, з 225 000 т в 

2013 році до 90 000 т на 2014-2019 роках. 
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Рисунок 2 – Обсяги вилову водних біоресурсів в Україні за 2019 рік 

 

У 2019 році загальний вилов риби та інших водних біоресурсів 

підприємствами рибної галузі України збільшився на 9,6 % в порівнянні з 2018 

роком. Так, протягом 2019 українські рибалки виловили 97,1 тис. т риби та 

інших водних біоресурсів. У 2018 році цей показник становив 88,6 тис. т. 

Зокрема, промисловими рибалками в рибогосподарських водних об'єктах 

та на континентальному шельфі України виловлено 51,5 тис. т водних 

біоресурсів (+ 2,2 % у порівнянні з 2018 роком): 

– в Чорному морі – 14 128 тон (64 %); 

– в Азовському морі – 16 063 т (-24,8 %); 

– в Причорноморських лиманах – 70 т (-85,4 %); 

– в річці Дунай – 561 т (+ 120,7 %); 

– в низов'ях р. Дністер з лиманом і Кучурганському водосховищі – 2581 т 

(+ 25,9 %); 

– в Дніпровсько-Бузької системі – 3885 т (-8 %); 

– у водосховищах річки Дніпро – 13959 т (6 %): Київське водосховище – 

1379 т, Канівське – 859 т, Кременчуцьке – 5197 т, Кам'янське – 2497 т, 

Дніпровське – 1163 т, Каховське – 2 862 т; 

– в інших водоймах – 226 т (+ 1,8 %). 
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У районі дії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики 

(CCAMLR) судами під державним прапором України в минулому році 

видобуто 22,4 тис. т водних біоресурсів, що перевищило показник 2018 року на 

48,7% (15,1 тис. т). 

Також в 2019 році виловлено 14959 т товарної продукції аквакультури: в 

ставках – 13544 т, в садах – 21,4 т, в басейнах – 527,5 т, в акваріумах – 117,3 т, в 

інших водних об'єктах – 749, 6 т. 

Крім того, на озерах і водосховищах (їх частинах) України працюють 

спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ), що поєднують елементи 

аквакультури і промислового вилову. Всього в 2019 році в режимі СТРГ 

видобуто понад 8,2 тис. т водних біоресурсів, що на 14,7 % більше, ніж в 2018 

році. 

Слід брати до уваги, що в Україні зберігається проблема браконьєрства і 

так званого ННН-рибальства (неконтрольоване, непідзвітність, незаконне) і 

тому частина продукції залишається в тіні, не потрапляючи в офіційну 

статистику. За різними оцінками це може бути від 45 000 до 90 000 т, які також 

можуть потрапляти на ринок. Практично кожен день Держрибагентсво 

рапортує про затримання браконьєрів рибної продукції в водойм України. 

Таким чином, реальний обсяг української рибної продукції, який 

потрапляє на продовольчий ринок країни, може становити близько: 135000-

180000 т. Зупинимося на середньому значенні – 150 000 т. 

У 2019 експорт рибної продукції з України продовжив зростання. 

Українські компанії-виробники продовжують відкривати нові ринки збуту 

переробленої в Україні рибної продукції (табл. 2). 

При імпорті рибної продукції в розмірі 394 000 тон і власної риби в розмірі 

90 000 (150 000) т загальний обсяг рибного ринку України складає близько 

500000-550000 т. Відповідно при чисельності населення в Україні в розмірі 37 

мільйонів чоловік на кожного українця припадає близько 14 кг риби на рік. 
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Таблиця 2 – Обсяги експорту риби з України в 2019 р. (млн. грн./т) 

Найменування продукції 
Імпорт 2018р Імпорт 2019 Зміни у % 

Вартість Вага Вартість Вага Вартість Вага
Жива риба 468 383 422 328 -10 -14 
Риба свіжа або охолоджена 282 65 389 158 41 143 
Риба морожена 1523 668 1078 398 -29 -40 
Філе рибне та інше м'ясо риб 17333 2722 23148 3707 34 36 
Риба сушена, солона, копчена 3678 467 4234 496 15 6 
Ракоподібні 103 14 840 122 716 771
Молюски 1593 568 3518 1089 121 92 
Водяні безхребетні 2 1 1 1 -50 0 
Готова або консервована риба; ікра 9086 4929 7506 3849 -17 -22 
Готові або консервовані 
ракоподібні, молюски 

3004 698 5028 1394 67 100 

Таким чином, оптимальним сценарієм на 2020 рік буде збереження обсягів 

імпорту риби та морепродуктів в межах 400 000 тон. при одночасному 

збільшенні загальної вартості товарів, які ввозяться, за рахунок розширення 

асортименту продукції, що імпортується. Обсяги видобутку власних водних 

біоресурсів збережуться в межах 90-100 тис. т. У той же час очікується 

збільшення обсягів експорту рибної продукції на 10-15 % за рахунок відкриття 

нових ринків збуту і збільшення поставок по вже існуючим контрактам. Щодо 

перспектив імпорту та споживання риби в 2020 році, зауважимо: 

– для сприяння збереження або зростання споживання риби в Україні

необхідне: подальше зростання економіки; збільшення реальних доходів 

населення; стабільність національної валюти; розширення місць реалізації 

рибної продукції; популяризація споживання риби і морепродуктів; тренд на 

здорове і правильне харчування. 

– перешкодами щодо збільшення споживання риби в Україні можуть бути:

скорочення чисельності населення України (щорічно на 400 тисяч померлих в 

Україні припадає лише 200 тисяч народжених); скорочення працездатного 

населення України; еміграція в більш розвинені і благополучні країни; 

відсутність комплексної програми з формування культури споживання риби і 

морепродуктів; скорочення водних біоресурсів в Україні. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ЗГУЩЕНОГО МОЛОКА 

У статті розглядається порядок проведення ідентифікаційної експертизи 

згущеного молока, як один із засобів вирішення проблеми широкого 

розповсюдження на українському ринку неякісної та фальсифікованої харчової 

продукції. Визначено критерії, засоби, види та методи ідентифікації. 

Ключові слова: згущене молоко, фальсифікація, ідентифікація, критерії 

ідентифікації, засоби ідентифікації, види ідентифікації, методи ідентифікації. 

У наш час проблема харчування є однією з найважливіших соціальних 

проблем. Життя людини, її здоров'я й праця неможливі без повноцінної їжі. 

Тому питання забезпечення населення якісними харчовими продуктами набуває 

все більшої актуальності. 

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 [3].  

Виробництво згущених молочних консервів – це досить складний та 

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 
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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. Саме 

тому питання щодо забезпечення високої якості згущених молочних консервів 

залишаються актуальними на сьогодні. 

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. 

Одним з найпоширеніших способів підробки згущених молочних 

консервів є заміна молочного жиру (частково або повністю) рослинним. Хоча 

така продукція може існувати, але етикетка такого виробу повинна містити 

відповідну інформацію (має бути зазначено наявність такого компонента). 

Іншими способами фальсифікації є використання соєвого молока, барвника, 

цукрозамінників та інших речовин. Також існують методи простого змішування 

інгредієнтів, тобто без випарювання і уварювання [1]. 

Одним із шляхів вирішення проблеми широкого розповсюдження на 

українському ринку неякісного та фальсифікованого згущеного молока є 

розробки чіткого механізму проведення ідентифікації [4]. 

Ідентифікація товарів є важливою дією при оцінці якості та встановлення 

їх відповідності еталоном або вимогам, які передбачаються в нормативній або 

іншій документації [2]. 

Відповідно термінологічному словнику термін «ідентифікація» – це 

визначення відповідності показників якості харчових продуктів і продовольчої 

сировини показникам, встановленим у нормативній та технічній документації 

виробника харчових продуктів чи наведеними в інформації про ці продукти, а 
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також визначення відповідності харчових продуктів і продовольчої сировини у 

звичайній загальній назві з метою сертифікації [3]. 

Ідентифікація вимагає багатосторонніх досліджень товарознавцями-

експертами, а також висококваліфікованими вченими-експертами. Оскільки 

результати ідентифікації того чи іншого виробу аналізуються і на основі цього 

аналізу роблять відповідні висновки, то такий процес можна назвати 

«ідентифікаційною експертизою» [4]. 

Об’єктами ідентифікації є товари та послуги. Суб’єктами ідентифікації є 

всі учасники ринкових відносин: виробник товару - на стадії приймання 

сировини, напівфабрикатів і протягом всього технологічного процесу; 

представник оптової і роздрібної торгівлі - на стадії заключення договорів 

куплі-продажу, приймання товарів і підготовки їх до реалізації; споживач - на 

стадії купівлі та використання товару [5]. 

Критерії ідентифікації – це характеристики, які дозволяють визначити 

відповідність найменування певного товару з найменуванням, яке вказано на 

маркуванні, в документах, а також визначені вимогами нормативних 

документів. 

Як критерії ідентифікації повинні бути обрані показники, що відповідають 

таким вимогам: типовість для конкретного виду, найменування однорідної 

групи продукції; об'єктивність і порівняння; здатність до перевірки; складність 

фальсифікації [2]. Серед перерахованих вимог найбільшу значущість має 

типовість, що може характеризуватися комплексними або одиничними 

показниками, що доповнюють один одного і відрізняються різним ступенем 

імовірності [3].  

Критерії ідентифікації повинні бути об'єктивними й незалежними від 

суб'єктивних даних дослідника (його компетентності, професіоналізму, 

врахування інтересів виробника тощо), а також умов проведення досліджень. 

Здатність до перевірки прийнятих для ідентифікації критеріїв - одна з 

найважливіших вимог. Це означає, що при повторних перевірках незалежно від 

суб'єктів, засобів і умов проведення ідентифікації стосовно показників об'єкта, 

що підлягає ідентифікації, будуть отримані ті самі або близькі результати (у 

межах похибки досліду). 
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Складність фальсифікації може бути гарантом надійності та достовірності 

результатів, отриманих при ідентифікації. Тому необхідно вибирати такі 

показники, при підробці яких фальсифікація не має сенсу.  

Ідентифікація повинна мати характер комплексної оцінки, при якій 

найбільшу значущість мають типові критерії та критерії, які ускладнюють 

фальсифікацію [2]. 

Таким чином, ідентифікаційна експертиза спредів повинна проводитись у 

порядку, наведеному на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Регламент проведення ідентифікаційної експертизи згущеного 

молока 
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Відповідно до поставлених цілей ідентифікаційної експертизи товарів 

ідентифікація поділяється на окремі види: споживча, асортиментна (видова), 

якісна (кваліметрична) та товарно-партіонна. 

Споживча ідентифікація проводиться з метою встановлення можливостей 

використання товару відповідно до його функціональних властивостей. Вона 

покликана не допустити на споживчі ринки товари, які не відповідають 

встановленим споживчим вимогам і можуть бути небезпечні для здоров'я 

людини. 

Асортиментна (видова) ідентифікація полягає у встановленні відповідності 

даного товару, його належності до певної асортиментної групи. Даний вид 

ідентифікації має особливе значення при митній експертизі для встановлення 

коду за УКТ ЗЕД і сертифікації товарів. Водночас видова ідентифікація слугує 

методом виявлення невідповідності, що визначається як асортиментна 

фальсифікація товарів.  

Якісна (кваліметрична) ідентифікація – встановлення відповідності 

вимогам якості, вказаним у нормативних документах. Якісна ідентифікація дає 

можливість виявити дефекти, відповідність товарному сорту та ін. Допомагає 

встановити рівень якості товарів, а саме: стандартні, нестандартні, умовно 

придатні до використання, відходи. При отриманні незадовільних результатів 

може бути визнана як спосіб визначення фальсифікації. 

Товарно-партіонна ідентифікація - один із найбільш складних видів 

діяльності, у процесі якої встановлюється належність представленої частини 

товару (об'єднаної проби, середнього зразка, одиничних екземплярів) до 

конкретної товарної партії. Труднощі полягають у тому, що в більшості 

випадків відсутні (або не дуже надійні) критерії для ідентифікації [4]. 

До засобів ідентифікації товарів відносять нормативні документи 

(стандарти, ТУ та ін.), показники якості, які можуть бути використані, а також 

товарно-супровідні документи (накладні, сертифікати, паспорти та ін.). 

Важливим засобом ідентифікації є маркування, яке містить необхідну 

інформацію [3].  
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При ідентифікації товарів використовують такі ж методи, як в 

товарознавчій практиці – органолептичні, інструментальні та експертні. 

Органолептичні методи визначення показників якості – це методи 

визначення показників якості за допомогою органів чуття людини. При 

ідентифікації згущеного молока визначають такі органолептичні показники, як  

зовнішній вигляд, консистенцію, колір, смак та запах. 

Вимірювальні методи визначення показників якості – це методи 

визначення значень показників якості товарів за допомогою спеціальних 

приладів, апаратури, реактивів, посуду. Вимірювальні методи в залежності від 

засобів вимірювань поділяються на фізичні, хімічні, фізико-хімічні і 

мікробіологічні. 

Фізичні методи визначення якості товарів використовують для 

характеристики фізичних властивостей продукції.  

Хімічні методи визначення якості товарів використовують для 

встановлення хімічних показників за допомогою стандартних речовин, 

вимірювальних приладів. 

Фізико-хімічні методи визначення показників якості використовують в тих 

випадках, коли речовини хімічного складу визначають за допомогою фізичних 

приладів. До них відносять сучасні методи електронного аналізу, усі види 

хроматографії. 

Мікробіологічні методи використовують для визначення загальної 

кількості мікроорганізмів у продуктах та їх видовий склад. Ці показники 

використовують при спеціальній ідентифікації на безпеку товарів.  

Експертні методи визначення якості – це методи визначення якості товару 

на підставі рішення, прийнятого експертами [5]. 

Отже, ідентифікація згущеного молока – процедура підтвердження 

відповідності органолептичних, фізичних та хімічних параметрів і 

властивостей, специфічних для даного виду харчового продукту, тим 

параметрам і властивостям, які зазначаються при етикетуванні с вирішення 

проблеми широкого розповсюдження на українському ринку неякісної та 
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фальсифікованої харчової продукції спредів, а також процедура підтвердження 

загальновизнаної назви даного виду продукту, торговельної марки та/або 

комерційного (фірмового) найменування. 
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У статті розглядаються питання формування якості згущеного молока в 

умовах вітчизняного ринку. Визначаються чинники, що зумовлюють зниження 
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В Україні на згущені молочні консерви діють відповідні ДСТУ, у яких 

чітко вказані інгредієнти того чи іншого продукту. Саме тому в них не повинно 

бути нічого окрім молочного компоненту та допустимих харчових добавок, 

таких як цукор, какао тощо. На жаль не всі виробники дотримуються вимог 

діючої нормативно-технічної документації і ведуть себе чесно по відношенню 

до споживачів, виготовляючи фальсифікований продукт. Таким чином 

проведення оцінки якості згущених молочних консервів є актуальним. 

Проблеми, пов’язані із якістю молочної продукції відображені в працях 

таких дослідників: В. Касянчук, Е. Арзянцева, О. Лакішик, А. Твердохліба, В. 

Вінтоняк, І. Орлова, О. Якубчак та ін. 

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.  

Виробництво згущених молочних консервів – це досить складний та 

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 [1].  

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 
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лабораторія. Але навіть наявність протоколів, на жаль, не є важелем для 

відкликання фальсифікованої партії з магазинів та супермаркетів.  

Молочний жир – біологічно самий повноцінний. До його складу входять 

всі відомі жирні кислоти, в тому числі і незамінні, ті, які не синтезуються 

організмом. В інших жирах тваринного і рослинного походження кількість 

кислот становить не більше 5-7 (в молочному жирі їх понад 140). У молочному 

жирі містяться поліненасичені жирні кислоти, що попереджають розвиток 

атеросклерозу. Серед них особливо важлива арахідонова кислота. Її вкрай мало 

в тваринних жирах, а в рослинних вона і зовсім відсутня. У молочному жирі 

містяться також стерини. Серед них особливо важливий ергостерину, який під 

впливом сонячного світла або ультрафіолетового опромінення переходить у 

вітамін D. Молочний жир багатий вітамінами A, D, Е і К, які майже відсутні в 

інших жирах. А ось жирнокислотний склад пальмової олії відрізняється від 

звичайної соняшникової або кукурудзяної олії і, скоріше, носить технічний 

характер. Крім того, вона значно дешевше. Також широке застосування 

пальмової олії в харчовій промисловості відбувається у зв’язку з її високою 

стабільністю, у порівнянні з іншими рослинними оліями, Стабільність 

пальмової олії визначається жирнокислотним складом, в якому високий 

відсоток насичених жирних кислот, відсутність лінолевої кислоти і наявність 

мононенасиченої жирної кислоти, що приводить до низької швидкості реакцій 

окиснення та збільшення термінів придатності готової продукції [3]. 

Якщо враховувати, що найцінніше в рослинних оліях – це поліненасичені і 

мононенасичені жирні кислоти, а також вітамін Е, а саме негативне – наявність 

насичених жирних кислот, то стає зрозумілим, що пальмова олія є 

нерекомендованою для використання у харчуванні. Надлишок насичених 

жирних кислот у харчуванні за рахунок продуктів, що містять їх у великій 

кількості (що якраз відноситься до пальмової олії), часто призводить до 

порушення обміну жирів, підвищення рівня холестерину в крові та інших 

порушень в організмі. Враховуючи шкоду пальмової олії стає зрозумілою 

необхідність розробки та застосування точних методів контролю фальсифікації 
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молочного жиру в харчових продуктах. Відомо, що рослинні олії і молочні 

жири мають здатність світитися (люмінесціювати) під впливом збуджуючих 

факторів, причому молочний жир і рослинні олії мають різний колір 

люмінесценції [2].  

Для проведення оцінки якості згущених молочних консервів досліджують 

їх органолептичні та фізико-хімічні показники. Нормативним документом є 

ДСТУ 4274:2003 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. 

Технічні умови». При цьому з органолептичних показників визначають колір, 

консистенцію, смак та запах. З фізико-хімічних показників визначають активну 

кислотність, середній розмір кристалів, твердість, масову часту білка, масову 

частку жиру, масову частку загальних вуглеводів [4]. 

Однорідність кольору згущених молочних консервів визначають шляхом 

перемішування. При цьому звертають увагу не лише на основний тон, а й на 

відтінки. Колір продукту має бути рівномірним по всій його масі та 

характерним внесеним харчовим добавкам. Визначаючи консистенцію, 

звертають увагу на в’язкість продукту, його однорідність, наявність або 

відсутність осаду на дні банки, а також кристалів лактози і сахарози в 

згущеному молоці та вершках. Кристали лактози легко виявляються під час 

перемішування молока. Згущене молоко хорошої в’язкої консистенції легко 

стікає зі шпателю, а його залишки витягаються у ниткоподібну цівку. Якщо 

консистенція продукту рідка, то молоко швидко стікає зі шпателю, а його 

залишки мають вигляд правильних крапель. Густе згущене молоко сповзає зі 

шпателю грудочками. Наявність осаду встановлюється шляхом ковзання 

шпателю по дну банки, нахиленої під певним кутом. По зусиллю, необхідному 

для переміщення шпателю, визначають наявність або відсутність осаду. 

Піщанисту консистенцію встановлюють шляхом опробування згущених 

молочних консервів, при цьому відчуваються кристали лактози. Допускається 

слабко борошниста консистенція і незначний осад лактози на дні банки, що 

утворюється під час зберігання цих продуктів. Під час оцінки смаку та запаху 
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згущених молочних консервів встановлюють їхню чистоту та відсутність 

сторонніх присмаків: дріжджового, металевого тощо. Відповідно до вимог 

стандарту продукт має володіти чистими молочними солодкими смаком та 

запахом із достатньо або слабко вираженим присмаком пастеризації. 

Допускається наявність легкого кормового присмаку. При наявності смако-

ароматичних добавок смак і запах повинні мати відповідні характерні риси [1]. 

Якість згущеного молока визначається властивостями молока та 

технологічними факторами. Ці складові взаємопов’язані та знаходять своє 

відображення у формі виробництва конкурентоспроможної продукції (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Складові формування якісних параметрів згущеного 

молока в умовах вітчизняного ринку 

 

Як бачимо, першоосновою формування показників якості згущеного 

молока, є використання відповідної сировини на підприємствах 

молокопереробної галузі та дотримання виробниками нормативних регламентів 

й технічних вимог щодо її походження. 

Сьогодні в Україні існує кілька проблем щодо якості початкової сировини 

– молока, що знаходить своє безпосереднє відображення у виробництві низки 

молочних продуктів, які не відповідають у багатьох випадках встановленим 

національним (європейським) стандартам. 
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Гостро стоїть питання якості коров’ячого молока як сировини. Це 

пояснюється тим, що переважаюча частка молочної продукції на сучасний 

ринок постачається із господарств населення, в яких використовується лише 

ручне доїння. Звідси потенційна та реальна можливість бактеріального 

забруднення молока. Крім того, додаються проблеми на етапах перевезення 

продукції, що потребує належної тари, спеціально обладнаних транспортних 

засобів тощо [1].  

Якість молока як початкової сировини повинна відповідати нормам 

безпеки. Індикаційними та найбільш важливими показниками якості молока та 

молочних продуктів є мікробіологічні або бактеріологічні показники. 

Мікробіологічні показники якості молока визначаються загальною кількістю 

бактерій в 1 мл продукту та титром кишкової палички й відображають ступінь 

та характер мікробної зараженості. В існуючих стандартах для молочних 

продуктів вказана допустима кількість непатогенних бактерій (сапрофітних); 

присутність патогенних бактерій взагалі не допускається.  

Безпека молока та молочних продуктів у цілому може бути визначена за 

комплексним показником – ветеринарно-санітарна безпека. Так, у відповідності 

до сучасних міжнародних вимог [1] господарство, де виробляється сире молоко 

для виробництва молокопродуктів, повинно: дотримуватись правил гігієни та 

ветеринарної санітарії; виконувати вимоги належної виробничої практики; 

здійснювати ідентифікацію та реєстрацію тварин; забезпечувати ведення 

належної документації щодо надходження кормів, засобів гігієни та санітарії 

лікарських препаратів; здійснювати контроль у прифермерській лабораторії за 

показниками якості та безпечності молока; проводити обов’язкову реєстрацію 

кормів, що надходять для тварин, оскільки через корми в молоко можуть 

потрапляти небезпечні для здоров’я людини речовини (гормони, антибіотики 

тощо); здійснювати реєстрацію ветеринарних лікарських засобів, які 
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застосовують для лікування тварин; реєструвати появу хвороб у тварин, які 

загрожують безпечності молока.  

Також вагомою складовою забезпечення якості молочної продукції є 

належна переробка молока та відповідне виготовлення молочної продукції із 

використанням сучасних технологій, обладнання та устаткування. При цьому 

кожна партія досліджуваного молочного продукту має бути прийнята й оцінена 

технічним контролем (лабораторією) підприємства-виробника. Виробник 

повинен гарантувати відповідність продукту, що виготовляється, вимогам 

стандарту та супроводжувати кожну партію молочних продуктів документом 

встановленої форми, що засвідчує їх якість [1]. 

Таким чином, 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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У статті досліджуються товарознавчі аспекти ринку зефіру. Наведена 

характеристика об’єкту дослідження, асортимент, сировина. Описано 

рецептурний склад зефіру та вимоги до готового продукту. 

Ключові слова: зефір, стан ринку, рецептура, сировина, контроль якості. 

Зефір відноситься до цукристих кондитерських виробів, які отримують 

збиванням фруктово-ягідного пюре з цукром і яєчним білком. Він не став 

продуктом широкого вживання та товаром першої необхідності. Однак, беручи 

до уваги його високу харчову цінність та органолептичні властивості, можна з 

впевненістю стверджувати, що даний продукт користується попитом серед 

окремих сегментів споживачів.  

Вивченням властивостей мармеладно-пастильних виробів, зокрема зефіру, 

займалися: Г.О. Магомедов, Л.А. Лобосова, М.Г. Магомедов, І.Г. Барсукова, 

М.С. Букатова та інші вчені. 

Метою статті є товарознавчі дослідження ринку зефіру в Україні. 

Зефір за своєю структурою є пінним драглем, який складається з 

шароподібних пухирців повітря, розділених товстими рідкими плівками 

водного розчину цукру, органічних кислот, пектинових та мінеральних речовин 

яблучного пюре, твердих частин із рослинної тканини фруктів. 

Основним показником якості зефіру є його структура, яка являє собою 

пінну систему, складність технології одержання якої пов’язана з тим, що вона 

за своєю природою термодинамічно нестійка, та, як правило, залежить від 

властивостей піно- та структуроутворювача. 

В якості піноутворювача у більшості випадків використовують сухий або 

нативний курячий білок, біологічна цінність якого характеризується наявністю 
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незамінних амінокислот, які не синтезуються в організмі людини. Кількість 

білка в зефірі коливається від 6,5…24,3 % [1]. 

Для виробництва класичного зефіру використовують яблучне пюре з 

вмістом сухих речовин близько 15 % і вмістом пектину до 1,2 %. Зефір 

виготовляють на агарі, пектині, фурцелларані та желатині. 

За даними Держкомстату, у 2017 р. в Україні було вироблено 27,2 тис. т 

зефіру (у 2010 р. – 25,1 тис. т). Враховуючи, що не всі виробники надають повні 

звіти з випуску продукції, більш достовірними виявляються оцінки торговців, 

згідно з якими у 2020 році буде продано 29 тис. т зефіру [1].  

За даними виробників, місткість вітчизняного ринку зефіру складає 

близько 40 тис. т.  

На думку продавців, у 2020 р. обсяг продажу складе 29 тис. т, чи 180 млн. 

грн. у роздрібних цінах. Отже, для того, щоб наситити ринок, не вистачає 

близько 11 тис. т зефіру [1].  

Співвідношення продажу вітчизняного та імпортного товару (у фізичному 

обсязі) склало: вітчизняний зефір – 99,6 %; імпорт – 0,3 % [1]. Як видно, 

складова імпорту зефіру настільки мала, що її впливом можна знехтувати.  

Кількість великих вітчизняних підприємств виробників, це такі, як: ПрАТ 

Кондитерська фабрика «Харків’янка» (зефір «Ванільний» за даними фабрики, 

лідер продаж 2019 року), ПрАТ «Дніпропетровська кондитерська фабрика», 

«Роменська кондитерська фабрика», Краснопільський завод продовольчих 

товарів, на якому виробляється 21 вид зефіру, 3 види лукуму, АТ 

«Полтавакондитер», «Чернігівська кондитерська фабрика», ПрАТ 

Кондитерська фабрика «Одеса».  

Проводячи аналіз ринку, не можна оминути кондитерські фабрики 

корпорації «ROSHEN» (Київську, Вінницьку, Маріупольську, Кременчуцьку), 

яка є монополістом на вітчизняному ринку. Корпорацією виробляється 

продукція різних видів, у асортименті компанії нараховується близько 300 

видів виробів, крім зефіру.  
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Наведені дані свідчать про те, що вітчизняний ринок пастильних виробів 

(зефіру) не швидко, але розвивається. Зараз на українському ринку не має 

великих підприємств-конкурентів. Проте слід мати на увазі, що ситуація з 

відсутністю конкуренції на ринку виробництва зефіру є тимчасовою, тому що 

для ринку характерне швидке заповнення існуючих «ніш», які зараз існують за 

рахунок невеликих підприємств.  

Найяскравішими представниками середніх (за об’ємом виробництва) 

виробників є такі, як: Завод продовольчих товарів «ПАН + ПАНІ», м. Ромни; 

ТОВ «Ліспрод» м. Луганськ; ПрАТ Полянський завод продовольчих товарів; 

ТМ «Ольвія-Віта» м. Львів; ТМ «ДОМІНІК» м. Полтава; «Здолбунівський завод 

продовольчих товарів», м. Здолбунів; «Гощанський завод продовольчих 

товарів», смт. Гоща Рівненської області; ПП «Союз», м. Харків; ТОВ ПКФ 

«Сузір’я», м. Донецьк; ПП «Ходак» м. Черкаси; ПП « Ареол», м. Тернопіль [1]. 

На сьогоднішній день під час виробництва харчових продуктів 

спостерігається тенденція до збільшення бази використовуваної сировини за 

рахунок введення різних добавок.  

Основними напрямами в області розширення асортименту та підвищення 

якості зефіру є:  

– використання рослинної сировини в якості наповнювачів або начинок;  

– використання вторинних продуктів харчових виробництв у якості 

допоміжної чи додаткової сировини [3, 4]. 

Спостерігається тенденція до створення виробів із пінною структурою, яка 

комбінується з різними добавками рослинного походження – овочевими, 

фруктовими плодово-ягідними і злаковими. 

Технологія виробництва зефіру на пектині передбачає такі стадії:  

– підготовка сировини;  

– приготування суміші яблучного пюре з пектином і цукром-піском;  

– приготування цукрово-патокового сиропу;  

– приготування зефірної маси;  

– структуроутворення зефірної маси і підсушування половинок зефіру;  
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– обсипання половинок зефіру цукровою пудрою і їхнє склеювання [5]. 

Технологія виробництва зефіру на агарі включає наступні основні стадії:  

– підготовку сировини, приготування агар-цукрово-патокового сиропу;  

– приготування зефірної маси;  

– формування зефірної маси;  

– структуроутворення зефірної маси і підсушування половинок зефіру;  

– обсипання половинок зефіру цукровою пудрою і їхнє склеювання [5]. 

Формування споживних властивостей зефіру на агарі здійснюється 

підбором відповідних поліпшувачів до цукру-піску, патоки, яблучного пюре та 

яєчного білку.  

Найпростішим за рецептурою зефіром є Ванільний та Біло-рожевий, 

Яблучний, цитрусовий, Малиновий, Чорносмородиновий. 

На жаль, виробники, в умовах погіршеної економічної ситуації, не завжди 

може задовольнити споживача насправді якісною продукцією.  

Постійно спостерігається подорожчання на сировинному ринку, що, в 

свою чергу, призводить до збільшення ціни кінцевого продукту, і, як наслідок, 

втрати «привабливості» у спожива, спричиняє зниження обсягів реалізації 

продукції.  

Деякі виробники намагаючись знизити собівартість або урівноважити її 

йдуть на такі заходи, як закупівлю більш дешевої сировини, що призводить до 

погіршення якості таких продуктів. 

Щоб продукція була високої якості, необхідно дотримуватися всіх 

технологічних процесів виробництва.  

Головним завданням служби технологічного контролю є забезпечення 

нагляду за технологічним процесом виробництва, перевірка усіх хімічних та 

фізичних змін, що можуть відбуватися в сировині на всіх стадіях виробництва.  

Також велике значення має контроль за точністю дозування сировини 

відповідно до рецептури. Тому що навіть незначні відхилення від рецепту 

можуть помітно вплинути на органолептичі та якісні показники готової 

продукції. 
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Схема контролю технологічного процесу виробництва продукції наведена 

в табл. 1. 

Таблиця 1 – Схема контролю технологічного процесу виробництва 

продукції 

Об’єкт 
контролю 

Параметр, що 
контролюється 

Нормативний 
показник 

Періодичність 
контролю 

Метод 
контролю 

Засіб контролю, 
ціна розподілу, 
погрішність 

1 2 3 4 5 6
1. Контроль сировини та допоміжних матеріалів

Цукор-
пісок 

Масова частка 
вологи,% 
Масова частка 
цукрози, %, не 
менше 

0,15 

99,55 

В кожній 
партії 

ДСТУ231
6-93 
(ГОСТ 
21-94) 

Апарат Чижової, 
рефрактометр 

Патока кислотність 25 В кожній 
партії 

ГОСТ 
52060-
2003 

Титрування 

Пюре 
яблучне 

Вологість, % 87…93 В кожній 
партії 

ДСТУ 
4084-2001 

Сушильна шафа 

Молочна 
кислота 

Масова частка, 
не менше, % 

99,5 В кожній 
партії 

ДСТУ 
4621:2006 

титрування 

Вода Число 
мікроорганізмі
в в 1см3 

100 В кожній 
партії 

ГОСТ188
26-73 

Посів на 
поживне 
середовище 

Білок 
яєчний 

Масова частка 
сухих речовин, 
% 
Масова частка 
білкових 
речовин, % 

92,0 

85,0 

В кожній 
партії 

ДСТУ 
2013-91 

Рефрактометром 

Метод К’єльдаля

Агар Масова частка 
води, % 
Температура, С 

18 

80 

В кожній 
партії 

ГОСТ 
16280-
2002 

Апарат Чижової, 
термометр 

2. Контроль виробництва ( технологічного процесу)
Підготовка 
сировини 

Масова частка 
вологи, % 

0,15 В кожній 
партії 

ДСТУ 
6441-2003 

Апарат чижової, 
титрування 

кислотність 25
Приготува
ння агаро-
цукрово-
паточного 
сиропу 

Тиск, мПа 0,3±0,1 В кожній 
партії 

ДСТУ 
6441-2003 

Менометр, 
рефрактометр Вміст сухих 

речовин, % 
84,5±0,5 

Приготува
ння 
зефірної 
маси 

Щільність, 
г/см3, не 
більше 

0,7 В кожній 
партії 

ДСТУ 
6441-2003 

Ареометр, 
термометр, 
рефрактометр 

Температура, С 54±1 
Вміст сухих 
реовин,% 

71±1 
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Продовження таблиці 1 

Структуро
утворення 
зефірної 
маси 

Температура 37,5±2,5 В кожній 
партії 

ДСТУ 
6441-2003 

Термометр, 
рефрактометр Вологість 

повітря, % 
55±5 

Вміст сухих 
речовин, % 

79±2 

Обсипання 
цукровою 
пудрою 

Кількість 
похибки на 1т 

29^75 В кожній 
партії 

ДСТУ 
6441-2003 

Ваги 

упакуванн
я 

Температура, С 
Вологість 
повітря, % 

18C 
75 

В кожній 
партії 

ДСТУ 
6441-2003 

Термометр 

3. Контроль готової продукції
Зефір 
“Ванільни
й” 

Масова частка 
вологи, % 

11,7±0,1 В кожній 
партії 

ДСТУ 
6441-2003 

Сушильна шафа 

Щільність, 
г/см3 

0,6±0,1 В кожній 
партії 

Денсиметр 

Кислотність, не 
менше 

0,5 В кожній 
партії 

титрування 

За вимогами якості до готової продукції зефір «Ванільний» має 

відповідати ДСТУ 6441-2003 [2]. 

Зефір – це різновидність клейової пастили, яку формують відливом. Має 

привабливу форму, переважно круглої або продовгуватої форми з рифленою 

поверхнею і, в більшості випадків, склеєні з двох половинок, які обсипані 

цукровою пудрою. Основним показником якості зефіру є його структура, яка 

являє собою пінну систему.  

На жаль, виробники, в умовах погіршеної економічної ситуації, не завжди 

може задовольнити споживача насправді якісною продукцією.  

Постійно спостерігається подорожчання на сировинному ринку, що, в 

свою чергу, призводить до збільшення ціни кінцевого продукту, і, як наслідок, 

втрати «привабливості» у спожива, спричиняє зниження обсягів реалізації 

продукції. А тому велике значення має контроль за точністю дозування 

сировини відповідно до рецептури, а також забезпечення нагляду за 

технологічним процесом виробництва, перевірка усіх хімічних та фізичних 

змін, що можуть відбуватися в сировині на всіх стадіях виробництва. 
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Здoбувaчі oсвiтньoгo ступeня «бакалавр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ТА ВИРОБНИЦТВА ЛАКОФАРБОВИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

Проаналізовано обсяги ринків виробництва, експорту та імпорту 

лакофарбових матеріалів  в Україні та світі.. Виявлено головні позитивні й 

негативні тенденції формування ринку ЛФМ в Україні та світі. Зроблено 

прогноз щодо перспектив розвитку ринку ЛФМ в Україні.  

Ключові слова: лакофарбові матеріали (ЛФМ), водно-дисперсійні ЛФМ, ЛФМ 

на основі органічних розчинників, виробництво, експорт, імпорт, споживання. 

Ринок лакофарбових матеріалів динамічно розвивається. ЛФМ – складні 

хімічні композиції, що містять плівкоутворювачі, наповнювачі, диспергатори, 

змочувачі, сикативи, прискорювачі затвердіння, розріджувачі, розчинники. 

Лакофарбові матеріали посідають важливе місце серед побутових хімічних 
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товарів як на споживчому ринку України, так і в структурі виробництва 

хімічної продукції. Динамічність виробництва та споживання ЛФМ, наявність 

значної кількості виробників зумовлюють складність оцінювання ринку цієї 

продукції, його аналізу, відстеження тенденцій розвитку. Український ринок 

ЛФМ становить 0,5-0,6 % світового, але значною мірою залежить від тенденцій 

на ньому. 

Проблеми дослідження стану та перспектив розвитку українського ринку 

лакофарбових матеріалів у різні роки висвітлювалися в роботах Д. Ісакової, 

В.А. Свідерського, Т.А. Караваєва, Н.В. Мережко, О.Г. Золотарьової,  

Т.В. Ковені, В. Чернової та ін. [1].  

Мета статті – проаналізувати з точки зору товарознавства  ринок та 

виробництво лакофарбових матеріалів. 

Об’єкт дослідження – ринок лакофарбових матеріалів. 

Аналіз ринку лакофарбових матеріалів (ЛФМ) в Україні є складним 

процесом через низку причин, серед яких можна виділити розбіжність у 

визначенні термінів «лакофарбові матеріали» та «лакофарбова продукція» 

(ЛФП), що впливає на порівняння статистичних даних обсягів виробництва та 

реалізації; відсутність певних критеріїв збору та обробки статистичного аналізу 

ринку; велика кількість малих підприємств, обсяги виробництва яких важко 

відстежувати для формування звіту статистики; затяжне оприлюднення 

офіційних даних Державним комітетом статистики. 

Лакофарбові матеріали відносяться до продукції хімічного виробництва, 

широко застосовуються в будівництві, різних галузях промисловості, побуті. 

Ринок ЛФМ формується під впливом світових тенденцій. Формування ринку 

ЛФМ України визначається обсягами виробництва, експорту, імпорту та 

споживання у промисловому та декоративному секторах. 

Лакофарбове виробництво має певні особливості, які визначають 

специфіку його економіки, організації й управління: так чи інакше 

споживачами лакофарбової продукції (ЛФП) є кожна людина та кожне 

підприємство, бо вона застосовується майже в усіх сферах – від побуту до 
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машинобудування, деревообробної і меблевої галузей, будівництва та різних 

високотехнологічних сфер, тож попит на неї є стійким та високоеластичним. 

ЛФП має, як правило, подвійне призначення (декоративне та захисне), а її 

конкурентоспроможність визначається чималою кількістю властивостей і 

характеристик. 

 Залежність попиту на ЛФП від стану та динаміки сфер-споживачів 

обумовлює яскраво виражені сезонні коливання її виробництва.  

Асортимент ЛФП зараз налічує близько 2,5 тис. найменувань і далі 

розширюється завдяки зростанню вузькоспеціалізованих та 

високотехнологічних пропозицій. 

 Виробниками ЛФП є підприємства різного масштабу та організаційно-

правового статусу, які мають різні ринкові стратегії, виробничі умови та моделі 

конкурентоспроможності продукції. 

 Виробництво і споживання ЛФП може бути екологічно небезпечним, як 

для людини, так і для навколишнього середовища, тож закономірною є 

підвищена увага до питань їх якості і безпечності.           

За даними Держстатистики України, які не враховують тимчасово 

окуповані території АР Крим та частину зони проведення ООС, починаючи з 

2012 р. у лакофарбовому виробництві спостерігалася спадна динаміка, яка 

натомість була меншою за загальний рівень падіння у хімічному виробництві, 

що підтверджує наявність певного усталеного внутрішнього ринкового 

потенціалу цього сектору. 

За підсумками 2016 р., окрім зростання виробництва ЛФП на 17,6 %, були 

зафіксовані й інші позитивні результати: обсяг реалізації фарб, лаків і подібної 

продукції, друкарської фарби та мастик становив майже 4 млрд грн (+19,7 % до 

2015 р.) частка сектору у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції 

зросла до 7,1 %. Отже, попри загальну стагнацію хімічної промисловості 

лакофарбове виробництво демонструє ознаки відновлення і може стати однією 

з «точок» її зростання. Утім, державна стратегія розвитку хімічного комплексу 

і, зокрема, його лакофарбового сегменту, відсутня. Розвиток ЛФВ зараз 
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визначається виключно ринковими процесами, які спричиняють певний 

дисбаланс й не забезпечують умов для повної реалізації його потенціалу. 

 Ринок лакофарбових матеріалів заповнений продукцією як вітчизняних, 

так і закордонних виробників, різними ціновими сегментами та різною якістю 

продукції. Споживачу часто не просто визначити якісний товар, зорієнтуватися 

у досить широкому асортименті наявної продукції на ринку. Розглянемо світові 

тенденції та українські реалії у цій галузі. Згідно з даними про щорічні обсяги 

продажу компаній журнала Coatings World. Можна зробити висновок, що 

світовими лідерами продажів ЛФМ є компанії PPG (США), AkzoNobel 

(Нідерланди) та Henkel (Німеччина). За даними аналітичної групи Transparency 

Market Research світовий попит на лакофарбові матеріали до 2019 року 

збільшиться до 153,9 млрд. дол. При цьому, щорічне зростання становитиме 5,4 

%. Водно-дисперсійні ЛФМ користуються найбільшим попитом. 

На сьогодні ринок лакофарбової продукції України насичений великою 

пропозицією. Споживачу пропонується вибір виду чи типу товару певного 

цінового сегменту, країни виробника та якості виробу. На українському ринку 

ЛФМ спостерігається  тенденція зміни міжринкового співвідношення  

лакофарбових матеріалів на основі органічних розчинників та 

воднодисперсійних ЛФМ. 

Низька платоспроможність населення України стала причиною як 

зменшення обсягів виробництва вітчизняними підприємствами, так і 

скорочення постачань з-за кордону. Це змушує споживачів обирати ЛФМ 

певної цінової категорії. Аналізуючи структуру споживання ЛФМ у 

натуральному вираженні (тонах), то 70% ринку належать декоративним ЛФМ і 

лише 30% – промисловим. До декоративних ЛФМ відносяться матеріали 

ремонтнобудівельного призначення для роздрібної торгівлі, для продажів 

корпоративним клієнтам та ЛФМ загального призначення [4]. 

Завдяки розвитку промисловості у споживачів є чимало можливостей 

придбання ЛФМ. За даними Держкомстату, на сьогодні, в Україні 

нараховується більше 200 виробників, з яких не більше 20 випускають близько 
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70% усієї ЛФ продукції у країні. Лідерами серед них є «Снежка Украина», 

«Мефферт Ганза Фарбен» (ТМ «Дюфа», ТМ «МГФ»), «ЗИП» (ТМ «Зебра», 

«Триора», «Мальва»), «Тиккурила Украина» (ТМ «Колорит»), «Капарол 

Днепр» (ТМ «Альпина»), «Фейдаль УА» (ТМ «Фейдаль»), «Полисан» (ТМ 

«Полисан»), ЧП Олейников (ТМ Smile) та інші. 

В Україну імпортують ЛФМ більше 30 країн. Серед продукції закордонних 

виробників найбільш відомими українським споживачам є виробники Caparol, 

Tikkurila, Akzo Nobel, Remmers, Johnstones, Teknos [2]. 

До проблем ринку ЛФМ в Україні варто віднести такі:  

1) державна статистика не відображає актуальних даних щодо обсягів і 

структури виробництва й споживання ЛФМ в Україні;  

2) дані статистики не відображають обсягів і структури виробництва та 

споживання ЛФМ за сферами застосування так, як це робиться в усьому світі; 

3) вітчизняним виробникам варто звертати увагу на такі важливі сегменти 

ЛФМ за сферами застосування: промисловість загалом; хімічна та харчова 

промисловість; автомобілебудування, машинобудування, кораблебудування; 

протикорозійні; захист металоконструкцій ліній електропередачі тощо; 

4) незначні сегменти ринку, які заслуговують на окреме дослідження та 

увагу, зважаючи на сталий попит: порошкові ЛФМ; друкарські фарби [1]. 

Введенням Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС частково скасовані 

тарифні обмеження для доступу українських товарів на спільний ринок. При 

цьому українські виробники повинні дотримуватися стандартів ЄС щодо 

безпечності та якості товарів. Пріоритетним напрямом у сфері технічного 

регулювання Україна визначила прийняття міжнародних і європейських 

стандартів як національних, у т. ч. щодо регламентування вимог до безпечності 

ЛФМ. Це стосуватиметься обмеження вмісту в їх складі летких органічних 

сполук і важких металів. 

Основними факторами негативного впливу ЛФМ на навколишнє 

середовище та здоров’я людини є наявність таких шкідливих сполук:  
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– органічних розчинників, що забезпечують досягнення необхідних 

малярно-технічних характеристик;  

– ароматичних сполук, необхідних для розчинення багатьох 

плівкоутворювачів; 

– важких металів (Плюмбум, Хром, Кадмій, Цинк тощо) та їх сполук, що 

входять до складу пігментів, сикативів та інших складників ЛФМ;  

– викиди парів органічних розчинників і пилу, утворення відходів тощо.  

Небезпечні речовини (особливо органічні розчинники, мономери, 

ароматичні сполуки), які містяться в ЛФМ, через легені й шкіру потрапляють у 

кров, негативно діють на центральну нервову систему, накопичуються в 

організмі людини, викликаючи алергії, онкологічні та інші захворювання. 

Також ці сполуки стають частиною міського смогу, а піднімаючись вище – 

руйнують озоновий шар . Саме тому всі провідні країни світу затверджують на 

законодавчому рівні програми, спрямовані на підвищення безпечності та якості 

ЛФМ під час виробництва, застосування й експлуатації. Ці законодавчі 

ініціативи направлені перш за все на зниження вмісту в ЛФМ летких 

органічних сполук. 

Суттєвим джерелом небезпеки ЛФМ є вміст важких металів. Сьогодні 

виробники до складу побутових ЛФМ додають пігменти, наповнювачі та інші 

складники, які містять важкі метали (Плюмбум, Кадмій, Цинк, Хром, Молібден 

тощо). Ці шкідливі компоненти здешевлюють рецептуру ЛФМ і надають 

покриттям вищу корозійну стійкість, довговічність, покращують інші 

властивості, але можуть вкрай негативно впливати на здоров’я людей, особливо 

дітей. 

Щодо регламентації безпечності ЛФМ в Україні, то більшість нормативів і 

санітарних правил затверджені ще в 90-х роках минулого століття або на 

початку 2000-х років і не відповідають вимогам сучасності. Крім того, відсутні 

нормативні документи, які безпосередньо врегульовують безпечність ЛФМ. 

Згідно з регламентом ЄС № 305/2011, усі будівельні матеріали, які 

надходять на ринок країн ЄС, повинні супроводжуватися декларацією якості 
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стосовно основних характеристик продукції, що повинна містити інформацію 

про вміст небезпечних речовин. Саме тому в Україні назріла необхідність 

розроблення аналогічного нормативного документа, який регулюватиме ГДК 

шкідливих речовин [3]. 

Основні сучасні напрями розвитку ЛФВ пов’язані з підвищенням їх 

технологічності, економічності, безпечності та зниженням негативного впливу 

на навколишнє середовище.  Один із таких напрямів – скорочення частки ЛФП 

на основі органічних розчинників на користь водно-дисперсних фарб. Іншим 

напрямком екологізації виробництва й споживання ЛФП є застосування 

порошкових покриттів. Активно у світі розвиваються і суміжні інноваційні 

напрями ЛФВ: енергозберігаючі та маловідходні технології, виготовлення 

протекторних покриттів та матеріалів зі спеціальними властивостями. для 

оборонної, авіаційної, суднобудівної, нафтогазової, хімічної галузей).  

Зрозуміло, що у теперішніх українських реаліях зруйнованої системи 

інноваційної підтримки хімічного виробництва не можна розраховувати на 

повноцінну інноваційну стратегічну перспективу розвитку вітчизняного 

лакофарбового сектору. Однак цілком можливо говорити про певні ринкові 

ніші, які треба шукати суб’єктам галузі з урахуванням власного виробничо-

інвестиційного потенціалу, нетипових потреб окремих груп споживачів та 

науково-технологічного заділу вітчизняних науковців [4]. 

Світова лакофарбова промисловість під тиском вимог законодавства щодо 

охорони здоров’я персоналу та захисту навколишнього середовища виробляє 

широкий асортимент екологічно нешкідливих ЛФМ. Найшвидшими темпами 

розвивається виробництво водно-дисперсійних ЛФМ (далі – ВД ЛФМ) та з 

високим сухим залишком. За даними експертів, частка екологічних ЛФМ на 

ринках країн ЄС становить 75-90 %. За даними Всесвітньої асоціації виробників 

ЛФМ (World Paint & Coatings Industry Association), спостерігається чітка 

тенденція до зростання обсягу виробництва ЛФМ у світі. Протягом останніх 5 

років обсяг виробництва ЛФМ зріс на 7,4 млн т або на 17,7 % з 41,8 млн. т у 

2013 р. до 49,2 млн. т у 2017 р. із середньорічним темпом зростання 4,3 %. 
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Зростання відбувається за рахунок підвищення обсягів виробництва ВД ЛФМ 

та з низьким вмістом летких органічних сполук (далі – ЛОС), або так званих 

«зелених ЛФМ», і зниження частки ЛФМ на основі органічних розчинників 

(далі – ОР ЛФМ), особливо в сегменті матеріалів декоративного призначення. 

Формування ринку ЛФМ України відбувається під впливом світових 

тенденцій і визначається обсягами виробництва, експорту, імпорту та 

споживання у промисловому та декоративному секторах. Офіційні дані 

Держстату до обсягів виробництва ЛФМ включають продукцію розділу 20 

«Речовини хімічні та продукти хімічні» групи 20.30 «Фарби, лаки та продукція 

подібна, фарба друкарська та мастики» згідно з Номенклатурою промислової 

продукції. Найбільшу частку цієї продукції займають: фарби й лаки на основі 

полімерів, диспергованих або розчинених у водному, диспергованих або 

розчинених у неводних середовищах та інші ЛФМ (фарби та лаки масляні; 

сикативи готові; мастики й шпаклівки малярні, суміші для ущільнення, 

невогнетривкі суміші для покриття поверхонь; розчинники та розріджувачі 

складні органічні; суміші готові для видалення фарб або лаків [1]. 

Підводячи підсумок, можна зробити наступні висновки. Ринок 

лакофарбових матеріалів збільшується в основному за рахунок значного 

збільшення імпорту продукції (перш за все органорозчинних ДКМ). Триває 

процес укрупнення гравців-виробників лакофарбових матеріалів. Конкуренція 

на ринку досить жорстка, через що малі та середні підприємства витісняються з 

ринку більш великими гравцями. Ринок ЛФМ в Україні повністю залежить від 

цін на сировину. Може статися незначне збільшення ємності ринку (на рівні 3-5 

%), хоча потенціал зростання ринку трохи вище – 8-10 %. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ ТА 

АСОРТИМЕНТУ СОКІВ 

У статті проаналізований асортимент соків провідного вітчизняного 

виробника та представлені результати товарознавчого оцінювання якості 

запропонованих зразків соків за органолептичними, фізико-хімічними, 

мікробіологічними  показниками.  

Ключові слова: сік,нектар, якість, стандарт, органолептична оцінка, фізико-

хімічні показники, вміст сухих речовин, пакування, зберігання. 

На сьогодні сучасний ринок представлений  різноманітним і великим 

асортиментом соків та сокових напоїв. Виробники для зменшення собівартості 

продукту і для більшої доступності споживачам дуже часто розширюють 

асортимент соків і нектарів, завдяки зменшенню виробництва натуральних 

соків. Дана ситуація передбачає  зниження якості сокової продукції та 

зумовлює ризик її фальсифікації, наприклад при її розведенні чи заміні 

натуральній сировині більш штучною та дешевшою. Тому, виникає проблема 

дослідження якості соків та нектарів та їх перевірка на дотримання усіх 

стандартів, норм і правил щодо технології виробництва, упакування та 

зберігання продукції.  

Вимоги до якості соку в Україні нормуються в ДСТУ 7159:2010. 

Показники якості можуть легко бути доведені до норми шляхом додавання 
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після розведення цукру, лимонної кислоти, солі та інших харчових добавок. 

Таким чином показники встановлені національними стандартами можуть 

підроблятися. Асоціація сокової промисловості ЄС (AIJN) рекомендує понад 50 

показників, комплексне дослідження яких дозволяє встановити автентичність 

соків. Серед них – вміст глюкози, D-фруктози, D-ізолимонної, L-яблучної, 

молочної кислот, вітаміну С, етанолу, Калію, Магнію, Кальцію, амінокислот, 

пектину, число тощо. Тому, необхідно під час товарознавчого оцінювання соків 

досліджувати вміст біологічно активних компонентів, характерних для 

сировини, з якої виготовляються соки [1]. 

Мета дослідження – здійснити порівняльне оцінювання асортименту 

фруктово-овочевих соків на вітчизняному підприємстві та провести оцінку 

якості вибіркових зразків соків даного підприємства. 

Об’єктом дослідження є соки та нектари ТОВ «Сандора». Для дослідження 

були взяті зразки таких видів соків та нектарів: томатний, яблучний, 

виноградний, апельсиновий сік, ананасовий та гранатовий нектар.  

Органолептичне оцінювання якості здійснювали відповідно до вимог 

стандарту ДСТУ 7040 (табл. 1). 

Таблиця 1 – Органолептичні показники соків 

Назва показника Характеристика соків 
освітлених Неосвітлених з м’якоттю 

Зовнішній вигляд і 
консистенція соків 

Прозора рідина. 
Дозволено незначну 
опалесценцію. Не 
дозволено у 
виноградному соці і в 
соках, купажованих з 
виноградним, 
наявність кристалів 
винного каменю 

Природно-мутна 
рідина (прозорість 
необов'язкова).  
 

Однорідна рідина з 
тонко подрібненою 
м'якоттю плодів. 
Дозволено під час 
зберігання часткове 
відшарування 
рідини та незначний 
осад на дні тари 

Смак і аромат Добре виражені, притаманні певному виду відновленого соку. 
Дозволено для соків із цитрусових плодів натуральну, природну 
гіркоту та легкий присмак ефірних олій. Сторонні присмаки і запахи 
не дозволено. 

Колір Однорідний за усією масою, властивий кольору однойменних 
натуральних соків та/або натуральних пюре чи їх суміші, з яких 
були виготовлені відновлені соки, після термічного оброблення. 
Дозволено більш темні відтінки в соках зі світлозабарвлених 
фруктів. 
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З фізико-хімічних показників визначали вміст сухих розчинних речовин, 

масову частка етилового спирту, осаду, хлоридів, вітаміну С, діоксиду вуглецю, 

мінеральних домішок згідно з ДСТУ 7040 (табл. 2). 

Ринок соків на сьогодні є дуже насиченим, тому спостерігається висока 

конкуренція. 

Таблиця 2 – Фізико-хімічні показники соків 

Назва показника Значення Метод контролювання 
1 2 3

Масова частка м’якоті для соків з 
м’якоттю, %, не більше ніж 

25,0 Згідно з ДСТУ 7001 

М. ч. етилового спирту, %, не більше ніж 0,3 Згідно з ГОСТ 25555.2, або 
ДСТУ ISO 2448 

М. ч. осаду, %, не більше ніж: 
– освітлених
– неосвітлених

0,2 
0,9 

Згідно з ДСТУ 7000 

М. ч. хлоридів, %, не більше ніж 1,0 Згідно з ДСТУ 4939 
М. ч. вітаміну С, для соків з доданням 
тільки вітаміну С, %, не менше ніж 

0,02 Згідно з ГОСТ 24556 

Масова концентрація 
оксиметилфурфуролу, мг/дм3 , не більше 
ніж:  
– для цитрусових соків, крім лимонного
– для лимонного соку

10,0 

20,0 

Згідно з ГОСТ 29032 або 
ДСТУ ISO 7466 

М. ч. діоксиду вуглецю в газованих 
фруктових соках, % 

0,2-0,4 Згідно з ГОСТ 6687.3*, 
ДСТУ 7138** 

М. ч. мінеральних домішок, % не більше 
ніж: 
– для соків з м’якоттю із брусниці,
голубики, журавлини, малини, ожини, 
порічок, cуниці (полуниці), чорниці, 
чорної смородини та томатного соку із 
концентрованих томатопродуктів; 
– для інших соків

0,005 

Не 
дозволено 

Згідно з ДСТУ 4913 

Домішки рослинного походження Не 
дозволено 

Згідно з ДСТУ 4912 

Сторонні домішки (крім домішок 
рослинного походження і мінеральних) 

Не 
дозволено 

Візуально 

Виробництвом сокової продукції займаються майже 400 підприємств, 20 з 

яких добре відомі українським споживачам. На ринку представлені соки, соки з 

м'якоттю, нектари, морси, коктейлі, сокові напої та напої з додаванням соку. 98 
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% всієї продукції на українському ринку соків представлені 4 великими 

компаніями: Sandora, Vitmark, Coca-Cola і Ерлан.Еті. 

Головний лідер ринку соків в Україні – ТОВ «Сандора», що входить до 

складу компанії «PepsiCo». Успіх компанії забезпечується високою якістю 

продукції, а також використанням найсучаснішого обладнання у виробництві, 

який характерний для європейського рівня  якості соків. Частка компанії на 

ринку в Україні складає 49 %. П’яту частину продукції «Сандора» постачає на 

експорт [4]. 

Для виготовляння соків на ТОВ «Сандора» використовують такі 

напівфабрикати та матеріали (сировину):  

– соки фруктові концентровані – згідно з ГОСТ 18192;  

– швидкозаморожені фруктові соки;  

– концентровані соки з цитрусових і тропічних плодів;  

– соки фруктові натуральні стерилізовані, асептичного консервування або 

швидкозаморожені;  

– пюре фруктові натуральні стерилізовані, асептичного консервування або 

швидкозаморожені; 

– пюре фруктові концентровані асептичного консервування, стерилізовані 

або заморожені; 

– та ін. [2, 3]. 

Портфель брендів компанії у 2019 р. включав такі торгові марки [4]:  

– соки: ТМ «Сандора»; ТМ «Сандора Ексклюзив»; ТМ «Сандора 

Мультиактив»; ТМ «Сандора Класика»; ТМ «Сандорик»; ТМ «Дар»; ТМ 

«Садочок» і «Садочок» Морс; ТМ «Миколаївський соковий завод»  

– сокові напої: ТМ «SANDAY ICE FRUIT»; ТМ «SANDAY ICE WATER». 

Якість та безпека продукції, що випускається компанією «Сандора», 

контролюється на всіх етапах виробництва – від сировини до готового продукту 

в пакеті. 

У компанії діє п'ятиступінчаста система контролю виробництва продукції: 

– фрукти і овочі перевіряються на предмет виключення плодів, що не 

відповідають стандартам якості; 
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– якість виготовленого з плодів пюре контролюється до і після фасування в 

асептичну упаковку; 

– перед приготуванням соків вся сировина перевіряється на відповідність 

прийнятим стандартам компанії і вимогам ГОСТ; 

– під час розливу продукції кожні 20 хвилин з виробничої лінії знімається 

пакет готової продукції для аналізу якості продукції; 

– продукція відстоюється в складах протягом 10-ти днів і проходить 

останній тест перед початком відвантаження для гарантії 100 % якості готової 

продукції.  

Транспортерами фрукти і овочі вигружаються на конвейєр й потрапляють 

у ванну, де ретельно миються. Потім сировина для виробництва соку подається 

до сортувального пункту, де застосовується ручна праця. Після сортування 

подрібнюється у спеціальних автоматах. Лінії фасування соків - постійно 

діючий конвейєр, фасування є повністю автоматизованим та виключає 

людський фактор.  

У споживчій тарі продукцію маркують державною мовою України згідно з 

ДСТУ 4518 [6]. 

Соки фасують у скляні пляшки місткістю не більше ніж 1,0 дм3, пакети з 

комбінованих матеріалів на основі паперу або картону.  

Транспортують і зберігають продукцію згідно з ГОСТ 13799, складують 

згідно з НПАОП 15.3-1.19 [8]. Продукцію зберігають у чистих, сухих, добре 

вентильованих складських приміщеннях за температури від 0 оС до 25 оС і 

відносної вологості повітря не більше ніж 75 % [7]. 

З метою проведення оцінки якості фруктово-овочевих соків ТОВ 

«Сандора» м. Миколаїв Миколаївської області нами проведено ряд 

органолептичних досліджень, результати яких представлено у табл. 3. 

Аналізуючи дані табл. 3 можемо відмітити, що всі соки фруктово-овочевої 

продукції ТОВ «Сандора» за органолептичними показниками відповідають 

нормі. 
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Таблиця 3 – Результати дослідження органолептичних показників 

№ Назва соку Смак та запах Зовнішній вигляд та 
консистенція 

Колір 

1 2 3 4 5
1 Томатний сік, 

неосвітлений, 
марки «Сандора» 

Натуральний, 
властивий 
томатному соку, 
без гіркоти та 
інших сторонніх 
смаків та запахів. 

Однорідна рідка маса 
з рівномірним 
відшаруванням 
м’якоті. 

Червоний, 
відповідний для 
томатного соку 

2 Яблучний сік, 
освітлений, 
марки «Сандора» 

Смак густий, 
солодкий, 
пріснуватий з 
помірним 
яблучним 
ароматом без 
сторонніх запахів. 

Однорідна маса без 
м’якоті. 

Сік інтенсивно 
жовтого кольору 

4 Виноградний сік 
із білого 
винограду, 
освітлений, 
марки «Сандора» 

Натуральний, 
солодкий 
властивий 
виноградному 
соку, без сторонніх 
запахів. 

Однорідна маса без 
м’якоті. 

Властивий кольору 
винограду, з яких 
виготовлений сік, 
допустимі темні 
відтінки у світлих 
соках. 

5 Апельсиновий 
сік, освітлений, 
марки «Сандора» 

Виражений, без 
стороннього 
присмаку і запаху. 
Допустима 
природна гіркота і 
легкий присмак 
ефірних олій. 

Непрозора рідина з 
наявністю протертої 
м’якоті плодів, 
причому осад м’якоті 
не є недоліком. 

Колір соку 
характерний, тобто 
світло-оранжевий. 

6 Ананасовий 
нектар, 
неосвітлений, 
марки «Сандора» 

Характерний смак 
без гіркоти та 
інших сторонніх 
запахів. 

Прозора, однорідна 
маса без м’якоті. 

Характерний 
блідожовтий колір. 

7 Гранатовий 
нектар, 
неосвітлений, 
марки «Сандора» 

Виражений запах, 
кислуватий, 
терпкий смак. 

Прозорий, насичений 
без осаду. 

Характерний 
темний колір. 

Їх смак характерний натуральному соку, без сторонніх запахів. Колір соку 

властивий кольору фруктів і овочів з яких він виготовлений. Зовнішній вигляд 

теж не відхиляється від норми і властивий певному виду соку [5]. 

Результати фізико-хімічних показників досліджуваних видів соків 

представлено в табл. 4. 
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Таблиця 4 – Результати дослідження фізико-хімічних показників 

№ Назва соку 

Масова 
частка 
сухих 

речовин, 
%, не 
менше 

М. ч. 
титрова-
них к-т, у 
розрах. на 
лимонну 
кис-ту, % 

М. ч. 
осаду, 

%, 

М. ч. 
вітаміну 
С, мг на 

100 г 
напою, 

Вміст 
нітраті
в, 

мг/дм 

Вміст 
хлори-
дів, % 

Д
ом

іш
ки

 р
ос
л.

 
по
хо
дж

ен
ня

 

С
то
ро
нн
і д
ом

іш
ки

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

1 Томатний сік 25,0±0,3 0,45±0,02 1,8±0,1 0,21±0,01 32,8±0,4 1,3±0,1 — — 

2 Яблучний сік 11,3±0,4 0,53±0,03 0,6±0,2 4,77±0,04 20,1±0,2 0,4±0,1 — — 

3 Виноградний 
нектар 

12,3±0,2 0,51±0,02 0,4±0,1 3,08±0,01 16,4±0,3 0,1±0,2 — — 

4 Апельсиновий 
сік 

12,0±0,5 1,33±0,03 1,7±0,2 0,42±0,06 10,7±0,5 0,2±0,3 — — 

5 Ананасовий 
нектар 

11,3±0,5 1,01±0,01 1,2±0,3 2,03±1,05 17,0±0,5 0,3±0,2 — — 

6 Гранатовий 
нектар 

12,7±0,3 1,15±0,02 1,2±0,3 3,44±0,02 15,6±0,2 0,2±0,1 — — 

 

Аналізуючи дані табл. 4 виявлено, що всі досліджувані зразки соків 

торгівельної марки «Сандора» відповідають вимогам. Домішки рослинного 

походження і сторонні домішки в соках не було виявлено. 

У табл. 5 представлено результати мікробіологічних досліджень 

плодовоовочевої продукції ТОВ «Сандора». 

Таблиця 5 – Результати мікробіологічних вимірювань проб соків 

№ Назва соку 

Загальне 
бактеріаль

не 
обсіменінн
я, в 1  

Плісені, 
дріжджі, 
в 1  

МАФАнМ, 
в 1г 

БГКП 
(коліформи), 

в 1 г 

Патогенні 
ентеробак-
терії, в 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ГДК, не більше КУО 1,0×  5,0×  1,00×  Відсутність 

1 Томатний сік 0,3×  4,3×  0,20×  — — 

2 Яблучний сік 0,1×  3,8×  0,10×  — — 

3 
Виноградний 
нектар 

0,6×  3,2×  0,10×  — — 

4 Апельсиновий сік 0,3×  2,8×  0,08×  — — 

5 Ананасовий нектар 0,5×  2,5×  0,10×  — — 

6 Гранатовий нектар 0,2×  2,1×  0,21×  — — 

 

За даними табл. 5 можемо відмітити, що бактерії групи кишкової палички і 

патогенні ентеробактерії зовсім не допускаються у соках, що і спостерігається у 
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досліджуваних зразках соків. При мікробіологічному вимірюванні всі 

показники відповідають нормі, тільки плісень і дріжджі наближаються до 

норми, але не критично. 

Отже, при проведенні оцінки якості сокової продукції ТОВ «Сандора» 

було встановлено, що за органолептичними, фізико-хімічними та 

мікробіологічними показниками досліджувані соки мають хорошу якість та 

безпечні для здоров’я споживачів. Виробництво, упакування, зберігання 

продукції відповідає діючим стандартам. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

У статті наведено загальну характеристику торговельної мережі. Визначено 

основні переваги та класифікацію торговельної мережі. Охарактеризовано 

один із напрямків торговельної мережі – фірмові магазини (фірмова 

торговельна мережа). Розглянуто переваги, особливості та завдання фірмових 

мереж.  

Ключові слова: торговельна мережа, підприємство, ринок, фірмова мережа, 

фірмовий магазин, цінова політика, асортимент.  

Головним стратегічним напрямком розвитку роздрібної торгівлі є 

створення торгових мереж. Більшість країн простежують тенденцію до 

створення мережевої торгівлі, починаючи з 70-х років ХХ століття. 

Торгові мережі збільшують швидкість продажу товарів, мають високу 

конкурентоспроможність, зниження вартості обертання на одиницю товару, 

більш чутливі до змін ринкових умов, використовують сучасні методи продажу 

тощо. 

Торгові мережі, які працюють, зокрема в роздрібній торгівлі, - це 

структури з більшою чи меншою кількістю стандартизованих бізнес-процесів, 

управління та формування корпоративного клімату, тому в мережевих 

магазинах і вища якість обслуговування клієнтів.  

Торгові мережі здатні сформувати цивілізований та ефективний шлях 

функціонуючих роздрібних торговельних мереж, зменшити товарообіг. 

Проблемам оцінки розвитку торговельних мереж приділяється значна 

увага у працях вітчизняних таких як: В.В. Апопій, О.О. Бакунов,  

Л.В. Балабанова, І.О. Бланк, Н.О. Голошубова, О.О. Кавун, Л.О. Лігоненко, 
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А.А. Мазаракі, А.М. Павлова та закордонних Б. Берман та Дж. Еванс 

дослідників та вчених [1]. 

Поряд з цим існує необхідність у комплексному вивченні усіх аспектів 

успішного управління торговельними мережами та вивчення основних завдань 

їх стратегічного розвитку. 

Метою статті є визначення поняття торговельної мережі, здійснення 

загального огляду переваг та класифікації торговельної мережі. Характеристика 

одного із напрямків торговельної мережі – фірмові магазини (фірмова 

торговельна мережа). Розгляд переваг, особливостей та завдань фірмових 

мереж.  

Торговельні мережі – це відкрита складна динаміка багатополярної 

економічної системи, що складається з оптової та роздрібної торгівлі 

підприємства та відображають свою підприємницьку діяльність у межах одного 

або декількох територіальних або цільових ринків [1]. 

Торговельна мережа включає як оптові, так і роздрібні торговельні 

підприємства. Це важливе доповнення, як це часто відбувається, роздрібні 

торговці називають лише мережами роздрібної торгівлі підприємства. 

Основними перевагами торговельних мереж у їх функціонуванні є: 

– просторова мобільність, що дозволяє розміщувати продукт відповідно до 

територіального розташування цільового сегменту ринку; 

– мобільність асортименту відповідно до уподобань споживачів; 

– ефективність у виконанні різнопланової діяльності; 

– здатність забезпечити вищий рівень управління шляхом залучення більш 

кваліфікованих керівників та спеціалістів; 

– зменшення вартості товару [1]. 

В теорії і практиці організації торгівлі виокремлюється чимала кількість 

різноманітних видів торговельних мереж. Розглянемо більш детально основні 

ознаки їх класифікації. 

1. Масштаб діяльності: 

– міжнародні (іноземні торговельні мережі); 
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– національні (мережі, які представлені в регіонах); 

– регіональні (мережі, що є представленими у декількох регіонах країни); 

– місцеві (мережі, які представлені в одному регіоні). 

2. Організаційно-правова форма: 

– господарські товариства; 

– холдинги; 

– об’єднання. 

3. Спеціалізація: 

– продовольчі; 

– непродовольчі; 

– змішані [2]. 

Сьогодні одним із перспективних напрямів розвитку торговельних мереж є 

створення фірмових магазинів. Фірмовий магазин – це спеціалізоване торгове 

підприємство, що належить міністерству промисловості, виробничому 

об'єднанню або промисловому підприємству, яке реалізує продукцію, 

виготовлену ними, є джерелом інформації про попит населення на цю 

продукцію і забезпечує високий рівень обслуговування клієнтів». Тобто, це 

тлумачення відображає не лише їх приналежність до певної компанії, асоціації, 

а й функції, які вони виконують [3]. 

Фірмові магазини, зазвичай,  призначені для продажу власної продукції і 

знаходяться на балансі підприємства, і є одиницями продажу готової продукції. 

Такі магазини також відрізняються від звичних тим, що оформлюють 

приміщення у фірмовому стилі, видають унікальний одяг співробітникам, 

наявністю фірмової торгової марки, своєрідною формою реклами, упаковкою 

товарів, обслуговуванням клієнтів. 

Створення фірмової торговельної мережі дозволяє підприємству отримати 

ряд конкурентних переваг, а саме [4]: 

– надання великого асортименту свого підприємства-виробника; 

– заохочення споживачів за ознаками якості та ціни; 

– організаційна побудова і розвиток власної торговельної мережі; 
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– створення сприятливих умов, оновлення і розширення асортименту 

товарів, розробка та впровадження новинок; 

– збільшення можливостей проведення маркетингових досліджень. 

Фірмова торгівля характеризується певними особливостями за 

формуванням: 

1) товарної політики – визначається з урахуванням номенклатури та 

асортименту товарів, що випускаються компанією-засновником; позитивна 

репутація магазину бренду зміцнює конкурентні позиції самого виробника; 

вузькоспеціалізована орієнтація; частка інших продуктів незначна; 

2) асортименту – складається з асортименту продукції виробничої компанії 

та асортименту супутніх товарів; рекомендований обсяг супутніх товарів до 25 

відсотків від загальної кількості товарних позицій та до 20 відсотків від 

загального обсягу товарообігу; 

3) якості товару – прийняття товарів за якістю, створення оптимальних 

умов зберігання, дотримання умов реалізації дозволяють підприємствам 

фірмової торгівлі сортувати неякісний товар як на етапі приймання, так і на 

етапі підготовки товарів до продажу; 

4) цінової політики – ціни в фірмових магазинах повинні бути нижчими, 

ніж на аналогічні товари інших роздрібних мереж; зниження цін сприяє 

збільшенню споживчого попиту, збільшенню кількості покупок, більш 

швидкому продажу товарів; 

5) персоналу – намагається зробити все можливе, щоб покупці 

підтримували продукцію відповідного виробника; 

6) кадрового питання – основна вимога підбору персоналу в корпоративній 

торгівлі – високий професіоналізм; 

7) торгово-оперативної діяльності – вивчення та формування споживчого 

попиту, купівля та доставка товарів до магазину, приймання, зберігання та 

реалізація товарів, продаж та представлення торгових послуг покупцям, 

проведення фінансових операцій; 

8) додаткових послуг – вивчення та формування споживчого попиту, 

купівля та доставка товарів до магазину, приймання, зберігання та реалізація 
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товарів, продаж та представлення торгових послуг покупцям, проведення 

фінансових операцій тощо [4]. 

Важливим завданням, що стоїть перед фірмовою торгівлею, є, насамперед, 

розвиток мережі фірмових магазинів, які повинні допомогти вирішити ряд 

важливих проблем, що стоять перед підприємством, основною з яких є 

підвищення рівня культури торгівлі. Фірмові магазини повинні забезпечувати 

високу культуру обслуговування клієнтів на основі сучасних технологій, 

сучасних рівень технічного рівня обладнання торговельно-технологічних 

процесів та наукова організація праці, широке використання вітчизняного та 

зарубіжного досвіду. Магазини повинні розташовуватися в приміщеннях, які 

своїми планувальними рішеннями дозволяють забезпечити реалізацію 

раціональних торговельно-економічних процесів [3]. 

Ефективність функціонування фірмової торгівлі залежіть від виконання 

ряду базових умов, а саме: 

1) застосування найсучасніших методів торгівлі та висока культура 

обслуговування клієнтів, надаючи їм максимальну зручність при найменшому 

терміні покупки (організація продажу товарів методом самообслуговування, за 

моделями, споживчими комплексами, розширення та підвищення якості 

додаткових послуг, що надаються покупцям у магазинах); 

2) раціональне використання торговельних площ, покращення техніки 

продажу товарів, застосування технологічного і холодильного обладнання, 

запровадження засобів механізації, які забезпечують зменшення ручної праці; 

3) широкий, стійкий асортимент товарів і безперебійна торгівля ними [5, 6]. 

Таким чином, поширення торговельних мереж в Україні позитивно 

впливає на розвиток економіки та конкуренції. Торговельні мережі, як особлива 

форма концентрації та централізації ресурсів та управління, надають 

можливості для досягнення переваги великомасштабного виробництва та 

співіснування різних розмірів торгівлі формати в роздрібній торгівлі. Фірмова 

торгівля являє собою господарську діяльність у сфері роздрібної торгівлі 

споживчими товарами, виробленими вітчизняними промисловими 

підприємствами та їх економічними об'єднаннями. Впровадження фірмової 
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торгівлі має ряд переваг і дозволяє розширити можливості для маркетингової 

роботи з вивчення попиту споживачів, швидко реагувати на зміни потреб 

цільового сегмента ринку, стимулювати продажі та компенсувати сезонні 

коливання попиту на продажі. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ 

Розглянуто стан виробництва соняшникової олії в Україні, структуру її 

експорту. Визначено, що переважна кількість експортованої продукції – це 

олія нерафінована. Висвітлено перспективні напрями розвитку олійно-жирової 
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галузі України, а саме виробництво високоолеїнової сирої соняшникової олії, що 

дасть змогу покращити стратегію розвитку даної галузі.  

Ключові слова: олійно-жирова галузь, соняшникова олія, виробництво олії, 

експорт олії, високо олеїнова соняшникова олія. 

Олійно-жирова галузь є однією з провідних у харчовій промисловості, яка 

є структурним підкомплексом АПК і являє собою досить економічно 

розвинену, сформовану, постійно функціонуючу систему. Стратегічне значення 

олійного виробництва підтверджує його перспективність. Олійно-жирова 

галузь займає одне з провідних місць у формуванні внутрішнього ринку 

продовольства та структурі валютних надходжень, є однією з 

бюджетоформуючих галузей аграрного сектора з потужним експортним 

потенціалом, яка динамічно розвивається [2]. 

Нині олійно-жировий комплекс України є єдиним сектором аграрного 

виробництва, де завдяки запровадженню економічних заходів регулювання 

ринку встановлено баланс економічних інтересів держави, 

сільськогосподарської та переробної сфер виробництва і внутрішнього 

споживача. Слід зазначити, що природо-ресурсний потенціал повністю 

задовольняє потребу в природних ресурсах, потрібних для безперебійного 

функціонування структурних елементів олійно-жирової промисловості, а саме: 

родючими ґрунтами, достатніми водними ресурсами та сприятливими 

кліматичними умовами [1].  

Мета статті полягає в дослідженні сучасного стану та тенденцій розвитку 

вітчизняного ринку соняшникової олії, особливостей його динаміки в умовах 

глобальних трансформацій. 

Дослідженням проблем олієжирового комплексу та окремих аспектів 

ефективності його функціонування і розвитку займаються В.І. Бойко,  

О.Г. Волощук, В.М. Гаврилюк, О.Г. Дерев’янко, М.В. Калінчик, С.П. Капшук, 

A.А. Побережна, М.В. Присяжнюк, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак та ін.  

Основу формування ефективності виробництва продукції олійно-жирової 

промисловості становлять насамперед його результати. Одним з основних 
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показників господарювання є обсяги переробки насіння олійних культур. 

Переробкою насіння олійних культур в Україні (за даними Державної служби 

статистики України) займаються 1200 суб'єктів господарювання. При цьому 

галузь характеризується досить високою концентрацією виробництва: понад 90 

% олії виробляє 51 спеціалізоване підприємство великої та середньої 

потужності [3]. 

Найбільшими виробниками олійно-жирової продукції у Вінницькій області 

є ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» та ТОВ «АВІС», також 

переробкою олієнасіння в області займаються переробні цехи малої потужності 

та олійниці.  

Основною олійною сировиною, що переробляється, традиційно для 

України є насіння соняшнику (табл. 1.).  

Таблиця 1 – Обсяги переробки насіння олійних культур, тис. т 

Показники 
Роки 2018 у 

% до 
2014 

Частка обл. 
у заг. вир-ві, 

2018 р.,% 
2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 
Соняшник 9290,4 8134,6 9120,9 11107,2 10142,0 109 х 
Боби сої 548,6 601,2 664,3 878,0 986,9 179 х 
Ріпак 168,6 223,5 127,0 77,9 224,2 132 х 

Вінницька область 
Соняшник 827,0 843,0 1078,4 1122,6 1089,0 131 10,7 
Боби сої 75,5 111,2 87,1 * * - - 
Ріпак 70,2 96,1 64,7 * * - - 

*Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про 
державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 

За підсумками 2018 року, олійно-жировими підприємствами України 

перероблено 10142 тис. т насіння соняшнику, 986,9 тис. т бобів сої та 224,2 тис. 

т насіння ріпаку. Значних змін обсягів переробки насіння соняшнику протягом 

2014 – 2018 років не спостерігається, зростання відбулося лише на 9%. Значно 

збільшено підприємствами олійно-жирової галузі обсяги переробки бобів сої, 

так у 2018 році бобів сої було перероблено на 79% більше ніж у 2014 році. 

Спостерігається значне збільшення і обсягів переробки насіння ріпаку – з 168,3 

тис. т у 2014 році до 224,2 тис. т у 2018 році або на 32%. Олійно-жирові 
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підприємства Вінницької області переробили у 2018 році 1089 тис. т насіння 

соняшнику, що на 31% більше рівня 2014 року, та становить 10,7% від 

загального обсягу переробки.  

Обсяг виробленої олії – основний результат роботи олієдобувних 

підприємств (рис. 1).  

Рисунок 1 – Динаміка виробництва олії соняшникової нерафінованої 

та її фракцій (крім хімічно модифікованих) в Україні за 2014-2018 рр., млн. т 

Так, за період з 2014 по 2018 рік виробництво цієї продукції зросло з 4,4 

млн.т до 5,1 млн. т, тобто збільшилось на 15,9 %. Початок військових дій на 

сході країни суттєво вплинув на економіку держави, в тому числі і на 

показники виробництва олії. Так, суттєве скорочення відбулося через військові 

дії на території Донецької та Луганської областей, які були в числі лідерів з 

виробництва соняшникової олії. У 2015 році виробництво цієї продукції в 

цілому по Україні в порівнянні з 2014 роком знизилось з 4,4 млн. т до 3,7 млн. 

т, тобто скоротилось на 15,5 %. Починаючи з 2015 року виробництво 

соняшникової олії з кожним роком збільшувалось і до 2017 року досягло 

рекордних 5,4 млн. т, що на 45,9 % більше ніж у 2015 році.  

Соняшникова олія складає вагомий відсоток в експорті товарів. Так, за 

останні кілька років, частка експорту продукції агропромислового комплексу 

зросла вдвічі. Найбільшу вагу в цьому експорті у 2018 році зайняла олія - 4,1 

млрд дол. США. Серед інших товарів, які займають ключові позиції в експорті - 
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зернові культури (кукурудза, пшениця, ячмінь), а також олійні (насіння ріпаку, 

соєві боби) і продукти переробки олійних (макуха соняшникова) (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Найважливіші продукти агропродовольчого експорту 2018 

року, млн дол. США 

 

Близько 95 % виробленої в Україні соняшникової олії експортується. За 

підсумками 2018 року Україна в черговий раз стала світовим лідером з експорту 

соняшникової олії, її частка – 53 %, Росії – 19 %, Аргентини – 7 % (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Основні світові виробники та експортери соняшникової 

олії у 2018 році, млн. т 
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Так, у 2018 році експортовано 5,89 млн. т цієї продукції, що на 30,4% 

перевищує показник попереднього року [5]. Але це в основному сира олія. При 

цьому, сиру олію Україна експортує більш ніж до 100 країн, а рафіновану – до 20. 

Динаміку експорту олії вітчизняними підприємствами за останні 10 років 

характеризують дані табл. 2. 

Таблиця 2 – Обсяги експорту соняшникової олії* вітчизняними 

підприємствами, тис. т 

Роки  Всього 
Країни 
СНД 

Азія Європа Африка Америка 
Австралія 
і Океанія 

2009 2333,8 153,7 629,7 1052,4 478,1 19,7 0,03 
2010 2688,5 273,2 716,5 1175,2 522,8 0,59 0,13 
2011 2333,8 153,7 629,7 1052,4 478,1 19,71 0,03 
2012 3589,6 112,0 699,0 2025,2 736,0 17,22 0,004 
2013 3199,5 108,9 403,3 2181,8 479,1 26,1 0,11 
2014 4339,4 87,5 817,5 2990,9 433,9 7,04 2,65 
2015 3938,5 58,8 744,3 2818,3 303,4 12,2 1,3 
2016 4842,0 44,37 1396,1 3071,2 305,0 21,0 4,0 
2017 5757,3 35,2 1812,1 3615,3 264,1 24,8 5,5 
2018 5585,1 31,4 1359,6 3940,4 195,2 34,9 23,4 

* - товарна позиція (код УКТ ЗЕД 1512000000) включає олії соняшникова, сафлорова 
або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу; 
основна частка припадає на соняшникову олію 

 

За даними табл. 2 видно, що станом на 2018 рік майже 70% (3940,4 тис. т) 

від загального обсягу експорту соняшникової олії поставляється до Європи, на 

другому місці Азія з обсягом 1359,6 тис. т, третьому Африка – 195,2 тис. т. 

Аналізуючи таблицю, також можна сказати, що спостерігається збільшення, у 

порівнянні з 2009 роком, майже в двічі експорту української олії до Азії та 

Америки, проте обсяги поставок до Африки та країн СНД щороку 

зменшуються. 

На рис. 4 графічно відображено динаміку обсягів виробництва та реалізації 

соняшникової олії на зовнішніх ринках.  

На підставі аналізування діаграм, відображених на рис. 4., можна чітко 

відстежити загальну тенденцію збільшення обсягів виробництва та експорту 

олії, водночас їхню нестабільність в окремі періоди. 
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Рисунок 4 – Динаміка обсягів виробництва та експорту олії соняшникової 

 

Однак побудовані лінійні тренди (які характеризуються високим 

коефіцієнтом детермінації) демонструють відсутність різких коливань на ринку 

олії та свідчать про досить стабільний його розвиток протягом досліджуваного 

періоду [17]. Для більш детального дослідження характеру коливань обсягів 

виробництва та експорту соняшникової олії обчислено ланцюгові темпи 

приросту, які наведені на рис. 5.  

 

Рисунок 5 – Темпи приросту обсягів виробництва та експорту 

соняшникової олії 
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Приріст обсягів експорту соняшникової олії спостерігався протягом двох 

років у 2009-2010 рр. та 2016-2017 рр. В решту років чітко простежується 

стрибкоподібний характер обсягів експорту цієї продукції. З рис. 5. видно, що 

амплітуда коливань за аналізований період зменшується, а це дає підстави 

говорити про стабілізацію зовнішнього ринку олії українських підприємств 

олійно-жирової галузі. 2018 рік характеризується близькими значеннями темпів 

приросту обсягів виробництва та експорту олії. Після падіння у 2015 році останні 

два роки (2016-2017 рр.) демонструють майже стабільний приріст обсягів 

виробництва та експорту олії (у 2016 р. вони дорівнювали 18,73 % та 22,94 %, у 

2017 р. – 22,7 % та 18,9 %). 

Слід зазначити, що такі коливання зумовлені не лише економічними 

чинниками, але й значним чином погодними умовами. Тому проблема 

забезпечення стабільного функціонування та розвитку підприємств-виробників 

олії є набагато складнішою, ніж підприємств інших галузей, які не 

використовують сільськогосподарську продукцію [6].  

У 2017-2018 маркетинговому році спостерігається зниження обсягів 

виробництва олії соняшникової нерафінованої на 10 % через зменшення 

валового збору насіння соняшнику урожаю 2017 року та його переробки. Однак 

темп збільшення виробництва олії соняшникової рафінованої становить 101,1 %. 

Згідно з даними Асоціації «Укроліяпром» трьома найбільшими 

виробниками нерафінованої соняшникової олії в Україні за результатами 2017 

року були Європейська транспортна стивідорна компанія, завод якої у 

Миколаєві виробив 352,4 тис. т олії; компанія «Оптимусагротрейд» 

(Запорізький ОЖК) з показником 333,5 тис. т; та Вінницький олійножировий 

комбінат «ViOil», який виробив 296,5 тис. т [4].  

Згідно з експертними оцінками за шість місяців сезону 2018-2019 

маркетингового року на внутрішнє споживання українців надійшли 280 тис. т. 

олії. Купуючи олію, українські споживачі звертають увагу на два фактори, а 

саме ціну товару та наявність бренду. 
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За перше півріччя поточного маркетингового періоду експортовано 2,7 

млн. т олії, що на 5% менше від показника відповідного періоду минулого 

сезону [3].  

Згідно розрахунків OECD-FAO передбачається зростання світового 

споживання рослинних олій до 2026 року ще на 18.1 % або на 33,7 млн. т. Отже, 

експортний потенціал продукції олійно-жирової галузі  і надалі зростатиме [7]. 

Перспективним для українського олійно-жирового комплексу є 

виробництво високоолеїнової сирої соняшникової олії. На світовому ринку 

відмічається недостатня кількість пропозицій, досить високий попит імпортерів 

та зростання премій на цю продукцію. Саме тому розвиток виробництва 

високоолеїнової олії може покращити стратегію розвитку олійно-жирової галузі 

держави. 

Отже, Україна займає перше місце в світі по виробництву соняшника, що 

становить третину світового ринку цієї продукції. Найбільшу вагу займає 

виробництво нерафінованої соняшникової олії. Рафінована складає значно 

менший відсоток. Близько 95% виробленої в Україні соняшникової олії 

експортується. При цьому 90% від загального експорту складає олія 

неочищена, тобто Україна має сировинну орієнтацію експорту, що робить наші 

позиції на зовнішніх ринках уразливими, оскільки попит на сировинні товари є 

непостійним і характеризується значною ціновою мінливістю.  
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЯКІСТЬ ТА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ  

Визначено основні критерії якості, яким повинна відповідати соняшникова 

олія. Розглянуто чинники забезпечення конкурентоспроможності 

соняшникової олії. Сформульовано послідовність дій щодо здійснення оцінки 

конкурентоспроможності соняшникової олії. 

Ключові слова: соняшникова олія, критерії якості, стандартизація, 

сертифікація, конкурентоспроможність, оцінка конкурентоспроможності. 

В сучасних умовах глобалізації економіки та загострення конкурентної 

боротьби на ринку особливо важливого значення набуває проблема підвищення 

рівня якості та конкурентоспроможності продукції. Якість та 

конкурентоспроможність є одними з найважливіших інтегральних 

характеристик, які використовуються для аналізу економіки в цілому, її 

окремих галузей та окремих товаровиробників [1]. 

Перехід України до ринкової економіки, вступ в Світову організацію 

торгівлі, Європейська інтеграція гостро ставить питання якості української 

продукції та наближення їх вимог до світових стандартів. Якість є 
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найважливішим фактором підвищення рівня життя населення, економічної, 

соціальної і екологічної безпеки. Якість та безпека продукції стають основними 

критеріями для сучасного покупця при здійсненні покупки [5].  

Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів» наводиться визначення якості харчового продукту, 

як ступінь досконалості властивостей та характерних рис харчового продукту, 

які здатні задовольнити потреби (вимоги) та побажання тих, хто споживає або 

використовує цей харчовий продукт. Цим Законом передбачено, що державне 

регулювання у сфері безпечності харчових продуктів здійснюється з метою 

захисту життя, здоров’я та інтересів споживачів [3]. 

Одним з основних чинників, що впливає на якість соняшникової олії є 

стандартизація та сертифікація.  

Стандартизація та сертифікація проявляється у вимогах до якості 

продукції, простежуваності якості на усіх ділянках ланцюгу від виробника до 

споживача.  

Використання державних та міжнародних стандартів ІSО дає змогу 

виробникам виробляти та просувати на ринок, як вітчизняний так і 

міжнародний, якісну продукцію. Вітчизняна оліє-жирова продукція повинна 

відповідати вимогам міжнародних стандартів управління якістю ISO 9001, 

управління безпекою харчової продукції HASSP (ISO 22000), екологічного 

менеджменту ISO 14000. Жорсткий контроль показників безпечності та якості 

вхідної сировини і готової продукції повинна забезпечувати акредитована 

лабораторія підприємства-виробника, яка повинна пройти атестацію, згідно з 

положеннями ДСТУ ISO 17025, Національним агентством по акредитації 

України [4]. 

Виробництво якісної олії повинно здійснюватись із застосуванням 

інноваційних технологій, зокрема: впровадження комплексного обладнання для 

забезпечення повного циклу виробництва олії та похідних продуктів; 

застосування в технологіях виробництва олій та жирів нових видів 
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каталізаторів; удосконалення технології екстракції олій; використання відходів 

олійно-жирового виробництва для створення нової продукції [2].  

Оцінка якості продукції може здійснюватись двома шляхами: за 

допомогою сертифікації та атестації. 

Сертифікація позитивного впливає на репутацію підприємства. Але в 

Україні сертифікація і атестація ще недостатньо виконують роль каталізатора 

якості і конкурентоспроможності. Це пояснюється не тільки тим, що вони 

знаходяться на початковій стадії свого розвитку, а й труднощами вітчизняної 

економіки. 

У розвинених країнах світу проблема якості займає провідне місце при 

забезпеченні конкурентоспроможності, створенні нових відносин між 

споживачем і виробником, задоволенні матеріальних потреб, соціальних 

інтересів та духовних потреб суспільства. 

Досвід США, Японії, Німеччини та ряду інших країн доводить, що 

забезпечення якості шляхом управління нею є одним з основних важелів 

вгамування кризи в економіці та забезпечення стійких позиції на світовому 

ринку. 

Якість виступає як головний фактор конкурентоспроможності товару, 

складаючи його «серцевину». При організації системного управління якістю 

підприємство повинно визначити критерії якості. 

Дослідники в даній галузі виділяють п’ять критеріїв якості яким повинна 

відповідати соняшникова олія [2]: 

- відповідність стандарту; 

- відповідність показникам кращих товарів – аналогів; 

-  ступінь точності дотримання всіх виробничих процесів; 

-  відповідність якості вимогам покупців; 

-  відповідність якості платоспроможному попиту. 

На сьогодні досягнення конкурентоспроможності продукції на ринку є 

одним із найважливіших завдань розвитку підприємства нерозривно пов’язане з 
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ефективністю виробництва, забезпеченням випуску необхідної кількості 

продукції і поліпшенням якості вже існуючого асортименту. 

Так, якщо підприємство прагне підтримувати темпи свого розвитку й 

досягати розширення ринку збуту, то воно має постійно дбати про те, щоб 

додавати до набору основних видів своєї діяльності нові й відкидати ті, що не 

відповідають стратегічним цілям такого підприємства.  

Існує п’ять чинників забезпечення конкурентоспроможності продукції: 

 перший чинник відображає рівень якості продукції, її стиль, 

унікальність, гарантії та рівень обслуговування, зручність у використанні;  

 другий чинник – рівень ціни порівняно з іншими конкурентами, 

систему знижок, форми оплати та можливість відстрочки у платежах тощо;  

 третій чинник – форми збуту, стан ринку, систему транспортування та 

складування;  

 четвертий чинник відображає ефективність діяльності маркетингових 

служб, дієвість реклами, використання систем просування товару на ринок 

тощо;  

 п'ятий чинник – кваліфікаційний рівень персоналу підприємства, 

ефективність використання кадрового потенціалу, прогресивність 

управлінської структури та її мобільність тощо (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Чинники забезпечення конкурентоспроможності соняшникової 
олії [5] 
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Випуск конкурентоспроможної продукції – головна вимога ринкової 

економіки. Якість продукції, включаючи новизну, є головним чинником 

утримання позицій на ринку, забезпечення максимального рівня продажів 

виробів [4]. Тільки постійно підвищуючи якість продукції, додаючи їй нові, 

необхідні з урахуванням зміни кон’юнктури ринку властивості та 

характеристики й забезпечуючи одночасно зниження витрат на виробництво, 

можна сподіватися на одержання максимального прибутку. 

Товар являє собою свого роду живий організм, що розвивається в такому 

порядку: зачаття – народження – зрілість – старіння і смерть. За аналогією 

розрізняємо такі етапи типового життєвого циклу товарів: розроблення товару, 

виведення його на ринок, зростання, зрілість, насичення ринку, занепад.  

За допомогою теорії життєвого циклу можна автоматично прогнозувати 

ситуацію для окремого виду продукції. Якщо управління підприємства 

повністю довіриться цій теорії, то на етапі зрілості товар може бути 

позбавлений маркетингової підтримки, щоб кошти, які звільнилися, спрямувати 

на розроблення товару-субституту. Без підтримки маркетингу обсяг продажів 

товару неминуче скоротиться й виникне необхідність форсувати просування на 

ринок товару-субституту без належної його технічної перевірки й ринкових 

випробувань, що в цілому поставить підприємство замість одного успіху перед 

двома невдачами.  

Конкурентоспроможність соняшникової олії визначається сукупністю її 

властивостей, що входять до складу її якостей, важливих для споживача, і 

визначають витрати споживача із придбання та споживання даної продукції.  

Оцінювання конкурентоспроможності починається з визначення мети 

дослідження: якщо необхідно визначити положення даного товару в ряді 

аналогічних, то досить провести їх пряме порівняння за найважливішими 

параметрами; якщо метою дослідження є оцінювання перспектив збуту товару 

на конкретному ринку, то в аналізі слід використовувати інформацію, що 

включає відомості про вироби, які вийдуть на ринок у перспективі, а також 

відомості про зміну діючих у країні стандартів і законодавства, динаміки 
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споживчого попиту. При аналізі слід використовувати ті самі критерії, якими 

оперує споживач, вибираючи товар. За кожною із груп параметрів проводиться 

порівняння, що показує наскільки ці параметри близькі до відповідного 

параметра потреби.  

Аналіз конкурентоспроможності соняшникової олії починається з оцінки 

нормативних параметрів [5]. Якщо хоча б один із них не відповідає рівню, що 

запропонований діючими нормами та стандартами, то подальша оцінка 

конкурентоспроможності продукції недоцільна, незалежно від результату 

порівняння за іншими параметрами. 

Проводиться підрахунок групових показників, які в кількісній формі 

виражають розходження між аналізованою продукцією та потребою за даною 

групою параметрів і дозволяють судити про ступінь задоволення потреби цією 

групою. 

Розраховується інтегральний показник, що використовується для 

оцінювання конкурентоспроможності аналізованої продукції за всіма 

розглянутими групами параметрів у цілому.  

Результати оцінювання конкурентоспроможності соняшникової олії 

використовуються для вироблення висновку про даний товар, а також – для 

вибору шляхів оптимального підвищення конкурентоспроможності 

соняшникової олії, для вирішення ринкових завдань.  

З урахуванням викладеного можна сформувати наступну послідовність дій 

щодо здійснення оцінки конкурентоспроможності соняшникової олії:  

 вибір конкуруючої продукції для зіставлення;  

 збір ринкової інформації;  

 формування еталона для зіставлення;  

 розрахунок відносних значень факторів;  

 оцінка вагових коефіцієнтів параметрів;  

 розрахунок інтегрального показника абсолютної ринкової 

конкурентоспроможності [5].  
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На першому етапі здійснюється вибір конкуруючої продукції для 

зіставлення. Потім здійснюється збір інформації про досліджувану продукцію 

та конкуруючі види продукції. Далі провадиться формування еталона 

зіставлення. Оскільки досліджується конкурентоспроможність конкретного 

виду продукції на конкретному ринку, то й еталонний вид продукції повинен 

мати не вигадані «ідеальні» характеристики, а відображати позитивні сторони 

всіх видів продукції, дійсно представлених на ринку. Потім обчислюються 

відносні значення факторів, але вже порівняно з еталонною продукцією. І 

тільки після цього здійснюється оцінка вагових коефіцієнтів параметрів.  

Після проведення оцінки керівництвом підприємства приймається 

відповідне управлінське рішення, наступний крок до «просування» продукції на 

ринки.  

Таким чином, лише глибокий аналіз конкурентоспроможності продукції як 

економічної категорії та показника економічної діяльності надасть можливість 

підприємству вирішити стратегічне завдання щодо «просування» продукції на 

ринку. Незважаючи на те що під конкурентоспроможністю продукції розуміють 

комплекс її споживчих і вартісних (цінових) характеристик, які визначають її 

успіх на конкурентному ринку, продукція є результатом виробничо-

господарської діяльності підприємства.  
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СТАН РИНКУ СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ 

У статті досліджено теоретичні аспекти розвитку ринку слабоалкогольних 

напоїв України. Проаналізовано сучасний стан вітчизняного ринку 

слабоалкогольних напоїв, в якому показана структура ринку слабоалкогольних 

виробів, обсяги виробництва слабоалкогольних напоїв в Україні у 2018-2019рр. 

Надана структура експорту та імпорту безалкогольних напоїв України в 

натуральному та вартісному виразі.  

Ключові слова: слабоалкогольні напої, ринок, імпорт, експорт. 

Ринок слабоалкогольної продукції, на відміну від інших галузей 

економіки, має сприятливі перспективи розвитку. Україна має значний 

ресурсний потенціал. Але на даний час він переживає не найкращі часи, 

оскільки спостерігається поступове зниження обсягів виробництва і реалізації 

даної продукції як у Вінницькій області, так і в Україні в цілому. Скорочення 

підприємств, нестабільна економічна ситуація, низка інших факторів 

спричинили уповільнення розвитку даної галузі. Ось чому доцільно провести 

аналіз ринку слабоалкогольної продукції. 

До слабоалкогольних напоїв відносять різні напої, такі як джин-тонік, ром-

кола, бірмікси, шейки, сидр, енергетичні напої, молочні коктейлі та т.п. [4]. До 

слабоалкогольних напоїв також відносять і пиво, масштаби споживання якого 
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значно перевершують масштаби споживання всіх позицій категорії 

слабоалкогольних напоїв, і тому пиво виділяють в окрему категорію напоїв [5]. 

Проблемами та тенденціями розвитку ринку слаболкогольної продукції 

займалося багато вчених, зокрема, А.М. Кушніренко, О.А. Круглова,  

С.В. Фертюк, Н.М. Обіюх, В.А. Голян, І.О. Шаповалова, А.О. Заїнчковський. 

Однак мало уваги приділено розвитку саме цієї галузі взагалі. 

Метою даної статті є дослідження стану ринку слабоалкогольних напої в 

Україні, пошук проблем та шляхів їх вирішення. 

У 2017-2019 роках, асортимент світлих видів пива значно розширився і 

майже кожний пивзавод розробляє свій вид, хоч відомі і традиційні: Оболонь, 

Золотий колос, Слов'янське, Галицьке, Подільське, Переяславське, Янтарне та 

ін. Слабоалкогольний бум в Україні був зафіксований приблизно півтора-два 

роки тому. Чи то під впливом європейської моди, де слабоалкогольний ринок у 

великій шані, чи то завдяки зростанню доходів населення, але українці почали 

досить активно споживати «слабкі градуси» у напоях, змусивши виробників 

звернути на сегмент пильну увагу.  

Минулий рік засвідчив, що потенціал українського ринку 

слабоалкогольних коктейлів був переоціненим. У багатьох компаній суттєво 

знизилися обсяги продажу, інші зменшили темпи виробництва, треті взагалі 

пішли з ринку, зосередившись на перспективніших для себе сегментах. Продаж 

пива в Україні за підсумками минулого року становив понад 170 млн. дол., що 

у півтора десятка разів більше, ніж споживання слабоалкогольних коктейлів. 

Якщо цього року прогнозовані темпи приросту споживання пива 

становлять 5-10 %, то щодо слабоалкогольного ринку експерти не прогнозують 

навіть 5 % зростання [2]. 

В Україні пиво більше п'ють чоловіки, ніж жінки (75,5 %. і 46,5 % 

відповідно). Залежно від віку, споживачів пива найбільше налічується у віковій 

категорії від 20 до 29 років (69,9 %), і найменше – у віці від 50 до 59 років (48 

%). За територіальним розподілом найбільше вживають пиво в північних 

областях – 63,5 % і найменше на півдні – 53,8 %. Залежно від рівня достатку в 
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родині, частіше набувають пиво люди з високим рівнем доходу (64,7 %), 

найрідше – люди з доходом нижче середнього (54%). Найбільше пиво п'ють в 

обсязі 0,5 літра (50,2 %), найменше – в обсязі 2-3 літри (3 %) і більше 3х літрів 

(0,7 %) [2].  

На думку аналітиків алкогольного ринку, слабоалкогольні коктейлі є 

третім рівнем еволюції культури споживання алкогольних напоїв. Перший – 

перевага міцного алкоголю в структурі уподобань споживачів. Другий – 

зростання ринку пива, на зміну якому приходять стагнація пивної галузі та 

збільшення споживання слабоалкогольних і енергетичних коктейлів. Нині 

ринок, як зазначають більшість експертів, перебуває на третьому рівні еволюції [3]. 

У зв'язку з пропагандою здорового способу життя однією з тенденцій буде 

зростання споживання функціональних напоїв і, як наслідок, зменшення частки 

слабоалкогольних напоїв. Альтернативою для компаній може стати розширення 

асортименту і пропонування ними вітамінізованих соковмісних напоїв. Ринок 

слабоалкогольних напоїв відрізняється високим рівнем конкуренції світових 

лідерів без тенденцій до зниження, тому можна очікувати лише збільшення 

маркетингових бюджетів на ньому. 

Таблиця 1 – Динаміка обсягів експорту, імпорту та 

зовнішньоторговельного сальдо пива в Україні 2017-2019 р.р, [2] 

Показники Роки 
2017 2018 2019 

Імпорт 1450 1685 1850 
Експорт 3620 4010 5210 
Сальдо 2170 2325 3360 

 

Експортом слабоалкогольних напоїв з України займається 11 компаній, і 

тільки одна з них експортує продукцію на постійній основі. Більшість 

українських виробників постійно шукають нових торгових агентів за кордоном, 

з якими укладають угоди на невеликі суми і з перспективою на подальшу 

співпрацю [1]. 

Згідно даних у табл. 1, відзначимо, що експорт зовнішньоторговельного 

сальдо пива в Україні у 2017 році був 2170 млн. дол. США., а у 2019 році зріс 
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до 3360 млн. дол. США. Українські виробники пива у 2018-му році 

експортували до ЄС 11 млн літрів пива, що становить 3% від загального обсягу 

пива, завезеного до Євросоюзу з інших країн. Також імпорт 

зовнішньоторговельного сальдо пива в Україні, значно зріс, якщо у  2018 році  

1450  млн. дол. США, то у  2019 році  1850 млн. дол. США., а це на 17,9% 

більше ніж у минулому році. 

Серед імпортованого пива країни-члени ЄС віддавали перевагу 

мексиканському пиву (211 мільйон літрів або 52 % імпортного пива у 2018 

році). При цьому Мексика випередила Сербію – 48 мільйонів літрів (12 %), 

США – 39 мільйонів літрів (10 %), Білорусь – 23 мільйони літрів (6 %), – 16 

мільйонів літрів (4 %), Україну - 11 мільйонів літрів (3 %), Росію – 10 мільйонів 

літрів (3 %) і Тайвань – 9 мільйонів літрів (2 %) – про це свідчать дані 

Євростату. 

Німеччина
29%

Велика 
Британія

20%
Польща

15%

Нідерладни
14%

Іспанія
13%

Бельгія
9%

 

Рисунок 1 – Частка найбільших виробників пива країн-членів ЄС [6] 

 

З наведеного (рис. 1), бачимо що найбільшим виробником пива є 

Німеччина – 8,1 млрд. літрів (29 % загального виробництва в ЄС) [6]. За 

Німеччиною розташувалися Велика Британія – 5,6 млрд. літрів (20 %), Польща 

– 4,0 млрд. літрів (15 %), Нідерланди – 3,9 млрд. (14 %), Іспанія – 3,6 млрд. 

літрів (13 % ) та Бельгія – 2,4 млрд. літрів (9 %). У 2019 році було поставлено  

до України 42 тисячі 233 т пива на 51,23 млн. дол., що на 30 % більше, ніж в 

2018 році. 
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Більше 90 % пива в країні українського виробництва. Виробники майже 

повністю забезпечують споживача, тому імпортного пива у нас значно менше. 

Імпортне пиво коштує дорожче, тому програє в конкуренції, але на нього все ж 

є попит [3]. 

Вітчизняний ринок слабоалкогольних напоїв налічує понад 400 сортів і 

видів пива, 90 % яких виробляють три великих мультибренди AB InBev, 

Carlsberg Ukraine і «Оболонь». Чималу частку ринку також займають: Альянс 

Efes і SABMiller, Альянс ППБ і Oasis CIS. 

Основні виробники на ринку пива України є: ПАТ «Сан ІнБев Україна» 

(ТМ «Чернігівське», «Bud», «Янтар», «Рогань», «Stella Artois», «Staropramen», 

«Beck's» і ін.); Carlsberg Ukraine (ТМ «Львівське», «Славутич», «Арсенал», 

«Tuborg», «Holsten», «Carlsberg» та ін.); «Оболонь» (ТМ «Оболонь», «Hike», 

«Carling», «Zibert», «Zlata Praha», «Жигулівське», «Охтирське» і т.д.); Efes 

Ukraine (ТМ «Сармат» і «Velkopopovický Kozel»); «Перша приватна броварня» 

(ТМ «Галицька корона», «Жигулі Барне», «Закарпатське», Stare Misto і ін). 

Лідерами серед торгових марок є «Carlsberg» (19,4 %), «Балтика» (13,2 %) і 

«Львівське» (8,3 %). 

Таблиця 2 – Структура виготовлення пива в Україні в натуральному 

та вартісному виразі у 2017-2019 рр. 

№ Найменування 2017 р. 2018 р. 2019 р. 
Відхилення 
до 2019 року 

1 Пиво Темне 4,98 4,18 11,9 7,01 
2 Пиво безалкогольне  7634,1 10275,5 11716,8 4082,7 
3 Пиво Світле  4146,7 6648,5 8662,6 2014,1 

 

Слабоалкогольні напої є частиною людської культури вже протягом 

багатьох років. Споживання таких напоїв в невеликих кількостях може 

допомогти людям відчувати себе спокійно і, можливо, навіть зробить їх більш 

товариськими. Але якщо споживати їх у великій кількості, то це може 

призвести до сп’яніння або отруєння. Ця проблема є досить актуальною на 

сьогоднішній час в нашій державі. 

Основна проблема, що спостерігається на ринку слабоалкогольних напоїв 

– це зниження їх споживання в розрахунку на одного споживача, останнім 
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часом під впливом негативних політичних та економічних факторів в країні. 

Але незважаючи на негативну тенденцію зменшення обсягів виробництва та 

реалізації слабоалкогольної продукції, даний ринок має значні ресурси та 

перспективи для подальшого розвитку:  

– індустрія слабоалкогольних напоїв консолідується навколо сильних та 

великих компаній-виробників та брендів. Тому такі підприємства мають більше 

можливостей для здійснення експортної діяльності; 

– у зв’язку з пропагандою здорового способу життя, виробникам 

безалкогольних напоїв слід активізувати виробництво функціональних напоїв 

та відповідно скоротити частку виробництва солодкої газованої води. В якості 

альтернативи можна розглядати розширення асортименту вітамінізованих 

соковмісних напоїв підвищеної біологічної цінності; 

– дешеві напої починають втрачати позиції, оскільки на перший план 

виходить якість. Тому підприємствам з метою формування та розвитку 

експортного потенціалу доцільно переглянути співвідношення ціна-якість.  

Ринок слабоалкогольних напоїв відрізняється від інших ринків високим 

рівнем конкуренції світових лідерів без тенденцій до зниження попиту, тому 

слід очікувати лише збільшення маркетингових бюджетів та досліджень на 

ньому.  
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