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СУЧАСНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА
БЕЗПЕКИ
УДК 687.073(477)(045)
О. М. Александрова
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РИНКУ ОДЯГУ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано стан ринку одягу в Україні, розкрито його проблеми
на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки, розглянуто можливі
варіанти виходу зі складної ситуації та забезпечення подальшого розвитку.
Ключові слова: легка промисловість, швейна галузь, продукція, одяг, ринок
одягу.
Швейні підприємства України знаходяться у край важкому становищі.
Вирішення сучасних проблем потребує комплексного розв‘язання як з боку
держави, так і самих підприємств. Тому актуальним є питання аналітичної
оцінки ринку одягу України з метою визначення розвитку швейних
підприємств, зокрема, і легкої промисловості в цілому.
Питаннями розвитку швейної промисловості України, її ролі в економіці,
займалися багато економістів та вчених. Однак сьогоднішній стан вітчизняних
підприємств все ще залишається невирішеним. Тому виникає необхідність
подальшого дослідження впливу життєвого циклу товару на підвищення
конкурентоспроможності підприємства, а також стабільне виробництво
продукції.
Питаннями оцінки економічного стану легкої промисловості, підвищення
конкурентоспроможності

швейної

продукції,

прогнозування

подальшого

розвитку ринку одягу займалася велика когорта вчених та практиків, серед яких
слід відзначити роботи Азоєва Г.Л., Геєця В.М., Войнаренка М.П., Нижника
В.М., Орлова О.О., Градова А.П.,. Гончарова Ю., Звягінцева Ю., Ромусіка Я. та
багатьох інших.
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Станом на 01 січня 2013 року в Україні функціонувало 9935 підприємств
легкої промисловості (9790 – із статусом юридичної особи, 145 – без статусу
юридичної особи), з них у текстильній - 2456 од., з виробництва готового одягу
і хутра - 5997 од. [6]. Слід зазначити, що за роки незалежності легка
промисловість України зазнала значної трансформації, а підприємства галузі реорганізації, і, як наслідок, практично всі підприємства легкої промисловості
приватизовані, а ті, що знаходяться у державній власності, становлять менше
1% від загальної кількості.
Динаміка індексів промислового виробництва легкої промисловості
України за 2008-2014 роки представлена в табл. 1.
Таблиця 1
Індекси промислового виробництва легкої промисловості України у
2008-2014 роках (у % до попереднього року) [5, 6, 7]
Показники
Легка промисловість, в т.ч.:
текстильне виробництво;
виробництво одягу, хутра та
виробів з хутра
*січень-листопад

2008
89,4

2009
74,2

2010
108,9

Роки
2011
107,7

88,2

72,0

109,5

108,6

2012
94,7

2013
93,8

2014*
-

97,4

-

96,1

За даними таблиці можна зробити висновок, що впродовж 2008-2009 років
у галузі спостерігалася стійка тенденція до зниження темпів виробництва
внаслідок негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України
загалом та на діяльність підприємств легкої промисловості зокрема. Вже у 2010
році відбувається стабілізація економічного стану в країні і, відповідно,
зростання обсягів виробництва легкої промисловості на 34,7 % (в т.ч.: у
текстильному виробництві; виробництві одягу, хутра та виробів з хутра на
37,5%). З 2011 року знову намітився спад виробництва, основною причиною
якого, на нашу думку, є низька ефективність підприємств легкої промисловості.
Товари, які випускаються вітчизняними підприємствами галузі, значно
поступаються імпортним за якістю, кількістю та ціною.
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Для більш детального дослідження стану легкої промисловості необхідно
розглянути динаміку виробництва у розрізі основних видів продукції, зокрема
одягу (табл. 2).
Таблиця 2
Виробництво основних видів продукції легкої промисловості у 20082014 роках [5, 6, 7]
Основні види продукції
Тканини, млн. м2
Білизна постільна, млн шт.
Пальта, напівпальта, накидки, плащі,
куртки теплі та вироби аналогічні
чоловічі та хлопчачі, тис. шт.
Пальта, напівпальта, накидки, плащі,
куртки теплі та вироби аналогічні жіночі
та дівчачі, тис. шт.
Костюми чоловічі та хлопчачі, тис. шт.
Костюми жіночі та дівчачі, тис. шт.
Піджаки та блейзери, куртки типу
піджаків, джемпери та вироби аналогічні
чоловічі та хлопчачі, тис. шт.
Жакети та блейзери, піджаки, куртки
типу піджаків, джемпери та вироби
аналогічні жіночі та дівчачі, тис. шт.
Сукні та сарафани жіночі та дівчачі, тис.
шт.
Светри,
джемпери, пуловери, жилети та
вироби аналогічні трикотажні
машинного чи ручного в'язання тис. шт.
Одяг верхній трикотажний, тис. шт.
Трикотаж спідній, млн шт.
Пальта і напівпальта, шуби з хутра
натурального, тис. шт.
*січень-листопад

Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
109 86,8 88,2 89,0 105,7 86,0 69,3
12,4 9,2 11,5 11,2 10,3 8,8
8,5

376

399

424

378

362

471

425

2512 1783 1874 1742 1525 1433 1159
1000 632 515 593 486 385 283
496 318 410 325 300

1081

782

878

806

837

724

2527 2036 1802 1912 1834
1183
1046 1340 1293 1729 1696 1401 1243

2341 1474 1668 1598 1491 1109
4421 3119 3897 2909 3022
22,7 16,8 22,5 28,8 27,6 27,7
8,6

6,7

7,4

7,2

868
18,7

8,4

Можна стверджувати, що це відбулося, в першу чергу, в результаті впливу
на економіку України світових кризових явищ. Упродовж 2010-2012 pоків
ситуація в легкій промисловості дещо поліпшилася, але говорити про стале
нарощування обсягів виробництва основних видів продукції та ефективний
розвиток легкої промисловості ми не можемо, оскільки спостерігається значне
коливання у динаміці досліджуваних показників.
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Також слід звернути увагу на скорочення виробництва готового одягу. Так,
протягом 2011-2014 років (табл. 3) обсяг виробництва костюмів чоловічих та
хлопчачих скоротився у 2,1 рази; костюмів жіночих та дівчачих - на 67,2%;
пальт, напівпальт, накидок, плащів та ін. чоловічих – на 28,7%, жіночих - на
65%; светрів, джемперів, пуловерів, жилетів та ін. - на 77,8%. Багато в чому це
результат

переповнення

внутрішньому

ринку

одягу

більш

дешевими

імпортними товарами, а також товарами «секонд-хенд».
Таблиця 3
Виробництво основних видів одягу в Україні у 2011-2014 роках [7, 11]
Основні види одягу
Пальта, дощовики, на півпальта, накидки, плащі,
анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі,
включаючи лижні та вироби подібні, крім трикотажних,
чоловічі та хлопчачі, тис. шт.
Костюми та комплекти, крім трикотажних, чоловічі та
хлопчачі, тис. шт.
Пальта, дощовики, на півпальта, накидки, плащі,
анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі,
включаючи лижні та вироби подібні, крім трикотажних,
жіночі та дівчачі, тис. шт.
Костюми та комплекти, крім трикотажних, жіночі та
дівчачі, тис. шт.
Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис. шт.
Одяг верхній трикотажний, млн. шт.

2011

Роки
2012
2013

2014

547

470

521

425

600

494

418

283

1912

1688

1476

331
1729
3,3

307
1709
3,0

198
1580
3,0

Трикотаж спідній, млн. шт.
Светри, пуловери, карди гани, жилети та вироби
подібні, трикотажні та в‘язані, млн. шт.

29,0

28,2

28,8

1159
Немає
даних
1243
Немає
даних
18,7

1,6

1,5

1,2

0,9

З економічного погляду, легка промисловість могла б вирішити проблему
зайнятості населення. У ній зайнято 3,4% промислового персоналу, проте
негативною тенденцією є подальше скорочення кількості працюючих в галузі.
Тільки за 2012 рік чисельність працюючих у легкій промисловості скоротилася
на 3% і на кінець року становила 92,2 тис. осіб, в тому числі в текстильній
промисловості, виробництві одягу та хутра - 72,5 тис. осіб, у виробництві шкіри
і взуття - 19,7 тис. осіб [5]; на кінець 2013 року у текстильному виробництві,
виробництві хутра та виробів з хутра, виробництві шкіри, виробів зі шкіри та
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інших матеріалів працювало 78,9 тис. осіб [6], а у листопаді 2014 – 72,3 тис.
осіб [7]. Низький рівень привабливості підприємств легкої промисловості
зумовлений тим, що середньомісячна заробітна плата на підприємствах легкої
промисловості значно нижча, ніж в середньому по промисловості: у 2012 році:
1731 грн. у текстильному виробництві; виробництві одягу, хутра та виробів з
хутра; 1830 – у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів проти
3500 грн. – у промисловості [5]. У 2013 році середньомісячна зарплата у
текстильному виробництві; виробництві одягу, хутра та виробів з хутра;
виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів складала 1868 грн.
проти 3763 по промисловості [6], а у листопаді 2014 відповідно 2317 проти
4078 грн. [7].
На нашу думку, серед основних факторів, що гальмують розвиток легкої
промисловості в Україні, необхідно виділити такі: вичерпність галузевої
сировинної бази в Україні; низька продуктивність праці; низька якість
продукції;

дефіцит

власних

фінансових

ресурсів;

важкодоступність

довгострокових кредитів; вищі, порівняно зі світовим рівнем, витрати на
виробництво

і

відповідно

високі

ціни

на

продукцію;

низька

конкурентоспроможність продукції у порівнянні з імпортними товарами;
переповнення внутрішнього ринку товарами групи «секонд-хенд»; низький
рівень інвестицій у розвиток галузі; технічна та технологічна застарілість
обладнання, значний рівень зносу основних засобів; низька купівельна
спроможність

населення;

низький

рівень

інвестиційної

привабливості

підприємств легкої промисловості.
Дослідження проблем розвитку легкої промисловості України показує, що
той стан, у якому знаходиться галузь, є вкрай небезпечним. Змінити скрутну
ситуацію, в якій опинилася легка промисловість, можливо тільки за наявності
комплексної державної стратегії розвитку.
В Україні прибутково функціонує та нарощує обсяги виробництва велика
кількість фабрик одягу, серед яких: «Веснянка» (трикотажний одяг та білизна),
«Швея» (жіночі вироби і чоловічі сорочки), «Шахтерский трикотаж» (для
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білизни) та інші. Серед українців користуються популярністю товари таких
брендів, як: Arber (чоловічі костюми), Михаил Воронин (чоловічі костюми),
Анна Бублик, Лілія Пустовіт, Оксана Караванська, Ірина Каравай, Андре Тан
(естрадний та повсякденний одяг) тощо. Вони виготовляють продукцію, яка
часто не відповідає тенденціям моди, однак за ціною та якістю не поступається
закордонній. Проте, українські споживачі надають перевагу іноземному
товарові (табл. 4). Для подолання цієї проблеми необхідне сприяння розвитку
діяльності молодих дизайнерів.
Таблиця 4
Частка продажу одягу українського виробництва від загальної кількості
реалізованої продукції легкої промисловості, % [3]
Найменування
Одяг та білизна з тканин
Трикотаж верхній та білизняний

2007

2008

2009

2010

2011

2012

23,5
16,9

19,8
16,0

18,7
12,0

16,6
9,8

15,4
12,6

10,7
10,4

Українська галузь легкої промисловості має досить непоганий потенціал
для позитивних змін за рахунок фінансового або податкового стимулювання з
боку Уряду.
Відповідно до Податкового Кодексу України з 01 квітня 2011 p.
підприємства легкої промисловості, які працюють за давальницькими схемами,
звільнені від сплати податку на прибуток на 10 років [9]. Це означає, що
приблизно 80% іноземних фірм мають можливість постачання сировини,
дизайнерських розробок, обладнання на 90% (понад 300) вітчизняних швейних
фабрик.

У такий

представництв

на

спосіб

вони, не започатковуючи

території

України

(через

виробництва або

складність

процедури),

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 ввозять за на багато вищими цінами [4].
Таким чином, надання такої пільги на податок не підтримало вітчизняного
виробника, а, навпаки, простимулювало співпрацю підприємств з іноземними
компаніями [9].
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Для

того,

щоб

переорієнтувати

українського

виробника

легкої

промисловості на вітчизняний ринок та вивести з тіньової діяльності, необхідно
докласти велику кількість зусиль, передусім на державному рівні: створення
матеріальних стимулів для відтворення конкурентоспроможності; забезпечення
торговими

площами

шляхом

введення

обов'язкового

квотування

для

торговельних центрів та мультибрендових магазинів щодо представлення
певної кількості товарів національних виробників, що за досвідом західних
ринків має бути прописано законодавчо [1].
Уряд

країни

планує

протягом

наступних

2

років

модернізувати

підприємства легкої промисловості як пріоритетного напряму економіки.
Вітчизняний виробник не може конкурувати з дешевою імпортною
продукцією, якою перенасичений ринок. За оцінками Асоціації «Укрлегпром»,
ринок одягу України насичений продукцією підприємств Європи та країн
Сходу (китайського та турецького виробництва) (рис. 1.1). Імпортерові ПДВ
відшкодовується за кордоном, а в Україні при ввезенні продукції сплачує
тільки 10% від вартості (за так званими «сірими» схемами). В результаті різниці
при сплаті ПДВ оптовому торговцю вигідніше купувати імпортний, а не
український, одяг. Митна вартість одягу є заниженою: в середньому чоловічий
костюм можна ввезти в країну за 3,27 дол. США, жіночий костюм - 3,17 дол.
США.

Рис. 1. Структура ринку одягу України за країнами виробництва
продукції [1]
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В Україні купувати брендовий одяг за ціною 8-10 дол. США не можна.
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

купити,

розпродаються на складах (так званих аутлетах) під містом за цінами з
мінімальною націнкою.
За результатами дослідження Соціологічної групи «Рейтинг» [10]
встановлено, що:
1) кожна шоста українська родина витрачає на одяг до 100 грн. на місяць;
кожна четверта - від 100 до 300 грн.; кожна п'ята - від 300 до 500 грн. тощо;
2) 19% опитаних здійснюють купівлю одягу щомісяця, 41% - 1-2 рази на
сезон, 27% - 1-2 рази на рік, 13% - рідше, ніж раз на рік;
3) найактивнішими у купівлі одягу є населення Заходу та Півночі (перш
за все у м. Києві), менш активні - Сходу України;
4) працюючі респонденти у 1,5 рази частіше купують одяг, ніж безробітні,
серед яких активними є студенти і домогосподарки. Частота купівлі товарів
легкої промисловості, зокрема одягу, залежить від освіти респондента - чим
вища, тим частіше;
5) неодружені респонденти є активнішими щодо купівлі одягу порівняно з
одруженими, які, у свою чергу, вважаються активнішими, ніж розлучені;
6) 49% українців купує одяг на ринках, що характерно для населення всіх
регіонів; 30 - у невеликих магазинах; 14 - в універмагах і супермаркетах; 5 - у
брендових магазинах; по 1% - через Інтернет і за кордоном;
7) 42% опитаних не звертає увагу на країну виробництва одягу. Така
відповідь є поширеною серед населення Сходу та Півдня України. На Заході
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висувають вищі вимоги до купівель одягу, тому серед них популярнішими є
товари з Польщі та Західної Європи;
8) серед респондентів, яким не байдужий виробник, 25% надають
перевагу купівлі одягу з Туреччини, 21 - Польщі, 20 - Китаю, по 10 - України та
країн Західної Європи, 9 - Росії, 5% - інших країн;
9) серед причин ігнорування товарів вітчизняного виробництва 30%
респондентів назвали відсутність або невелику кількість місць продажу, 22 невідповідність критеріїв «ціна-якість», 20 - низьку якість, 16 - вузький
асортимент, 12% - невідповідність тенденціям моди;
10) третина українців купує українські товари легкої промисловості, в т.ч.
одяг, для того, щоб підтримати вітчизняного виробника, 27% цінує якість, 16 широту асортименту і лише 4% вважає їх такими, що відповідають
дизайнерським трендам [10].
Відпускна вартість товару в іноземного роздрібного продавця буде вищою
за закупівельну на 20-40%, в той час як українські її подвоюють. В умовах
кризи для населення важливішим є критерій ціни, а не якості одягу, що
потрібно враховувати при ціноутворенні.
Часто можна зіштовхнутися із непрофесійним персоналом, який, до того ж,
є не обізнаним у психологічних техніках здійснення продажу одягу: привернути
увагу клієнта першим контактом - фразою, враженням; у розмові зацікавити та
сформувати бажання здійснити купівлю шляхом надання аргументації щодо
наявності переваг над затратами, допомогти з вибором і т.д. З метою
попередження

цього

підприємство

повинно

наймати

кваліфіковані

та

досвідчені кадри або покращувати підготовку існуючих за рахунок тренінгів.
Для заохочення працівників в роботі доцільно розробляти певну систему
мотивацій. Найпростішим її різновидом є тарифно-преміювальна оплата праці,
коли розмір заробітної плати безпосередньо залежить від обсягів здійснених
продажу.
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Розглядаючи можливі варіанти виходу зі складної ситуації та забезпечення
подальшого розвитку, необхідно звернути увагу на те, що для більшості
вітчизняних швейних підприємств (особливо тих, що відчувають фінансові
труднощі) у найближчій перспективі основними завданнями має стати
вирішення проблеми щодо завантаження виробничих потужностей, здійснення
комплексних заходів, спрямованих на скорочення витрат і зниження
собівартості продукції та активний пошук нових форм співпраці як із
закордонними, так і вітчизняними компаніями. Для підприємств, які мають
достатній обсяг оборотних коштів і непоганий досвід роботи на вітчизняному
ринку, найперспективнішим є розширення власної присутності на ньому,
завдяки спрямуванню основних зусиль на подолання скептичного ставлення до
вітчизняної продукції й поступового розширення попиту на неї серед
українських споживачів, забезпечення її конкурентоспроможності, розвитку
нових ринкових сегментів [2].
Успішність та конкурентоспроможність підприємства залежить від
конкурентоздатності продукції, а конкурентоздатна продукція, в свою чергу,
залежить від вивчення попиту при створенні нової моделі одягу, а саме:
вивчення споживачів і їх вимог, світові тенденції тощо.
На внутрішньому ринку підприємства швейної промисловості, які мають
мобільні конструкторські цехи, сучасні розкрійні та швейні цехи, маркетингову
службу, за достатніх обігових коштів можуть слідкувати за життєвим циклом
товару і вчасно в момент дозрівання товару вже запровадити нові розробки, що
можуть згодом безболісно замінити застарілі моделі на нові. Приймаючи
рішення,

конструктор

повинен

врахувати

економічну

ефективність

впровадження виробу на виробництві. Для цього аналізують переваги та
недоліки, тим самим зберігають конкурентоспроможність та уникають спаду
виробництва.
Основними

перспективами

підвищення

конкурентоспроможності

та

ефективного розвитку підприємств легкої промисловості України є ефективне
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управління витратами та зниження собівартості продукції; застосування
міжнародної сертифікації продукції та стандартизації процесів виробництва як
складових управління якістю; удосконалення рівня організації виробництва
шляхом

використання

модернізованого

устаткування

та

новітнього

програмного забезпечення; впровадження сучасних технологій виробництва та
зменшення тривалості виробничого процесу; налагодження тісних зв'язків з
бізнес-партнерами [8].
Узагальнюючи результати дослідження, можна зробити висновок про те,
що підприємства як легкої промисловості, так і швейної потребують
реабілітації на рівні держави, внутрішнього ринку та підприємства.
На макрорівні необхідно спростити оподаткування підприємств легкої
промисловості,
внутрішньому

що
ринку

приведе

до

необхідно

зменшення

неякісної

врегулювати

імпорт

продукції.
товарів

На

легкої

промисловості, що дасть змогу реалізовувати вітчизняні товарів.
На рівні підприємства необхідно проводити спостереження за життєвим
циклом товару, щоб уникнути спаду виробництва; систематично працювати над
проектуванням нових моделей, слідкувати за тенденціями, щоб при досягненні
зрілості виробів вчасно впровадити у виробництво нові моделі; постійно
спрямувати діяльність підприємств на підвищення якості продукції та
розширення асортименту відповідно до вимог ринку. А для виробництва нових
моделей кожне підприємство повинно мати оборотні кошти, щоб не було спаду
виробництва, що спостерігається за останній період.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ХЛІБА В УКРАЇНІ
Сучасні проблеми хлібопекарської галузі України загалом глибоко пов’язані із
зовнішнім середовищем, зокрема з кон’юнктурою ринків зерна, борошна,
електроенергії, транспортних послуг. Стан кон’юнктури ринку хліба на
сучасному етапі формується під впливом багатьох факторів, серед яких:
економічні, політичні, соціальні, науково-технічні та ін.
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хліб, виробництво, собівартість, хлібопекарський ринок,

«Укрхлібпром».
Хліб, так як і інші вироби з борошна, займає вагоме та значуще місце в
харчуванні населення.
Виробництво хлібобулочних виробів є однією з провідних галузей в
харчовій промисловості України. Хліб є основним продуктом харчування в
раціоні населення, його доля споживання складає 15 %. Галузь є широкою
мережею хлібозаводів і пекарень, що забезпечують хлібом населення.
Найбільші виробничі потужності хлібопекарської галузі зосереджені, як
правило, в регіонах найбільшого виробництва борошна, а також у великих
промислових центрах [4,5].
Місткість хлібного ринку в Україні складає приблизно 4-4,5 млн. тонн за
рік. Проте, за даними Державної служби статистики України, випікається його
вдвічі менше [2].
За період 2009-2014 рр. виробництво хлібобулочних виробів знизилося на
391 тис. т. – до 1769 тис. т. (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка виробництва хліба протягом 2009-2014 рр. в
натуральному вираженні
Ми вважаємо, що зниження обсягів виробництва хліба відбулося під
впливом наступних чинників:
1. Вартість. За радянських часів виробництво хліба було доцільним.
Більшість споживачів були змушені змінити своє відношення до хліба.
2.

Технічне

обладнання,

яке

використовується

на

підприємствах

хлібопечення, в певній мірі є катастрофічним, ступінь зносу якого складає
більше як 60-70 %.
3. Велика частина виробництва хліба (приблизно 40-50 %) припадає на
невеликі приватні підприємства та зокрема домашню випічку, якій віддають
перевагу не лише жителі сіл, але і деякі громадяни міст.
4. Зміна структури споживання: рівень добробуту людей, який дещо
підвищується, дозволяє багатьом змінити свій раціон з використанням
низькокалорійного харчування.
5. Негативні явища в демографічній ситуації країни. Зменшення кількості
населення на 4-6 мільйонів природно позначилось на ринку хліба.
6. Помітне збільшення реалізації «тіньового» хліба. Сьогодні близько 6065% ринку хліба знаходиться в тіні, а значить, не враховується Державною
службою статистики. Фахівці вважають, що зменшити виробництво хліба
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основних підприємств примушує маленька рентабельність на «соціальному»
хлібі, подорожчання сировини, проблеми з поверненням ПДВ у приватних
виробників, велика частка тіньового ринку.
7. Розвиток сегменту заморожених хлібних напівфабрикатів, більша частка
яких імпортується з-за кордону.
Хліб вважається основним продуктом для населення, тому ціни на нього є
об'єктом пильної уваги держави. Хлібозаводи не можуть коригувати ціни на
свій продукт, при чому складові собівартості хліба продовжують невпинно
зростати, в першу чергу – енергоносії та якісна сировина (зокрема борошно).
50-60 % собівартості хлібопродуктів складає вартість матеріалів і енергії [3].
Для представлення повної собівартості хліба необхідна велика кількість
витрат. Зокрема, фінансові витрати (7,32%), витрати на збут (19,25%),
загальновиробничі витрати (9,11%), витрати на заробітну плату працівникам
(10,99%), на паливо – 7.58% та найбільша частка витрат припадає на сировину,
що становить 45,75% від загальної кількості.
Жорстке регулювання ринку хліба України державою стало причиною
незацікавленості іноземних інвесторів в розвитку цього ринку: сьогодні в
Україні практично немає хлібозаводів, де б використовувалися іноземні
інвестиції. Хоча якщо стосується великих підприємств, то в деяких
зустрічається іноземний капітал, але зовсім в незначній мірі. За даними
інвестиційної компанії Concorde Capital, сьогодні іноземним інвесторам
продано близько 1-2% акцій «Укрхлібпрому». Причиною незацікавленості цією
галуззю стало відставання в технологічному розвитку. Як говорилося вище,
знос устаткування складає 60-70%. Значна частина заводів не можуть собі
дозволити впроваджувати на виробництві якісні передові технології, тому що
це відразу ж позначиться на збільшенні собівартості хліба і в умовах обмеженої
рентабельності виявиться просто невигідним. Серед основних лідерів ринку, які
провели реальні технічні перетворення на хлібопекарських підприємствах за
останні роки, можна відмітити ПАТ «Одеський коровай», ВАТ «Вінницяхліб»,
окремі хлібозаводи Запоріжжя та Дніпропетровська [1].
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В Україні спостерігається негативна тенденція фінансування суб‘єктів
ринку. Перш за все, це пов'язано з браком власних коштів і складними умовами
отримання кредитних ресурсів. Найцікавіші для кредитування, перш за все, ті
напрями діяльності, які здатні отримувати достатній рівень доходу для
повернення позикових ресурсів, а також орієнтовані на задоволення базових
потреб громадян і ті, які здатні замінювати імпортні товари. В цілому найбільш
рентабельними

підприємствами

харчпрому

були

крупні

вертикально

інтегровані компанії-лідери.
Яскравим

прикладом

хлібобулочних

підприємств

є

концерн

«Укрхлібпром». Концерн «Укрхлібпром» − один з небагатьох в Україні, хто має
завершений інтегрований цикл. Продукція компанії налічує більше 1500
найменувань хліба, здобних, кондитерських і макаронних виробів, частину яких
можна назвати ексклюзивними, оскільки вони виготовляються за рецептурними
розробками самих заводів. Концерн «Укрхлібпром» планував залучити близько
80 млн. грн. кредитів у іноземного інвестора в 2013 р. Як відзначив начальник
аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Андрій
Герус, компанії вигідно залучати кредити, оскільки ресурси, на думку
аналітика, зараз досить дешеві, як в гривні, так і у валюті [1]. Імпорт хлібної
продукції складає 2-3%. В Україну з-за кордону прийшли напівфабрикати і
заморожений хліб. До недавнього часу його лише імпортували з Литви (ТМ
Mantinga), Данії (ТМ Danish Bakery), Франції (ТМ Pain Delice), Туреччини (ТМ
Dardanel Hazir Gida San), Угорщини, Польщі та Німеччини. Зараз заморожений
хліб вже виробляють декілька вітчизняних фірм, серед яких Запорізьке ВАТ
"Олфа" і Київська ТМ "Віденські булочки" (компанія "Колос Лтд"). Про
перспективність цього напряму говорить європейська статистика: в країнах ЄС
реалізація замороженого хліба вже зрівнялася з реалізацією звичайного [3].
Водночас є один важливий позитивний момент. Міністерство аграрної
політики та продовольства України спільно з «Укрхлібпромом» підготували
декілька проектів нормативно-правових актів, які повинні позитивно відбитися
на фінансовому стані галузі. Серед них: проект постанови Кабінету Міністрів
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України, згідно з яким обласним державним адміністраціям буде доручено
встановлювати максимальну рентабельність на масові сорти хліба на рівні не
нижче 10% і не вище 15% (зараз – до 10%). Крім того, Міністерство аграрної
політики та продовольства України пропонує розширити список устаткування,
яке може ввозитися до України без сплати мита та ПДВ. І розповсюдити на
хлібопекарську галузь пільгову систему оподаткування, що діє зараз в
сільському господарстві, тобто залишати ПДВ на підприємствах на технічне
переозброєння. Якщо ці документи отримають силу, вітчизняна хлібопекарська
галузь зможе стати привабливішою не лише для українських, але і для
іноземних інвесторів [1].
Специфіка хлібопекарського ринку України полягає в тому, що він на
99,9% представлений продукцією вітчизняного виробництва.
Національна хлібопекарська галузь працює в режимі натурального
господарства - виробництво дорівнює споживанню.
Конкурентне середовище хлібопекарської галузі представлене різними
промисловими заводами, підприємствами колишньої системи Укркоопсоюзу,
підприємствами Укрпродсоюзу, приватними, малими пекарнями (рис.2).

Рис. 2. Особливості конкурентного середовища хлібопекарської галузі
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Досліджуючи сучасний стан підприємств хлібопекарської промисловості,
можна прослідкувати тенденцію до спаду обсягів виробництва, зниження
фондовіддачі

та

продуктивності

праці,

неефективного

використання

технологічних ліній, несвоєчасності поставок сировини, яка не завжди
відповідає якісним характеристикам, застарілості технології виробництва і
матеріально-технічної бази підприємств тощо. Все це свідчить про неефективне
використання виробничих і трудових ресурсів підприємствами цієї галузі.
Сьогодні розвиток ринку хліба відбувається в основному за рахунок
нетрадиційних сортів, зростає попит на нові сорти хліба з більш складною
рецептурою і здобу, в той час як споживання «соціального» хліба досить
стабільне протягом вже кількох років - його частка становить близько 50%.
Споживачі, у тому числі і з великим достатком, перебувають у полоні
«національного» стереотипу і не готові до того, що хліб може бути дорогим
продуктом. Цей стереотип дещо затримує розвиток ринку в цілому, гальмуючи
зростання

сегменту

більш

дорогого

«брендового»

хліба.

Основними

споживачами хлібобулочної продукції є всі категорії населення України в
цілому. Отже, варто додати, що попит на цей вид продукції є нееластичним [6].
Найбільш впливовими показниками організації діяльності хлібопекарських
підприємств є наявність можливості розширення асортименту, тобто адаптації
до зміни попиту на продукцію, розгалуженість збутової мережі та загальна
ефективність господарської діяльності підприємств.
«Тіньовий» ринок хліба і хлібобулочної продукції наповнюють приватні
пекарні, пекарні при супермаркетах, домашні господарства. Однак, від таких
нелегальних обсягів виробництва страждають хлібозаводи, тому що із сторони
державних і податкових органів ведеться контроль за ціноутворенням і сплатою
податків. Така ситуація на ринку хліба і хлібобулочних виробів не є
сприятливою

для

розвитку

підприємств.

На

сучасному

і

підтримки
етапі

вітчизняних

хлібопекарських

соціально-економічного

розвитку

Тернопільського регіону ключове завдання виробників – забезпечення
населення продукцією в асортименті, кількості та якості, які би відповідали
його смакам і традиціям.
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Основна частина хлібопекарської продукції виробляється промисловими
підприємствами (понад 80%), частка малих хлібопекарських підприємств (у
тому числі і підсобних господарств) становить 5% від загального обсягу
виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Слід зазначити, що з кожним
роком зменшується обсяг виробництва хлібобулочної продукції малими
підприємствами.
Малі хлібопекарські підприємства є потенційними конкурентами на ринку
хліба у всіх регіонах нашої країни. Асортимент їхньої продукції доволі
різноманітний, однак її якість не завжди відповідає стандартним вимогам. Тому
споживачі віддають перевагу продукції, яка є більш якісною на цьому ринку.
Можна

виділити

основні

проблеми

у

діяльності

хлібопекарських

підприємств України:
– відсутність контролю на ринку зерна і борошна (значне зростання цін на
борошно);
– збільшення обсягів «тіньового» випуску хліба;
–

подорожчання

палива

й

електроенергії

(при

адміністративному

стримуванні цін на хліб, внаслідок чого відбувається зниження рентабельності
хлібозаводів і малих хлібопекарських підприємств);
– невідповідність якості борошна вимогам хлібопекарського виробництва,
внаслідок чого знижується якість хліба;
– використання потужності хлібозаводів лише на 30–40% ;
– мінімальне оновлення технологічного обладнання хлібозаводів;
– підвищення кваліфікації працівників хлібопекарських підприємств;
– відсутність фінансування та єдиної скоординованої політики в питаннях
виробництва вітчизняного хлібопекарського обладнання;
– створення сприятливих економіко-політичних умов для залучення як
іноземних, так і вітчизняних інвесторів, застосування як вже давно відомих, так
і нових форм кредитування виробництва тощо.
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Таким чином, в цілому в Україні спостерігається спад виробництва хліба.
Головними причинами цього є зміна структури споживання, висока міра зносу
устаткування,

збитковість

діяльності

підприємства

тощо.

Основними

напрямами розвитку галузі, на нашу думку, є:
1. Використання ресурсозберігаючих технологій виробництва продукції,
підвищення якості продукції.
2. Вдосконалення державного регулювання цін на борошно, енергоносії.
3. Надання пільгового кредитування підприємств.
4. Розширення асортименту продукції.
Також регулювання цін на хліб сприятиме підвищенню ефективності
діяльності підприємств, інвестиційній привабливості.
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УДК 634.3:006.83
І.І. Антонюк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІЗИЧНІ ТА ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
ЦИТРУСОВИХ ПЛОДІВ
Досліджено

особливості

хімічного,

вітамінного

складу,

фізичних,

теплофізичних і фізіологічних властивостей, набутих після транспортування
та реалізації цитрусових плодів на вітчизняному ринку. Отримані дані дають
можливість більш точно визначити запас лежкості після транспортування,
збереженість плодів і регулювати температуру та вологість під час
зберігання.
Ключові

слова:

апельсини, мандарини,

лимони, грейпфрут,

цитрусові

плоди,фізичні властивості, теплофізичні та фізіологічні властивості.
Розвиток

вітчизняного

ринку

плодів

спрямований

на

досягнення

оптимального рівня споживання плодів населенням як у свіжому, так і
переробному вигляді та розширення їх промислового виробництва до
можливостей задовольняти не лише внутрішні потреби, а й формувати
стандартні партії продукції для експорту.
Ринок цитрусових в Україні формується за рахунок завезення плодів із
багатьох країн світу. Як правило, плоди після транспортування довго не
зберігаються, оскільки мають приховані пошкодження внутрішнього та
зовнішнього характеру, тому в деяких джерелах вказана різна тривалість їх
зберігання. За одними [4], тривалість зберігання апельсинів становить від 21 до
45 діб, мандаринів – 14-35 діб, грейпфрутів – 28-45 діб, лимонів – 1-8 міс., а за
іншими [5] – апельсини і лимони зберігаються 1-5 міс., мандарини – 13 міс.,
грейпфрути – 2-4 міс.. Однак, на нашу думку вказані показники залежать від
того, в яких умовах зберігалися цитрусові, після їх вирощування та збору та при
яких умовах вони транспортувались.
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Цитрусові плоди за обсягами продажу в міжнародній торгівлі займають
перше місце у світі, за обсягами споживання поступаються лише яблукам.
Тільки за останні 20 років збір цитрусових збільшився з 22 до 48 млн т,
причому 80% цієї кількості припадає на частку мандаринів і танжеринів
(червоно-помаранчеві яскраві мандарини, солодкі, з тонкою шкіркою, що легко
відділяється). Це зумовлено їх відмінними смаковими якостями та вмістом
значної кількості вітамінів і мінеральних речовин, необхідних для нормальної
життєдіяльності організму людини.
На продовольчому ринку України асортимент мандаринів представлений
багатьма різновидами, однак відсутні достовірні відомості про їх властивості,
особливості помологічних сортів і гібридів, харчову цінність та безпечність.
Стримуючим фактором був застарілий стандарт на мандарини (від 1982 р.) і
відсутність

законодавчих

вимог

до

плодів

цієї

групи.

Наказом

Держспоживстандарту України № 381 від 24.12.2007 введено в дію ДСТУ ЕЭК
ООН FFV-14:2007 «Фрукти цитрусові. Настанови щодо постачання i
контролювання якості» з 1.10.2008, який гармонізований із міжнародними
вимогами, що дає можливість об‘єктивно і достовірно проводити ідентифікацію
плодів та оцінку їх якості.
Лежкість і збереженість цитрусових плодів значною мірою залежить від їх
фізичних, теплофізичних і фізіологічних показників. Таких даних у вітчизняних
наукових працях майже не прослідковується, за виключенням праці А.С.
Гінзбурга і М.А. Громова [2], в якій вони роблять посилання в основному на
зарубіжних авторів, тобто на тих дослідників, які визначали вищевказані
показники в регіонах вирощування цитрусових плодів.
Метою дослідження є визначення фізичних, теплофізичних і фізіологічних
показників завезених на український ринок цитрусових плодів після їх
транспортування.
Об‘єктом дослідження були цитрусові плоди: апельсини, лимони,
мандарини, грейпфрути. Для дослідження відбирались проби плодів різного
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розміру: великі, середні і дрібні. Згідно з діючою нормативною документацією,
розмір плодів апельсинів повинен бути не менше 60 мм, лимонів – 40 мм,
мандаринів – 38 мм і грейпфрутів – 70 мм. Однак, зауважимо, те що діючій
нормативній документації не вимагається калібрування цитрусових плодів за
діаметром.
Запас потенційної лежкості завезених цитрусових плодів невідомий.
Лежкоздатність плодів залежить від виду, сорту, фізіологічного віку,
кліматичних та агротехнічних умов вирощування, погодних умов під час
дозрівання та збору, техніки та культури збору, післязбиральної обробки,
обробки плодів перед упакуванням, технології упакування, типу та матеріалу
упаковки, температуро-вологісних і газових режимів транспортування та
зберігання, технології розвантаження суден, швидкості розміщення плодів у
холодильній камері після їх збору. Тому плоди значно легше зберігати на місці
їх вирощування, оскільки вони не піддаються вищеперерахованим операціям.
Апельсини, лимони, мандарини та грейпфрути, які надходять з країн
далекого зарубіжжя, якщо інше не передбачено контрактом, за якістю повинні
відповідати міжнародному стандарту FFV-14 з відповідними коментарями
ОЕСР від 1980 р. [7]. Згідно зі стандартом FFV-14 апельсини, лимони,
мандарини і грейпфрути повинні бути калібровані за діаметром плодів.
Апельсини мають 13 калібрів, перший – найбільший – 87-100 мм, найменший –
53-60 мм; лимони – найбільший – 72-83 мм, найменший (сьомий) – 45-52 мм;
мандарини – найбільший – 78 мм і більше, найменший – 35 мм; грейпфрути –
найбільший – 109-139 мм, найменший – 70-80 мм.
Як об'єкт зберігання плід цитрусових несправжня багатогніздова ягода,
форма і величина якої змінюється в межах сорту і виду. Плід складається з
шкірки (перікартію), м'якоті (ендокартію), судино-провідної системи і насіння.
Збереженість плодів цитрусових залежить від їх будови і морфологічних
особливостей. Наприклад, мандарини апельсиноподібної форми зберігаються
краще, ніж більш плескатої, а осанні краще ніж плоди подовженої форми.
Перікартій плода складається з двох частин: флаведо і альбедо[8,9].
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Флаведо – це верхня забарвлена в оранжевий або жовтий колір частина
шкірки, багата на хромопласти, забарвлення яких обумовлено в основному
присутністю каротина і ксантофила. Верхня частина цитрусових має невеликі
порожнини, в яких знаходиться ефірна олія. Порожнини у різних видів і сортів
цитрусових у флаведо розміщені не однаково. У одних плодів порожнини
лежать глибоко і поверхня таких плодів гладка, у інших – розміщені на
поверхні від чого вона стає бугристою. Плоди у яких бугристе розташування
порожнин слід брати в руки при їх збиранні і сортуванні обережно, так як
руйнування порожнин з ефірною олією призводить до її випарювання і появи
коричневої плямистості.
Альбедо – нижній більш рихлий волокнистий шар шкірки, який прилягай
до м'якоті. В цьому шарі багато глюкозидагестеревина, який надає гіркого
смаку, особливо у грейпфрута.
Відомо, що як ефірна олія флаведо так і глюкозиди альбедо грають
антибіотичну роль. Захищеність плода шкіркою змінюється з його старінням,
так як шкірка цитрусових зокрема у мандаринів може відставати від м'якоті і
між ними утворюється повітряний простір.
Шкірка легко відстає від м'якоті і внаслідок їх нерівномірного висихання і
утворює так звані мішкоподібні плоди. При цьому послаблюється захисна роль
шкірки, і строки зберігання плодів скорочуються. Поява плодів під час
зберігання з шкіркою яка відстала свідчить про закінчення збереженості даної
партії товару. Якщо мандарини зберігаються при низькій відносній вологості
повітря то вони можуть усихати, при цьому шкірка їх майже відділиться від
м'якоті, і плід стає твердим, малоїстивним, зменшується в об'ємі. Відставання
шкірки в апельсинів і грейпфрутів зустрічається меншій ступені ніж у
мандаринів, а у лимонів цього явища не спостерігається.
Плоди цитрусових мають дольову будову які щільно або нещільно
зрослися. Кожна долька, а їх в плоді від 6 до 12, оточена оболонкою, що
визначає деяку автономію життєдіяльності кожної дольки і позитивно впливає
на збереженість плодів.
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Перегородки зростаються в центрі, утворюючи серцевину. В середині
дольок

знаходяться

сосковидні

клітини.

Зв'язок

дольок

між

собою

здійснюються тільки судинно-провідна системою, що робить плід єдиним
цілим організмом. Судинно-транспортуюча система у мандарині досить швидко
відмирається, а у лимонів залишається життєдіяльної більш тривалий строк.
Відмирання судинної системи впливає на збереженість плода. Зростання дольок
у різних видів цитрусових різна, що також відбивається на їх збереженості.
Судинна система представлена центральним пучком, який виходить з
плодоніжки; нейтральний пучок дає напрямки до дольок плода. В кінці
зберігання нейтральний пучок розпадається і зв'язок між дольками втрачається.
Після цього плоди вже зберігатися не можуть.
На основі вимог вітчизняних і міжнародного стандартів досліджувалися
великі, середні і малі плоди, відповідно апельсини – 100, 92 і 68 мм, лимони –
70, 60 і 50 мм, мандарини – 64, 56 і 48 мм і грейпфрути 122, 104 і 86 мм. Що
стосується мандаринів, то на вітчизняному ринку плодів більших за ті, що
брали для дослідження, не виявлено.
Під час дослідження було вивчено середню масу плодів, стан шкірки та
м‘якоті, смак, запах, консистенцію і соковитість плодів, проведено аналіз
хімічного складу за вмістом води, різних видів цукру, кислотності, вітаміну С,
солей важких металів і нітратів. Дослідження проводились за стандартними
методиками.
В табл. 1 наведені дані щодо вмісту основних речовин у плодах
цитрусових.
Таблиця 1
Хімічний склад (г/ у 100 г) та калорійність (ккал/ у 100 г) плодів

Кліткови
на, г

0,2
0,2
0,1
0,3

10,3
8,7
4,9
10,0

1,4
1,4
1,3
1,8
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0,6
0,6
0,5
0,6

1,3
1,3
5,7
1,3

Енергети
чна
цінність,
ккал

Вуглевод
и, г

0,9
0,9
0,9
0,8

Зола, г

Жири, г

Апельсин
Грейпфрут
Лимон
Мандарин

Пектино
ві
речовин
и, г
Органічн
і
кислоти,
г

Найменування

Білки, г

цитрусових [1]

0,5
0,5
0,5
0,4

47
35
33
44

Як видно з табл. 1, цитрусові є низькокалорійними плодами з високим
вмістом таких вуглеводів, як клітковина і пектинові речовини, що надає їм
лікувально-профілактичних властивостей під час проведення відновлювальних
заходів шлунково-кишкового тракту. Також цитрусові плоди використовують у
дитячому харчуванні під час проведення масової додаткової вітамінізації у
міжсезонні періоди. Дані мікронутрієтального складу цитрусових плодів
наведені у табл. 2 [1].
Як видно з наведених даних, усі цитрусові плоди містять вітамін С,
кількість якого визначає рівень активності проти DPPH-радикалів та
супероксид-аніонів [5]. Таку важливу особливість було досліджено вченими
Самарського державного технічного університету.
Відтак, відібрані за діаметром і масою свіжі без зовнішніх ознак
пошкодження, тургорні, з невідокремленою від м‘якоті шкіркою плоди
зважували, нумерували і розміщували в холодильній камері в поліетиленовій
упаковці з товщиною плівки 60 мм для того, щоб звести нанівець втрати
початкової маси.
Таблиця 2
Вітамінний (г / у 100 г) та мінеральний (мг / у 100 г) склад цитрусових
плодів
Найменування
А
В1
В2
РР
В6
С
К
Ca
Mg
Na
P
Fe
Mn
Cu
Zn

Апельсин

Грейпфрут

Лимон

Мандарин

0,23
0,87
0,40
0,28
0,100
53
181
40
10
14
0,1
0,45
0,70

0,02
0,05
0,03
0,03
0,003
45
197
34
13
13
23
0,5
0,03
0,07
0,20

0,01
0,04
0,02
0,10
0,009
40
163
40
12
11
22
0,6
0,04
0,23
0,12

0,06
0,06
0,03
0,016
38
160
35
11
1,5
15
0,2
-

Діаметр, масу і об‘єм плодів визначали за обсягом рідини, витісненої
посудини; масову частку сухої речовини - методом висушування до постійної
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маси.

Істинну,

фізичну

та

насипну

густину,

питому

теплоємність,

теплопровідність, температуропроводність, ентальпію та швидкість зниження
температури плодів до оптимальної і підвищення її до початкового рівня
визначали розрахунковим методом [3] (табл. 3).
Фізична густина цитрусових плодів залежить від їх розміру. У мандаринів,
лимонів і грейпфрутів простежується певна закономірність великі плоди мають
найменшу фізичну густину. Фізична густина характеризує структуру плоду,
його поруватість. Чим більше газів у плодах, тим менша їхня фізична густина.
Фізична густина апельсинів знижується від великих до дрібних плодів, а
істинна густина, навпаки, у дрібних більша, ніж у великих. Розмір лимонів,
мандаринів і грейпфрутів на суттєву густину не впливає. Великої різниці у
фізичній густині середніх і дрібних лимонів, мандаринів і грейпфрутів не існує.
Істинна густина залежить від вмісту сухих речовин: чим їх більше, тим вища
істинна густина.
Таблиця 3
Фізичні показники цитрусових плодів
Розмір
плоду

Маса,
г

Діаметр,
см

Об‘єм,
см³

Суміш (к)
Великі
Середні
Дрібні

329
490
360
138

8,6
10
. 9,2
6,8

365,13
523,33
407,51
164,55

Суміш (к)
Великі
Середні
Дрібні

130
182
140
68

6,0
7,0
6,0
5,0

119,32
179,50
113,04
65,42

Суміш (к)
Великі
Середні
Дрібні

70
96
68
46

5,6
6,4
5,6
4,8

95,66
137,19
91,91
57,88

Суміш (к)
Великі
Середні
Дрібні

396
554
408
226

10,4
12,2
10,4
8,6

624,00
950,29
588,68
332,87

Вміст
сухих
речовин,%
Апельсини
13,50
13,60
12,30
17,60
Лимони
11,20
11,10
12,70
11,80
Мандарини
11,50
10,90
10,70
13,10
Грейпфрути
12,70
13,60
12,10
12,40
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Густина, кг/м³
Поруістинна фізична насипна ватість,
%
1053,25
1053,67
1048,29
1070,57

901,05
936,31
883,41
838,64

540,63
561,78
530,04
503,18

14,45
11,14
15,73
21,66

1043,78
1043,38
1049,94
1046,24

1009,37
987,45
1030,54
1009,37

605,62
592,47
618,32
605,62

3,30
5,36
1,85
3,52

1045,01
1042,56
1041,75
1051,60

731,76
699,77
739,89
794,80

439,05
419,86
443,93
476,88

29,98
32,88
28,98
24,42

1049,94
1053,67
1047,47
1048,70

634,62
582,98
693,08
678,95

380,77
349,79
415,85
407,37

39,56
44,67
33,83
35,26

Найбільше газів міститься у грейпфрутах (поруватість 33,8 - 44,7%), трохи
менше у мандаринів (24,4 - 32,9%) і апельсинів (11,1 - 15,7%). Найбільш
низький вміст газів у лимонів (поруватість 1,9 - 5,4%).
У насипу плодів треба створювати і підтримувати необхідний мікроклімат,
який створюється за рахунок вологи, вуглекислого газу, етилену, повітря тощо.
Вільний простір у штабелі залежить від шпаруватості, цей простір заповнений
повітрям. Газове середовище відіграє велику роль у процесі зберігання плодів.
Швидкість повітря в насипу при вентилюванні залежить від співвідношення
між фізичною і насипною густиною. У проведеному дослідженні насипна
густина розподіляла наступним чином: лимони (592,5-618,3 кг/м3), апельсини
(503,2-561,8 кг/м3), мандарини (419,9-476,9 кг/м3), грейпфрути (349,8- 415,8
кг/м3).
Теплофізичні властивості характеризуються такими показниками, як:
питома теплоємність, теплопровідність та температуропровідність.
У зв‘язку з тим, що великої різниці у вмісті сухих речовин, а отже і в
кількості вологи в цитрусових плодах не спостерігається, величини їх
теплоємності

і

теплопровідності

мало

відрізняються.

Що

стосується

температуропровідності, то вона найвища у грейпфрутів і мандаринів, трохи
нижча у апельсинів і найбільш низька у лимонів, тобто аналогічна поруватості.
Теплопровідність залежить від структури плодів, їх розміру, маси і
поруватості. При низькій теплопровідності можливе локальне самозігрівання за
рахунок фізичного тепла, яке виділяється при диханні, тому треба регулювати
висоту штабелів і повітрообмін у камерах, де зберігаються плоди. Найвища
теплопровідність спостерігалась у грейпфрутів, лимони за цим показником
займали останнє місце.
Велике значення при зберіганні плодів має швидкість їх охолодження при
закладанні у холодильну камеру. Досліджувалися швидкість охолодження до
оптимальної температури зберігання і нагрівання плодів до початкової
температури.
Швидкість охолодження та нагрівання цитрусових плодів залежить у
першу чергу від їхнього розміру. Найшвидше охолоджуються мандарини
35

(6 год.), потім лимони (7 год.), апельсини (9 год.) і грейпфрути (12 год.).
Нагрівання відбувається у зворотній послідовності. Швидше нагріваються і
охолоджуються дрібні плоди, і повільніше – великі.
Найбільш інтенсивне зниження температури у всіх плодів відбувалося у
першу годину, у наступні три – дещо повільніше, ніж у першу. Подальше
зниження температури поступово уповільнювалося і в межах, близьких до
оптимального зниження, становило у 10°С за годину. Оскільки великі плоди
охолоджуються повільніше, то вони є джерелом тепла, що може впливати на
дрібні і середні плоди.
Процес нагрівання плодів до початкової температури відбувається
швидше, ніж охолодження, тому це слід враховувати при реалізації і зберіганні
плодів. Особливо різко підвищується температура плодів у перші 30хв., а потім
процес уповільнюється. Грейпфрути нагрівалися до початкової температури 10
год., апельсини – 6, лимони – 5 і мандарини – 4 год.
Отже, зі зниженням температури треба посилити вентиляцію для
своєчасного видалення тепла від плодів.
Таким чином визначення фізичних та теплофізичних властивостей плодів
допоможе більш кваліфіковано керувати режимами зберігання цитрусових
плодів. Дослідження виявили, що найбільшою лежкістю характеризуються
лимони: вони зберігаються до нового врожаю завдяки розтягнутого періоду
дозрівання, майже так само довго зберігаються апельсини, мандарини
володіють меншою лежкістю.
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Т.В. Багрій
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН СПОЖИВЧОГО РИНКУ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ
В УКРАЇНІ
Досліджено стан та проблеми швейної промисловості України, визначено
перспективні напрями розвитку швейних підприємств на основі проведеного
аналізу показників виробництва одягу за останні роки. Окреслено комплекс
невирішених проблем, що перешкоджають її ефективному розвитку.
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давальницька сировина, конкурентоспроможність.
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швейна

промисловість,

В сучасних умовах стан функціонування і розвитку швейних підприємств
України досить складний. Це зумовлено низкою проблем, характерних для
легкої промисловості загалом. Основними серед них є висока частка
імпортованих

товарів,

несприятливі

умови

для

залучення

інвестицій;

недостатність фінансування науково-дослідних робіт, відсутність у значної
частини підприємств ефективного управління тощо. Вирішення зазначених
проблем потребує комплексного розв‘язання як з боку держави, так і самих
підприємств. Тому актуальним є питання аналітичної оцінки сучасного стану
ринку одягу України з метою визначення перспектив розвитку швейних
підприємств.
Метою статті є з‘ясування розвитку підприємств легкої промисловості
України та їх конкурентних переваг.
Питаннями розвитку швейної промисловості України, її ролі в економіці,
розробки механізму забезпечення конкурентоздатності та інвестиційної
привабливості швейних підприємств займалися багато економістів та вчених.
Однак сьогоднішній стан вітчизняних підприємств все ще залишається
невирішеними. Тому виникає необхідність подальшого дослідження впливу
життєвого циклу товару на підвищення конкурентоспроможності підприємства,
а також стабільне виробництво продукції.
Проблеми, пов‘язані з виробництвом продукції легкої промисловості,
підвищення конкурентоспроможності продукції, прогнозування подальшого
розвитку розглядалися в наукових працях

Бойди С., Буренка Ю. [1],

Войнаренка М., Головка І. [3], Гречан А., Денисенка Л. [4], Калінеску Т.,
Лабурцевої О., Мазаракі А. [8], Максименка І., Нижника В., Олійник Л., Орлова
О., Тридіда О., Терещенка Т., Шарка В. [9], Федулової Л.
Аналіз

розвитку

галузі

легкої

промисловості

дозволяє

отримати

інформацію щодо ефективності діяльності підприємств у цілому. На основі
обробки відповідних ретроспективних даних, аналізу, прогнозування тенденцій
розвитку ринку та визначення перспективних напрямів діяльності здійснюється
формування загальної стратегії управління промисловими підприємствами.
Відповідно постає необхідність аналізу стану легкої промисловості України як
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базового етапу визначення головних факторів впливу та перспективних
напрямів подолання проблем, що склалися у вітчизняному товаровиробництві.
В умовах посилення світової конкуренції та стрімкого економічного
зростання окремих держав ключову роль у збереженні та підвищенні позицій
країни відіграє її промисловий розвиток. Проте промисловість України
характеризується низькою інноваційною активністю підприємств та низькими
фінансовими результатами їх операційної діяльності.
Одним із важливих видів промислової діяльності є легка промисловість,
яка є багатогалузевим комплексом з виробництва товарів народного
споживання та включає 4,5 тис. підприємств, що забезпечують близько 150 тис.
робочих місць. Цей соціально важливий сектор економіки орієнтований на
кінцевого споживача
Проте легка промисловість України протягом останніх років зіткнулась з
рядом проблем, які призвели до стійкого погіршення показників її діяльності.
До основних причин треба віднести фінансову кризу, нерівноправність в
системі оподаткування, існування так званого «сірого» імпорту, що поряд із
зниженням конкурентоспроможності вітчизняних товарів та споживчого
попиту на них можуть призвести до руйнівних наслідків.
Потужність

легкої

промисловості

України

за

роки

незалежності

зменшилась у десятки разів. Сьогодні галузь складається з 17 підгалузей, має
потужний виробничий потенціал, здатний виробляти широкий спектр товарів
широкого

вживання

і

промислового

призначення.

Водночас

легка

промисловість пов'язана з багатьма суміжними галузями і обслуговує весь
господарський комплекс країни.
Пріоритетність даної галузі визначається швидким обігом капіталу,
низькою енергоємністю виробництва (1-3% валових витрат), незначним
впливом на довкілля та наявністю висококваліфікованих кадрів в усіх регіонах.
Проте аналіз статистичних даних вказує на те, що саме підприємства легкої
промисловості характеризуються найгіршими фінансовими результатами
операційної діяльності.
За офіційними даними, офіційний імпорт продукції легкої промисловості
становить 5 %. Проте більше 80 % продукції галузі потрапляють до України
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нелегально. Статистика показує, що річний оборот ринку одягу становить 500
млн. дол. США (неофіційні дані обчислюються в 10 млрд. дол. США) [4, с. 45].
Протягом останніх років відбуваються зміни стосовно реалізації та
виробництва швейної продукції, що пояснюється тим, що переважна більшість
швейних виробів на вітчизняних підприємствах виробляється за іноземними
замовленнями, які, в свою чергу, залежать від кон‘юнктури на західних ринках,
тобто потреби у тому чи іншому виді швейних виробів. Так, скорочення
продажу одягу, починаючи з вересня 2009 року, спочатку у Європі та США, а
згодом і в Україні, змусило більшість провідних компаній світової модної
індустрії переглянути свої плани щодо обсягів випуску продукції та, як
наслідок, стало основною причиною зменшення загальної кількості замовлень
від іноземних фірм.
Нами проаналізовано динаміку обсягів зміни виробництва швейної
продукції в Україні за видами.
За результатами аналізу (табл.1) відзначимо, що за останні три роки обсяг
виробництва швейних виробів значно знизився, що пов‘язано із активним
насиченням ринку імпортованою продукцією, а також негативний вплив
«секонд-хенду».
Таблиця 1
Виробництво одягу в Україні за 2010–2013 роки
Швейна продукція
за видами

Роки

Пальта, дощовики, напівпальта, накидки,
плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні,
куртки теплі, уключаючи лижні та вироби
подібні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі,
тис. шт.
Костюми чоловічі та хлопчачі, тис. шт.
Костюми жіночі та дівчачі, тис. шт.
Піджаки та блейзери, куртки типу піджаків,
джемпери та вироби аналогічні чоловічі та
хлопчачі, тис. шт.
Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу
піджаків, джемпери та вироби аналогічні
жіночі та дівчачі, тис. шт.
Сукні та сарафани жіночі та дівчачі, тис. шт.
Сорочки чоловічі та хлопчачі, тис. шт.
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2010

2011

2012

2013

52,2
0,5
0,8

1,9
593
325

1,7
486
300

1,5
418
197

0,6

806

837

804

130,3
112,7
12,0

1,9
1,7
28,8

1,8
1,7
28,2

1,3
1,6
28,8

На вітчизняний ринок насичення швейної продукції відбувається із
Туреччини - 30 %, Китаю - 35 %, країн Балтії, Чехії, Польщі - 15 %, Росії,
Білорусі - 15 %, вітчизняними товарами - 5 % та ін. (рис. 1)
Як видно з наведених даних, поступове нарощування обсягів виробництва
продукції швейної промисловості відбувалося в 2011-2012 рр., приріст
швейного виробництва за ці роки становить 4,3 %.

Туреччина
Китай
Балтія, Чехія, Польща
Росія, Білорусь
Вітчизняні товари

Рис. 1. Структура імпортованої продукції у 2014 р.
При цьому скоротилися обсяги виробництва костюмів чоловічих на 16,7 %,
а пальт, півпальт, жакетів, блейзерів та суконь - на 20,7 %, що пов'язано з
насиченням цього сегменту ринку імпортною продукцією, обсяги ввезення якої
з року в рік зростають. Одночасно збільшується виробництво костюмів,
піджаків та блейзерів, сорочок чоловічих на 3,6 % та інших груп товарів [5, с.
6]. Асортиментний ряд випуску товарів легкої промисловості залежить від
багатьох суб'єктивних факторів, зокрема: модних тенденцій, сезонності,
особливостей кліматичних умов, смаків, уподобань і попиту споживачів.
Згідно зі статистичними даними в Україні зареєстровано близько 6000
підприємств-виробників готового одягу. Тому можна прослідкувати динаміку
зміни обсягів виробництва одягу в Україні за 2011-2014 рр., яка наведена на
рис. 2.
З рис. 2. видно, що з 2012 р. по 2014 р. спостерігаються значні коливання у
обсязі виробництва: виробництво одягу порівняно з іншими роками значно
знизилося в 2012 р.- 2013р., проте протягом 2014 р. на тлі попередніх років
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відбувається підвищення роботи швейних підприємств, поступове заповнення
минулого спаду, обумовленого кризовими явищами в економіці і поглибленням
системних проблем галузі [6, с. 3]. Такі результати динаміки зміни обсягу
виробництва одягу в Україні свідчать про досить суттєві зміни в окремих видах
швейних виробів.

Рис. 2. Динаміка зміни обсягів виробництва одягу в Україні
за 2011-2014 рр.
Якщо розглядати швейну галузь, то можна сказати, що із загального числа
підприємств швейної галузі понад 140 здійснюють зовнішньоекономічну
діяльність: експортують свою продукцію до країн Європи і СНД – в основному
чоловічий та жіночий верхній одяг, костюми, сорочки. Загалом протягом 2012
р. вітчизняні швейні підприємства експортували продукції (у т.ч. виробів з
давальницької сировини) на суму 397,6 млн. дол., що на 5,5% менше ніж у 2010
р. (420,2 млн. дол.) та на 17,5% ніж у 2011 р. (481,7 млн. дол.) [7, с.11].
Нами проаналізовано динаміку обсягів реалізації швейної продукції за 2010
- 2013 рр. (рис. 3.).
Аналізуючи динаміку обсягів реалізації швейної продукції, можна
спостерігати нестабільну тенденцію. Так, обсяг реалізації продукції швейної
промисловості за досліджуваний період зменшився на 3,3%, в той же час
спостерігалася позитивна динаміка в 2012 році по відношенню до 2011 та 2013
рр. – 5,5% [2].
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Рис. 3. Динаміка обсягів реалізації швейної продукції
за 2010-2013 рр.
Також нами проаналізовано динаміку обсягу реалізованої промислової
продукції за видами діяльності за січень-лютий 2015 року. З табл. 2 видно, що
за останні місяці по основних видах виробництва спостерігається спад,
причинами якого є світова економічна криза та вимивання обігових коштів
податками, що унеможливлює працю на перспективу розвитку підприємств.
Таблиця 2
Обсяг реалізованої продукції за січень-лютий 2015 р.
Текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
у % до всієї
млн. грн.
реалізованої продукції

Текстильне виробництво
Ткацьке виробництво
Виробництво
інших
текстильних
виробів
Виробництво одягу
Виробництво одягу, крім хутряного
Виробництво
трикотажного
та
в'язаного одягу
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри
та інших матеріалів
Дублення шкур і оздоблення шкіри;
виробництво дорожніх виробів, сумок,
лимарно-сідельних виробів; вичинка та
фарбування хутра
Дублення шкур і оздоблення шкіри;
вичинка та фарбування хутра
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702,2
82,09

0,3
0,0

549,03
780,00
654,5

0,3
0,4
0,3

113,5

0,1

408,08

0,2

179,03

0,1

111,02

0,1

Основними

перспективами

підвищення

конкурентоспроможності

та

ефективного розвитку підприємств легкої промисловості України є ефективне
управління витратами та зниження собівартості продукції; застосування
міжнародної сертифікації продукції та стандартизації процесів виробництва як
складових управління якістю; удосконалення рівня організації виробництва
шляхом

використання

модернізованого

устаткування

та

новітнього

програмного забезпечення; впровадження сучасних технологій виробництва та
зменшення тривалості виробничого процесу; налагодження тісних зв‘язків з
бізнес-партнерами [1, с. 8].
Узагальнюючи результати дослідження, можна зробити висновок про те,
що підприємства як легкої промисловості, так і швейної зокрема, потребують
реабілітації на рівні держави, внутрішнього ринку та підприємства. На
сучасному етапі розвитку швейної галузі України існує низка проблем, які
заважають нормальному розвиткові всієї галузі загалом, серед яких є:
переповнення внутрішнього ринку імпортними товарами із заниженою митною
вартістю, товарами групи «секонд-хенд»; відсутність сприятливих умов для
закупівлі високоякісного обладнання, яке не виробляється в Україні; низький
рівень інвестицій як з боку іноземних інвесторів, так і з боку держави;
залежність вітчизняних підприємств від давальницької сировини. Загалом
виробництво швейних виробів на даний час можна охарактеризувати як
незадовільне і нестабільне, адже підприємства не можуть ефективно працювати
через брак інвестицій і відповідного високотехнологічного обладнання, а також
без допомоги з боку держави. Тому підприємства легкої промисловості
потребують запровадження новітніх методів управління, які спрямованні на
підвищення конкурентоздатності продукції, розробки нових моделей на основі
трансферу технологій, запровадження інноваційної техніки, спроможної
зменшити

собівартість

продукції

конкурентоспроможність.
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УДК 676.2(045)
В. М. Бакалінська
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЯКОСТІ ПАПЕРУ
В статті проаналізовано стан внутрішнього ринку продукції целюлознопаперової промисловості, проведено порівняльний аналіз паперу різних
виробників, що надходить в Україну, досліджено якість паперу за рядом
показників.
Ключові слова: целюлозно-паперова промисловість, папір, ринок паперу,
споживні властивості паперу, якість паперу.
Розвиток целюлозно-паперової промисловості значною мірою визначає
ефективність деревообробного комплексу. Це зумовлено низкою факторів. Поперше, на підприємствах галузі можна переробити деревину будь-яких порід,
включаючи листяну і низькоякісну, а також деревні відходи, що набуває
особливого значення у зв‘язку з розвитком нових технологій, створенням
лісопереробки найближчого майбутнього, так званої біоіндустрії. По-друге,
продукція галузі має стійкий попит на внутрішньому й зовнішньому ринках.
По-третє, практика зарубіжних країн свідчить, що найбільший

прибуток у

розрахунку на 1 м3 переробленої деревини досягається саме у целюлознопаперовій промисловості. Крім того, розвиненість ринку паперової маси,
паперу та картону, зокрема обсяги споживання продукції целюлозно-паперової
промисловості, виступають індикатором соціального рівня суспільства (так, у
Бельгії

середньодушове

споживання

продукції

целюлозно-паперової

промисловості в 11 разів вище, ніж в Україні).
З метою систематизації папір поділяють за призначенням на окремі групи.
Кожна група об‘єднує види паперу, які відрізняються поміж собою
волокнистим складом, масою 1 м2, кількістю наповнювача, ступенем
проклеювання та іншими показниками.
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Питаннями вивчення і удосконалення споживних властивостей паперу
займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Андрейченко В.Я., Барабаш
С.С., Вайсман Л.М., Глушкова Т.Г., Коптюх Л.А., Левшина В.В., Левина Л.Ф.,
Малахова Ю.Г., Репях С.М., Філіппов І.Б., Фляте Д.М. та ін.
Метою даної роботи було проведення порівняльного аналізу паперу різних
виробників, що надходить в Україну, дослідження якості паперу за рядом
показників.
На внутрішньому ринку паперової маси, паперу та картону працює
близько сотні вітчизняних підприємств, а загальна встановлена потужність
паперо- та картоноробних машин в Україні складає близько 1 млн. т паперу і
картону на рік. Ця промислова галузь виробляє більше 150 видів продукції, але
задовольняє потреби держави і населення менше, ніж на 60%.
В Україні в 2013 р. було виготовлено 681,4 тис. т паперу та картону. Однак
цей показник є набагато нижчим, ніж у розвинених країнах світу. Так,
виробництво паперу і картону в інших країнах становило: США – 83 млн. т;
Китай – 55 млн. т; Японія – 31 млн. т; Німеччина – 21 млн. т; Канада – 19 млн.
т; Фінляндія – 12 млн. т; Франція та Італія – по 10 млн. т; Росія – 7 млн. т. [8].
Хоча галузь займає у структурі ВВП менше 1%, вона демонструє стабільне
зростання.
Обсяг реалізованої продукції в 2013 р. становив 16586,3 млн. грн., що в 1,3
рази більше, ніж у 2010 р. Протягом 2010-2013 рр. розвиток целюлознопаперової промисловості характеризувався щорічним нарощуванням темпів
виробництва основних видів продукції. Зокрема, за цей період виробництво
паперу побутового та санітарно-гігієнічного призначення зросло на 14%,
паперу та картону спеціального некрейдованого та паперу сигаретного, не
розрізаного за розмірами – в 1,3 рази; шпалер та аналогічного покриття з
паперу – в 1,2 рази. Проте відмічається скорочення в 1,2 рази виробництва
зошитів [8].
У 2013 р. середньодушове споживання продукції целюлозно-паперової
промисловості в Україні не перевищувало 30 кг/рік, що на порядок нижче від
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середньоєвропейського. Так, у країнах Західної Європи, США, Канаді, Японії
воно становить понад 200 кг/рік. У Європі найвищі показники мають: Бельгія –
333,7 кг/рік, Фінляндія – 333,4, Швеція – 268,0, Данія – 233,8, Великобританія
– 208,8 кг/рік [8].
Сучасна світова целюлозно-паперова промисловість випускає понад 600
видів паперу та картону, що мають різноманітні, а іноді абсолютно протилежні
властивості:

високопрозорі

й

майже

непрозорі;

електропровідні

і

електроізоляційні, товщиною в 10-15 разів тонші за людську волосину і товсті
види картону; добре поглинаючі вологу і водонепроникні; міцні і слабкі; гладкі
й шорсткуваті; паро-, газо-, жиронепроникні та ін. Ця різноманітність
властивостей різних видів паперу забезпечує широкі можливості застосування
його не тільки в побуті, як матеріальну основу для писання та друку, але й
використовується у різних галузях промисловості, а саме: хімічній, електро- i
радіотехнічній, харчовій, будівельній та ін.
Нами проаналізовано стандартні вимоги до параметрів писального та
офсетного паперу (табл. 1).
Як видно з наведених даних, ступінь проклеювання, гладкість, засміченість
мають різний діапазон значень. ГОСТ 18510-87 [3] встановлює жорсткіші
вимоги

до

ергономічних

властивостей

писального

паперу

-

ступеня

проклеювання та гладкості.
Відомо, що невисокий ступінь проклеювання сприяє розтіканню чорнил по
поверхні паперу. Гладкість писального паперу має бути у 1,5-2,8 рази вищою, а
засміченість меншою ніж офсетного, що полегшує процес писання на папері.
Такий важливий показник якості для писального паперу, як непрозорість, для
офсетного не регламентується. Обов‘язкові показники якості - щільність,
міцність на згин при багаторазових перегинах, лінійна деформація паперу,
стійкість поверхні до вищипування - не нормуються для писального паперу.
Нами було вивчено споживні властивості писального паперу різних
виробників.
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Таблиця 1
Параметри писального та офсетного паперу
Показник
Маса площею 1 м2, г
Ступінь проклеювання, мм
Розривна довжина (в середньому за двома
напрямами), м
Гладкість, с:
- для каландрованого паперу
- для машинного паперу
Білість, %:
- з оптичним відбілювачем
- без оптичного відбілювача
Непрозорість, %
Засміченість (кількість смітинок на 1 м2)
площею 0,1-0,5 мм2 включно
Вологість, %:
- рулонного друку
- листового друку
Щільність, г/см3
Міцність на згин при багаторазових
перегинах у поперечному напрямі, кількість
подвійних перегинів, од.
Лінійна деформація паперу для листового
друку, %:
- з декілька листопрогонів
- в одному листопрогоні
Стійкість поверхні до вищипування, м/с

Писальний папір
(ГОСТ 18510-87)
65±2,0
≥ 1,4

Офсетний папір
(ГОСТ 9094-89)
65±2,0-2,5
1,2-1,8

3000-3500

3500-3700

100-220
30-80

80-150
30-80

≥ 85,0
≥ 79,0
90,0

83,0-88,0
78,0-82,0
Не нормується

80

80-100

5±1,0
5±1,0
Не нормується

5,5±1,0
6,0±1,0
0,75-0,85

Не нормується

≥7

Не нормується
Не нормується
Не нормується

≤ 2,2
≤ 2,6
≥ 2,2

В якості об‘єктів дослідження було обрано 4 зразки паперу: папір офісний
Maestro Standard арт. 150040, вироблений у Словаччині; папір офісний DATA
Copy арт. 1231 (Швеція); папір офісний ZOOM арт. 30514, виробництва
Фінляндії; папір офісний Seven Plus Classic арт. 166716, вироблений у Китаї
(табл. 2).
Весь папір, що досліджувався, відноситься до групи №1 марки А. Він
складається із 100% вибіленої сульфатної целюлози. Відповідно до ГОСТ
18510-87 Бумага писчая. Технические условия [3] маса 1 м2 коливається в
межах 65–80 г, білість – не менше 79%, засміченість не більше 80 шт., вологість
– 5±1,0%, непрозорість – не менше 90,0%, ступінь проклеювання – не менше
1,4 мм.
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Таблиця 2
Порівняльна характеристика споживних властивостей писального
паперу різних виробників
Споживні
властивості
Функціональні
властивості:
- композиція, %

- товщина, мкм
- щільність, г/см3
- формати, мм
- маса 1м2, г
Ергономічні
властивості:
- ступінь проклеювання, мм
- гладкість, с
Естетичні
властивості:
- білість CIE, %
- непрозорість, %
- засміченість, шт.
Надійність:
- розривна довжина,
не менше, м
- вологість, %
Ціна, грн. за пачку

Словаччина

Країна-виробник
Швеція
Фінляндія

Китай

100% вибіленої
сульфатної
целюлози

100% вибіленої
сульфатної
целюлози

100% вибіленої
сульфатної
целюлози

100
0,65
А4 (210×297)
80

100
0,65
А4 (210×297)
80

95
0,84
А4 (210×297)
80

100%
вибіленої
сульфатної
целюлози
90
0,72
А4 (210×297)
75

1,4
80

1,4
80

1,4
80

1,4
80

143
94,0
80,0

158
94,0
80,0

150
94,0
80,0

145
94,0
80,0

3500
5
73,59

3500
5
91,50

3500
5
75,60

3500
5
69,12

Якість паперу в торгівлі контролюється органолептичним методом та за
допомогою таких методів контролю, як порівняння із зразками-еталонами,
перевірка формату виробів, а іноді і їх маси (у пачках паперу, наприклад).
При оцінці якості виробів особлива увага звертається на їхній зовнішній
вигляд. При цьому встановлюють відсутність підмочування пакувальних пачок,
кип, ящиків, відсутність зморшок, складок, жирних плям, зім‘ятих місць в
листах, надривів кромок, дірок та інших пороків. При необхідності перевіряють
масу 1 м2, товщину паперу, ступінь проклеювання, засміченість і білизну
паперу тощо.

50

Нами у випробовувальній лабораторії ДП «Житомирстандартметрологія»
були визначені деякі показники якості паперу офісного Seven Plus Classic
(Китай).
Масу 1 м2 паперу (М) визначали за ДСТУ 2297-93. Напівфабрикати
волокнисті, папір та картон. Метод визначення маси продукції площею 1 м2 [5]
шляхом зважування на лабораторних вагах зразків розміром 200×250 мм з
наступним перерахунком на масу 1 м2 у грамах за формулою 1:
М = 20∑Мі/n,

(1)

де 20 – кількість зразків розміром 200×250 мм в 1 м2 паперу;
n – кількість зразків, взятих для випробувань;
∑Мі – сумарна маса зважених зразків паперу.
Товщину визначали товщиноміром із ціною поділки 0,01 мм. Для
перевірки брали 10 зразків розміром 200×250 мм і визначали їх товщину в п‘яти
місцях, потім знаходили середнє арифметичне значення за формулою 2:
Sср = ∑Sі/(n1 ∙ x ∙ n2),

(2)

де ∑Sі – сумарна товщина листів в місцях вимірювань;
n1 – кількість листків в стосі;
х – кількість вимірів на стосі;
n2 – кількість випробуваних стосів.
Щільність паперу (об‘ємну масу) знаходили за формулою (3):
P = M/(S ∙ 1000),

(3)

де Р – щільність, г/см3 ;
М – маса паперу площею 1 м2, г;
S – товщина паперу, мм.
Ступінь проклеювання визначали за ГОСТ 8049–62 Бумага. Метод
определения степени проклейки [4].
Штриховий метод полягає в нанесенні рейсфедерами на поверхню паперу
штрихів чорнилом і визначенні максимальної ширини штриха, який не
розпливається і не проходить на інший бік. При випробуваннях писального
паперу використовували чорнило №2.
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На зразки паперу нанесли чорнильні штрихи (ліній) шириною 0,25; 0,50;
0,75; 1; 1,25; 1,50; 1,75 та 2 мм. Через 2 години розглядали штрихи, які висохли.
Заміряли ширину лінії, чорнило якої не пройшло на інший бік і не розплилось.
Засміченість паперу визначали за ГОСТ 13525.4-68 Бумага и картон.
Определение сорности [2]. З обох боків паперу відзначали олівцем смітинки
розміром від 0,5 до 1,5 мм та від 0,5 до 2 мм. Розміри смітинок визначали за
допомогою шаблону. Підраховували кількість смітинок кожного розміру.
Засміченість визначали за формулою 4:
X = c ∙ 16/n,

(4)

де Х – засміченість паперу, шт.;
с – сумарна кількість смітинок на обох боках зразків;
n – кількість зразків.
Білість паперу визначали за ДСТУ 2570-94 Папір та картон. Метод
визначення білості [6] на фотометрі. Ступінь білості у відсотках знаходили як
середнє арифметичне результатів вимірювання п‘яти зразків.
Вологість паперу визначали за

ДСТУ 3530-97 Папір та картон.

Визначення водопоглинення після занурення у воду [7].
Зважували 50 г паперу, поміщали в сушильну шафу з температурою 100°С
і висушували до постійної маси. Потім зразок переносили в ексикатор,
охолоджували до температури навколишнього середовища і зважували зразок.
Вологість обчислювали за формулою 5:
W = [(g1 – g2)/ g1] ∙ 100,

(5)

де g1 – маса наважки до висушування, г;
g2 – маса наважки після висушування, г.
Міцність паперу на розривання визначали на динамометрі за ГОСТ 1205781 Бумага и картон. методы определения линейной деформации [1].
Нарізали з різних листів паперу 10 поздовжніх і поперечних смуг розміром
250×15 мм. Закріпляли смугу в динамометрі таким чином, щоб відстань між
затискачами дорівнювала 180 мм. Після розривання відрізали смугу в місці
затискачів і зважували. Визначали середнє арифметичне значення маси однієї
смуги в г.
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Далі розраховували розривну довжину L смуги паперу за формулою 6:
L = (l/g) ∙ G,

(6)

де l – довжина робочої частини смуги, мм;
g – маса робочої частини смуги, г;
G – руйнуюче зусилля, кгс (середнє арифметичне 10 вимірювань).
Результати проведених випробувань наведені в табл. 3.
Як видно з табл. 3, всі визначені показники якості писального паперу
знаходяться в межах норми.
Таблиця 3
Результати дослідження якості паперу офісного Seven Plus Classic
(Китай)
Одиниці
вимірювання
2
мкм
г/см 3
мм
шт.
%
%
м

Показники
Маса 1 м2
Товщина
Щільність (об‘ємна маса)
Ступінь проклеювання, не менше
Засміченість, не менше
Білість, не менше
Вологість
Розривна довжина, не менше

Норма за
ГОСТ
18510-87
80,0 4,0
–
–
1,4
80
85,0
5 1,0
9500

Результати
випробувань
80
95
0.84
1,45
70
90,0
5,4
3510

Відхилення від
норми
–
–
–
+0,05
-10,0
+5,0
+0,4
+10

Результати, наведені в таблиці, показують, що всі показники якості даних
зразків відповідають нормам стандарту і відносяться до першого сорту.
Таким чином, для того, щоб отримати високоякісний папір для письма,
слід

збільшити

вміст

в

його

композиції

целюлози

листяних

порід.

Розмелювання целюлози із хвойної та листяної деревини слід проводити
роздільно, щоб виключити зниження довжини листяних волокон. Білість
волокнистих напівфабрикатів необхідно збільшити до 90%. Маса паперу
площею 1 м2 повинна бути 80 г, що підвищує її можливість використання в
сучасній оргтехніці. В якості наповнювачі слід застосовувати не тільки каолін,
а тальк або крейду, а також необхідно збільшити витрати проклеюючих
речовин на проклеювання паперу.
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Дану роботу присвячено створенню інноваційної змішаної пряжі на основі
волокон льону олійного з покращеними споживчими властивостями за рахунок
додавання натуральних та хімічних волокнистих компонентів, з метою
підвищення

конкурентоспроможності

натуральної

екологічно

чистої

текстильної продукції на вітчизняних ринках.
Ключові слова: товар, змішана пряжа, конкурентоспроможність, споживчі
властивості.
На даний час в Україні вітчизняні виробники текстильних товарів не
можуть конкурувати з імпортованою продукцією, тому що їх ціна вища за ціну
продукції країн-імпортерів. Пов‘язано це з відсутністю натуральної екологічно
чистої вітчизняної сировини та повною залежністю від імпортованої бавовни.
Галузь втрачає свої позиції на вітчизняному ринку, що робить пошук
вітчизняної, дешевої натуральної сировини все більш необхідним.
Згідно з даними Держкомстату більшість вітчизняних текстильних
підприємств працюють на дорогій імпортованій сировині, до того ж часто не
кращої якості. Так, частка імпортованої сировини для текстильних виробів,
становить приблизно 80 %, і лише 20% текстильної сировини виготовляється
вітчизняним виробництвом [1]. Через відсутність вітчизняної сировинної бази
виготовлення тканин з натуральної сировини на українських підприємствах
знизилося до мінімуму, а використання імпортованої призводить до значного
підвищення вартості пряжі та як наслідок, зниження конкурентоспроможності
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та підвищення ціни готової продукції. Розв‘язання цієї проблеми можливе за
рахунок застосування екологічно чистої, натуральної вітчизняної сировини, що
забезпечить якість одержаної на її основі пряжі та виготовлених з неї
текстильних виробів. Адже за умови забезпечення необхідною, якісною та
дешевою сировиною, текстильна галузь спроможна не тільки повністю
задовольнити потреби вітчизняного ринку з усіх видів текстильної продукції, а
й успішно конкурувати на міжнародному ринку.
Брак натуральної екологічно чистої сировини та виготовленої з неї
конкурентоспроможної

змішаної

пряжі

із

відповідними

споживчими

властивостями зараз є однією з найважливіших проблем для легкої
промисловості України. Тому головним завданням сучасної текстильної галузі є
пошук вітчизняних сировинних ресурсів високої якості для забезпечення
споживачів доступною, якісною продукцією.
Одним із джерел сировинних ресурсів для створення екологічно чистих
текстильних товарів є льон олійний. До певного часу ця сировина
використовувалася недостатньо ефективно, адже в стеблах даної культури
містяться здебільшого короткі волокна [2]. Однак, за умови створення сумішей
з короткими волокнами льону олійного та натуральними і хімічними волокнами
можна забезпечити текстильну галузь достатньою кількістю напівфабрикату
для повного забезпечення споживчих ринків вітчизняною текстильною
продукцією.
Останнім часом дослідження науковців в текстильній галузі спрямовані на
використання

натуральних

волокон.

Найбільша

увага

приділяється

застосуванню натуральної волокнистої сировини (конопель, льону та вовни)
для виготовлення пряжі та сумішей. Провідними науковцями В.В. Живетіним,
Л.Н. Гінзбургом, Є.Л. Пашиним (Росія), Л. Мурфі, X. Берінгом, X. Віеландом
(Німеччина), Р. Козловським (Польща), П.Л. Каполетто (Італія), Л.А. Чурсіною
(Україна) доведено, що волокно льону олійного придатне для виготовлення
товарів широкого вжитку [3]. Проте, як компонент пряжі не використовується,
оскільки має низький показник міцності. Однак, додавання натуральних та
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хімічних волокнистих компонентів до волокон льону олійного дасть
можливість підвищити якісні характеристики отриманої пряжі та виготовлених
в подальшому текстильних виробів.
Для того, щоб довести конкурентоспроможність змішаної пряжі з волокон
льону олійного та натуральних і хімічних волокон, на базі лабораторії кафедри
товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного
технічного університету були визначені основні споживчі властивості
інноваційної пряжі [4].
Спочатку для визначення конкурентоспроможності змішаної пряжі з
вітчизняною натуральною сировиною – волокном льону олійного, було
проаналізовано експорт/імпорт пряжі та сировини, та їх цінову політику для
підприємств легкої промисловості України. Статистичні дані Держкомстату
щодо експорту/імпорту текстильної сировини наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Експорт/імпорт текстильної сировини станом на січень 2013 р.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Найменування сировини
Нитки шовкові
Вовна
Пряжа з вовни
Бавовна
Пряжа з бавовни
Льон
Пряжа лляна
Поліефірні волокна
Акрилові волокна
Пряжа із синтетичних
волокон

Експорт
кг
тис. USD
103790,0
104,9
139060,7
208,8
-

-

Імпорт
кг
тис. USD
963,0
114,8
199382,0
350,8
8470,0
23,1
42207,0
160,4
657267,1
2134,9
330,0
5,8
978629,0
1694,6
19890,0
65,5
476141,3

1159,0

Аналізуючи табличні дані, зазначимо, що потреби українського споживача
в текстильній продукції задовольняються здебільшого товарами на основі
імпортованої сировини. З табл. 1 видно, що Україна всього на 1% забезпечена
власною лляною сировиною та практично позбавлена власної бавовни, а її
текстильним підприємствам вкрай потрібні целюлозні волокна.
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Останнім часом легка промисловість втрачає свої позиції не тільки на
зовнішньому, але й на внутрішньому ринку, оскільки орієнтація підприємств на
імпорт призвела до практично повної відсутності товарів із вітчизняної
сировини. До того ж, українські виробники значно відстають від конкурентів із
провідних країн світу, як у технологічному рівні підприємств, так і в
забезпеченні якістю асортименту текстильних товарів. Проблема підвищення
якості вітчизняних текстильних товарів потребує особливої уваги до їх
споживчих

властивостей.

Тому

визначення

споживчих

властивостей

інноваційної змішаної пряжі було покладено в основу визначення її
конкурентоспроможності (табл. 2).
Таблиця 2
Споживні властивості змішаної пряжі на основі волокон льону
олійного
№

Споживні властивості пряжі

з/п

1.

Відносне розривне

Змішана пряжа
льон олійний-

льон олійний-

льон олійний-

бавовна

вовна

лавсан

7,7

10,7

12,3

9,3

12,6

19,6

навантаження, сН/текс
2.

Відносне

розривне

подовження, %
3.

Лінійна густина пряжі, текс

65

73

68

4.

Номер нитки

15

14

15

5.

Фактичне

708,6

777,2

525,0

9,5

18,9

4,8

число

скручень

пряжі, кр/м
6.

Фактична вологість, %

Аналіз проведених досліджень з визначення споживчих властивостей
отриманої пряжі дозволив спрогнозувати сфери її подальшого використання.
Для виробництва асортименту тканин костюмного призначення сезону осіньвесна велике значення матиме льоно-бавовняна пряжа середньої крутки,
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лінійна густина якої становить 65 текс, що відповідає нормативним вимогам на
льоновмісну пряжу для трикотажного виробництва. За найбільшим показником
гігроскопічності 18,9% було обрано льоно-вовняну пряжу для виробництва
тканин костюмного призначення.
навантаження

12,3

сН/текс

За найбільшим показником розривного

було

обрано

льоно-лавсанову

пряжу

для

виготовлення текстильних тканин для верхнього одягу [5].
Таким чином, після здійснення дослідницько-інформаційної роботи, для
обґрунтування мети аналізу конкурентоспроможності даного асортименту
змішаної

пряжі,

було

розраховано

інтегральний

показник

конкурентоспроможності змішаної пряжі з волокнами льону олійного з
додаванням

натуральних

та

хімічних

волокон.

Отримані

дані

який

представлено в табл. 3.
Таблиця 3
Результати оцінювання конкурентоспроможності змішаної пряжі
з волокон льону олійного та бавовни
Показник
конкурентоспроможності товару

Комплексний
показник якості
Ціна продукту,
грн./кг
Інтегральний
показник конкурентоспроможності

пряжа
льон
олійний
бавовна

Значення показника якості
пряжа
пряжа
пряжа
пряжа
льонльон
льонльон
довгуолійдовгуолійнецьнийнецьнийбавовна
вовна
вовна
лавсан

1,24

1,12

1,13

1,10

30,00

56,5

27,89

45,8

2,07

1

1,70

1

пряжа
льондовгунецьлавсан

1,39

1,08

28,85

38,9

1,73

1

Аналізуючи дані табл. 3, можна зробити висновок, що проведені
розрахунки інтегрального показника конкурентоспроможності підтвердили
конкурентні переваги нової змішаної пряжі на основі волокон льону олійного з
додаванням натуральних і хімічних волокон над базовим зразком – пряжею з
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коротких волокон льону-довгунця – як за ціновими, так і за технічними
параметрами.
У результаті проведених досліджень встановлено, що за рахунок
поєднання волокон льону олійного з іншими натуральними та хімічними
волокнистими компонентами можливо одержати інноваційну пряжу достатньо
високого рівня якості. Проведені розрахунки інтегрального показника
конкурентоспроможності

підтвердили,

що

нова

змішана

пряжа

для

трикотажних виробів має конкурентні переваги над пряжею на основі коротких
волокон льону-довгунця. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що
реалізація змішаної пряжі на основі волокон льону олійного сприятиме
вирішенню проблем кризового стану вітчизняної економіки з забезпеченням
текстильною сировиною підприємств багатьох галузей промисловості для
одержання широкого асортименту текстильних товарів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТВОРЕННЯ ПРОДУКТУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
З метою підвищення споживних властивостей молочного крему запропоновано
новий склад молочного крему з добавкою борошна з ядра горіха волоського,
очищеного від шкідливої плівки. Борошно містить аргінін, що входить до
складу гепатопротекторів, імуномодуляторів, кардіологічних засобів та ін.
Аргінін засвоюється слизовою оболонкою рота і тому оптимальним є його
застосування в кондитерських виробах.
Ключові слова: аргінін, борошно, технологічна операція, кондитерський
виріб.
З погіршенням екологічної ситуації і зростанням кількості різних
захворювань значна частина населення прагне вести здоровий спосіб життя в
тому числі активно здійснюють вибір продуктів функціонального призначення
[1, 2].
Одним із серйозних чинників погіршення ситуації щодо здоров‘я
населення в Україні та інших країнах, є дефіцит аргеніну та поліненасичених
жирних кислот в організмі, що сприяє захворюванню серцево-судинної,
нервової системи та інші серйозні захворювання. Харчові продукти, збагачені
біологічно активними речовинами, використовуються досить давно і їх названо
продуктами спеціального чи функціонального призначення, але

проблема

створення продуктів з використанням біологічно активних екологічно чистих
компонентів є і сьогодні достатньо актуальною.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що горіх волоський є
унікальним серед рослин продуктом, який містить чи не найбільшу кількість
різних корисних речовин для організму людей різної вікової категорії. Горіх
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являється екологічно безпечним так як він не потребує для захисту
використання хімічних препаратів, є генетично не модифікованим. Горіх
волоський являється повноцінним харчовим продуктом і його давно названо
«їжею богатирів». Його використовують в багатьох кулінарних рецептах у
вигляді добавок та сумішей з медом, шоколадом, молочними продуктами, в
тортах та ін [1]. Але горіх волоський може викликати алергію та бути
індивідуально навіть шкідливим. Тому для профілактики, відновлення сил після
хвороби та лікування різних хвороб дієтологами і відомими лікарями світу
рекомендується вживати не більше 4-5 горіхів на добу.
В даний час виробляються кондитерські вироби з горіхом у вигляді
великого розміру частинок ядра горіха волоського з поверхневою гіркою та
шкідливою плівкою. Але відомо, що інтенсивність і ступінь засвоєння
організмом речовин залежать від способу вживання - розміру частинок
продуктів харчування, що потрапляють до шлунково-кишкового тракту
людини. Це особливо відноситься до ядра горіха волоського. При вживанні
без попереднього подрібнення до стану борошна, організмом засвоюється
тільки до 30% поживних речовин, що містяться в ядрі горіха волоського. Крім
того, поверхневий шар ядра (плівка) містить дубильні гіркі речовини, які
можуть негативно вплинути на процес травлення, що, в свою чергу, може
пошкодити стан здоров'я людини. Особливо це стосується дітей, людей
похилого віку та людей, що мають певні проблеми щодо алергенів. Відділити
плівку від ядра існуючими способами складно, так як ядро горіха волоського
має нерівну, із глибокими впадинами поверхню. В даний час розроблено спосіб
відділення плівки від ядра та виробництво чистого борошна з ядра горіха
волоського (патент на корисну модель № 67764).
В борошні горіха волоського міститься 15,2 % білка і 2,3 % аргеніну.
Аргінін є умовно незамінною амінокислотою. У дорослої людини він
виробляється в достатній кількості, а у дітей, підлітків, людей похилого віку та
хворих його рівень часто недостатній. Встановлено, що аргінін є посередником
для синтезу азоту, бере участь у регуляції таких фізіологічних процесів як
розширення кровоносних судин, передача нервових імпульсів.
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При дефіциті аргініну виникають такі захворювання: стійка гіпертонія,
послаблення пам‘яті, нервові та психічні розлади, ослаблення імунітету,
цукровий діабет, злоякісні утворення, функціональні розлади системи, жирова
інфільтрація печінки та інші. Аргінін сприяє пониженню рівня холестерину,
артеріального тиску, та покращує динаміку у хворих цукровим діабетом.
Аргінін

входить

до

складу

гепатопротекторів,

імуномодуляторів,

кардіологічних засобів тощо. Нині виробляється ряд біологічно активних
добавок (БАД) та лікарських засобів – L-Arginin, Аргінін аспартам, Sensual для
чоловіків та інші.
Аргінін не засвоюється в шлунку і кишечнику людини, а тільки через
слизові оболонки рота. Максимальне засвоєння аргеніну здійснюється у
випадку коли продукт розміщений між нижньою губою і щелепою. Тому
актуальним є виробництво кондитерських виробів, що містять аргінін та сприяє
його засвоєнню через слизову оболонку в ротовій порожнині.
З метою вирішення цієї проблеми нами розроблено склад виробу –
кондитерського крему, який рекомендується не тільки як солодкий приємний
кондитерський виріб, але і корисний продукт, що поєднує у собі властивості
компоненту - аргініну і може використовуватись в якості лікувальнопрофілактичного засобу.
В основу кондитерського виробу – молочного крему горіхового покладено
завдання виготовлення

крему нового складу у вигляді однорідної маси з

очищеним від шкідливої плівки борошна горіха волоського.
Новим у запропонованій моделі є складова крему – з очищеним від
шкідливої плівки борошно горіха волоського маса якого складає 5 - 20 %.
Поставлене завдання виготовлення вирішується за відомою технологією,
яка залежить від складу сировини та обладнання.
Складовими молочного крему є: борошно горіха волоського очищене від
плівки, що знаходиться на поверхні ядра горіха та компоненти звичайного
відомого молочного крему підприємства Люстдорф.
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Отримати якісне борошно горіха волоського в результаті виробництва олії
на шнекових пресах є проблематичним. При існуючому способі виробництва
олії горіха волоського на шнекових пресах для дренажу олії використовується
тверда зовнішня оболонка горіха та перетинки ядра, що призводить на виході із
преса до температури олії більше 90°С, а отриманий шрот має вигляд пелюстків
і чорний колір, містить високої твердості частинки оболонки ядра. Такий шрот
можна використовувати тільки для корму тварин, птиці та риби, як добриво.
Розроблена технологія [3] вирішує проблему виробництва борошна із ядра
горіхових культур із високими природними органолептичними показниками,
високим вмістом мікро- і макроелементів, вітамінів, незамінних амінокислот та
харчових волокон, має білий чи біло-золотистий колір.
В основу виробництва борошна було покладено технологію холодного
віджиму ядра горіха на спеціальних пресах та відділення шроту від гіркої та
шкідливої плівки, подрібнення шроту на спеціальних промислових млинах і
просіювання.
Поставлена задача вирішується у способі виробництва борошна з ядра
горіха волоського за технологією, яка складається з наступних операцій:
І операція. Технологія віджиму олії з ядра горіха волоського і отримання
шроту. Очищене від шкарлупи і перетинок ядро горіха волоського піддається
висушуванню при температурі не вище 45°С до вмісту вологи не більше 2,02,5%. Нагріте до температури 45°С ядро завантажується в робочий циліндр
розробленого інерційного преса [3] і піддається тиску не менше 170 Кгс/см2.
ІІ операція. Відділення плівки від шроту ядра. Після віджиму олії шрот
зразу подрібнюється, остигає до температури стандартних умов і просівається
та провіюється для відділення плівки від ядра. З ядром залишається 10-15%
плівки, яка в такій кількості не впливає на смакові та якісні показники борошна.
На виході отримується очищений шрот.
ІІІ

операція.

Перемелювання

очищеного

шроту

на

борошно.

Перемелювання очищеного шроту здійснюється на спеціальних млинах з
обертовими

лезами

з

різною

продуктивністю.
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Наприклад,

можна

використовувати сучасний млин типу «Котигорошка», а в домашніх
господарствах при використанні для віджиму олії розробленого міні-пресу
успішно можна використовувати кавомолки та кухонні комбайни.
Після перемелювання борошно просівається на звичайних ситах з різними
розмірами комірок. Отримане борошно має високі органолептичні показники та
корисні біологічні властивості ядра горіха волоського. Використовувати
борошно можна для приготування багатьох кондитерських виробів: горіховомедових пастил, шоколадних цукерок, тортів, коктейлів, для начинки слив
тощо.
Створений кондитерський виріб - горіховий крем відрізняється тим, що
компонентом його являється вільне від гіркої шкідливої плівки борошно горіха
волоського масою від 5% до 20 %.
Показники якості борошна горіха грецького наведені в табл. 1 – 5.
Таблиця 1
Органолептичні показники борошна горіха волоського
№
Назва показників
п/п
1 Колір
2

Запах

3

Смак

4

Вміст мінеральних домішок

Вимоги ТУ У
Білий з відтінком жовтого
кольору
Притаманний запаху горіха. Без
сторонніх запахів, не затхлий,
не пліснявий.
Властивий горіху волоському.
Без сторонніх домішок, не
гіркий.
Відсутні.

Фактично
Жовтуватий
відтінок
Запах горіха
Не гірке. Смак
горіха.
Відсутні

Таблиця 2
Фізико-хімічні показники борошна горіха волоського
№
Назва показників
п/п
1 Вологість, %, не більше
2

Вимоги ТУ У
15,0

Фактично
3,0

Крупність помелу:
10
12
– залишок на ситі із шовкової тканини
Ткань № 43 або 49/52 ПА
по ГОСТ 4403, %, не більше
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Таблиця 3
Гранично припустимі рівні токсичних елементів в борошні
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показників
Свинець
Кадмій
Мідь
Цинк
Миш‘як
Ртуть

Один.
вимір.
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

Вимоги ТУ У, не
більше
0,5
0,1
15,0
100,0
0,3
0,05

Фактично

Таблиця 4
Визначення мікотоксинів
№
Назва показників
п/п
1 Афлатоксин В 1
2 Зеараленін

Один,
вимір.
мг/кг
мг/кг

Вимоги ТУ У, не
більше
0,005

Фактично

1,0

Таблиця 5
Визначення активності радіонуклидів С8-137, 8г-90
№ п/п
1
2

Назва показників
Цезій-137
Стронцій-90

Один.
вимір.
Бк/кг
Бк/кг

Вимоги ТУ У, не
більше
600
200

Фактично
100
55

Технологія виробництва горіхового крему включає наступні операції:
підготовка компонентів; змішування компонентів до отримання однорідної
маси; фасування. Всі компоненти створеного горіхового крему є безпечними
натуральними речовинами. Основними компонентами горіхового крему є без
шкідливої плівки борошно горіха волоського високої біологічної активності.
Борошно

горіха

волоського,

крім

амінокислоти

аргініну,

містить

поліненасичені жирні кислоти, вітаміни, макро- і мікроелементи, білок, харчові
волокна. Таким чином, молочно-горіховий крем являється лікувальнопрофілактичним кондитерським продуктом.
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Випробування

показали,

що

органолептичні

властивості

молочно-

горіхового крему не змінились після нормованого часу зберігання. Молочногоріховий крем має збалансований приємний природний смак і аромат горіха,
рожево-жовтий колір, оптимальні для використання структурно-механічні
властивості (щільність, адгезійну міцність). Отримана позитивна

оцінка

експертами пробних партій розробленого молочного - горіхового крему.
Розроблений склад та технологія виробництва молочно-горіхового крему
відносяться до харчової промисловості, зокрема до виробництва кондитерських
виробів функціонального призначення. Запропонований

молочно-горіховий

крем не містить шкідливої плівки ядра горіха, володіє властивістю підвищеного
засвоєння

організмом

людини

амінокислоти

аргеніну,

протеїну,

поліненасичених жирних кислот, вітамінів, йоду, макро- та мікроелементів.
Створений кондитерський виріб молочно-горіховий крем відрізняється
тим, що компонентом його являється вільне від гіркої шкідливої плівки
борошно горіха волоського масою від 5% до 20 %, що містить біологічно
активну складову аргенін і при вживанні сприяє його засвоєнню організмом
людини через слизові оболонки рота.
Cписок використаних джерел:
1. Рудавська Г.Б. Наукові підходи та практичні аспекти оптимізації
асортименту продуктів спеціального призначення / Г.Б. Рудавська, Є.В.
Тищенко, Н.В. Притульська. - К.: 2002. – 21 с.
2. Жук Ю.Т. Теоретичні основи товарознавства / Ю.Т. Жук, В.А. Жук, Н.К.
Кисляк та інші. – К., 2000. – 72 с.
3. Луцяк В.Г., Луцяк В.В. Патент № 67764 на корисну модель «Спосіб
виробництва борошна з горіха волоського».
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА МАРКУВАННЯ ЧОРНОГО
БАЙХОВОГО ЧАЮ ПРИ МИТНОМУ ОФОРМЛЕННІ
Визначено актуальність проблеми інформаційної фальсифікації чорного
байхового чаю, що проходить через митний кордон України. Представлено
методику проведення експертизи маркування та розкрито її роль при митному
оформленні цього товару.
Ключові слова: експертиза, фальсифікація, маркування, показники, критерії,
сорт
Чай є у раціоні харчування кожного українця. На ринку України
представлений широкий асортимент видів та сортів чаю.
Ринок чаю можна вважати ринком імпортерів, так як, на Україні не
вирощують чайні дерева та кущі. Статистичні дані показують, що лише за
січень місяць 2015 року імпорт чаю склав 1761863,6 кг [3].
Оскільки, товар є імпортним, при митному оформленні виникають спірні
питання, щодо походження товарів, їх якості, кількості та відповідності умовам
нормативної документації.
Експертиза є основним засобом забезпечення якості товарів, недопущення
постачання фальсифікованих товарів.
Експертиза
випробування

товарів
та

як

специфічний

дослідження

з

вид

діяльності

являє

собою

подальшим

наданням

мотивованого,

об'єктивного (незалежного), кваліфікованого висновку.
Під фальсифікацією товару розуміються дії, спрямовані на обман
споживача

шляхом

підробки

об'єкта

купівлі-продажу,

тобто

товару,

переслідуючи комерційні цілі. Один із видів фальсифікації товарів є
інформаційна фальсифікація.
Інформаційна фальсифікація - обман споживачів за допомогою неточної чи
перекрученої інформації про товар. Цей вид фальсифікації проводиться через
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перекручування інформації в товаросупровідних документах, маркуванні та
рекламі [1].
Мета роботи – проведення експертизи зразків чорного байхового чаю
представленого на ринку України, для виявлення інформаційної фальсифікації
імпортних товарів, що проходять через митний кордон.
Об‘єкт дослідження – 5 зразків чорного байхового чаю торгових
марок:«Qualitea», «Dilmah», «Лісма», «Akbar», «BrookeBond».
Основа методології експертизи марковання – порівняння даних ДСТУ
4518:2008 зі зразками та виставлення відповідних оцінок за 5-баловою шкалою
(табл. 1, 2) [2].
Таблиця 1
Порівняльна характеристика маркування чаю з вимогами ДСТУ 4518:2008
Показник за
ДСТУ
1
Зовнішній
вигляд.
Марковання
чітке, зручне
для сприйняття, фон і надпис не поглинають один
одного
Назва продукту
Назва продукту
коротка, зрозуміла для споживача, вказана на лицьовому боці, шрифтом не менше 5
мм. У назві залежно від розмірів зазначено
(дрібний, середньолистовий, крупнолистовий або
гранульований)

Зразки
ТМ Brooke
Bond
2
3
4
5
6
Марковання Марковання Марковання Марковання Марковання
чітке, зручне чітке, зручне чітке, зручне чітке, зручне чітке, зручне
для сприйдля сприйдля сприйдля сприйдля сприйняття, фон і няття, фон і няття, фон і няття, фон і няття, фон і
надпис не
надпис не
надпис не
надпис не
надпис не
поглинають поглинають поглинають поглинають поглинають
один одного один одного один одного один одного один одного
ТМ Qualitea

ТМ Dilmah

ТМ Лісма

ТМ Akbar

Крупнолистовий цейлонський
чорний чай,
назва
шрифту
менше 4 мм

100% оригінальний
цейлонський
чай. Чай
чорний
крупнолистовий, назва
не менше 5
мм

Індійський
міцний. Чай
чорний з
терпким
смаком,
шрифт 3 мм

Крупнолистовий цейлонський
чорний чай,
шрифт 4 мм
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Чай чорний
байховий ,
міцний
тонізуючий,
шрифт 3 мм

Продовження табл. 1
1

2

3

4

5

6

Вичерпний
зміст, спосіб
приготування надрукований та
проілюстрований

Спосіб приготування
проілюстрований, ін.формацію не
одразу можна знайти

Вичерпний
зміст, спосіб
приготування повністю
прописаний

Інформація
про спосіб
приготування вичерпна.
Спосіб приготування
прописаний
та проілюстрований на
російській
мові

Вичерпний
зміст,
містить
спосіб
приготування

Склад
продукту.

Цейлонськи
й чорний
бай-ховий
чай,
крупнолистовий

чай чорний
цейлонський
байховий
крупно листовий, без
домішок та
без ГМО

Чай індійський чорний
байховий
крупнолисто
вий
нефасований

Чай чорний
крупно листовий байховий

Чай чорний
байховий

Назва
місцезнаходже
ння виробника,
пакувальника,
імпортера

Місце вирощування
Шрі-Ланка
(о. Цейлон),
виробник
ТОВ «Фактум- Юг», м.
Дніпропетровськ, пр.
Кірова,113а.

Місце вирощуваня ШріЛанка, виробник та
адреса потужностей
виробництва
: MJF Teas
(Private) Ltd
Шрі Ланка
111 Negom
bo Road,

Місце вирощування –
Індія. Виробник:
ТОВ
«Компанія
Май» м. Київ, вул. Замковецька, 5.
Тел.0445025
090.

Місце вирощуваня ШріЛанка, виробник Akbar Brothers
Ltd,334, Colombo.
Tel
+9411269715
1/ Імпортер
ТОВ
«ОРІЕНТ

Виробник
ТОВ «Юнілевел Русь».
Росія, м.
Москва, вул.
Сергія Макеєва, 13
тел+7(495)
745-75-00.

Тел.
0567703009.
Запаковано
Qualitea
Місцезнаходже для
Ceylon
ння (юридична
LTD,
адреса, країна), (PVT)
м.
Ко-ломбо,
номер
Шрі-Ланка,
телефону
№14, Station
виробника,
пакувальника, Road,
Colombo,
імпортера,
Sri-Lanka.
місце
вирощування Tel
(географічний +9411293102
регіон країни) 9

Peliyagoda,Sr
i-Lanka/Tel
+9411482200
0.Імпортер:
ТОВ «Мегаполіс Україна лоджістікс», 02660,
Україна, м.
Київ, вул.
Електротехнічна, 45.
Тел.
0442202154

Адреса
потужностей
виробництва
Київська
обл., м. Обухів, вул. Будьонного,
46,

ПРОДАКТС
КОМПАНІ,
м. Київ, вул.
Вишгородська,14. Тел.
0442091519

Адреса потужностей
виробництва
філія ТОВ
«Юнілевер
Русь», Росія,
м. СанктПетербург,
вул. Прогонная, 1. Імпортер: ТОВ
«Юнілівер
Україна», м.
Київ, вул.
Дегтярівська
27.Тел.
0444905846

Зміст
інформації
Вичерпний,
містить
застереження
та спосіб
приготування.
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Продовження табл. 1
1
Дата
паковання,
умови
зберігання,
строк
придатності.

Сорт, номер
партії,
позначення
нормативного
документу

2
Дата виготовлення
08.2014.
Строк придатності
24 міс.
Зберігати у
сухому прохолодному
місці при
відносній
вологості
повітря не
більше 70%

Сорт –
букет.
Номер партії
відповідає
даті виготовлення. НорСорт (для чаю з мативний
документ
урахуванням
екстрактивнос- ТУ У 74.802050775ті: букет, ви001-2002
щий, перший,
другий та третій), номер партії, позначення
нормативного
документа,
згідно з яким
виготовлено і
може бути
ідентифіковано
продукт

3
Дата виготовлення
23.05.2014.
Вжити до
05.2017.
Зберігати у
сухому прохолодному
місці при
відносній
вологості
повітря не
більше 70%,
окремо від
гостро пахнучих продуктів

4
Дата виробництва
03.2015.
Строк придатності: 2
роки.
Зберігати у
сухому прохолодному
місці при
відносній
вологості
повітря не
більше 70%,
окремо від
гостро пахнучих продуктів

Сорт вищий.
Номер партії
відповідає
даті виготовлення.

Сорт – перший. Номер
партії відповідає даті
виробництва
Нормативний документ
ТУ У15.8.237288330052004

5
Дата виготовлення
08.2014.
Вжити до:
08.2017. Зберігати в
щільно закритій упаковці, при
відносній
вологості
повітря не
більше 70%,
в сухому
приміщенні,
чимдалі від
речовин з
сильним
запахом за
відносної
вологості
повітря
Сорт- вищий. Номер
партії відповідає даті
виробництва
Нормативний документ
ISO
9001:2008

6
Дата виробництва
18.12.14.
Строк придатності 2
роки.
Зберігати у
сухому приміщенні при
відносній
вологості
повітря не
більше 70%,
чимдалі від
речовин з
сильним
запахом

Сорт- вищий. Номер
партії
145042L

Для проведення аналізу зразків та порівняння їх з ДСТУ 4518:2008, було
вибрано загальні показники маркування та основну інформацію, яку необхідно
наносити на споживчу тару чаю, а саме, назву продукту, назву і
місцезнаходження, номер телефону виробника, пакувальника, імпортера,
експортера, назва місця походження, місце вирощування чаю, склад продукту,
спосіб приготування та рекомендації щодо вживання, сорт, дату упакування,
умови зберігання, строк придатності, позначення нормативного документа,
згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт.
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Таблиця 2
5-балова шкала оцінки маркування чорного байхового чаю
Показник
1
Зовнішній
вигляд

Назва
продукту

Зміст
інформації

Балова оцінка
5
4
2
3
Марковання чітке, Марковання чітке,
зручне для сприй- не зовсім зручне
няття, фон і наддля сприйняття
пис не поглинають один одного

3
4
Марковання не
зручне для
сприйняття
споживачем

2
5
Марковання не
чітке, фон і надпис поглинають
один одного

Назва продукту
коротка,
зрозуміла для споживача, вказана
на лицьовому боці, шрифтом не
менше 5 мм. У
назві залежно від
розмірів зазначено (дрібний, середньолистовий,
крупнолистовий
або гранульований)

Назва зрозуміла для
споживача,
шрифт менше 5
мм. У назві не
зазначено розмір і форму
чаїнок

Незрозуміла
назва, нанесена
не на лицьовому
боці, шрифт
менше 5мм. У
назві не зазначено розмір і
форму чаїнок.

Неоднозначна
інформація
щодо способу
приготування
або вказаний
спосіб приготування іноземною мовою

Наявність
забороненої
інформації
«екологічно
чистий продукт»

Місце вирощування. Юридична адреса та адреса потужностей виробництва, поштова
адреса, пакувальника, імпортера.
Адреса виробника
зазначена українською мовою.
Відсутні
телефони.

Юридична адреса, поштова
адреса, пакувальника, ім.портера. Відсутня адреса
потужностей
виробництва
або місце
вирощуваня

Юридична
адреса виробника. Відсутні:
місце вирощування, адреса потужностей
виробництва,
пакувальника,
імпортера

Зазначено повний
склад чаю, але
відсутній заголовок «склад»

Зазначено
повний склад
чаю, але порушено перелік
інгредієнтів

Відсутнє уточнення щодо походження ароматизаторів. Не
вказано назви
харчових добавок, ГМО

Назва зрозуміла
для споживача,
вказана на лицьовому боці шрифтом менше 5 мм.
У назві залежно
від розмірів зазначено (дрібний,
середньолистовий
крупнолистовий
або гранульований

Вичерпний, місвкатить застереження Недостатній,
заний
спосіб
прита спосіб приготу- готування
вання.

Місце вирощування (походження).
Юридична адреса
та адреса потужНазва місце- ностей виробницзнаходження тва, поштова адвиробника,
реса, телефон випакувальник робника, пакуа імпортера
вальника, імпортера. Адреса виробника зазначена
українською
мовою
Зазначено всі інгредієнти в порядку зменшення
їхньої частки; відСклад
соток основного
продукту
інгредієнта; наявність аромати заторів, харчових
добавок, ГМО
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Продовження табл. 2
1

2

3

4

5

Дата
пакування,
умови
зберігання,
строк
придатності.

Вказана дата виготовлення, пакування, строк придатності та умови
зберігання (температуру та відносну вологість
повітря)

Вказана дата виготовлення, строк
придатності, умови зберігання
(температуру та
відносну вологість повітря)

Вказана дата виробництва. Відсутні терміни та
умови зберігання.

Сорт, номер
партії, позначення
нормативного документту, згідно
якого виготовлено і
може бути
ідентифікова
но продукт

Вказано сорт.
Номер партії,
позначення
нормативного
документу.

Позначення
нормативного
документу та
сорт. Відсутній
номер партії

Вказано дату
виготовлення,
строк придатності, умови
зберігання
(температуру
або відносну
вологість
повітря)
Номер партії та
нормативний
документ.
Відсутній сорт.

Номер партії та
сорт. Відсутня
інформація про
нормативний
документ.

Результати експертизи марковання чорного байхового чаю наведено у
табл.3.
Таблиця 3

Торгова марка

Зовнішні вигляд

Назва продукту

Зміст інформації

Назва місцезнаходження
виробника

Склад продукту

Дата пакування, умови
зберігання, строк придатності

Сорт,номер партії

Середня оцінка

Результати експертизи марковання чорного байхового чаю

«Qualitea»
«Dilmah»
«Лісма»
«Akbar»
«BrokeBond»

5
5
5
5
5

4
5
4
4
4

5
3
5
3
5

5
5
5
5
3

5
5
5
5
5

3
3
3
3
3

5
2
5
5
2

4,57
4
4,57
4,29
3,86
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Товарознавчою експертизою досліджено маркування чорного чаю різних
виробників та країн, таких як, Індія та Шрі-Ланка.
Зовнішній вигляд всіх зразків чаю був оцінений на «відмінно». Кольори
упаковки гармонійно поєднувались з написами та малюнками.
Назва чаю розміщена на лицьовій стороні упаковки, зручна для читання,
проте, лише на одному зразку ТМ «Dilmah» шрифт тексту відповідав вимогам
стандарту і отримав оцінку «відмінно». Чотири інших торгових марки
отримали оцінку «добре».
Порівнюючи зміст інформації на маркуванні, було відмічено, що одні
торгові марки більше приділяли уваги способу приготування чаю, інші менше.
На маркуванні чаю ТМ «Лісма» чітко прописано спосіб приготування, а саме,
кількість води, кількість чаю, температуру води, час для приготування та
загальні правила приготування чаю. Спосіб приготування чаю ТМ «Dilmah»
розташований у не зручному місці і лише проілюстрований, не вказана
кількість чаю та кількість води необхідної для заварювання. На упаковці чаю
ТМ «Akbar» інформація щодо способу приготування викладена російською
мовою та не вказано кількість води для заварювання чаю, що значно знижує
оцінку. Отже, за показником «зміст інформації», зразки ТМ «Qualitea», ТМ
«Лісма», ТМ «BrokeBond» отримали оцінку «відмінно», а ТМ «Dilmah» та ТМ
«Akbar» – «задовільно».
За вказаною інформацією на упаковках, щодо походження чаю, виробника,
імпортера було зауваження до чаю ТМ «BrokeBond». На цьому зразку не
зазначено інформацію щодо походження чайного листя, що зумовило оцінку
«задовільно». Всі інші ТМ отримали оцінку «відмінно», так як було надана
вичерпна інформація щодо виробників, імпортерів, місце походження, адреси
та контактні телефони.
Показник «склад харчового продукту» у всіх виробників отримав оцінку
«відмінно». Н а кожному зразку була чітко вказана інформація.
Показник «дата пакування, умови зберігання» оцінений на «задовільно».
Всі виробники зазначали лише відносну вологість повітря у відсотках. Ні один
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з виробників не зазначив рекомендовану температуру зберігання. Саме тому,
всі зразки отримали оцінку «задовільно».
При оцінювані показників «сорт, номер партії, позначення нормативного
документа» було відмічено, що на двох зразках відсутня інформація щодо
нормативного документа за яким виготовлений і може бути ідентифікований
товар. Отже, зразку ТМ «Qualitea», ТМ «Лісма» та ТМ «Akbar» отримали
оцінку «відмінно», а ТМ «Dilmah» та ТМ «BrokeBond» «не задовільно».
За результатами експертизи маркування найвищий середній бал (4,57)
отримало дві торгові марки «Qualitea» та «Лісма», ТМ «Akbar» – 4,29, менший
бал у ТМ «Dilmah» і найнижчий отримала ТМ «BrokeBond» – 3,85.
Проведений аналіз показав, що маркування на всіх зразках чаю є в межах
встановлених норм законодавства. Проте, деякі виробники не вказують
важливу інформацію, таку як, нормативні документи за якими можна
ідентифікувати товар.
Підводячи підсумки, слід зауважити, що маркування товарів не досить
зручне, занадто малий шрифт, багато рекламних матеріалів, що заважає
побачити важливу інформацію. Тому варто звернути увагу на проблему
викладення інформації, а саме, розділення маркувальної та рекламної части
етикетки.
Список використаних джерел:
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4518:2008. – [Чинний від 2008-11-01]. – К: Дежрспоживстандарт України,
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УДК 685.34(045)
А.В. Вергелес
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ВЗУТТЯ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано основні тенденції розвитку вітчизняного взуття за
регіонами, а також за групами споживачів. В розрізі цього питання наведено
переваги та недоліки сучасного взуття. Здійснено загальні висновки щодо
перспективності

розвитку

взуттєвої

промисловості

України

та

її

конкурентоспроможності на внутрішньому ринку.
Ключові

слова:

взуття,

ринок,

матеріал,

асортимент,

якість,

конкурентоспроможність.
Сучасний ринок взуття вражає своїм розмаїттям, однак українські
виробники поступово втрачають на ньому свої позиції: все більше імпортних
виробів, нерідко не найкращого ґатунку.
Майже 60% взуття населення України купує сьогодні на речових ринках.
Тут взувається близько половини жінок і двох третин чоловіків. Купувати на
ринках найбільше схильні підлітки, молодь, старше покоління, найменше –
жінки середнього віку. Дівчата й молоді жінки, особливо у великих містах,
віддають перевагу фірмовим магазинам, а жінки старші – універмагам та
спеціалізованим магазинам. Ще 5-6 років тому майже 60% населення України
бажали придбати виключно продукцію зарубіжних виробників, а стійкими
прихильниками вітчизняного взуття були лише 8%, та й то переважно на селі.
Сьогодні на придбання імпортного взуття налаштовані 22% населення країни,
для абсолютної ж більшості потенційних покупців не має значення,
вітчизняний товар чи імпортний [3].
Потужності вітчизняної взуттєвої промисловості дозволяють виробляти до
120-130 млн. пар взуття щорічно. Проте останнім часом використовуються вони
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лише на 10-12 %. Десятки підприємств галузі за останні три роки не
спромоглися

пошити

бодай

по

одній

парі

взуття

на

кожного

«середньостатистичного» споживача. На Україні, зокрема, зареєстровано понад
200 підприємств, товариств і приватних осіб, які виготовляють взуття.
Працюють вони переважно у Львові, Києві і Харкові. Втім, масовим випуском
продукції займаються лише 10, серед яких – фірми «Прогрес» і «Мальви»,
українсько-польське товариство «Степ» та українсько-німецьке товариство
«Дельпро» . У 2014 році ці 10 підприємств виготовили загалом 1170,9 тис. пар
взуття. У 2013-му ця цифра становила 1068,8 тисяч пар [6]. Взуття в Вінницькій
області становить 2,6 % до загального обсягу виробленої продукції. Дивно, що
при такій, досить значній, кількості побачити вітчизняне взуття на українських
прилавках майже неможливо. Пояснення просте: працюють підприємства
переважно на давальницькій сировині, а, отже, й не розпоряджаються своєю
продукцією на власний розсуд, вона здебільшого йде за кордон. В 2014 році на
давальницькій сировині було випущено 1068,8 тис. пар взуття, а із власної
сировини – лише 102,1 тис. пар, тобто у десять разів менше.
Дані про виробництво взуття в Україні за 2011-2014р. наведені в табл.1.
Аналізуючи таблицю, можна зробити висновок, що на протязі чотирьох
останіх років виробництво взуття в Україні було стабільним, найбільше було
випущено взуття в Житомирській – 4601 тис. пар, Хмельницькій – 3846 тис.
пар, Чернівецькій – 2731 тис. пар та Сумській областях – 1635 тис. пар,
найменше в Івано – Францівській – 0,8 тис. пар, Рівенській – 0,3 тис. пар,
Атомній Республіці Крим – 12,5 тис. пар.
Варто зазначити, що європейський ринок взуття та одягу, подібно до
українських тенденцій, також переживає стагнацію. Збільшується лише один
сегмент – «швидка мода» (fast fashion).

Він дає можливість швидко

оновлювати гардероб, а текстильну промисловість захищає від китайської
експансії.
Порівняно з 1991 роком частка імпортних виробів у структурі пропозиції
збільшилася по взуттю осінньо-зимового асортименту з 12 до 86%, весняно77

літнього асортименту – з 24 до 88, дитячому – з 18 до 91%. У 2014 році, за
даними «Укршкірвзуттяпром», в Україну було завезено близько 140 млн. пар
взуття, з них більше ніж 95% - китайського виробництва [7].
Таблиця 1
Виробництво взуття в Україні за 2011-2014р. тис. пар
Регіони
1
Україна
тому числі
Автономна
Республіка Крим
області
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпацька
Івано-Франківська
Луганська

2011
2
20343

2012
3
21700

2013
4
20500

2014
5
21106

61,5

55,4

26,5

12,5

50,2
49,4
453
376
4028
275
3,1
386

55,1
42,5
433
652
3832
477
1,1
354

49,6
48,6
298
667
4165
185
0,9
284

50,4
63
150
671
4601
293
0,8
348

Львівська

1905

1293

1382

817

Миколаївська

35,6

61,1

66,7

64,2

Одеська

89,4

379

73,7

44,9

Полтавська

222

87,6

283

326

Рівненська

0,6

2

0,5

0,3

Сумська

1355

1152

1206

1635

Тернопільська

164

427

392

291

Харківська

401

432

410

597

Хмельницька

2185

3370

3926

3846

Черкаська

69,7

63,7

97,5

79,3

Ченівецька

3578

4232

2986

2731

Чернігівська

512

625

707

877

Запорізька

85,4

42,4

107

210

Київська

203

504

575

843

Кіровоградська

152

207

69,3

109
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Асортимент представлених у роздрібній торгівлі товарів закордонного
виробництва розширився у 7 разів, а виробів українських взуттєвиків, навпаки,
звузився у 2,5 рази. Втім, поняття «імпорт» досить умовне, позаяк на ринку
повсякчас зростає кількість підробок, вироблених в Україні під лейблами
відомих закордонних фірм.
Серед великого розмаїття можна побачити польське, словацьке, індійське,
італійське, китайське, пакистанське, португальське 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. Тим, хто торгує великими партіями
взуття, найвигідніше привозити його безпосередньо із підприємств-виробників.
Як правило, в торговельній мережі ціну на взуття встановлюють на 50% вищу,
аніж та, за якою його було придбано у виробника, адже треба не лише покрити
витрати на митні платежі, транспортування, зарплату працівників, оренду
приміщення, комунальні послуги, а ще й заробити. Коли ж після закінчення
сезону торгівля встановлює нам 20-30% знижки, то все одно ми платимо за
взуття більше, аніж воно коштувало у виробника. Зрідка в кінці сезону ці
знижки можуть сягати максимуму, до 50%, і тоді маємо шанс придбати взуття
за ціною виробника [4].
У загальній структурі ринку частка взуття нижнього цінового сегменту (до
150 грн. за пару) досить швидко скорочується. З 70% у 2013 році — до 60% в
2014 році. Середній ціновий сегмент (150-600 грн. за пару) виріс до 35%.
Незначні 5% традиційно залишились за преміум-сегментом (від 600 грн. за
пару). При цьому багато оптовиків і виробники, що раніше працювали
виключно ―в низах‖, прагнуть зайняти місце під сонцем в середньому ціновому
сегменті — у очікуванні, що в найближчі три-чотири роки його питома вага в
структурі ринку зросте до 55-60%. Левова частка ринку — нижній ціновий
сегмент, в якому, як і раніше, панують азіатські країни. Вітчизняним
виробникам навіть складно налагодити щільні відносини з роздрібними і
оптовими торговцями.
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Вітчизняний ринок поки не структурований і лише входить в стадію
бурхливого

розвитку.

Зараз

всі

крупні

оператори

тільки

починають

структурувати свій продаж за регіонами, їх вже не цікавить просто збільшення
обсягу продажу, всі хочуть поклопотатися про майбутнє, прив'язати
конкретного клієнта до себе, виявити його потреби зараз і в майбутньому, щоб
оптимально задовольняти попит. Статистика показує, що покупці все менше
звертають увагу на торгові марки, вони втратили своє значення в очах кінцевих
споживачів. У покупців з'являється прихильність до конкретних магазинів, в які
вони приходять і купують взуття. Світова тенденція підтверджує, що бренди на
ринку взуття відживають свій час.
Вітчизняні взуттєві торговці здають ринок іноземцям. Зараз потужності
вітчизняної взуттєвої промисловості завантажені тільки на 15-20%, хоча
дозволяють щорічно виготовляти близько 120 млн. пар взуття, тобто майже
насищати внутрішній ринок [5]. Найближчим часом аналітики ринку не
передбачають змін в співвідношенні вітчизняного і такого, що імпортується
взуття. Проте вони не виключають приходу на вітчизняний ринок крупного
західного взуттєвого торговця, зацікавленого в розвитку тут виробництва. Крім
того, вітчизняне виробництво напівкустарне, а це добре для рівня дорогих
фірмових бутіків, але ніяк не для стандартних споживчих колекцій.
Український ринок взуття, за різною оцінкою, складає 100 – 120 млн. пар, а
приріст ринку - в середньому 10-12% у рік. За рівнем продажу взуття Україна
поки що відстає від європейських країн. В Україні середній показник складає
2,7 пари взуття на душу населення, тоді як в Західній Європі - 6-8 пар. Хоча
сегмент споживачів, які купують 2-3 пари взуття на рік, в Україні постійно
росте, і за даними досліджень, складає більше 52%.
Український ринок взуття стабільно розвивається, і його зростання
безпосередньо залежить від підвищення життєвого рівня і платоспроможності
українців. Український споживач поступово переорієнтовується з купівлі
дешевого взуття на речових ринках на придбання якіснішого в спеціалізованих
взуттєвих магазинах. Згідно з дослідженнями, у 2014 році, в порівнянні з 2013,
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кількість споживачів, які при купівлі взуття віддають перевагу магазинам,
збільшилося на 60% [1]. Українці стали вимогливіші до якості продукції, і
ціновий чинник вже не є єдиним при виборі взуття.
Розподіл

пріоритетів

вподобань

споживачів

при

виборі

взуття

представлений на рис. 1.
Аналізуючи дані рисунку можна побачити, що найважливішим фактором є
якість товару - 56%, для других вагомою є ціна - 31%, третім – широта
пропонованого асортименту - 7%, четвертим – ступінь зручності взуття - 6%.

Рис. 1. Розподіл пріоритетів вподобань споживачів при виборі взуття
Люди відвідують взуттєві салони, обходять декілька магазинів, перш ніж
купити взуття, і здійснюють купівлі, як правило, не перед сезоном, а в сезон.
Загалом, у світі обсяг виробництва взуття становить 13,5 млрд. пар. При
цьому, у Європі за 2014 рік було вироблено приблизно 1,2 млрд. пар, з яких 900
млн. пар – у Західній Європі і близько 300 млн. пар – у Східній [2]. Незважаючи
на відносно невелику частку в сумарному світовому виробництві взуття,
Європа залишається лідером у сфері виробництва високоякісного взуття. Тоді
як, за обсягами виробництва у світі переважають такі країни, як Китай, Індія,
Бразилія та Італія.
Особливістю вітчизняного ринку взуття є невідповідність асортиментної
структури пропозиції та попиту різних вікових груп споживачів. У результаті
цього спостерігаються значні обсяги нереалізованого попиту 20%, тобто
платоспроможні споживачі, які мали намір купити взуття, не знайшли
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відповідної пропозиції. Частка ж вимушених (тобто таких, що не зовсім
задовольнили покупців) купівель становить 17-18% [4]. Значну диференціацію
рівня попиту та купівельної активності спостерігається і за віковими групами.
Вікова

структура

споживачів

взуття

на

українському

ринку

за

представлена на рис. 2.

Рис. 2. Вікова структура споживачів взуття на українському ринку за
2014 р.
Аналізуючи рисунок, можна зробити висновок, що основним покупцем
взуття (40%) є особи віком від 17 до 30 років. Купівля у групі 30-45 років
складає дещо більше ніж 25%, а на людей старшого віку припадає менше, ніж
15%.
Українські

підприємства

легкої

промисловості

почали

переносити

потужності за межі країни. Український ринок взуття росте в середньому на
10—15% в рік і складає 100—170 млн. пар [5]. Для індустріальної країни з 46мільйонним населенням — це мало.

Середнє річне споживання взуття в

Україні складає 2 – 3 пари, в той час як в європейських країнах – 6-8 пар. Втім,
наведені вище цифри зовсім не свідчать про відсутність попиту на взуття. У той
же час відомих вітчизняних модельєрів, які б спеціалізувалися на дизайні
взуття, в Україні практично немає. Можливо, це обумовлено вельми низьким
інтересом споживачів до модного взуття. Та невелика кількість покупців, що
орієнтуються на взуття вищого класу і слідують модним тенденціям, ще не
готове довіряти вітчизняним модельєрам, і вважає за краще купувати взуття
відомих європейських марок.
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Сучасна

взуттєва

механізовану

галузь.

промисловість
Старі

взуттєві

України

перетворена

фабрики

в

Києві,

на

велику
Харкові,

Дніпропетровську, Миколаєві, Херсоні реконструйовано, у Луганську, Києві,
Львові, Одесі, Василькові, Запоріжжі, Мукачеві збудовано нові підприємства.
Для шкіряного виробництва важливо удосконалювати діючі та створювати нові
технології,

освоювати

матеріали

з

поліпшеними

технологічними

й

експлуатаційними властивостями, механізувати та автоматизувати виробничий
процес. Модернізація шкіряного виробництва здійснюється за рахунок
застосування нових хімічних препаратів і вдосконалення існуючих технологій.
Міністерство промислової політики України має намір вжити заходів, аби
захистити внутрішній ринок взуття від напливу дуже дешевої продукції з країн
Південно-Східної Азії.
Однак головну загрозу для вітчизняних підприємств становлять виробники
дешевого товару з Азії. Причому дуже часто ціна на товар в Україні є нижчою,
ніж у державі-виробнику. Імпортним постачальникам вигідно завойовувати
український ринок шляхом демпінгових постачань, що може призвести до
руйнування вітчизняної взуттєвої галузі. Поза тим, українське взуття останнім
часом не поступається імпортним аналогам за якістю, щодо китайського – то
його навіть значно перевершує. Після скорочення постачань дешевої імпортної
продукції вітчизняна взуттєва промисловість зможе активно розвиватися.
Після введення мита, наш ринок зможе очиститися від неякісного
китайського взуття і розширити асортимент товару як у цінових параметрах,
так і в модельних, вважають спеціалісти фірм-виробників.
Сучасний

ринок

вітчизняного

взуття

спеціального

достатньо

конкурентний. Виробництвом взуття з різними захисними властивостями в
Україні займається понад 30 підприємств. Виробництво продукції цього
асортиментного ряду в Україні у 2013 р. складало суму майже на 180 млн. грн.,
та, порівняно з попереднім роком, зросло на 8 %. Ринок взуття спеціального
вельми привабливий, про що свідчить, зокрема, зростання кількості учасників
ринку. Експорт продукції асортиментного ряду «взуття захисне, спеціальне та
інше, тис. пар» з України у 1 кв. 2014 р. складав суму понад $9,6 млн. і
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залишився на рівні попереднього кварталу. Зменшення кількості головних
експортерів свідчить про стагнацію. Імпорт продукції цього ж асортиментного
ряду в Україну у 1 кв. 2013 р. складав суму понад $6,4 млн., і залишився на
рівні попереднього кварталу[4]. Такі дані доводять, що наукові дослідження в
сфері взуття спеціального є актуальними.
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А.В. Воценко
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ
МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН УКРАЇНИ
Проведено комплексні дослідження ринку металопластикових вікон і здійснено
оцінку його структури. Наведено результати аналізу змін і тенденцій
ринкового середовища, у якому діють суб’єкти віконного ринку. Визначено
перспективи подальшого розвитку віконного ринку України
Ключові слова: ринок металопластикових вікон, світлопрозорі конструкції,
конкуренція, ринкові сегменти, оператори ринку
Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Сучасні умови ведення підприємницької діяльності,
загострення конкуренції на багатьох ринкових сегментах вимагають істотних,
адекватних змін у стратегії і тактиці ринкової діяльності. Здійснення постійного
моніторингу головних параметрів ринку забезпечує конкурентоспроможність
товарів і, до того ж, дозволяє виявити можливі загрози і небезпеки з боку
конкурентів та інших факторів екзогенного середовища.
Товарознавчі дослідження і ретельний аналіз ринкового середовища дають
змогу виявити характерні особливості ринку, тенденції ї закономірності його
розвитку, особливості поведінки його головних суб‘єктів і на цій основі –
приймати ефективні управлінські рішення.
Метою дослідження у роботі є визначення перспектив розвитку
українського і регіонального ринку металопластикових вікон. Для досягнення
поставленої мети було визначено завдання – ґрунтуючись на статистичній
інформації, проаналізувати головні параметри українського віконного ринку,
виявити тенденції змін головних чинників зовнішнього середовища і оцінити
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їхній вплив на

діяльність операторів ринку. Для виявлення впливу

макросередовища і, особливо політичних, економічних і соціальних та
природних чинників, було опитано представників біля 20 фірм, які займаються
виготовленням, продажем та монтажем металопластикових вікон у Вінницькому
регіоні. Для опитування випадково було обрано фірми, які подають рекламні
оголошення: у газетах, у програмах місцевого телебачення і радіомовлення, у
листівках.
Під час дослідження було здійснено аналітичний огляд вторинної
інформації за матеріалами, які опубліковані у періодичних спеціалізованих
виданнях. Це дало можливість виявити спільні ознаки і деякі розбіжності
параметрів регіональних ринкових сегментів.
Сучасні дослідження та публікації. Серед фундаментальних і прикладних
наукових праць у галузі економіки, добре відомих і визнаних науковою
громадськістю і представниками бізнесу протягом останнього десятиріччя,
необхідно відзначити праці визнаних в світі вчених: І. Ансоффа, П. Друкера,
Ф.

Котлера,

Ж.-Ж.

Ламбена,

М.

Портера,

Дж.О‘Шонессі.

Вивченню

закономірностей і тенденцій розвитку ринку і вітчизняної економіки
присвячено значну кількість наукових праць українських вчених, а саме:
С.С.Гаркавенко, В.Г. Герасимчука, П.Г. Перерви і багатьох інших. Результати
емпіричних досліджень наведено у наукових монографіях, публікаціях у
періодичних фахових виданнях. Проте, що стосується публікацій з матеріалами
про особливості і проблеми регіональних ринкових сегментів, то у зазначених
виданнях вони практично відсутні. Надзвичайна актуальність зазначених
проблем продовжує привертати увагу дослідників до подальшого їх вивчення і
поширення теоретичних узагальнень і висновків на окремі галузі виробництва і
ринкові сегменти.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Ретроспективний

аналіз

динаміки параметрів вітчизняного ринку віконних конструкцій показав, що
місткість українського ринку віконних конструкцій усіх типів у 2001–2006 рр.
стабільно зростала. Середні темпи приросту у грошовому виразі становили 30–
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40 % на рік. Значне збільшення обсягів продаж віконних систем спостерігалося
у 2006 році – 50–70 %. За оцінками фахівців, в Україні у 2006 р. було продано
близько 6 млн. шт. віконних конструкцій різних видів, загальною площею – 8
млн. м2, на суму 2–2,5 млрд. USD [2, с. 86]. Проте у 2007 році ситуація на ринку
віконних конструкцій змінилася. За оцінками експертів і операторів ринку, у
2007 р. порівняно з 2006 р., місткість ринку віконних систем у грошовому
вимірюванні збільшилася на 25–30 %. У 2008-2010 рр. обсяги продажу
оцінювалися приблизно в 1 млрд. USD [9, с. 89]. Незважаючи на зменшення
темпів приросту продажів на віконному ринку у 2010–2012 рр., говорити про
насичення ринку було б завчасно. Вибіркові спостереження, виконані у
м.Вінниці, наприклад, показали, що лише 30–35 % старих вікон у житлових
будинках замінені на сучасні. Протягом останніх 3–4 років динамічніше зростав
попит на дерев‘яні і алюмінієві конструкції. Темпи їх продажів у 2013 р. зросли
майже удвічі, а частка таких конструкцій у кількісному виразі становила
близько 25 % – для вікон з дерева і 10 % – для вікон з алюмінію. За оцінками
деяких експертів під кінець 2015 року частка таких конструкцій сягатиме 40 %
при зменшенні частки вікон з ПВХ [8, с. 100].
Суб‘єкти аналізованого ринкового сегменту: виробники, їх постачальники,
посередники, покупці і контактні аудиторії діють у екзогенному середовищі, під
впливом сил і тенденцій якого і формуються можливості і небезпеки.
Головними чинниками, які повинні відстежувати підприємства, є демографічні,
економічні,

політико-правові,

техніко-технологічні,

соціально-культурні

і

природні. Варто зауважити, що для різних ринкових сегментів і різних часових
періодів важливість і інтенсивність впливу зазначених чинників є різною. Крім
того, кожен з чинників діє не сам по собі, а у випадковій взаємодії з одним або
декількома іншими чинниками.
Під час аналізу змін, які відбувалися на аналізованому ринковому сегменті
протягом останніх років, було встановлено характерні тенденції у змінах
параметрів як для європейського, так і для вітчизняного і регіонального ринків
світлопрозорих

конструкцій

під

макросередовища.
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впливом

зазначених

чинників

Вплив демографічних чинників макросередовища проявляється і може
відстежуватися через тенденції у змінах таких характеристик, як чисельність
населення, вік, стать, національність, кількість сімей (домашніх господарств),
склад

сімей,

географічне

розміщення

і

рівень

міграції

населення,

співвідношення міського і сільського населення. Аналіз показав, що у 2000–
2012р. спостерігалося поступове зменшення чисельності постійного населення
України. Якщо у 2001 р. населення України налічувало 48,24 млн. осіб, то у
2012., за даними Держкомстату, воно становило – близько 45,553 млн. осіб [10].
Помітно зростає питома вага людей середнього (40–65) і похилого (старше 65)
віку. Зменшується народжуваність. Молоді люди (25–40 років) не поспішають
вступати до шлюбу і народжувати дітей, а пріоритетними життєвими
орієнтирами вважають самоствердження і кар‘єру. Наслідком зазначених
тенденцій буде подальше зменшення кількості домогосподарств, що матиме
негативний вплив на віконний ринок України у найближчій перспективі, дещо
зменшуючи його потенціал.
Досліджуючи динаміку і перспективи розвитку вітчизняного віконного
ринку потрібно звернути увагу на тенденції змін у співвідношеннях між
міським і сільським населенням. За статистичними даними 2/3 населення
України проживає у містах і 1/3 – у сільській місцевості [10]. Протягом
аналізованого періоду загалом по Україні це співвідношення істотно не
змінювалось. Характерною тенденцією для Вінницької області є те, що
чисельність сільського населення переважає чисельність міського. Традиційним
для домогосподарств сільської місцевості є наявність власного будинку.
Більшість будинків побудована доволі давно і потребує капітального ремонту.
Останнім часом спостерігається тенденція до зростання темпів будівництва
саме у сільській місцевості. Це пояснюється тим, що доволі значна кількість
населення протягом останніх 7–12 років виїхала за кордон у пошуках роботи з
гідною оплатою. Ці люди поступово повертаються і вкладають зароблені за
кордоном гроші у нерухомість. Оскільки у містах, особливо обласних центрах,
можливості землевідведення під індивідуальну забудову обмежені, то у
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багатьох західних і центральних областях особливо активно здійснюється
будівництво індивідуальних осель і котеджних містечок у передмістях. Місце
проживання людини позначається на її споживчих преференціях. На відміну від
міського багатоквартирного житлового

будівництва, будуючи індивідуальну

приміську оселю, замовник прагне отримати якісні, комфортні і безпечні умови
для проживання, а також забезпечити певну індивідуальну відмінність своєї
оселі від інших, розташованих поруч. У великих містах під час будівництва
індивідуального житла, обсяги якого неухильно зростають, і майбутні власники
приміських котеджів замовляють вікна з двокамерними і енергоощадними
склопакетами та алюмінієвими або дерев‘яними рамами, які у 1,5–2 рази
дорожчі від металопластикових. Тому, розглядаючи і оцінюючи вплив цієї
тенденції на операторів вітчизняного віконного ринку, можна очікувати
збільшення попиту на ексклюзивні, нестандартні – круглі, аркові конструкції,
мансардні

вікна.

Причому

металопластикові

конструкції

поступово

витіснятимуться дерев‘яними – на сегменті індивідуальних споживачів, і
алюмінієвими – на сегменті організацій, особливо у західному і центральному
регіоні.
Істотне значення мають економічні чинники, які визначають рівень
платоспроможного попиту. До них належать такі важливі параметри ринку, як
рівень доходів, цін, прожитковий мінімум, розмір заощаджень, боргів,
доступність кредитів, процентні ставки, рівень і темпи інфляції, структура
витрат і ресурсів окремих осіб, домогосподарств або організацій.
За

офіційними

даними

протягом

останніх

5–7

років

в

Україні

спостерігається тенденція до зростання рівня доходів громадян. Прожитковий
мінімум з грудня 2013 р. становить 1160 грн., а рівень мінімальної зарплати –
1230 грн. В економіці країни залишається значною диференціація рівня оплати
праці за видами економічної діяльності та регіонами. Середній розмір оплати
праці в усіх регіонах був вищим за прожитковий мінімум для працездатної
особи. Реальна заробітна плата у січні–липні 2013 р. порівняно з відповідним
періодом 2012 р. збільшилась на 9,0 %.
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Світова фінансова криза, ознаки якої почали проявлятися у 2007 р. і
посилюються і у 2015 році., виникла на ринку іпотечного кредитування США.
Незважаючи на заходи, спрямовані на її подолання, вона справила вплив на
діяльність суб‘єктів ринку в усіх країнах світу. Негативні наслідки кризи
позначаються на бізнесових процесах в національній економіці і спричиняють
гальмування інвестиційних процесів. Спостерігається тенденція до відтоку
іноземного капіталу. Кількість заявок на купівлю житла у першому півріччі
2013 р. і темпи кредитування забудовників знизилися до 25–30 % [4, с.43]. У
2014 р. продовжилася тенденція зменшення частки іпотечних кредитів на
купівлю житла на тлі зростання обсягів кредитування без цільового
призначення під заклад житла. За даними УНІА – 31 % від загальної кількості
кредитів (кількості договорів) видавалося на купівлю житла, а 64 % становили
кредити без цільового призначення. Проте у грошовому вимірюванні, внаслідок
вищих середніх сум кредитів на купівлю житла, це співвідношення інше: 45 і
–

49%

відповідно[3,с.39].

Зміни

у

співвідношеннях

американської

і

європейської грошових одиниць на користь останньої. Ревальвація гривні до
офіційного рівня 22,5-23,5 грн. за долар у квітні 2015 р. спричинила ще більший
спад міжбанківського курсу. Для потенційних забудовників, котрі мали
заощадження в іноземній валюті, це означало, що кредити подорожчали не на
2–3 пп., а у 3-4 рази. Антикризові і антиінфляційні заходи Уряду і політика НБУ
призвели до того, що кредити стали менш доступними як для фізичних осіб, так
і

для

будівельних

організацій.

Кредитування

корпоративних

клієнтів

здійснюється в обмежених розмірах і тільки у гривні. Внаслідок цих заходів
терміни іпотечного кредитування скоротилися до 10 років, а максимальна сума
кредитів обмежується $40 тис. кредитування фізичних осіб під іпотеку
припинено.
Поділяємо

думки

багатьох

експертів

і

спеціалістів

про

те,

що

подорожчання кредитів стало однією з причин стагнації у будівельному
комплексі, але безумовно це не є головна причина. Представники банківського
бізнесу стверджують, що готові надавати кредити і рефінансувати об‘єкти за
90

умови більшої прозорості і відкритості будівельних організацій щодо
показників обсягів продаж, напрямів використання коштів клієнтів, розмірів і
структури витрат.Проблеми у фінасово-кредитній і банківській сферах не
оминули і ринку світлопрозорих виробів. Порівняно з 2013 р. у 2014 році
зменшилася кількість продажів віконних конструкцій у кредит. Надання
кредитів при продажах віконних конструкцій створювало можливість залучення
до купівлі потенційних клієнтів, рівень доходів яких нижчий від середнього.
Скорочення обсягів споживчого кредитування стало одним з чинників стагнації
на віконному ринку. Ця тенденція підсилилася і тим, що з 2008 р. поступово
зростала кількість віконних фірм, які при оформленні замовлень встановлюють
розмір передоплати в 70–80 %. Деякі виробники у пік сезону призначали 100%
передоплату, і лише незначна кількість операторів виявили готовність порівну
розділити ризики з клієнтом, і встановлювали передоплату у 50 %.
Фінансово-економічна криза прискорила спад цін на житло і глибоку
рецесію у будівельному комплексі.
Ісутотно впливають на діяльність суб‘єктів вітчизняного ринку політичні
чинники екзогенного середовища. Політична нестабільність в країні, яка
особливо проявляється з кінця 2013р., загострення політичної ситуації, АТО,
виникнення кризових явищ в управлінні державою і економікою, справляють
відчутний негативний вплив на всі сфери життя і діяльності суспільства.
Вплив техніко-технологічних чинників проявляється через появу нових
профільних систем (кольорові, ламіновані, енергоощадні склопакети тощо)
розширення

можливостей

застосування,

поліпшення

якості

вихідних

конструктивних елементів і віконних конструкцій загалом, нових конструкцій
вікон. Гнучка система конструювання сучасних вікон дає можливість
задовольняти запити замовників і створювати вікна найрізноманітніших форм:
прямокутних, круглих, трикутних, трапецієподібних, аркових, стрілчастих
тощо, з урахуванням архітектурних особливостей будівель і смаків споживача.
Щораз більшим попитом в Україні користуються ПВХ-конструкції з
базовою шириною 70 і 90 мм. Комплектування таких рам енергоощадними
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склопакетами з використанням І-скла і заповненням склопакету аргоном дає
змогу на 30–40 % збільшити теплоізоляцію. Причому такий енергоощадний
склопакет є дешевшим порівняно з двокамерним. Температура внутрішньої
поверхні енергоощадного склопакета на 10°С вища, що унеможливлює
запотівання вікна.
На розвиток вітчизняного віконного ринку все інтенсивніше впливають
соціально-культурні чинники. На початку становлення віконного ринку із ПВХпрофілю, 10–12 років тому, потенційні споживачі не мали та й не могли мати
достатньо повної і об‘єктивної інформації про сучасні вікна.
Тепер ситуація щодо застосування таких виробів істотно змінилася, і вікна
з металопластику і алюмінію все більше застосовуються під час будівництва і
реконструкції житлових, промислово- виробничих і адміністративних будівель.
Проте переважна частина потенційних і реальних споживачів не має достатніх
елементарних знань і можливості отримати вичерпну інформацію про переваги
і недоліки віконних конструкцій із застосуванням тої чи іншої профільної
системи, склопакета або фурнітури. Тому прийняття рішення про покупку
такого потрібного сучасного товару здебільшого відтерміновується, що понижує
рівень використання ринкових можливостей.
Великі міста (Київ, Львів, Харків, Донецьк), де зосереджені порівняно
великі ресурси і виробничий потенціал, є найпривабливішими з погляду
готовності потенційних покупців до купівлі як споживчих, так і промислових
товарів. У великих містах потенційні клієнти, особливо приватні і корпоративні,
є більше обізнаними у характеристиках пропонованого на ринку товару. Під час
покупки такі замовники звертають увагу на марку профілів, їхні конструктивні
особливості (кількість камер, товщина стінки, базова ширина), особливості
склопакета, терміни виконання замовлення, надання гарантій [6]. У невеликих
містечках приватний замовник також проявляє певну обізнаність, але більшу
увагу приділяє ціні. Беручи до уваги те, що у великих містах проявляється
тенденція до насичення ринку металопластикових вікон, виробники повинні
переорієнтувати свою діяльність на потенційних споживачів, які проживають у
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невеликих містах і сільській місцевості. Для більшості цнтральних та західних
областей України характерним є те, що сільське населення за чисельністю є
більшим за міське і у сільській місцевості розташована значна кількість
домогосподарств, які потребують реконструкції і ремонту. Це відкриває
привабливі можливості для розширення ринку металопластикових вікон. Для
кращого використання цих можливостей продавці вікон повинні спрямувати
свої

зусилля

на

ефективну

політику

комунікацій,

вміле

і

грамотне

консультування клієнтів з питань, що виникають під час вибору товару і
оформлення замовлень. Формування позитивного іміджу фірми та її товарної
пропозиції відбувається швидше, якщо кожен задоволений клієнт передасть свої
емоції своєму айближчому оточенню: родичам, друзям, колегам по роботі.
Нові загрози і можливості для діяльності операторів віконного ринку
України можуть створювати чинники природного середовища: скорочення
запасів природних ресурсів, подорожчання енергоносіїв, сировини, забруднення
навколишнього середовища. Останнім часом на світових ринках виникла
серйозна проблема з вичерпанням таких невідновних енергетичних ресурсів, як
нафта, вугілля, природний газ. Спостерігається тенденція стрімкого зростання
вартості енергоносіїв на світовому ринку і внутрішньому ринках. Ця тенденція
має довготривалий характер і вимагає вживання комплексу заходів з
ефективного використання цих ресурсів і енергозбереження.
Спостерігається тенденція до зростання цін на продукти полімерної хімії,
одним з яких є вінілхлорид. Вінілхлорид, своєю чергою, є основним
компонентом для виробництва ПВХ-профілів. Коливання цін на нафту
негативно впливає на субринок виробників ПВХ-профілів, і спричинили
зростання цін на ПВХ профіль.
Одним з напрямків енергозбереження є термомодернізація існуючих
будинків і споруд усіх форм власності. Найбільші втрати тепла відбуваються
через вікна. За оцінками фахівців втрати тепла через вікна становлять 35–55 %
залежно від кліматичних умов і стану віконної конструкції. Металопластикові
вікна дають змогу значно зменшити теплові втрати. Виробники віконних
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конструкцій у формуванні своєї товарної пропозиції повинні враховувати, що за
особливостями клімату Україна умовно поділена на чотири температурні зони.
До І-ї температурної зони, з найнижчими середніми зимовими температурами,
зараховані майже всі центральні і східні області України, а також Рівненська і
Тернопільська. Більшість західних областей – Волинська, Львівська, ІваноФранківська, Чернівецька – належать до ІІ-ї зони, де середня температура дещо
вища, Закарпатська – до ІІІ-ї зони. У кожній температурній зоні до віконних
систем висувають доволі жорсткі вимоги, затверджені у національних і
міжнародних стандартах. Наприклад, з 1 квітня 2007 р.введено в дію нові ДБН
В. 2.6-31-2006 ―Теплова ізоляція будов‖, згідно з якими коефіцієнт опору
теплопередачі (R0) для зовнішніх вікон І-ї температурної зони не може бути
меншим, ніж 0,6; для ІІ-ї – 0,56; для ІІІ-ї – 0,5; для ІV-ї – 0,45 м2∙°С/Вт. Жоден
однокамерний пакет не забезпечує відповідності вимог нормативів для І-ї
температурної зони.
Виробники вікон, які пропонують такі віконні конструкції, свідомо
порушують нормативні вимоги, а покупці, у разі купівлі таких вікон, не тільки
платять за неякісний товар, але й приречені на неефективні втрати тепла і
надмірну його оплату у майбутньому. Введення в дію нових жорсткіших вимог
до теплоізоляції будов стало ще однією з причин зменшення обсягів продажу
металопластикових вікон. Глобальне потепління призводить до кліматичних
змін на континентах і в окремих регіонах. Це проявляється у непередбачуваних
різких коливаннях температури повітря, виникненні буревіїв, злив і інших
природних катаклізмів. Сезонні коливання температур, а точніше їх можливі
відхилення

від

звичайних

середніх

рівнів,

повинні

враховуватися

маркетологами в комплексі загроз і можливостей, які несуть з собою чинники
природного середовища.
Однією з важливих умов євроінтеграції є формування єдиної політики в
галузі екології і охорони довкілля. Тому європейські виробники ПВХ-профілю
поступово освоюють нові технології і відмовляються від використання як
стабілізаторів сполук важких металів – барію, кадмію, свинцю. Як альтернатива
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були створені стабілізатори на основі сполуки кальцій-цинк. Перехід на
використання таких стабілізаторів пов‘язаний з певними труднощами, тому що
обладнання

для

виробництва

кінцевого

продукту,

розробляється

і

налаштовується відповідно до певного хімічного складу сировини. Такий
перехід вимагає певних інженерних і технологічних знань, практичних навиків,
значних інвестицій. Тому цей чинник зумовить подорожчання ПВХ-профілів і,
як наслідок, зростання витрат і цін на віконні конструкції.
Стагнація на будівельному ринку України продовжуватиметься у 2015р., і
за умови стабілізації на світових фінансових ринках і політичної ситуації в
Україні до кінця 2015 р., можна очікувати поступового поліпшення ситуації на
субринках будівельного комплексу. На основі аналізу головних чинників
маркетингового середовища і їх впливу на діяльність операторів вітчизняного і
регіонального ринку світлопрозорих конструкцій можна констатувати, що цей
ринок до кінця 2015 р. збереже тенденцію до зменшення обсягів споживання у
кількісному

виразі.

Продовжуватиметься

тенденція

змін

у

структурі

споживання віконних конструкцій з різних матеріалів. Ринкова частка вікон з
ПВХ-профілю хоча і залишатиметься у найближчі 3–5 років найбільшою, все ж
поступово зменшуватиметься, відступаючи перед вікнами з алюмінієвого
профілю і дерев‘яного брусу. Значне подорожчання імпортованих ПВХ-профілів
сприятиме зростанню ринкової частки вітчизняних виробників. Збільшення
вартості ресурсів і енергоносіїв гальмують розвиток ринку і інвестицій у
віконний бізнес. Проте за попередній період у разі стрімкого зростання обсягів
продаж в окремих регіонах були створені виробничі потужності, які
використовуються сьогодні на 50–70 %. Це спричинить загострення конкуренції
на досліджуваному ринковому сегменті, наслідками якої у найближчий
перспективі стане тенденція до збільшення ринку і зменшення кількості
операторів внаслідок поглинання малих підприємств потужними компаніями,
створення вертикально інтегрованих маркетингових систем. Технічний прогрес,
зростання вимог та зміна естетичних смаків споживачів зумовлюють
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необхідність активізації маркетингової діяльності виробників світлопрозорих
конструкцій з ПВХ-профілів в напрямі удосконалення технології виробництва і
поліпшення якості товарної пропозиції з обов‘язковим її підсиленням
додатковими послугами. Це забезпечить виробникам вікон з ПВХ-профілю
можливість зберегти свою ринкову частку, і під силу потужним виробникам з
кваліфікованим персоналом і відповідними фінансовими можливостями. Дрібні
ж виробники вимушені будуть диверсифікувати діяльність, зливатися з
потужними підприємствами або залишати ринок.
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К.Б.Гуменюк
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН РИНКУ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ
У статті висвітлено основні проблеми скорочення поголів’я ВРХ, що має
значний вплив на обсяги виробництва ковбас по Україні, зроблено огляд ринку
ковбасних виробів, проаналізовано експорт та імпорт ковбасних виробів за
останні роки.
Ключові слова: ринок, м’ясна сировина, ковбасні вироби, виробництво, збут.
Ковбасні вироби мають велике значення у харчуванні населення, а їх
виробництво є найбільш поширеним методом переробки м'яса та інших
продуктів забою тварин у м'ясній промисловості. В той же час, в умовах
загострення конкуренції в контексті глобалізаційних процесів, що відбуваються
в економіці, для будь-якого товаровиробника, в тому числі і в галузі
виробництва м‘ясопереробної продукції, дуже важливим є зміцнення власних
конкурентних позицій. Цього можна досягти лише шляхом ретельного
вивчення смаків та уподобань покупця, що дозволить виробнику наблизитись
до створення «ідеальної» в очах споживача товарної пропозиції та прийняти
необхідні маркетингові рішення, які за рахунок більш лояльного ставлення
клієнтів до товару збільшать міру присутності виробника на ринку [2].
М'ясопереробна галузь відіграє значну роль у вирішенні продовольчої
безпеки України, забезпечуючи споживача свіжим м'ясом, субпродуктами,
ковбасними

виробами,

копченостями,

м'ясними

консервами

та

напівфабрикатами. Ринок м'яса й м'ясопродуктів є найважливішим сегментом
продовольчого ринку країни, сталий розвиток якого має стратегічне значення.
Швидкі зміни економічної ситуації в Україні, що пов‘язані зі світовою
продовольчою та фінансовою кризами, вимагають посилення уваги до харчової
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промисловості і особливо до м‘ясної промисловості, яка здійснює виробництво
м‘яса та м‘ясопродуктів, що належать до найважливіших продуктів харчування.
Харчова цінність м‘яса визначається його хімічним складом, енергетичною
цінністю, смаковими властивостями і рівнем засвоюваності. За сучасною
науковою оцінкою, м‘ясо – це функціональний продукт харчування, що
забезпечує "здорове харчування" і працездатність людей.
М‘ясна промисловість України має значні потужності і налічує понад 3,5
тисяч підприємств, із них 110 м‘ясокомбінатів, 20 птахокомбінатів, 15
м‘ясопереробних заводів і ковбасних фабрик, а решта – значна кількість цехів
малої потужності [5].
На регіональних ринках м'ясопродуктів діють переважно невеликі
виробники з обсягами виробництва до 10 тонн м'яса та м'ясопродуктів на добу.
Слід зазначити, що такі компанії найчастіше використовують європейське
обладнання, сучасні інгредієнти й оболонки, а також мають досить широкий
асортиментний портфель. Майже 84% вітчизняного обсягу м'ясопродуктів
виробляється на 35 підприємствах. Це потужні підприємства з добовими
обсягами виробництва м'яса й м'ясної продукції в межах 50 тонн. В умовах
скорочення пропозиції сировини саме великим підприємствам легше знайти
альтернативні джерела поставок як м'ясосировини (прямі імпортні закупівлі,
закупівля через систему Державного резерву й інші), так й розмаїтих
виробничих інгредієнтів. На більшості великих підприємств встановлено
оновлене обладнання, діє розвинута система збуту й логістики й найважливіше,
багато з них мають свої власні сировинні ресурси, що дозволяє дотримуватися
високих стандартів якості виробів. На ринку м'ясопродуктів ТОР -10 складають
М'ясна фабрика «Фаворит»; «Глобинський м'ясокомбінат»; М'ясокомбінат
«Ятрань»;

ПРАТ

«Український

Бекон»;

М'ясокомбінат

«Ювілейний»;

«Луганський МК»; «Кременчугмясо»; ПАТ «Миронівський хлібопродукт»;
М'ясокомбінат «Дружба Народів»; М'ясокомбінат «Бащинський». Більше
половини з цих підприємств, належать до сектору птахівництва. В цілому,
перша п'ятірка рейтингу складається винятково з підприємств, що займаються
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переробкою м'яса птиці. Слід зазначити, що в структурі виробничих витрат
підприємств

м‘ясної

промисловості

найбільшу

питому

вагу

займають

матеріальні витрати – від 80% до 95%, тобто м‘ясна промисловість є
матеріаломісткою. Найбільшу частку матеріальних витрат у виробництві
готових м‘ясопродуктів мають сировина та енерговитрати.
Матеріалоємність в основному залежить від таких факторів:
- ціни на сировину і матеріали;
- оптимальних норм витрат сировини і матеріалів;
- якості сировини, що використовується;
- відходів і втрат сировини і матеріалів;
- прогресивності техніки і технології виробництва [4].
Виходячи з вище зазначеного, доцільним для підприємств м‘ясопереробної
промисловості запропонувати наступні шляхи зниження матеріалоємності:
1) Використання лише якісної сировини в процесі виробництва, що
дозволить скоротити відсоток браку.
2) Впровадження ефективних рецептур, що дозволяють збільшити вихід
продукції та строки її зберігання і реалізації.
3) Впровадження прогресивного обладнання, менш енергоємного, що
дозволяє знизити втрати від браку та втрати вологи.
4) Впровадження прогресивних технологій, як технологія інтенсивного
охолодження, яка дозволяє: зменшити втрати маси готового продукту до 0,81,5% замість 10-20% в залежності від виду м‘ясних виробів.
Застосування вище запропонованих заходів призведе до збільшення
рентабельності. За даними операторів ринку, середній рівень рентабельності
м'ясної продукції складає 7-15%, а на деякі види дорогої цінової групи
м‘ясопродуктів – навіть близько 30%. Така різниця у рентабельності
виробництва м'ясопродуктів обумовлює можливості формувати асортиментний
портфель як від власних виробничих потужностей так і від бажань споживача.
Необхідно зауважити, що велика кількість підприємств з аналогічним
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асортиментом продукції вимагає від учасників ринку постійного моніторингу
ринкової ситуації з метою визначення конкурентних переваг.
Український ринок м'яса й м'ясопродуктів тісно пов‘язаний зі станом
сировинної бази м‘ясопереробної галузі. Протягом усього періоду незалежності
не вдалося зупинити тенденцію до скорочення поголів‘я худоби та
нарощування збитковості вирощування ВРХ. Обсяги реалізації на забій суттєво
перевищували обсяги вирощування худоби. Це стало причиною різкого
скорочення поголів'я худоби, фактичного знищення спеціалізованого м'ясного
стада, зменшення виробництва та скорочення споживання м'яса, старіння
матеріально-технічної бази галузі, порушення інфраструктури і ринків збуту
м'яса, посилення конкуренції з боку закордонних виробників м'яса та
м'ясопродуктів.
Серед основних проблем, що впливають на скорочення поголів‘я та
збитковість вирощування худоби в Україні, можна виділити: диспаритет цін на
продукцію сільського господарства, зокрема яловичину та промислові товари;
відсутність промислового вирощування худоби та зосередження значної
частини

виробництва

у

господарствах

населення,

що

не

забезпечує

ефективності та якості продукції; забій населенням молочних телят через
неможливість його вирощувати; відсутність диференціації ціни на м‘ясну і
молочну худобу; низький генетичний потенціал худоби; відсутність доступної
інформації про сучасні та ефективні технології вирощування ВРХ; обмежений
доступ до кормових ресурсів та ін. Багато проблем галузі може бути вирішено
шляхом створення реальної державної програми розвитку тваринництва, яка б
базувалася на аналізі поточної ситуації і заохочувала б бізнес інвестувати у
вирощування ВРХ.
На сьогоднішній день здивувати покупців широким асортиментом
ковбасних виробів дуже важко. За минулі роки більшість виробників
намагались максимально його розширити, що, на їх думку, повинно було
сприяти

реалізації

ковбасних

виробів.

Також

асортиментний

перелік

поповнився продукцією, виготовленою за розробленими тим чи іншим
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виробником рецептурами. В результаті, номенклатура продукції ковбасних
виробів, що випускаються, стала значно ширшою, але обсяг продажу у
більшості виробників так і не виріс. Дані про виробництво ковбасних виробів
по регіонах України представлені у табл. 1. [3].
Таблиця 1
Виробництво ковбасних виробів по регіонах України, тис.т.
Рік
Область
Україна разом
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

2010

2011

2012

2013

283,1
20,4
4,9
14,8
44,0
37,6
8,4
0,6
11,5
2,4
10,1
18,8
17,3
5,1
2,4
7,7
32,7
2,9
1,2
1,2
20,0
0,2
6,0
2,2
6,5
1,6

292,0
20,5
5,1
16,1
46,6
43,9
8,3
0,6
9,9
1,9
8,7
21,2
18,0
5,1
1,5
7,4
36,8
1,6
1,2
1,3
18,1
0,2
6,4
2,0
6,4
1,2

294,4
18,3
5,6
15,9
47,2
45,7
10,1
0,6
10,0
1,9
7,9
21,1
18,6
5,2
1,0
7,3
38,5
1,3
1,2
1,0
17,4
0,2
6,4
2,0
6,3
1,2

294,1
14,6
6,0
13,6
52,3
47,6
10,7
0,6
11,2
1,6
6,4
20,8
18,1
6,2
0,9
7,4
38,7
1,1
1,2
1,0
18,0
0,2
6,8
1,9
4,5
1,3

Згідно даних таблиці видно, що найбільші обсяги виробництва ковбасних
виробів в Україні спостерігалися протягом 2012 року. Так, у Дніпропетровській
та Донецькій областях були найвищі показники, що становили 47,2 та 45, 7 тис.
т. відповідно; найменші – у Херсонській (0,2 тис. т), Закарпатській (0,6 тис. т),
Тернопільській та Миколаївській (по 1,0 тис. т). У 2013 році обсяги
виробництва дещо скоротились (на 0,3 тис. т) по Україні загалом, проте можна
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стверджувати, що за останні 5 років зберігається тенденція підвищення випуску
ковбасної продукції.
Аналіз динаміки виробництва ковбасної продукції у розрізі областей за
2010-2013 рр. дозволив встановити, що лише у чотирьох областях (ІваноФранківській, Київській, Миколаївській, Рівненській, Черкаській) має місце
спад обсягів виробництва, це зумовлено тим, що в цих областях м‘ясопереробні
підприємства є невеликі за розміром, яким складно конкурувати з лідерами на
ринку України.
При дослідженні ринку ковбасних виробів доцільно розглянути сировинну
базу для виробництва продукції. Так, за останні роки зафіксовано збільшення
обсягів вітчизняного виробництва м‘ясної сировини – охолодженої та
замороженої

яловичини, свинини, птиці.

Зростання

загального

обсягу

виробництва м‘яса українськими виробниками в 2012 р. відбулося за рахунок
м‘яса птиці, а обсяги яловичини, телятини й свинини знижувалися (рис. 1).

Рис. 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва
З даних рис. 1 видно, що виробництво продукції тваринництва за останні
п‘ять років стрімко зростає. Так, у 2010 році виробництво свинини, порівняно з
2013 роком, зросло на 117 тис. т.; м‘яса птиці на 214 тис. т.
Переважна

кількість

м‘ясної

сировини

витрачається

на

ковбасне

виробництво, значна частина – на м‘ясні консерви, заморожені та охолоджені
напівфабрикати.
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Відповідно до чинного класифікатора НПП (Номенклатура Промислової
Продукції), ковбасні вироби поділяються на: варені, сосиски, сардельки;
напівкопчені; варено-копчені, напівсухі, сиров‘ялені, сирокопчені, ліверні,
включаючи пасти й паштети в ковбасній оболонці; студні, зельці; копченозапечені; інші ковбасні вироби.
Сектор виробництва ковбасних виробів становить 30 % загального обсягу
готових м‘ясопродуктів. Вітчизняні м'ясопереробні підприємства мають
широкий товарний асортимент, що налічує майже 300 видів продукції.
Структура ринку ковбасних виробів в Україні зображена на рис. 2.

Рис. 2. Структура ринку ковбасних виробів у 2013 р.
Як видно з рис. 2, основну частку в обсягах реалізації ковбасних виробів у
2013 р. займають варені ковбаси, сосиски та сардельки, що разом складає 64%
від загального обсягу реалізованої продукції, решту займають напівкопчені
(15%), сирокопчені ковбаси (3%), копченості (8%) та інші види ковбасних
виробів (7%).
За даними митної статистики, за вісім місяців 2014 року Україна
експортувала 882 т. ковбасних виробів, а це на 20% перевищує аналогічні
показники

попереднього

року.

Найбільше

українських

ковбас

було

експортовано до Росії – близько 73%. Також важливим ринком реалізації
ковбасних виробів залишається Молдова, на яку припадає 25% експортних
обсягів. Невеликі партії ковбаси поставлялись також до Грузії та Вірменії.
Експорт ковбасних виробів в Україні наразі знаходиться на досить низькому
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рівні і складає лише 0,5% від загального виробництва. Проте вітчизняні
виробники зацікавленні в нарощенні експорту ковбасних виробів.
В минулому році спостерігалось також скорочення імпорту ковбаси.
Внаслідок девальвації гривні імпорт даної продукції за вісім місяців зменшився
до 445 т, тоді як за цей період в минулому році цей показник склав майже 600 т.
Виробництво ковбасних виробів в цьому році скоротилось на 3% і за
січень-вересень склало 172,4 тис. т. Найбільшу частку в структурі займають
вироби ковбасні варені, сосиски та сардельки – 65%, що свідчить про низьку
купівельну спроможність українського населення [2].
Тенденція

до

скорочення

виробництва

ковбасних

виробів

буде

продовжуватися й надалі, адже багато м‘ясокомбінатів уже працюють не на
повну потужність. Ціни на м‘ясо, енергоресурси та логістику ростуть, і це
значно підвищує ціни на ковбасні вироби. Виробники все ж намагаються
здешевити виробництво ковбасних виробів, але на фоні загального зростання
цін на ресурси це досить важко. Разом з тим, населення в режимі економії
зменшує витрати на продукти харчування і ситуація більш ускладниться з
початком опалювального сезону.
За результатами одинадцяти місяців 2014 року імпорт ковбасних виробів в
Україні скоротився майже на 30%, а їх експорт знизився на 13%. За січеньлистопад того ж року в Україну було ввезено 0,9 тис. т м'ясо-ковбасних
виробів, на загальну суму 5,5 млн. дол.. США. Помітно змінилася географія
імпорту: якщо у 2013 році половина ковбасних виробів надходила з Білорусі, то
2014 року більше ковбасних виробів було імпортовано з країн Європейського
Союзу, таких як Італія, Іспанія, Польща, Словаччина. Імпорт з Білорусі склав
лише 13% від загальної кількості ввезеної ковбасної продукції.
Експорт м'ясо-ковбасних виробів за одинадцять місяців 2014 року склав
1,3 тис. т, що в грошовому вираженні становить 5,6 млн. дол. США. Таким
чином, сальдо зовнішньої торгівлі м'ясо-ковбасними виробами хоч і невелике,
але все ще залишається позитивним. Основними зовнішніми ринками збуту для
українських ковбас була Росія (68%) і Молдова (30%).
М'ясопереробні підприємства відзначають зниження попиту на м'ясо104

ковбасні вироби. Це пов'язано з низькою купівельною спроможністю
українського населення, для якого ковбаси мало не в першу чергу стають
предметом економії. Крім цього, в останні роки переваги споживачів
зміщуються в бік споживання безпосередньо м'яса. Тобто, з одного боку,
м'ясопереробні підприємства мають можливості купити якісне вітчизняне м'ясо
за доступними цінами, а з іншого боку - недостатній попит не дає їм
можливості нарощувати виробництво. Вихід на нові зовнішні ринки також є
ускладненим, адже передбачає багато дозвільних документів, вартість яких
значно здорожує українську продукцію на зовнішніх ринках.
Отже, ринок м‘ясної і ковбасної продукції в Україні має тенденції до
зростання обсягів, проте при цьому вітчизняні підприємства вимушені постійно
підвищувати ціни, тим самим, значно поступаються за якістю імпортній
продукції. Що стосується перспектив розвитку ринку ковбасних виробів, то
варто відмітити, що рівень доходів населення України не дозволяє купувати ці
продукти в тому об‘ємі, в якому виникає бажання. У зв‘язку з цим, ринок
ковбасних виробів ще недостатньо насичений, тому існує потенціал його
зростання.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РИНКУ ХЛІБОБУЛОЧНИХ
ВИРОБІВ
У статті розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку ринку
хлібобулочних виробів в Україні в сучасних економічних умовах. Здійснено аналіз
статистичних даних про обсяги виробництва хлібобулочних виробів. Окремо
акцентується увага на даних щодо обсягів виробництва хліба у Вінницькій
області.
Ключові слова: «соціальний хліб», хлібобулочні вироби, хлібопечення, ринок
хліба, хлібопекарська галузь, міні-пекарня.
Хліб і хлібобулочні вироби – це продукти повсякденного вжитку, які для
людей

мають

дуже

велике

значення.

Це

зумовлено

національними

особливостями України і рівнем добробуту населення. Специфіка «хлібного»
ринку полягає в тому, що він на 99,9% представлений продукцією вітчизняного
виробництва.
В Україні зареєстровано 1747 підприємств з виробництва хлібобулочних
виробів. Близько 80% хлібобулочних виробів в Україні виробляється великими
промисловими виробниками. Інші 20% продукції виробляються мініпекарнями,
пекарнями при супермаркетах і іншими дрібними виробниками.
Незважаючи на те, що в Україні традиційно високий рівень споживання
хліба та хлібопродуктів на душу населення, який становив 111,6 кг на рік,
спостерігається падіння виробництва цих виробів.
На рис. 1 наведено дані, які відображають стан виробництва хлібобулочних
виробів в Україні протягом 2007-2013 років [1-3].
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Рис. 1. Стан виробництва хлібобулочних виробів в Україні за 2007-2013 рр.,
тис. тонн
Безпосередньо

у Вінницькій

області також відбувається

повільне

скорочення обсягів виробництва хлібобулочної продукції з 87,3 тис. тонн у
2007 році до 69,2 тис. тонн у 2013 році.
У відсотковому вираженні це складає 26,2% за 6 років. Дані щодо
виробництва хлібобулочної продукції у Вінницькій області можна побачити на
рис. 2.

Рис. 2. Обсяги виробництва хлібобулочної продукції у Вінницькій області
за 2007-2013 рр., тис. тонн
Такий спад обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів
пов‘язаний із скороченням споживання, демографічною ситуацією в країні та
збільшенням обсягів випікання хліба невеликими пекарнями, супер- та
гіпермаркетами,

а

також

домашніми

господарствами

обліковуються офіційними статистичними даними).
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Наприклад, в 2014 р. в Україні вироблено 1826,4 тис. т хлібобулочної
продукції, що на 11.3%, або на 152 тис. т менше, ніж у 2013 р. При цьому
важливо відзначити, що в грошовому вираженні зростання в національній
валюті склало 7% до 2013 р., що пов'язано зі зміщенням виробництва в бік
більш дорогих виробів, а також підвищенням вартості продукції. Слід звернути
увагу на те, що більше 70% в структурі виробництва займає хліб [4].
Згідно даних, наведених у статистичному щорічнику України, відбувається
скорочення виробництва хлібобулочної продукції, окрім Чернівецької області,
де за останні 6 років спостерігається зростання на 2,1 тис. тонн. Найбільше
скорочення відбувається в східних областях – Донецькій, Луганській та
Харківській.
За підсумками 2014 року відбулося скорочення виробництва хліба, котре
склало близько 8,3% в натуральних показниках в порівнянні з 2013 роком.
Обсяги виробництва дорівнювали 1826 тис. тонн, за даними Держкомстату. У
наступному році (за попередніми даними) подальше їх скорочення становитиме
не більше 5% в порівнянні з 2014 роком.
За неофіційними даними, ємність хлібного ринку в Україні складає
приблизно 4450 тис. тонн на рік. Однак, якщо вірити даним Держкомстату,
випікається його удвічі менше. А в порівнянні з 1990 роком обсяги
виробництва взагалі впали в три рази і продовжують знижуватися. На думку
фахівців, статистика все-таки не враховує тіньовий сектор. Адже виробництво
хліба відбувається і в малих приватних пекарнях, які не звітують перед
Держкомстатом, оскільки працюють на єдиному податку. Треба відзначити і
той факт, що на ринку хліба встановився баланс попиту і пропозиції.
Та й черг у хлібних відділах взагалі не спостерігається. Треба відзначити
той факт, що на ринку хліба встановився баланс попиту і пропозиції.
Ну і, вже якщо порівнювати нинішнє споживання з радянським періодом,
необхідно відзначити, що завдяки дотаційному виробництву ціна на хліб була
настільки невелика, що багато тваринників дозволяли купувати цей продукт на
корм худобі. Зараз це недозволена розкіш. Сучасні ціни змусили багатьох
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переглянути своє ставлення до хліба - кожен намагається купувати рівно
стільки, щоб потім не викидати залишки в сміття. Скорочення кількості
населення в країні теж відбилося на ринку хліба. Змінюється і структура
споживання: основою раціону багатьох споживачів стали овочі, фрукти,
молочні, м'ясні і рибні вироби.
Ситуація, що склалася на ринку хліба, свідчить про те, що ринок давно вже
потребує змін. Як правило, на підприємствах, особливо тих, які не входять в
промислові холдинги, працює морально і фізично застаріле обладнання. А
нормативно-технічна документація, яка не враховує сучасних методів
хлібопечення, низька регульована рентабельність і підвищення цін на пальне та
енергетичні носії вже давно стали хронічними хворобами галузі.
Фахівці

вважають,

що

абсолютно

логічно

переглянути

питання

регулювання рентабельності виробництва хлібобулочних виробів. Наразі рівень
рентабельності не дозволяє розвиватися галузі. Адже для того, щоб підвищити
якість продукції, потрібні нові технології, модернізація обладнання. Покупці
стають все більш вимогливими до продукту, і в разі подібних змін у галузі саме
вони першими відчують позитивні результати.
Як вже говорилося, на хлібному ринку України працюють великі, середні і
дрібні виробники. Найбільш болісно й істотно криза позначилася на дрібних і
середніх підприємствах, тому що багато з них для розвитку виробництва були
змушені брати кредити в докризовий період (ще до 2008 року). Велика частина
випічки хліба в Україні припадає на 6 компаній, що контролюють до 40% ринку
і ділять його між собою за територіальною ознакою. Імпорт, який ледве дотягує
до 1% від усієї реалізації, значного впливу на ринок не здійснює. До 20% - це
хлібобулочні вироби виробництва міні-пекарень (точної цифри назвати ніхто не
вирішується). Інша частина ринку – це продукція підприємств, які працюють
самостійно і не входять у великі об‘єднання.
До кризи відкрилася досить велика кількість міні-пекарень, спеціалізацією
яких в основному було виробництво нетрадиційних хлібобулочних виробів
(вироби з листкового тіста, здоба, різноманітні види хліба). З ускладненням
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ситуації на ринку, а також з коригуванням ринку сталося погіршення
стабільності компаній, тому вони найбільш постраждали від кризи. Подібні
міні-пекарні краще себе почувають у великих містах, де дохід населення вищий
і ціна, наприклад, на здобу або який-небудь інший хліб значно більша.
У цілому великі компанії залишилися на плаву завдяки своїм обсягам, а
також сталому становищі, яке вони завоювали протягом тривалого часу. Ринок
хліба та хлібобулочних виробів значною мірою залежить від ситуації на ринку
борошна та коливань на зерновому ринку, який чутливий до сезонних факторів
та державного регулювання. Виробництво та продаж хлібної продукції в
Україні регулюється – місцева влада може встановлювати граничну норму
рентабельності для окремих сортів соціального хліба. У докризовий період
споживання «соціальних» сортів хліба зменшувалося, що сприяло розвитку
напряму виробництва «елітних» сортів, дозволяючи зменшити залежність
виробників хліба від державного регулювання, проте в умовах кризи та падіння
платоспроможності населення розвиток напряму виробництва «елітних» сортів
уповільнився.
Безумовно, в таких умовах важко працювати, не кажучи вже про те, щоб
бурхливо розвивати бізнес, нарощувати обсяги продажу і динамічно
збільшувати прибуток. Сьогодні критерій регулювання не повинен опускатися
нижче планки, яка знаходиться за межами розумного. Це сприятиме технічному
переозброєнню виробництва, впровадженню нових технологій, розширенню
асортименту, підвищенню якості продукції, її безпеки і упаковання. Тоді
вітчизняний хліб можна буде представляти на європейському ринку [5].
Відповідно, робити висновки про успішний вихід хлібопекарської галузі з
кризи не можна, тому що її розвиток залежить від багатьох факторів. Оскільки
досліджувана галузь особлива, має і соціальне, і політичне значення, то
виробники повинні маневрувати та зважувати свою цінову політику. А це
істотно обмежує їх можливості – встановлення нових цін стримує державне
регулювання, а не попит. Тому їм складно реалізувати свої плани і оперативно
реагувати на потреби ринку.
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В статті охарактеризовано сучасний стан ринку кави України в умовах
фінансової кризи. Зроблена спроба спрогнозувати перспективи розвитку ринку
кави України на найближчі декілька років.
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На сучасному етапі розвитку України ринок кави є одним з найбільш
активно

зростаючих

ринків

харчової

сфери.

Останніми

роками

він

демонстрував стабільний ріст на рівні 10-40% на рік. Проте, враховуючи, що
ринок кави ще тільки формується і культура споживання ще зароджується,
сучасна світова фінансова криза може не лише призупинити темпи розвитку
ринку кави, а й докорінно змінити тенденції, що мали місце останнім часом, чи
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навіть зламати структуру споживчого ринку України.
Серед публікацій щодо особливостей і тенденцій вітчизняного ринку кави
слід відзначити роботи А. Симоненка, В. Тиравського, В. Хомякова, О.
Криницької, Л.Дзюпіної. Але останнім часом ґрунтовних досліджень з цієї
тематики не проводилось. В основному розглядалась історія, сортові
особливості, рецептура, культура споживання кави чи особливості ведення
кавового бізнесу.
Мета дослідження - охарактеризувати нинішній стан та спрогнозувати
перспективи розвитку ринку кави на найближчі декілька років в Україні за
умов світової фінансової кризи.
Ринок кави є одним із найстабільніших, для нього характерна слабка
сезонність. Каву вирощують близько у 60 країнах світу. Проте основне місце на
світовому ринку кави займають 5 гігантів: Бразилія, В‘єтнам, Індонезія,
Колумбія та Ефіопія (табл. 1). Ці країни виробляють 70% усього світового
обороту кави.
Таблиця 1
Топ-7 світових виробників кави, 2011-2012 рр. [8]
Країна
Бразилія
В‘єтнам
Індонезія
Колумбія
Ефіопія
Гондурас
Перу

Виробництво, млн. мішків
43,4
24,0
8,6
7,6
6,0
5,7
5,5

Частка ринку, %
32,4
17,9
6,4
5,7
4,5
4,2
4,2

Серед основних сортів кави - Арабіка та Робуста. Частка Арабіки у
світовому виробництві займає 75%. Значну частку світового ринку кави
контролює Бразилія. У країні більше, ніж 4 млн. дерев у 17 штатах. Найбільш
відомий та цінний з бразильських сортів – Сантос, далі йде менш цінний сорт –
Флет Біт Сантос із кислуватим нетерпким смаком та горіховим присмаком.
Слід відзначити, що 15% всієї бразильської кави пропадає на Робусту, сорт
Каніллон.
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Друге місце в період з 2009 по 2013 рр. посідав В‘єтнам. Низькі витрати на
оплату праці зумовлюють надзвичайну конкурентоспроможність в‘єтнамської
кави на світовому ринку. В основному, країна виробляє Робусту, тільки 3%
всієї виробленої кави – Арабіка. Третє і четверте місце кілька років посідають
Індонезія та Колумбія.
Найбільшу частку ринку кави у світі в 2012 році імпортували США та
Німеччина – відповідно 24,1 та 20,0%, найменше – Іспанія – 4,5% табл. (2.)
Найвищий рівень споживання кави на душу населення припадає на країни
Європи, зокрема скандинавські. Так, зокрема, у Фінляндії споживають 12,2 кг
на душу населення, у Норвегії – 9,9, у Швеції – 8,2 кг (рис. 1).
Ціни на світовому ринку кави постійно змінюються під впливом прогнозів
про стан кавових плантацій, обсягів врожаїв в основних країнах-виробниках,
змін обсягів експорту з найбільших країн-експортерів (рис. 2).
Таблиця 2
Топ-7 імпортерів кави по країнах в 2011-2012 рр.,% світового ринку
[8]
Країна
США
Німеччина
Італія
Франція
Японія
Бельгія
Іспанія

2011
24,0
19,4
7,8
6,5
7,1
5,2
4,5

2012
24,1
20,0
7,9
6,3
6,3
5,3
4,5

Рис. 1. Топ-10 країн за обсягами споживання кави на людину в
порівнянні з Україною, кг на рік [4]
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Рис. 2. Динаміка цін на каву в світі, центів (США) за фунт [8]
Кава в Україну надходить з більше, ніж 50 країн. Близько 50% імпорту
кави припадає на частку трьох країн: Індії (23%), Колумбія (14), Бразилія (13%)
(рис. 3, 4).
Ринок кави в Україні можна вважати ще не до кінця сформованим. Це
підтверджується такими факторами: скорочення асортименту продукції на
ринку; зменшення обсягів продажу, що було пов'язано з фінансовою кризою;
зростання цін; збільшення частки дешевих фальсифікатів. Ці тенденції
пов‘язані зі збільшенням світових цін на каву, фінансовою кризою, а також з
податковою та митною політикою.

Рис. 3. Імпорт кави в Україну в 1998-2012 рр., т [5]
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З початку 2014 року, ф'ючерси на каву показали вражаюче зростання,
піднявшись в ціні з $110 до $180. Основним драйвером цього зростання було
зниження очікувань у виробництво Бразилії.
Велика частина недавнього цінового сплеску на кавові ф'ючерси була
викликана через спекуляції викликаним майбутнім урожаєм в Бразилії.

Рис. 4. Імпорт кави в Україну в 2008-2012 рр., тис. $ США [5]
Згідно з першою оцінкою Conab урожай 2014/15 року дасть від 46,53 до
50,15 млн. мішків. У середньому урожай може скласти близько 48,34 млн.
мішків, що буде два обсяги бразильського врожаю кави, що послідовно
знижуються, вперше з 1977 року [4]. Передбачається, що традиційний
дворічний цикл виробництва кави йде на спад. Крім того, суха погода в січні в
декількох районах Бразилії позначиться на врожаї кави в 2014/15.
Cлід пам'ятати, що виробництво кави в Бразилії в значній мірі впливає на
ціни кави в усьому світі. Історично склалося так, що врожай на каву в Бразилії
був схильний до дворічного циклу. Тобто, кавове дерево дає великий урожай в
перший рік, а потім більш низький урожай наступного року. Тим не менш,
сучасний технологічний прогрес намагається скоротити цей розрив урожаю
кави між першим і другим роком. Слід зазначити, що ринок почав вірити
технологічному прогресу і ця сезонна закономірність почала вже не так
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працювати. Дворічні цикли зникають, і передбачити врожайність кави стає все
складніше. Тому основною причиною зростання цін на каву послужила посуха
в Бразилії.
Світове виробництво кави в даний час оцінюється в 145,8 млн. мішків.
Споживання кави в період з 2009 по 2012 рік становило: 2009 (132 млн.), 2010
(136 млн.), 2011 (139 млн.), 2012 (142 млн.) мішків. Таким чином,
середньорічний темп зростання споживання кави склав близько 2,4%. Тому
споживання кави в 2013 році склало близько 145,5 млн. мішків [8].
На частку споживання кави в ринках, що розвиваються, припадає близько
19% від світового споживання. Середньорічні темпи зростання споживання
кави в ринках, що розвиваються, в період з 2009 по 2012 рік було на рівні + 5%,
що на 2,4% більше від світового споживання і на 1% більше від традиційних
ринків. Однак категорії ринків, що розвиваються, не включають в себе
споживання кави в Індії та Китаї. Так, споживання кави в Китаї становило від
1,1 млн. до 1,6 млн. мішків в 2012 році; споживання кави в Індії - близько 1,9
млн., а в США - близько 22 млн. Оскільки населення в Індії становить 1,1 млрд.
осіб, у Китаї 1,3 млрд. осіб, а в США 300 млн. осіб, можливо розрахувати
потенціал ринку кави в цих країнах (табл. 3).
Таблиця 3
Споживання кави у Китаї, Індії та США [7]
Країна
Китай
Індія
США

Споживання кави,
млн. мішків
1,35
1,9
22

Чисельність
населення, млн. осіб
1300
1100
300

Споживання кави (млн. мішків/
млн. осіб) х 100%
0,10
0,17
7,33

Протягом останнього десятиліття на ринку кави спостерігається зростання
рівня споживання цього напою. За період з 2000 по 2010 рік середньорічний
темп приросту споживання склав 23%, що майже в 10 разів вище світового
показника (2,5%), в результаті чого Україна знаходиться в списку рекордсменів
за темпами зростання споживання кави.
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Навіть, незважаючи на вплив кризи, обсяг ринку кави в країні практично
не змінився, продемонструвавши незначне зростання на 0,7%.
Уже в 2010-2011 рр. середньорічний темп приросту місткості ринку кави
склав майже 20% [3].
За підсумками 2012 року темп приросту обсягів споживання склав більше
28%, досягнувши показника в 49,62 тис. т кави і його замінників (рис. 5).

Рис. 5. Динаміка місткості ринку кави і її замінників в 2009-2012 роках
у натуральному вираженні, тис. т [6]
При цьому однією з позитивних тенденцій розвитку ринку є заміщення
імпортної продукції вітчизняним виробництвом.
Варто відзначити, що основними імпортерами кави на український ринок
виступають виробники Росії, на частку яких припадає практично 20% всіх
поставок у натуральному вираженні і більше 27% в грошовому за підсумками
2012 р.
Також великі поставки кави в країну здійснюють оператори Польщі та
Німеччини, частки яких у натуральному вираженні складають 13,8% і 12,7%, а
в грошовому - 7,9% і 13,1% відповідно.
У шістку лідерів-імпортерів входять також компанії Італії, Індії та
В'єтнаму.
Зростання світового попиту на каву відбувається за рахунок ринків, що
розвиваються, до яких повною мірою відноситься Україна. Такі тенденції
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роблять ринок України привабливим як з боку виробників і постачальників, так
і з боку сегменту HoReCa. Втім, незважаючи на високі темпи зростання,
Україна займає поки четверте місце в Європі за кількістю випитих чашок кави:
в середньому, українець споживає одну чашку в день, в той час як в деяких
країнах Європи цей показник сягає трьох чашок.
Стрімке зростання ринку приваблює з кожним роком все більше гравців.
Але у «новачків» практично немає шансів, оскільки лідерами ринку кави є
інтернаціональні компанії-гіганти. Їхня історія починається біля витоків ринку,
відвоювати у них частку споживачів практично неможливо.
Вітчизняний ринок поділений між найбільшими світовими корпораціями
Nestle Ukraine, «Крафт Фудз Украина», Strauss Group і локальними
виробниками - «Галка Лтд», «Віденська кава», «Одесский пищевой комбинат»
(з 2011 року – ENNI FOODS), «Днепропетровский комбинат пищевых
концентратов» и «УкрКофе».
Як вказувалось вище, найбільша кількість кави надходить в Україну з
країн Європи, тут слід зазначити такі країни, як Польща, Чехія та Росія. Це
можна пояснити тим, що в цих країнах розміщуються виробничі майданчики
багатьох транснаціональних брендів. Компанії, які займаються постачанням
кави, здійснюють первинну обробку, використовуючи власні потужності, а
потім готовий продукт відправляється на Україну.
Треба відзначити, що обсмажувати і розфасовувати каву на території
України дуже вигідно, оскільки є відмінна можливість заощадити на митних
тарифах і робочій силі, яка коштує недорого. На думку багатьох експертів,
створювати на території України підприємства з виробництва кави повного
циклу не має сенсу, оскільки в світі вже існує велика кількість великих
підприємств з виробництва цього популярного напою. Слід враховувати і те,
що в країнах Західної Європи після фінансової кризи попит на каву значно
знизився, тому багато європейських компаній зосередили свої зусилля на ринку
України.
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Великі західні компанії забезпечують повною мірою кавовий ринок
України поставками з країн Європейського Союзу. Ці компанії не тільки
постачають продукцію, але ще й інвестують виробництво, яке розташоване на
території ринків збуту.
Якщо говорити про українських виробників кави, то слід передусім
відзначити СП ТОВ «Галка ЛТД», яке є найбільшим виробником розчинної і
натуральної кави на Україні - воно займає 50% серед українських виробників
кави. Однак слід зазначити, що успішна діяльність української компанії на
цьому ринку скоріше є винятком, ніж правилом, бо після того, як на ринок
прийшли світові імпортери, ситуація змінилася не на користь українських
виробників. Якщо говорити про частку інших українських виробників, то вона
не місцевому ринку далеко не настільки значна. Велика національна компанія
«Одесский пищевой комбинат» на українському ринку займає 13%, його
присутність найбільш значна в південних частинах країни. Що стосується
такого підприємства, як «Днепропетровский комбинат пищевых концентратов»,
то його виробництво в основному орієнтоване на східні регіони країни.
Слід відзначити і відносно нове підприємство, яке вийшло на кавовий
ринок України в 2011 році, «УкрКофе», яке за відносно короткий термін
зайняло 2% ринку кави. Маркетингові плани компанії були масштабнішими:
згідно з ними компанія повинна була зайняти 5-7% ринку [4].
Слід зазначити, що національним українським компаніям конкурувати з
такими корифеями, як Nestle і Strauss Group дуже важко. За свідченням
великого числа експертів, щоб українські компанії зайняли на цьому ринку
гідне місце, вони повинні піти у низький ціновий сегмент. Необхідні й серйозні
інвестиції в маркетингову та рекламну діяльність, що має підвищити попит на
каву українських виробників.
За даними Pro-Consulting, вітчизняний кавовий ринок посідає перше місце
в світі за темпами розвитку. Місткість його стабільно зростає: за підсумками
2011 року показники збільшились на 13%, а за підсумками 2012 - на 28%.
Головними виробниками розчинної кави та кавових сумішей в Україні є ПАТ
«Львівська кондитерська фабрика «Світоч», ТОВ «Фес Укр», ПАТ «Крафт
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ФудзУкраина». Натуральна кава виробляється в Україні в менших обсягах, а її
основними виробниками є ТОВ «Галка ЛТД» та ТОВ «Віденська кава». У
структурі виробництва натуральна кава займає всього 11,9%, а частка, що
залишається, припадає на розчинну каву і кавові суміші. Важливою тенденцією
розвитку ринку останніми роками є поступове витіснення з ринку імпортної
продукції за рахунок зростання обсягів внутрішнього виробництва кави.
Найбільш популярними марками кави в Україні є Lavazza, Jacobs, Nescafe, Carte
Noire, Галка, MacСoffee і Tchibo. За основними товарними групами розчинна
кава займає 64%, натуральна – 21,5, кавові суміші - 14,5% [1].
Результати дослідження українського ринку кави компанією Pro-Consutting
показали, що він є успішним компонентом національного ринку продуктів
харчування, а також одним із найбільш динамічних кавових ринків світу. На
основі даних щодо виробництва, експорту та імпорту кави встановлено, що
місткість ринку за 201З рік зросла на 16%, а в цілому з 2009 по 2013 роки
приріст склав 113,5%. Слід зазначити, що якщо на початку зазначеного періоду
показники виробництва були в 2,15 рази менше імпорту, то до 2013 року це
співвідношення змінилося і дорівнювало приблизно 1,2:1. За аналізований
період частка сегменту натуральної кави скоротилася з 23,8% до 11,2%.
Зовнішньоекономічна діяльність характеризується домінуванням імпорту. У
2013 році його показники перевищували відповідні експортні майже в 78 разів
у натуральному вираженні й у 83 рази в грошовому. Зіставлення показників
імпорту в натуральному і вартісному вираженні показує значне збільшення
вартості кавової продукції. Так, зростання обсягу імпортних постачань в 1,42
рази супроводжувалося їх подорожчанням у 2,03 рази, тобто різниця темпів
зростання становить 1,43 рази. У географічному розрізі імпортні постачання
досить диверсифіковані. Ціни на каву в Україні в 2013 році були доволі стійкі:
середньомісячний індекс споживчих цін склав 0,09%. У структурі споживання
62,8% становить розчинна кава, а частка натуральної дорівнює 22,8%.
Уподобання українців за торговими марками досить стабільні: найбільш
популярні ТМ - це Jacobs в сегменті розчинної кави, Lavazza - натуральної і
MacCoffee - у сегменті кавових напоїв. Прогноз розвитку ринку кави на 2014120

2016 роки показав, що потенціал ринку досить високий. Очікується стійке
зростання місткості ринку. До 2016 року цей показник складе приблизно 70 тис.
т, проте темп приросту буде поступово скорочуватися [1, 2].
Наразі український ринок кави становить 45000 т продукції на рік, а обсяг
виробництва натуральної кави - близько 2000 т на рік, при цьому мова йде в
основному про попередньо ввезені, а потім оброблені зерна кави [4]. Що
стосується експорту кави з України, то він на досить низькому рівні.
Українська кава в основному купується Молдовою, Грузією, Білоруссю,
Вірменією та Литвою. Ситуація посилюється тим, що українські оператори
перебувають у значній залежності від імпорту, тому ризики дуже високі, має
значення коливання валютних курсів, розмірів мит і частих змін у
законодавстві.
На вартість ринку кави впливають наступні фактори: закупівельна ціна на
сировинні матеріали (це особливо важливо, коли мова йде про мелену каву і
каву в зернах); кількість товару, який закуповується; країни-постачальники.
Слід зазначити, що вартість сировини становить близько 50% вартості
готового продукту. Вартість кави регулярно змінюється, це багато в чому
пов'язано з погодними умовами, які здійснюють вплив на врожай, та вартістю
енергетичних ресурсів. Продаж цього напою багато в чому залежить від
агентів, які займаються спекуляцією на ринку кавової сировини. Проте
більшість експертів сходяться на думці, що попит на цей напій буде тільки
зростати, таким чином ціна на нього буде зростати теж. За прогнозами
експертів за 2014 рік ціни на розчинну каву зросли на 15%, що стосується
продукту в зернах, то ціна зростала ще швидше - приблизно на 30% в рік [2].
На закінчення слід зазначити, що сегмент кавового ринку на Україні
заповнений лише на 60%, і решта 40%, природно, притягують нових
міжнародних операторів. Якщо враховувати ту обставину, що домашнє
споживання цього напою в країні постійно зростає, стає зрозуміло, що розвиток
цього ринку представляється перспективним. Якщо ж враховувати те, що
споживання цього напою в країнах Західної Європи після кризи значно
знизилося, то немає ніякого сумніву в тому, що пити його будуть саме жителі
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України у великих кількостях. Треба відзначити і те, що якість цього продукту,
який постачається на український ринок, стає рік від року все вищою. Особливо
слід зазначити, що найбільше розвивається продаж в роздріб, і саме в цьому
сегменті ринку експерти бачать дуже райдужні перспективи. Треба відзначити,
що на кількість споживаного продукту не вплинула навіть фінансова криза, як
це було в країнах Західної Європи.
Таким чином, вітчизняний ринок кави в контексті споживчого попиту перспективний і привабливий. В цілому спостерігається позитивна динаміка
його росту. Відмічається підвищення рівня культури споживання кави. У разі ж
загострення кризових явищ в Україні ринок кави може впасти в затяжну
рецесію зі зниженням норм споживання до рівня 90-х роках.
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конкурентоспроможності швейних виробів.
Сучасний стан економіки України характеризується наявністю високого
рівня конкуренції в окремих галузях. Експансія зарубіжних торгових марок на
внутрішніх ринках спонукає вітчизняні підприємства до активного пошуку
резервів для збереження і розширення наявних сегментів.
Зниження

рівня

конкурентоспроможності

національної

економіки

останніми роками виявляється і в загостренні конкурентного стану окремих
галузей. На тлі загального економічного спаду в легкій промисловості
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зафіксовано падіння обсягів виробництва з 2011 р. Криза загострила низку
проблем, які існують у галузі. Надходження дешевого імпорту, різке
скорочення обсягів споживання внаслідок зниження платоспроможного попиту,
дефіцит обігових коштів для інноваційного розвитку лише посилюють без того
складне

становище

національного

товаровиробника,

вимагаючи

переосмислення існуючих методів управління.
Досвід як вітчизняного, так і світового бізнесу свідчить про те, що
завоювання стійких позицій на ринку неможливе без ефективного управління,
одним з ключових об'єктів якого є конкурентоспроможність продукції. Тому
проблема підвищення конкурентоспроможності продукції на сучасному етапі
розвитку економіки є надзвичайно актуальною.
Вагомий внесок у розробку теоретичних і прикладних проблем управління
конкурентоспроможністю продукції зробили такі вчені, як Г. Азоєв, Л.
Балабанова, А. Воронкова, О. Горбашко, В. Дикань, Ю. Іванов, С. Клименко, В.
Коршунов, І. Ліфіц, Л. Піддубна, Б. Райзберг, Н. Тарнавська, О. Тищенко, Р.
Фатхутдінов, В. Царьов, О. Чернега, І. Швець, В. Шинкаренко, А. Юданов та ін.
Разом з тим деякі аспекти цієї складної проблеми трактуються
неоднозначно і вимагають подальшої розробки. До них, перш за все, слід
віднести визначення змісту процесу формування конкурентоспроможності
продукції як об'єкту управління, обґрунтування взаємодії елементів системи
управління нею, конкретизацію та обґрунтування методів оцінки й аналізу,
теоретико-методичного

забезпечення

планування

підвищення

конкурентоспроможності продукції тощо.
Існує кілька методів оцінки конкурентоспроможності, які застосовуються в
практиці роботи підприємств або пропонованих деякими авторами як наукові
розробки.
Метод непрямої оцінки конкурентоспроможності товарів. Сутність цієї
методики заснована на непрямому вимірюванні конкурентоспроможності за
обсягом продажу. При цьому робиться припущення, що обсяг продажу
конкурентних товарів свідчить про споживчі переваги і тому може служити
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критерієм конкурентоспроможності. Крім того, маркетингові служби торгових
організацій використовують і швидкість роздрібного продажу.
Визначальним для формування конкурентоспроможності майбутньої
продукції і економічної ефективності її виробництва і споживання є стадія
проектування. Виходячи з цього, розроблена комплексна система заходів щодо
цілеспрямованого формування рівня конкурентоспроможності одягу на різних
стадіях проектування (табл. 1).
Таблиця 1
Комплексна система заходів щодо формування рівня
конкурентоспроможності на етапі проектування
Стадія проектування
Технічне
завдання

Перелік заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції

1. Визначення оптимальних споживчих і техніко-економічних вимог до
майбутнього виробу.
2. Обґрунтування базових показників конкурентоспроможності одягу даного
призначення.
3. Попередня оцінка виробів-аналогів та рівня економічності проектованих
виробів.
Технічна
4. Систематизація результатів аналізу виробів-аналогів.
пропозиція
5. Встановлення варіантів принципових схем композиційного і конструктивного
рішення.
6. Визначення оптимальних соціальних і функціональних показників.
7. Попередня оцінка естетичних та ергономічних показників
Ескізний проект 8. Порівняння оптимальних варіантів ескізів серії моделей одягу з
експериментальними зразками базових моделей.
9. Оптимізація естетичних, ергономічних і експлуатаційних показників.
10. Оцінка естетичного рівня конкурентоспроможності серії моделей.
11. Попередня оцінка рівня уніфікації та технологічності конструкції серії моделей
Технічний
12. Уточнення креслень базових основ і уніфікованих деталей серії моделей.
проект
13. Оптимізація показників уніфікації, технологічності та економічності.
14. Оцінка рівня уніфікації і технологічності серії моделей.
Робоче
15. Визначення рівня якості лекал уніфікованих і оригінальних деталей.
проектування
16. Визначення рівня якості технічного опису та оцінка рівня економічності
моделей одягу.
17. Оцінка рівня конкурентоспроможності зразка-еталона базової моделі.
18. Комплексна оцінка рівня конкурентоспроможності зразка-еталона і проекту.

При

визначенні

комплексного

показника

конкурентоспроможності

швейної продукції необхідно послідовно провести ряд операцій, об'єднаних
алгоритмом комплексної оцінки рівня конкурентоспроможності, розробленим з
урахуванням загального алгоритму, прийнятого в кваліметрії (вимірювання
якості), і специфічних особливостей структури якості одягу. Алгоритм
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комплексної кількісної оцінки конкурентоспроможності швейних виробів
представлений в табл. 2.
Таблиця 2
Алгоритм комплексної кількісної оцінки конкурентоспроможності
швейних виробів
№
операції
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Зміст операції
Визначення переліку одиничних і комплексних показників, необхідних і достатніх
для оцінки конкурентоспроможності одягу
Визначення коефіцієнтів вагомості всіх показників конкурентоспроможності
Визначення діапазону зміни коефіцієнтів вагомості показників
конкурентоспроможності
Встановлення базових значень одиничних показників
Визначення виду залежності між показниками конкурентоспроможності та його
оцінками
Вимірювання одиничних показників конкурентоспроможності або їх експертна
бальна оцінка
Обчислення оцінок окремих одиничних і комплексних показників
Вибір методу комплексної оцінки конкурентоспроможності на кожному рівні та
конкурентоспроможності одягу в цілому
Обчислення загальної комплексної оцінки рівня конкурентоспроможності одягу
Аналіз комплексних оцінок і загальної оцінки конкурентоспроможності і прийняття
рішення

На першому етапі в якості одиничних і комплексних показників
конкурентоспроможності виробів прийняті показники якості швейних виробів,
представлені в табл. 2.
На другому етапі для визначення коефіцієнтів вагомості було проведено
опитування. Для цього в якості експертів були залучені висококваліфіковані
фахівці в кількості 8 осіб зі стажем роботи не менше 10 років.
Визначення коефіцієнтів вагомості показників конкурентоспроможності
різних видів одягу, що виробляються ПАТ «Володарка», проводилося від
конкретних одиничних показників до комплексних. Після обробки результатів
опитування розраховувались нормовані коефіцієнти вагомості, призначені
кожним експертом, за формулами 1-3).

126

migj

l
migj

,

p

(1)

migj
i 1

mgoj

l
mgoj

l

mgoj

,

(2)

g 1

mijl
l
migj
-

де

mij mgoj ,

нормований

(3)

коефіцієнт

вагомості

і-го

показника

конкурентоспроможності щодо відповідного g-го показника, призначений j-м
експертом;

migj

-

коефіцієнт

вагомості

i-го

показника

конкурентоспроможності,

призначений j-м експертом;
р - число одиничних показників конкурентоспроможності, що входять до g-го
показника;
l
m goj
-

нормований

коефіцієнт

вагомості

g-го

показника

щодо

конкурентоспроможності в цілому, призначений j-м експертом;
mgoj

-

коефіцієнт

вагомості

g-гo

показника

конкурентоспроможності,

призначений j-м експертом;
l - число комплексних показників конкурентоспроможності;

mijl - нормований коефіцієнт і-го показника, призначений j-м експертом,
приведений до узагальненим показником;
mig - коефіцієнт i-го показника, призначений j-м експертом.
При нормуванні коефіцієнтів вагомості дотримувалась умова 4:
p

m
i 1

y

l
l
igj

m
g 1

l
goj

mijl

1,

(4)

i 1

де у - число узагальнених показників конкурентоспроможності.
На основі отриманих значень, розраховуються середні арифметичні
значення нормованих коефіцієнтів вагомості за формулою 5.
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N

mijl
j 1

mil

N

,

(5)

де N - число експертів.
Середні

значення

нормованих

конкурентоспроможності

швейних

коефіцієнтів
виробів,

що

вагомості

показників

виготовляються

ПАТ

«Володарка», представлені в табл. 3.
На

третьому

етапі

визначається

діапазон

зміни

показників

конкурентоспроможності. Так, з табл. 3 видно, що найбільший діапазон зміни
коефіцієнтів вагомості для оцінки рівня якості одягу даних видів мають
естетичні

(m131ср

=

0,139-0,18),

(m141ср

ергономічні

=

0,122-0,165)

і

експлуатаційні (m151ср = 0,123-0,14) в підсистемі споживчих показників якості
одягу; у підсистемі техніко-економічних показників найбільшу значущість має
показник технологічності конструкції (m122ср = 0,115-0,139), а в підсистемі
реалізації і експлуатації товарів - ступінь попиту (m133ср = 0,396-0,404).
Таблиця 3
Середні значення нормованих коефіцієнтів вагомості показників
конкурентоспроможності чоловічого одягу, що виробляється ПАТ
«Володарка»
Показники конкурентоспроможності

Узагальнені

Комплексні

1

2

Споживчі,
m11ср

Соціальні,
m111ср

Функціональні, m121ср

Назва виду одягу

Одиничні

Піджак

Костюм

Брюки

Пальто

Куртка

3

4

5

6

7

8

0,554

0,537

0,525

0,555

0,559

0,126

0,105

0,101

0,112

0,069

0,228

0,228

0,228

0226

0,226

0,255

0,253

0,249

0,251

0,253

0,113

0,115

0,126

0,110

0,105

0,230

0,231

0,243

0,245

0,236

0,265

0,267

0,264

0,262

0,263

0,246

0,244

0,239

0,238

0,245

Патентна чистота
моделей одягу, m1111ср
Відповідність одягу
прогнозу споживчого
попиту за ознаками
зовнішнього вигляду,
m1112ср
Відповідність
сучасному способу
життя, m1211ср
Відповідність конкретним обставинам, m1212ср
Відповідність
зовнішньому вигляду
людини, m1213ср
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Продовження табл. 3
1

2

4

5

6

7

8

0,259

0,258

0,254

8,255

0,256

0,139

0,144

0,153

0,169

0,18

0,159
Відповідність силуету
сучасному стилю і
моді, m1311ср
0,145
Відповідність покрою
сучасному стилю і
моді, m1312ср
0,128
Відповідність
кольорового рішення
сучасному стилю і
моді, m1313ср
0,112
Відповідність фактури
матеріалів сучасному
стилю і моді, m1314ср
0,112
Відповідність фактури
матеріалів сучасному
стилю і моді, m1314ср
0,105
Відповідність форм
дрібних і оздоблювальних деталей сучасному стилю і моді, m1315ср
Цілісність форми, m1316ср 0,087

0,158

0,159

0,158

0,159

0,148

.0,147

0,151

0,146

0,123

0,125

0,124

0129

0,115

0,115

0,116

0.115

0,115

0,115

0,116

0.115

0,106

0,107

0,106

0,105

0,086

0,088

0,089

0,089

0,074

0,073

0,072

0,073

0,076

0,062

0,063

0,061

0,062

0,065

0.049

0,052

0,051

0,052

0,052

0,048

0,049

0,047

0,041

0,036

0,031

0,027

0.028

0,027

0,028

0,142

0,141

0,122

0,131

0,165

Статична відповідність, m1411ср

0,250

0215

0,240

0,245

0,261

Динамічна
відповідність, m1412ср

0,358

0,360

0,325

0,320

0,358

Зручність користування окремими
елементами, m1413ср
Зручність одягання і
зняття одягу, m1414ср

0,038

0,051

0,064

0,077

0,044

0,025

0,023

0,038

0,035

0,031

Маса виробу, m1415ср

0,019

0,05

0,041

0,049

0,023

Теплозахисні функції,
m1416ср

0,012

0,015

0.019

0,017

0,011

Ступінь вентилювання,
m1417ср

0,113

0,115

0,119

0,116

0,115

3
Відповідність віковим
психологічним
особливостям, m1214ср

Естетичні,
m131ср

Пластична виразність,
m1317ср
Відповідність форми
конструкції і
матеріалам, m1318ср
Зовнішній вигляд,
m1319ср
Внутрішня обробка,
m13110ср
Виразність фірмових
знаків, m13111ср
Ергономічні, m1410ср

129

Продовження табл. 3
1

2

Експлуатаційні, m151ср

Технікоекономічні,
m12ср

Стандартизація і
уніфікація
конструкції,
m112ср

3

4

5

6

7

8

Захист від внутрішньої
і зовнішньої вологи,
m1418ср

0,185

0,171

0,154

0,141

0,157

0,134

0,132

0,123

0,129

0,14

Розривне
навантаження, m1511ср

0,062

0,063

0,062

0,065

0,067

Розривне подовження,
m1512ср

0,037

0,036

0,037

0,034

0,033

Робота розриву, m1513ср

0,039

0,038

0,036

0,037

0,035

Пружність, m1514ср

0,037

0,037

0,027

0,025

0,022

Жорсткість, m1515ср

0,028

0,029

0,032

0,033

0,032

Драпіруємість, m1516ср

0,038

0,039

0,046

0,049

0,049

Зминаємість, m1517ср

0,073

0,072

0,063

0,065

0,067

Усадка, m1518ср

0,077

0,078

0,074

0,076

0,072

Стійкість конструкції
одягу, m1519ср

0,205

0,206

0,204

0,204

0,195

Стійкість до ВТО,
m15110ср

0,175

0,176

0,178

0,177

0,174

Стійкість до тертя,
m15111ср

0,078

0,076

0,079

0,078

0,079

Стійкість до
багаторазового
розтягування, m15112ср
Стійкість до дії світлопогоди, m15113ср

0,047

0,048

0,059

0,054

0,073

0,058

0,057

0,058

0,059

0,055

Стійкість до дії
хімчистки, прання,
прасування, m15114ср

0,046

0,045

0,045

0,044

0,047

0,236

0,233

0,245

0,225

0,221

0,105

0,106

0,128

0,125

0,100

Ступінь застосовуваності уніфікованої
технології, m1121ср
Ступінь застовуваності
типових технологічних
процесів підприємства,
m1122ср
Ступінь уніфікації
деталей, m1123ср

0,326

0,328

0,325

0,328

0,327

0,137

0,139

0,133

0,134

0,131

0,238

0,237

0,239

0,238

0,236

Ступінь повторюваності складових
частин, m1124ср
Ступінь повторюваності
конструктивних
елементів у типорозмірному ряду, m1125ср

0,194

0,193

0,192

0,196

0,197

0,105

0.103

0,111

0,105

0,109
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Продовження табл. 3
1

2

4

5

6

7

8

Технологічності
конструкції,
m122ср

0,128

0,139

0,122

0,115

0,126

Придатність до
хімчистки, прання,
прасування, m1221ср
Придатність до
відновлення, m1222ср

0,120

0,121

0,118

0,117

0,118

0,086

0,088

0,097

0,095

0,091

Прогресивність
конструкції, m1223ср

0,346

0347

0,339

0,340

0,339

Матеріалоємність
конструкції, m1224ср

0,189

0,188

0,189

0,189

0,194

Трудомісткість
виготовлення виробу,
m1225ср

0,189

0,188

0,189

0,189

0,194

0,113

0,118

0,125

0,109

0,115

Витрати на конструкторську підготовку
виробництва, m1321ср
Витрати на технологічну підготовку
виробництва, m1322ср
Виробничі витрати,
m1323ср

0,357

0,356

0,357

0,356

0,358

0,320

0,321

0318

0,320

0,319

0,205

0,208

0,207

0,205

0,200

Витрати на хімчистку,
прання, m1324ср

0,045

0,044

0,043

0,043

0,046

Витрати на
відновлення, m1325ср

0,073

0,071

0,075

0,076

0,077

0,210

0,230

0,230

0,220

0,220

Рівень реалізації,
m1130ср

0,337

0,338

0,335

0,335

0,337

Швидкість продажу,
m1230ср

0,259

0,258

0,263

0,261

0259

Ступінь попиту, m1330ср

0,404

0,404

0,402

0,404

0,404

Економічності, m132ср

Реалізація і
експлуатація, m13ср

На рис. 1 наведені ранжировані ряди швейних виробів за значущістю
естетичних властивостей («краса») для п‘яти видів чоловічого одягу. Вона була
визначена на основі їх експертної оцінки фахівцями і соціологічної оцінки
потенційними споживачами. Як видно з рис. 1, найбільший коефіцієнт
вагомості естетичних властивостей визначений для костюма, найменший - для
брюк. Решта виробів займає проміжне положення.
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а)

б)

Рис. 1. Ранжировані ряди швейних виробів за значущістю естетичних
властивостей, встановлені експертними групами фахівців (а) і споживачів
(б) 1 - брюки, 2 - пальто, 3 – костюм, 4 - піджак, 5 - куртка
Наступною операцією є встановлення базових значень показників. Вибір
базових значень показників конкурентоспроможності швейної продукції
проводився з урахуванням вимог типової номенклатури показників якості, які
визначаються державними стандартами.
П'ятою операцією є визначення виду залежностей між одиничними (Рс, Рте,
Рpn), комплексними показниками конкурентоспроможності (Кс, Кф, Кес, Кер, Кек) і
їх оцінками. Оцінка рівня конкурентоспроможності швейної продукції
проводилась шляхом співставлення одиничних показників оцінюваних виробів
з одиничними показниками конкурентоспроможності базових виробів, що
визначаються технічними умовами або стандартами. В цьому випадку
узагальнений

коефіцієнт

конкурентоспроможності

(Кз)

продукції,

що

випускається, з урахуванням коефіцієнтів вагомості m10, m20, m30 визначався у
вигляді наступної залежності (формула 6):
Кз = Рс m1 + Рте m2 + Рpе m3,

(6)

де Рс - конкурентоспроможність за споживчими показниками якості одягу
(формула 7);
Рс = Кс m11 + Кф m21 + Кес m31 + Кер m41 + Кек m51,
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(7)

де Кс, Кф, Кес, Кер, Кек - конкурентоспроможність відповідно за соціальними,
функціональними,

естетичними,

ергономічними

і

експлуатаційними

показниками якості; m11, m21, m31, m41, m51 - коефіцієнти вагомості соціальних,
функціональних, естетичних, ергономічних і експлуатаційних показників
якості;
Рте - конкурентоспроможність за техніко-економічними показниками (формула
8);
Рте = Кст m12 + Ктк m22 + Ке m32,

(8)

де Кст, Ктк, Ке - конкурентоспроможність відповідно показників стандартизації
і уніфікації, технологічності конструкції і економічності;

m12, m22, m32 -

коефіцієнти вагомості показників стандартизації і уніфікації, технологічності
конструкції і економічності;
Рpе - конкурентоспроможність за показником реалізація і експлуатація
(формула 9);
Рре = Кр m13 + Кпр m23 + Ксп m33,

(9)

де Кр, Кпр, Ксп - конкурентоспроможність відповідно показників рівня реалізації,
швидкості продажу і ступеня попиту швейної продукції; m13, m23, m33 коефіцієнти вагомості показника рівня реалізації, швидкості продажу і ступеня
попиту.
Якщо Кз ≥ 1, то швейна продукція конкурентоспроможна.
Шостою

операцією

є

вимірювання

одиничних

показників

конкурентоспроможності або їх експертна балова оцінка.
Таким чином, здійснена оцінка конкурентоспроможності чоловічого одягу,
що виробляє ПАТ «Володарка», показала, що найкращі споживчі показники
має куртка, найгірші – брюки, причому для куртки із комплексних найкращими
були естетичні (0,18) та ергономічні (0,165), а найгіршими – соціальні (0,069)
властивості. Для брюк відповідно естетичні (0,153) та соціальні (0,101).
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Н.Т. Ісаєва
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ВЕРМІШЕЛІ ТА ЛОКШИНИ ШВИДКОГО
ПРИГОТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Подано результати дослідження, проведеного автором на ринку України.
Проведено аналіз ринку вермішелі та локшини швидкого приготування в
Україні,

вивчено

мотиви

споживання

даного

виду

продукції,

цінова

сегментація, проаналізовано структуру ринку в розрізі упаковки й різновиду
смакових добавок.
Ключові слова: ринок, підприємство, споживач, вермішель та локшина
швидкого приготування
В сучасних умовах темп життя залишає мало часу на ретельне, тривале
готування їжі, особливо мешканцям великих міст, у яких чимала кількість його
припадає на подолання великих відстаней. Тому на сьогодні популярними є
продукти швидкого приготування – вермішелі, локшини, супи, каші,
картопляне пюре, та ін.
Вітчизняні виробники протягом певного часу, можуть досить успішно
продавати свій продукт чи послугу, не маючи точного уявлення про свої цільові
аудиторії (сегменти). У зв'язку з насиченням ринку, недиференційоване
просування

продукту

стає

усе

більш

неефективним

та

економічно

невиправданим. Виходячи з цього у більшості компаній формується потреба в
більш

детальному

вивченні

особливостей

споживчих

сегментів.

Саме

диференційована пропозиція, що ґрунтується на глибокому вивченні потреб та
особливостей споживчих сегментів, має у перспективі практично невичерпний
ресурс.
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В основі сегментації ринку лежить урахування індивідуальних уподобань
різних категорій споживачів. Для того, щоб задовольнити різні вподобання,
підприємство намагається виявити групи споживачів, які скоріш за все
позитивно зреагують на запропоновані продукти і зорієнтують свою
маркетингову діяльність, перш за все, на ці групи споживачів. Усе це
підкреслює актуальність проведення дослідження сегментів даного ринку для
подальших наукових розробок [1].
Підприємства, що діють на ринку, зазначає автор, усвідомлюють, що їхні
товари не можуть повністю задовольнити сподівання та надії всіх споживачів.
Сучасне підприємство буде намагатись зайняти всі ринкові ніші (сегменти) для
максимізації прибутків. Для успішної діяльності підприємства необхідно
проводити маркетингові дослідження, в результаті яких акцентується увага на
особливостях попиту та споживання за окремими сегментами ринку. На
окремих сегментах продукт принесе підприємству максимальний прибуток –
адже достатньо, що різні споживачі бажають купувати різні товари [1, с. 12-13].
Актуальність теми та її вагомість для науки та практики зумовлена
необхідністю вирішення проблем, пов'язаних із процесом сегментації ринку і
продукції з урахуванням споживчих уподобань.
Питання

функціонування

українського

продовольчого

ринку

розглядаються в наукових працях багатьох вітчизняних дослідників, зокрема
П. Гайдуцького [3], П. Саблука, О. Шпичака, В. Андрійчука, Т.Мостенської [4],
І. Кириленка, Шадура-Никипорець Н.Т., Шевченко О.О.[5], Щекович О.С. [6]
та ін. Але дані дослідження ринку продуктів швидкого приготування не
розглядались у даних наукових працях. Тому важливим моментом є проведення
та аналіз маркетингового дослідження для подальших наукових розробок, з
урахуванням виявлених особливостей кон'юнктури українського ринку.
Головною

метою

статті

є

формування

результатів

проведеного

дослідження на ринку вермішелі та локшини швидкого приготування, а також
виявити кон'юнктуру ринку та зробити об'єктивні висновки для подальших
наукових розробок.
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Безпека харчової продукції і продовольчої сировини є однією з
вирішальних складових економічної безпеки кожної держави й визначається
спроможністю країни ефективно контролювати виробництво й ввезення
безпечного та якісного продовольства на загальновизнаних у світі засадах[4].
Виробництво харчових продуктів відноситься до найбільш соціально
значущих напрямів економіки. Попит на продукти харчування є незмінним. Від
обсягів виробництва, якості, асортименту продукції, орієнтованих на споживача
з урахуванням різних його можливостей, залежить стабільність забезпечення
населення України продуктами харчування. Результативність виробничої
діяльності визначає рівень задоволення потреб населення в цих продуктах.
Проведені дослідження показали, що на частку вермішелі та локшини
швидкого приготування припадає 60…70% ринку продуктів швидкого
приготування, що в натуральному вираженні складає 28,5 тис. тонн, у
грошовому – 253 млн. грн.[2].
Вермішель та локшина швидкого приготування – відносно новий для
українського ринку продукт, що з'явився в нашій країні лише в середині
минулого десятиліття. Попит на такі продукти нового покоління в 90-х роках
стрімко зростав, а рентабельність виробництва окремих асортиментних позицій
досягла 150…200%. Сьогодні ситуація вирівнялась, і середньогалузева норма
прибутку не перевищує 25%. На сьогоднішній день середньорічний темп
зростання ринку складає 5…10%. Ринок близький до насичення за обсягом
продаж та за кількістю асортиментних позицій [2].
У структурі ринку, що досліджується, 89% припадає на частку вермішелі
швидкого приготування та 11% на локшину (рис. 1).

Рис. 1. Структура ринку вермішелі та локшини швидкого приготування
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Найбільшим попитом в українських споживачів користується продукція з
домішками, її частка на ринку складає 96,67% (рис. 2).
За типом використовуваних домішок продукт, що вивчається можна
розділити на дві групи, а саме:
− солодка – вермішель швидкого приготування зі смаком полуниці,
апельсина, кокоса, ананаса, банана і т. ін.;
− несолодка – вермішель та локшина швидкого приготування – гостра та
негостра з різними домішками (зі смаком грибів, яловичини, м'яса, курки).
На сьогоднішній день на вітчизняному ринку вермішелі та локшини
швидкого

приготування

свою

продукцію

пропонують

приблизно

14

підприємств-виробників.
Корпорація «Техноком» є абсолютним лідером на українському ринку
вермішелі та локшини швидкого приготування (98,36% ринку).

Рис. 2. Асортиментна структура ринку відносно виду домішок
Корпорація була заснована в 1993 році. Чотирнадцятого липня 2003 року
була відкрита нова фабрика корпорації – «Мівіна 3».
Продукція корпорації «Техноком» виробляється на чотирьох харківських
підприємствах,

таких

як:

ТОВ

«Харпродукт»

(вермішель

швидкого

приготування, швидкозварена яєчна локшина), ЗАТ «Техноком» (вермішель
швидкого приготування, солодка вермішель швидкого приготування) та ТОВ
«Фудстар» (смакові приправи та картопляне пюре швидкого приготування).
Спеціальна екологічно чиста упаковка для продуктів виробляється на
підприємстві ТОВ «Промпродукт».
На

ринку

представлена

вермішелі/локшини

трьома

продукція

торговельними

БистринкаТМ.
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марками:

корпорації
МівінаТМ,

«Техноком»
ЛушедаТМ

та

Необхідно відзначити, що в останні два роки темпи росту виробництва
«швидкої» вермішелі знижуються, скорочується також кількість виробників.
Ринок близький до насичення, у найближчий час кількість виробників
остаточно

визначиться

і

конкурентна

боротьба

набуде

виключно

маркетингового характеру.
З точки зору ринкових характеристик, вермішель/локшина швидкого
приготування відноситься до масових товарів – це недорога, доступна для
багатьох «швидка» їжа.

Рис. 3. Торговельні марки - лідери на ринку України
Вирішальним чинником для здійснення покупки цієї вермішелі є
швидкість та зручність приготування, рідше дешевизна та смак.
Негативними чинниками для здійснення покупки є – висока калорійність
та

низька

користь

для

здоров'я

(деякі

споживачі

вважають,

що

вермішель/локшина швидкого приготування шкідливі для здоров'я, тому що в
таких продуктах міститься велика кількість солі та спецій), низькі смакові
показники.
Сезонність споживання вермішелі швидкого приготування частково
згладжується. Раніше спостерігалась тенденція росту попиту у весняно-літній
період (на 25…30%), коли основні обсяги споживання забезпечувались
дачниками та відпочиваючими. Проведені дослідження показали, що основну
категорію

споживачів

вермішелі

та

локшини

швидкого

приготування

складають люди віком 25-54 роки з середнім достатком, офісні працівники, які
не мають часу для організації повноцінного обіду.
Для людей із низьким рівнем достатків миттєва вермішель/локшина також
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є привабливим продуктом, так як в залежності від кількості добавленої води
така недорога їжа стає або першою або другою стравою.
У

той

же

самий

час

споживання

вермішелі/локшини

швидкого

приготування характерно і для молодших вікових груп – 10-19 років, при цьому
підлітки самі досить активно роблять покупки.
Слід відзначити, що вермішель і локшину швидкого приготування
зазвичай купують для себе, набагато рідше – для інших членів сім'ї старше 16
років та лише окремі купують її для дітей.
За даними досліджень, у разі вибору марки вермішелі швидкого
приготування споживачі звертають увагу в першу чергу на упаковку (96%
респондентів), 94% − на ціну і смак ароматизатора, трохи більше 50% − на
смакові якості та рекомендації знайомих.
Проведені дослідження показали, що український ринок вермішелі та
локшини швидкого приготування характеризується монополістичним типом
конкуренції. На ринку, що вивчається, переважає продукція вітчизняного
виробництва (99,93%).
Це пояснюється як наявністю достатніх потужностей у вітчизняних
підприємств, так і тим, що в Україні виробляється і добувається вся необхідна
для

виробництва

сировина:

борошно,

цукор,

сіль,

овочі,

фрукти,

молокопродукти, яєчний порошок, м'ясо та багато ін.
Приправи, за можливістю, українські виробники готують самостійно, а
функціональні домішки часто закуповуються всередині країни у дилерів
іноземних компаній, рідше – за кордоном.
У зв'язку з цим, при виведенні на ринок нової продукції, особливу увагу
необхідно звернути на таке:
− дизайн упаковки (дослідження показали, що перш за все споживач
звертає увагу на упаковку, а потім вже на ціну і смак домішки);
− рекламну підтримку (це дозволить привернути увагу споживача до
новинки).
Дане дослідження дозволить у майбутньому розробити методологічні
основи сегментації ринку з урахуванням споживчих уподобань. Через те,
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одними з основних пріоритетів, на нашу думку, щодо якості та безпеки
продуктів харчування швидкого приготування мають бути:
- контроль за якістю та безпекою продовольчої сировини і супутніх
матеріалів, харчових продуктів;
- подальше

удосконалення

нормативно-правової

бази,

зокрема

розроблення національних медико-біологічних вимог і санітарних норм якості
продовольчої сировини та харчових продуктів;
- надання громадянам юридичної підтримки у відшкодуванні їм
матеріальних і моральних збитків у разі заподіяння шкоди від вживання
небезпечних продуктів харчування;
- організація санітарної просвіти населення щодо профілактики харчових
отруєнь та аліментарної профілактики негативного впливу дії чинників
довкілля.
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У даній роботі порушені питання щодо підвищення конкурентоспроможності
виробництва та реалізації круп та що дало змогу виділити фактори
формування ефективності виробництва продукції, а також створить
методичне та аналітичне підґрунтя для прийняття відповідних управлінських
рішень на макрорівні підприємства.
Ключові слова: економічна ефективність, урожайність, круп’яні культури,
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Проблема конкурентоспроможності продукції за останнє десятиліття в
Україні стала однією з найбільш обговорюваних, вона є досить актуальною,
саме

тому

існує

необхідність

її

всестороннього

дослідження.

Конкурентоспроможність продукції є одним з головних чинників, який
визначає

успіх

ринкової

діяльності

товаровиробників.

Забезпечення

конкурентоспроможності та її підвищення належить до найбільш пріоритетних
цілей виробників.
Науково-теоретичні

підвалини

дослідження

конкурентоспроможності

заклали перш за все класики економічної теорії – А.Сміт, Д. Рікардо
Й.Шумпетер,

П.Самуельсон,

Майкл

Портер

тощо.

Дослідженню

конкурентоспроможності в Україні все більше уваги приділяють такі вітчизняні
науковці як Я.Базилюк, О.Білорус, Ю.Мацейко, Б.Буркинський, С.Купринюк,
С.Савчук, О.Шнипко, М.Бутко, Т.Омельяненко, Т.Харченко та ін. Незважаючи
на значний обсяг досліджень, присвячених конкурентоспроможності продукції
підприємства, їх наукову розробленість не можна назвати вичерпною. Деякі
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аспекти вищеназваних проблем залишаються недостатньо чіткими та науково
обґрунтованими для умов українського ринку. Має місце різноманітність точок
зору, відсутність комплексного підходу, недосконалість понятійного апарату [1,
435].
Різноманітні методичні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності
продукції, що випускається, викладені в роботах Глухової А., Коршунова В.І.,
Плоткіна Я., Родіонова Л.Н., Кантора О.Г. і Хакімова Ю.Р. та ін. Аналіз цих
робіт

показує,

що

більшість

конкурентоспроможності
авторами,

зводяться

до

продукції,

методик

по

запропонованих

зіставлення

між

собою

розрахунку
тими
деяких

або

рівня
іншими

інтегральних

характеристик конкуруючої продукції. Така оцінка конкурентоспроможності
підмінюється

порівняльною

оцінкою

якості

конкуруючих

аналогів,

а

порівняння конкуруючого товару в економічній практиці виробляється
інтуїтивно, без застосування обґрунтованих критеріїв розрахунку рівня
конкурентоспроможності [7, с. 364].
Цілі, що порушені в даній публікації сприяють всебічному аналізі щодо
підвищення конкурентоспроможності виробництва та реалізації зерна гречки та
дасть змогу

виділити

фактори

формування ефективності

виробництва

сільськогосподарської продукції, а також створить методичне та аналітичне
підґрунтя для прийняття відповідних управлінських рішень на мікрорівні.
Нині гостро стоїть питання в умовах дефіциту ресурсно-технологічного
потенціалу та використання застарілих засобів праці в аграрному секторі
економіки, нарощування обсягів виробництва круп. Тому важливим є питання
оцінки та шляхів підвищення ефективності виробництва продукції на основі
розвитку інтеграційних зв‘язків.
В цілому, до чинників, що забезпечують конкурентоспроможність
продукції належать: продукт, ціна, канали збуту, реалізація, рівень кадрового
потенціалу

та

управлінських

структур.

В

загальному

випадку

конкурентоспроможність товару визначається трьома необхідними елементами:
1) властивостями даного товару;
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2) властивостями конкуруючих товарів;
3) особливостями споживачів.
У результаті оцінювання конкурентоспроможності продукції можуть бути
прийняті такі рішення:
1)

зміна

складу,

структури

застосовуваних

матеріалів

(сировини,

напівфабрикатів), що комплектують вироби або конструкції продукції;
2) зміна порядку проектування продукції;
3) зміна цін на продукцію, цін на послуги з обслуговування і ремонту, цін
на запасні частини;
4) зміна порядку реалізації продукції на ринку;
5) зміна системи стимулювання постачальників;
6) зміна структури імпорту і видів імпортованої продукції [2, с. 86].
Конкурентоспроможність

тісно

прив‘язана

до

конкретного

ринку

(внутрішнього, регіонального, загальнонаціонального, міжнародного та ін.) і
потреб строго відведених груп споживачів.
Визначення конкурентоспроможності передбачає участь двох груп
показників: якісних та вартісних. При виборі їх треба враховувати, що
конкурентоспроможність

визначається

тільки

тими

показниками,

які

представляють інтерес для конкретного споживача. Особливу увагу слід
приділяти регламентуючим чинникам, які обумовлюють принципіальну
можливість реалізації продукції на конкретному ринку.
Якщо хоча б один з регламентуючих показників - екологічних, безпеки,
патентно-правових - не відповідає встановленим потребам, які діють на
конкретному ринку, то подальша оцінка конкурентоспроможності недоцільна.
Оскільки перевищення за окремими показниками норм, стандартів,
технічних регламентів, потреб законодавства не може розглядатися як перевага
того чи іншого товару, то оцінка показників може обмежитись тестом на
доречність або недоречність їх оцінки за якісними та вартісними показниками
конкурентоспроможності.
Якісні

показники

конкурентоспроможності

характеризуються

властивостями товару, завдяки яким він задовольняє визначену потребу [6]
(табл. 1).
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Таблиця 1
Якісні показники конкурентоспроможності
Група показників
Функціональні
Надійність в споживанні
Ергономічні
Естетичні

Показники, які входять в групу
Досконалість виконання основної функції. Універсальність
застосування, досконалість виконання допоміжної функції
Безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність,
можливість зберігання
Гігієнічні, антропометричні, психофізіологічні, психологічні.
Художня виразність, раціональність форми, цілісність
композиції. Досконалість виробничого виконання.
Стабільність товарного виду.

Вартісні показники характеризують витрати споживача на задоволення
його потреб шляхом даної продукції Вартісні показники складаються з витрат
на купівлю (продажна ціна) та витрат на експлуатацію виробу в період строку
його корисної дії: ремонт, технологічне обслуговування, купівля запчастин та
ін. (табл. 2). В цілому ж загальна сума цих витрат виступає для споживача як
ціна задоволення потреби (ціна споживання).
Таблиця 2
Вартісні показники конкурентоспроможності
Витрати на придбання товару
Ціна товару
Витрати на транспортування
Вартість установки, монтажу та
приведення товару в робочий стан

Витрати на експлуатацію товару
Витрати на експлуатацію
Витрати на ремонт
Витрати на післягарантійне технічне обслуговування
Податки
Страхові внески
Витрати на утилізацію

За оцінками експертів, низький рівень конкурентоспроможності сільського
господарства став наслідком дії низки чинників, серед яких: погіршення
соціально-економічних

умов

господарювання,

недостатнє

забезпечення

засобами виробництва й недотримання, у зв‘язку з цим, вимог технології
вирощування культур, а також збільшення собівартості продукції (підвищення
цін на пестициди, мінеральні добрива, паливно-мастильні матеріали, насіння
тощо). Більш повне використання потенційних можливостей культур по
досягненню високої їх врожайності забезпечить високий економічний ефект [2].
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Зіставлення продукції з ресурсами і витратами характеризує його
результативність, яка виражається категорією - економічна ефективність
виробництва. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в
умовах його послідовної інтенсифікації неможливо без об'єктивної оцінки
різних явищ, що мають місце в сільському господарстві. Необхідно виділити
конкретні показники, що відображають вплив різних чинників на процес
виробництва. Система показників дозволяє провести комплексний аналіз і
зробити достовірні висновки про основні напрями підвищення економічної
ефективності виробництва[10]. На основі цього можна конкретизувати головні
критерії (приватні, специфічні), дати узагальнену кількісну та якісну
характеристику економічних процесів, пов'язаних з ефективністю виробництва.
Для оцінки економічної ефективності сільськогосподарського виробництва
використовуються як натуральні, так і вартісні показники.
Важливість врожайності, як економічного показника полягає в тому, що
вона відбиває ступінь і ефективність використання землі. Слід зазначити що
рівень урожайності безпосередньо впливає на величину інших показників.
Розглянемо динаміку основних показників виробництва гречки в Україні (табл.
3).
Таблиця 3
Динаміка посівних площ, валового збору та врожайності гречки в Україні
Роки
1995
2008
2009
2010
2011
2012
Зібрана площа, тис., га
447,6 528,9
396,2
310,1 281,8
254,3
Валовий збір, тис., ц.
3405,4 4806,2 2747,3 2174,3 2406,1 1885,8
Урожайність, ц/га
7,6
9,1
6,9
9,0
8,5
7,4
Джерело: за даними Державного комітету статистики України
Показники

2013
198,6
1336,6
6,7

2014
286
2820
9,9

Протягом кількох останніх маркетингових років нестача гречаної крупи на
ринку України є наслідком різкого зменшення посівних площ. Дослідження
динаміки її виробництва за останнє десятиліття показує, що починаючи з 2000
року площі посіву гречки щорічно скорочуються. За даними Державного
комітету статистики України у 2005 році зібрана площа становила 396,2 тис.,
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га., в 2008 році вона зменшилась на 28,9 %, а у 2011 році площі збору цієї
культури становили всього 286 тис., га., що на 46 % менше ніж у 2000 році,
відповідно і її валовий збір скоротився на 41,3 % [5].
За останні декілька десятиріч у світі спостерігається стабільний ріст
виробництва зерна гречки, яке поряд із рисом і просом є однією з найбільш
важливих круп‘яних культур. Зважаючи на те, що Україна поряд із Росією,
Китаєм, Польщею, Францією, США та Бразилією є основним виробником зерна
гречки та споживачем гречаної продукції, особливо гостро стоїть питання
інтенсифікації її вирощування за рахунок впровадження у виробництво і суворе
дотримання нових технологій [3]. Підвищення економічної ефективності
сільського господарства передбачає збільшення виробництва і підвищення
якості сільськогосподарської продукції при одночасному зменшенні затрат
праці і матеріальних засобів на одиницю продукції. В сучасних умовах сільське
господарство розвивається переважно на основі інтенсифікації, що є основним
джерелом підвищення його економічної ефективності.
У

Вінницькій

сільськогосподарського

області

сконцентровано

призначення,

або

2

4,9

млн.
%

га.

Земель

загальної

площі

сільськогосподарських угідь України. Економічні показники Вінницької
області свідчать про виражений аграрно-індустріальний напрям розвитку.
Сільським господарством створюється близько 25 - 30 % валової доданої
вартості

області.

Головною

складовою

структури

аграрного

ринку

є

виробництво зерна, а проблеми формування ринку круп'яних культур
знаходяться на другому плані. Основні показники в виробництва гречки в
Вінницькій області наведено в табл. 4.
Варто відмітити, що в період кризових явищ в сільському господарстві
України виробництво гречки стало збитковим і в Вінницькій області. В 2011
році виробництво та урожайність її збільшились порівняно з попередніми
роками, але це підвищення не було досить значним і не мало великий вплив на
ефективність виробництва гречки.
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Таблиця 4
Динаміка основних показників виробництва гречки у
сільськогосподарських підприємствах Вінницької області
Показники

2009
5,6
31,3

2010
8,5
18,5

Роки, %
2011
2012
9,3
6,7
18,1
14,5

2013
10,5
14,6

Урожайність, ц/га
Посівна площа, тис.,га
Площа збору урожаю,
25,0
16,3
11,1
8,2
11,7
тис., га
Валовий збір, тис. га
140
138
103,6
54,9
123,3
Реалізовано, тис. ц.
80
69
94,7
67,3
52,1
Передано переробним
87
64
91,5
66,0
49,4
підприємства, тис., ц.
Джерело: за даними Державного комітету статистики України в Вінницькій області

2014
187,5
46,6
46,8
88,1
65,1
56,8

Зазначимо позитивні результати: в 2011 році урожайність гречки по
Україні становила 9,9 ц/га., а в Вінницькій області була на 0,6 ц/га. більше і
досягла 10,5 ц/га. Невисокі економічні показники вирощування даної
сільськогосподарської культури пов'язані також з управлінськими факторами:
внаслідок великого попиту на гречку в 2010 році, середні ціни її реалізації
зросли більше ніж на половину.
Не дивлячись на важливе національне значення гречки, вона займає
другорядне місце порівняно з іншими сільськогосподарськими культурами, так
як має низьку врожайність. Нині, основним фактором, що впливає на об‘єм її
виробництва є зниження посівних площ при низькому урожаю. У зв‘язку з цим
виникає необхідність виявлення всіх факторів, які сприяють збільшенню
валового збору [4].
В області питома вага посівів гречки в загальній площі посівів є низькою
та спостерігається тенденція до подальшого її зменшення. Сума виручки від
реалізації гречки в загальному обсязі чистого прибутку також є незначною. В
період 2009 – 2010 рр. в два рази збільшилася ціна реалізації 1 центнера гречки,
а в 2011р. зросли на 133,29 грн./ц. порівняно з попереднім. В області
вирощуванням

гречки

займаються

далеко

не

всі

сільськогосподарські

підприємства. Наприклад, якщо валове виробництво гречки на Вінниччині в
2011 році становить 123,3 тис. ц. то лише у Калинівському районі її вироблено
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24,12 тис. ц. (19,56 % всього збору по області), а реалізовано в даному районі
20,85 % з усього продажу даних круп. Така нерівномірність її виробництва по
території області пов‘язана з багатьма факторами. Основні із них це низька
урожайність даної круп‘яної культури та невисокі ціни реалізації гречки[5,8].
Основною

причиною

зниження

обсягів

виробництва

гречки

є

незаінтересованість товаровиробників у її вирощуванні. Як свідчить аналіз
економічної ефективності за останні роки з прибуткової культури вона
перейшла у категорію збиткових. За оцінками експертів, низький рівень
економічної ефективності вирощування гречки став наслідком дії низки
чинників, серед яких погіршення соціально-економічних умов господарювання,
недостатнє забезпечення матеріально-технічними засобами виробництва й
недотримання у зв‘язку з цим вимог технології вирощування культури, а також
збільшення собівартості продукції [5].
В перспективі підвищення конкурентоспроможності виробництва гречки
необхідно пов‘язувати з подальшим збільшенням обсягів виробництва
продукції і зменшення витрат на її одиницю, що передбачає вирішення
комплексу

таких

основних

заходів:

поліпшення

використання

землі,

підвищення її родючості; впровадження комплексної механізації і автоматизації
виробництва; поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва на основі
міжгосподарської
використання

кооперації

виробничих

і

агропромислової

фондів

і

трудових

інтеграції;
ресурсів;

раціональне
впровадження

інтенсивних і ресурсозберігаючих технологій та індустріальних методів
виробництва; підвищення якості і збереження виробленої продукції; широке
використання прогресивних форм організації виробництва і оплати праці;
розвиток сільськогосподарського виробництва на основі різноманітних форм
власності і видів господарювання і створення для них рівних економічних умов,
необхідних для самостійної та ініціативної роботи.
На вітчизняному ринку проявляється ще одна, не властива цивілізованим
ринкам інших країн, тенденція - недостатнє фінансове забезпечення життєвого
рівня значної категорії людей, що стає причиною активізації попиту споживачів
на продукцію нижчої якості, але дешевшу. Це стосується, в перше чергу, круп,
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борошна, хліба, макаронів. Удосконалення цінових відносин на ринку зерна має
відбуватися у напрямку узгодження економічного результату на всіх ділянках
отримання та переробки зерна на кінцевий продукт, щоб не допускати
надмірного прибутку в одній ланці за рахунок його критичного зниження в
другій. В іншому випадку порушиться баланс ринкового обігу зерна та
виникнуть проблеми щодо достатнього забезпечення попиту.
Конкурентоспроможність підприємства – це здатність забезпечувати
випуск

і

реалізацію

конкурентоспроможної

продукції.

Під

конкурентоспроможністю продукції узагальнено розуміють сукупність її
властивостей, що відбиває міру задоволення конкретної потреби проти
репрезентованої на ринку аналогічної продукції. Вона визначає здатність
витримувати конкуренцію на ринку, тобто мати якісь вагомі переваги над
виробами інших товаровиробників.
Конкурентоспроможність товарів закладається ще на стадії проектування.
У процесі виробництва матеріалізуються найважливіші (визначальні) елементи
конкурентоспроможності
визначення

рівня

виробів:

якість

і

конкурентоспроможності

витрати.
продукції

Моделювання
є

та

необхідною

передумовою для її продажу (реалізації) на відповідному ринку [3, с. 325].
У підвищенні конкурентоспроможності гречки пріоритетним напрямом
повинне стати впровадження інтенсивних технологій вирощування, що приведе
до підвищення її урожайності. Основними концептуальними положеннями
розвитку виробництва круп‘яних культур мають бути: підвищення родючості
ґрунтів, збереження та ефективне використання ресурсів, стабілізація і
нарощування обсягів виробництва, зменшення собівартості, підвищення якості
та розширення асортименту продукції, налагодження взаємозв‘язків між
сільськогосподарськими

підприємствами

і

підприємствами

ринкової

інфраструктури.
Отже, конкурентоспроможність продукції – це комплекс споживчих та
вартісних характеристик, які визначають її успіх на ринку, тобто спроможність
саме даного товару бути обміненим на гроші в умовах широкої пропозиції до
інших конкуруючих товаровиробників. Конкурентоспроможність підприємства
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можна розглядати також, як вміння виготовляти і реалізувати швидко та
дешево якісну продукцію в достатній кількості.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ МАЙОНЕЗУ ТА НАПРЯМИ ЙОГО
ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
У статті розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку ринку майонезу в
Україні. Вивчено основні тенденції формування ринку майонезу. Запропоновано
напрями його перспективного розвитку.
Ключові

слова:

ринок

майонезу,

маркетинг,

конкурентний

продукт,

виробництво, експорт, імпорт продукції.
Майонезний ринок вважається досить гнучким і рухливим. Холодні соуси
не випускають «на склад» (через невеликі в порівнянні з іншими видами
масложирової продукції терміни зберігання). Вони виготовляються під
замовлення торгівлі, що відстежує потреби покупців. За даними операторів
ринку, традиційно продажі майонезу збільшуються напередодні свят: восени і
взимку краще продаються марки, які пропонують дуже жирний продукт, а
навесні і влітку - зі зниженим вмістом жирів. В цілому вітчизняний ринок даної
продукції останнім часом на межі перенасичення. Підставою для такого
висновку є зменшення темпів зростання виробництва, стабілізація рівня
імпорту, витіснення з ринку дешевих неякісних сортів, поява і просування
потужних національних брендів.
Подальший розвиток ринку залежить від маркетингових зусиль компаній,
які будуть підтримувати вже існуючі ТМ і, можливо, виводити на ринок нові.
Маркетологи стверджують, що сьогодні майонез споживають вже 95%
повнолітнього населення України. Основні надії з приросту продукції фахівці
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покладають на збільшення частоти споживання товарів цієї групи кожним
конкретним покупцем.
Різкі зростання обсягів виробництва в майонезній галузі залишилися в
минулому. Ринок звужується, і учасники починають шукати можливості
збільшення прибутку не за рахунок «тиску масою» на конкурента, а завдяки
більш витонченим, але при цьому і більш цивілізованими методами просування
товару. Місткість ринку майонезу оцінити складно. Але про обсяги випуску з
деякою претензією на точність говорити можна. Хоча й слід при цьому
враховувати, що повністю відсутні дані про те, скільки у кожної компанії
утворилося «перехідних залишків», скільки тонн продуктів майонезної групи з
простроченим терміном придатності було утилізовано. При вимірюванні
основних параметрів ринку зазвичай спираються на дві величини: обсяг
виробництва майонезу та обсяг його споживання домогосподарствами.
Обсяг виробництва майонезу та емульгованих соусів в Україні у 2009 р
склав близько 190 597 тонн. Протягом 2009 - 2012 рр. випуск даного виду
продукції мав чітко виражену тенденцію до збільшення темпів зростання: з
4,7% у 2010 році до 9,8% в 2012-му [4].
Слід також звернути увагу на перевищення обсягів реалізації майонезів на
території України обсягів виробництва, що забезпечується за рахунок
переважання імпорту даного виду продукції над експортом.
У нашу країну майонези і емульговані соуси імпортують виробники більш,
ніж з 27 країн. При цьому основним постачальником є Польща - питома вага
імпорту продукції з цієї країни в загальному обсязі імпорту за підсумками 2012
року склала 34%. Значна частка належить імпортерам з Німеччини (24%), Росії
(20%) та Австрії (9,4%). Скромнішими постачальниками є Нідерланди,
Великобританія, Чехія, Ізраїль. Кількість товарів з інших країн цієї продуктової
групи на вітчизняний ринок не перевищує 7%.
Експорт за межі України в 2012 році відзначений на рівні 7550,3 тонни, що
становить лише 4,6% сумарного обсягу виробництва майонезної продукції.
152

Необхідно відзначити, що протягом 2009-2012 років відбувається постійне
зростання обсягів експорту майонезу в натуральних одиницях виміру.
Україна експортує майонез, в основному, в країни ближнього зарубіжжя.
Так, найбільший обсяг поставок (43,7%) направляється до Молдови, дещо
менший - у Білорусь (18,3%) і Російську Федерацію (14,5%). Також
експортерами вітчизняних майонезів є Грузія (3,7%), Нігерія (3,4%),
Словаччина (2,98%) і Вірменія (1,96%) [4] .
Аналітики відзначають, що в даний час майонезу в Україні занадто багато.
Сьогодні налічується близько 140 виробників цієї продукції, що свідчить про
неструктурованість ринку.
Вітчизняних виробників майонезу можна умовно розділити на три групи:
- традиційні олійножирові комбінати, що працюють з радянських часів:
ВАТ

«Волиньхолдинг»

(ТМ

«Торчин

Продукт»),

ЗАТ

«Львівський

жиркомбінат» (ТМ «Щедро»), ЗАТ «Чумак», ТОВ «Фірма «Оліс»;
- нові вітчизняні компанії, які ведуть досить агресивну маркетингову
політику: ТК «Урожай» (колишнє ЗАТ «Славолія»), ТОВ «Прайм-продукт», ПП
«Віктор і К» (ТМ «Королівський смак»);
- дрібні регіональні фірми, які не мають власних торгових марок: ТОВ
«Багатопрофільне

підприємство

«Кристал»

(м.

Полтава),

ТОВ

«Нововодолазький олійножировий комбінат».
Сьогодні лідерами з виробництва майонезу в Україні можна назвати: ВАТ
«Волиньхолдинг» (м.Луцьк), яка входить в компанію Nestle Україна, - 22,4%,
ЗАТ «Львівський ЖК» - 12,5%, ЗАТ «Марг-Вест» (м.Донецьк) - 10,1%, ТОВ
«Прайм-Продукт» - 5,8%,ПП «Віктор і К» - 5,7%, ЗАТ «Чумак» - 5,6%, ТОВ
«Комбінат харчових продуктів» - 4%, «Оліс Лтд Фірма» (м.Запоріжжя) - 3,7%,
ЗАТ «Харківський МЖК» - 3,5%, Київський МЗ - 3,4%, ВАТ «Одеський ЖК» 3,3%.
Значну частку виробників майонезу в Україні становлять дрібні фірми і
заводи продтоварів, які орієнтуються виключно на регіональні ринки. Разом з
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тим, загальна частина локальних компаній в сукупному обсязі виробництва
перевищує 18%, а їх позиції на «домашніх» ринках вельми міцні. Ситуація
«перевантаженості», що склалася на ринку пояснюється відносно простим
«входом» на нього - не потрібно значних капіталовкладень, а також доступність
основної сировини (рослинного масла) [5].
В якості основних проблем ринку майонезу і емульгованих соусів можна
виділити наступні:
- високий рівень насиченості - велика кількість «гравців»;
- випуск майонезів на основі самостійно розроблених виробниками
технічних умов, що призводить до наявності на ринку продуктів під однією
назвою, але з різними якісними характеристиками;
- невідповідність фактичної рецептури виробів зазначеної на упаковці;
- відсутність чіткого поділу продукції за рівнем якості і виділення
преміум-класу;
- залежність обсягів ринку від рівня доходів населення і, відповідно,
структури споживання;
- залежність вартості продукції від цін на основні складові: соняшникова
олія, яєчний порошок, гірчицю [1; 2; 3].
За даними виробників, середньостатистичний українець з'їдає щороку
близько 2 кг майонезу і кетчупу. У той же час кількість фірм, що випускають
цю продукцію, щороку зростає, а вже існуючі постійно нарощують обсяги
виробництва. Так що не виключено, що вже в найближчі два-три роки
перенасиченість ринку стане настільки критичною, що деяким компаніям
доведеться піти з цього бізнесу.
В умовах стабілізації макроекономічної ситуації експерти прогнозують
перерозподіл попиту між ціновими групами, торговими марками, видами
упаковок і різновидами майонезів і соусів на майонезній основі. Процес
структуризації ринку призведе до укрупнення основних гравців, а жорстка
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конкуренція - до продажу активів дрібних фірм великим гравцям, а також до
диверсифікації бізнесу виробників майонезу.
Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку цього ринку
вважають сегмент соусів на майонезній основі. Тому товарна пропозиція
виробників постійно змінюється. Мова йде як про асортимент, так і про
рецептуру, упаковку та ін. Найближчим часом основною рушійною силою,
здатною вплинути на збільшення обсягів ринку, буде розширення пропозицій
різноманітних соусів. Попит на нові види постійно зростає, що є стимулом для
розробки їх компаніями. Правда, в цьому сегменті активність переважно
виявляють російські і міжнародні бренди. Однак деякі вітчизняні виробники
заявили, що мають намір виправити ситуацію. Новинкам пророкують велике
майбутнє. Але поки значна їх кількість зосереджена у вищому ціновому
сегменті, частка якого на ринку соусів не перевищує 5-7%. Крім того, тут
доведеться конкурувати і з компаніями, що просувають соуси, які вимагають
приготування.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНСЕРВІВ І
ПРЕСЕРВІВ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ
В статті представлено аналіз стану та перспектив розвитку ринку рибних
консервів та пресервів в світі, України та окремих її регіонах.
Ключові слова: рибні консерви, рибні пресерви, класифікація, способи
переробки, перспективи розвитку.
Згідно з тенденціями розвитку світового ринку рибопродуктів, частка
виробництва рибних консервів у світі поступово скорочується. У загальному
обсязі виробництва готової рибної продукції частка рибних консервів становить
16%, при цьому ще десять років тому цей показник становив 30-50%. Основні
світові тенденції розвитку даного сегменту - зменшення споживання консервів
з морських риб дрібних порід (у світі такими вважаються ставрида, скумбрія та
ін.). Найбільшу частку становить переробка тунцевих, при цьому залишаються
стабільними обсяги виробництва консервів з лососевих видів риб.
Ситуація в Україні в цілому схожа, але має ряд відмінних рис. Невисока (510% залежно від виду виробленої продукції) рентабельність роботи на
вітчизняному

ринку

виробництва

рибної

консервації,

низький

рівень

купівельної активності населення відбиваються на невисокому річному
зростанні сегменту.
Основна проблема в роботі сегменту на сьогодні - не гостра нестача
сировини і навіть не прояви недобросовісної конкуренції, а передусім
«відвикання» українського споживача, особливо середньовікової і молодої
групи, від активного споживання консервованих рибопродуктів. І саме
популяризація даної групи рибопродуктів - це і є основне завдання на сьогодні,
яке повинне, в першу чергу, об'єднати виробників рибних консервів, оскільки
ця проблема є спільною для всіх.
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За інформацією компанії «Интеррыбфлот-Украина», нелегально в Україну
завозиться не більше 10% рибних консервів з океанічної сировини [1]. За
неофіційними узагальненими даними інших операторів, частка тіньового ринку
становить не менше 25-30% ринку [2].
Структура ринку за видами виробленої продукції в натуральному
вираженні виглядає наступним чином: основну частину (45% ринку) складає
обсяг виробництва консервів з атлантичних видів риб (сардина, сардинела,
скумбрія, ставрида), на другому місці (31) - консерви з дрібних видів риб
(кілька, бичок), 11 - займають шпроти, 6 - рибні вироби (в тому числі і рибоовочеві консерви), 5 - припадає на консерви з елітних видів риб (м'ясо криля,
тунець, горбуша, сайра і т.д.) і 2% - на ікру лососеву зернисту [3].
Якщо говорити про співвідношення рибних консервів вітчизняного та
імпортного виробництва, то слід зазначити, що це співвідношення довгий час
було практично рівним, але поступово змінюється на користь українського
виробника.
У співвідношенні «імпорт - власне виробництво» все залежить від виду
продукту. За консервами з дрібних видів риб (кілька, бичок) основну частку
ринку займають українські виробники. У цьому сегменті працюють не тільки
лідери даного сегменту – ТОВ «Интеррыбфлот-Украина» (торгові марки
«Аквамарин», «Море», «IRF», «Морскаяколлекция», Атлантика»), м. Київ і
ТОВ «Південна мануфактура Пролив» (торгові марки «Пролив», «Босфор»), м.
Керч, а також ТОВ РП «Бриз», м. Бердянськ, яке здійснює вилов бичка у водах
Азовського моря, реалізує його іншим виробникам сегменту на переробку і
виробляє високоякісні консерви (п'ять видів консервів з бичка і пеленгаса)
групи преміум.
У сегменті виробництва класичних видів консервів також працюють: ТОВ
«Рибоконсервний завод «Екватор» (ТМ «Екватор»), м. Богодухів Харківської
області; ТОВ «Исток» (ТМ «Исток»), м. Бєлгород-Дністровський; ПП «Сімор»
(торгові марки «Акваріум», «Альмаре»), м. Дніпропетровськ; ТОВ ТД
«Фаворит» (ТМ «Фаворит»), с. Фонтани Сімферопольського району; ДП
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«Золота рибка», м. Ізмаїл; ТОВ «Фінвал-2006» (ТМ «Фінвал»), м. Черкаси; ТОВ
«Вінницький завод пакувальних виробів «Вінтар» та інші. Слід зазначити, що
розширення обсягів виробництва при невисокій рентабельності такої роботи
сприяє виробництво консервів для торгових мереж під їхньою торговою
маркою - PrivateLabel(PL), що можуть дозволити собі лише великі виробники,
такі, наприклад, як «Интеррыбфлот-Украина» (виробництво консервів під ТМ
«Премия» для торговельної мережі «Фоззигрупп» («Сильпо», «Фора») і
компанія «Пролив» (виробництво консервів під ТМ «Рыбный день» для
торговельної мережі «АТБ-маркет»). Але існує також практика, коли під
маркою великого виробника сегменту, який має розкручений бренд і широку
представленість в мережах національного масштабу, в ситуації, коли немає
можливості і засобів для просування продукції власної ТМ, працюють більш
дрібні виробники.
Дослідження показали, що 2008 рік на ринку рибної консервації можна
віднести до найбільш вдалих за останній час: виробництво продукції
вітчизняними операторами збільшилося на 16% - майже до 78 тис. т, або до 311
млн. умовних банок по 0,25 кг, якщо врахувати, що в 2005-2007 рр. вітчизняні
рибоконсервні заводи не збільшили виробництво (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка виробництва рибних консервів в Україні у 2004-2013
роках
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Згідно із статистикою Держкомрибгоспу, в 2008 р. виробництво готової
рибної продукції (консерви, копчена, солона риба, риба в розсолі) збільшилося
приблизно на 5% - до 103,9 тис. т, а з врахуванням пресервів і іншої товарнохарчової рибної продукції - на 2% (до 174,1 тис. т) [4].
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виробників
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підвищеним попитом на внутрішньому ринку: продаж рибної консервації за
2009 рік виріс більше, ніж на 10% - до 119-120 тис. т. В структурі споживання
так і не стався корінний перелом у бік продукції середнього (5-8 грн. за 250 г) і
високого (більше 8-9 грн. за 250 г) цінових сегментів. Близько 48% в структурі
вітчизняного виробництва займали дешеві консерви з дрібних видів риб [2].
За

даними

компанії

Pro-Comutting

споживання

рибної

продукції

середньостатистичним українцем у 2008 р, було на 15% менше відповідного
середньосвітового показника. У 2009 році показники місткості ринку та
вітчизняного виробництва істотно скоротились і після цього не відновилися, що
зумовлено зміною норм державного регулювання риболовецької галузі (яке
призвело до скорочення сировинної бази), а також зростанням цін нa
енергоресурси.
За підсумками 2010 р. продаж рибної консервації зменшився в порівнянні з
2009 р. приблизно на 42%, і склав 69,75 тис. т. При цьому фахівці говорять, що
статистика не відображає процесу фактичної деградації ринку. Загальна
характеристика ринку рибних консервів у 2010 році представлена у табл. 1.
Таблиця 1
Загальна характеристика ринку рибних консервів у 2010 році [34]
Характеристика показників
Товар, що реалізується на ринку:
Обсяг виробництва
Обсяг внутрішнього ринку
Обсяг експорту
Обсяг імпорту
Структура ринку

Значення показників
рибні консерви
62,25 тис. т
менше 70 тис. т (в 2009 р. - приблизно 119 тис. т)
приблизно на 2 млрд. грн. в роздрібних цінах
30,49 тис. т на $33,6 млн.
37,99 тис. т приблизно на $55,8 млн.
частка імпортної продукції - приблизно 55%.
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У 2011 році у структурі виробництва 61,2%належало консервам із сардини,
кільки, шпротів. Водночас консервована продукція з атлантичних видів риб
переважала в структурі споживання з показником 41,2%, далі йдуть дрібні види
риб - 30,4% [5].
Показники експорту зростали до 2010p., після чого впали майже на 28%,
імпорт змінювався нестабільно. Домінуючим напрямом торгових потоків був
російський (77,2% експорту і 30,5% імпорту), ще 28,7%імпорту надходило з
Естонії. Подорожчав весь асортимент продукції, при цьому найбільш значно консерви з елітних сортів риби (горбуші, сайри та ін.). 4 провідні компанії
охоплювали в той час 97%ринку консервів.
У 2012 р. середньорічне середньодушове споживання рибних продуктів в
Україні (13 кг) лише на 1 кг перевищувало мінімальні норми споживання і
скоротилося на 4,5 кг порівняно з 2008 р. Тоді, як у країнах Європи цей
показник змінюється в діапазоні 24-35 кг на особу (в Японії - близько 65 кг) [5].
На ринку рибних консервів України у 2013 році проявлялися тенденції
відповідного світового ринку- зниження питомої ваги рибних консервів у
загальній структурі виробництва при поступовому скороченні обсягів випуску.
Характер зміни показників виробництва - коливальний, обсяги експорту в
цілому зростали (за винятком 2011 p.), aмісткості ринку й імпорту знижувались (крім 2011 та 2010 років відповідно). За видами риби переважали
консерви групи «Сардина, кілька, шпроти». Частка імпортної продукції на
ринку в період 2008-2012 pp. варіювала від 45,4% до 64,8%. Основною країною
- споживачем вітчизняної продукції була Росія (84,7% за 5 місяців 2013 p.).
Потоки імпорту надходили здебільшого з Росії та Естонії (майже половина
ринку, приблизно порівну), частки Латвії та Китаю удвічі менші. Ціни
виробників перевищували імпортні та експортні ціни, причому останні –
більше, ніж удвічі. Слід відзначити, що споживачі більше купували консерви з
сардини і сардинели, а з торгових марок найчастіше обирали продукцію ТМ
«Аквамарин» ТОВ «Интеррыбфлот-Украина», що утримувало лідерство на
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українському ринку протягом 2010-2012 рр. з абсолютним рейтингом у 5 балів
[4].
У 2013 році виробництво в цілому по Україні зменшилось на 1368 т, або на
1,7%.
Якщо у 2012 році рибні консерви вироблялися в 11 областях, то у 2013 – в
9. У 2012 році найбільше було вироблено консервів в Одеській (15529 т, що
склало 19,4%), в Криму (10760 т, або 13,7%) та Черкаській областях (7151 чи
9,1%).
У 2013 році збільшилося виробництво консервів у Запорізькій (на 21,7%),
Миколаївській (40,0) та Черкаській (22,6%) областях. В інших регіонах
спостерігається зменшення виробництва даної продукції.
Для ринку України пресерви - порівняно новий продукт. Вірніше,
«оселедець під горілочку» для українця - продукт цілком знайомий і
традиційний. Однак очищений, порізаний, залитий олією або якимось соусом і
упакований він на ринку України з‘явився в самому кінці ХХ ст., а сам ринок
став формуватися після 2000 року.
Попит на підготовлений до вживання і упакований оселедець з кожним
роком стає все більш масовим. Якщо в 2003-2004 рр. продавці позиціювали
пресерви як святковий продукт, то з 2006 року вони поступово переходять в
розряд повсякденних.
Слід також зазначити, що якщо до 2005 р. ринок зростав за рахунок
збільшення обсягів виробництва крупними гравцями, то після 2005 р. - за
рахунок виходу на ринок дрібних регіональних операторів.
За даними Комітету рибного господарства України, в реєстрі суб‘єктів
господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та
інших живих водних ресурсів, зареєстровано 161 підприємство, з них
виробників пресервів - 87, консервів - 60, виробників того й іншого – 14 [4].
Хорошу динаміку зростання показують саме регіональні виробники
пресервів. За оцінкою представників найбільших компаній, в кожному регіоні
сьогодні працюють 2-3 таких виробника. Обороти дрібних компаній не
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перевищують 200-300 тис. грн. на місяць. Середні за величиною гравці
щомісяця реалізують продукції на 1-2 млн. грн. Причому, судячи з усього,
регіональні компанії другого ешелону непогано себе почувають і не прагнуть
виходити

на

загальнонаціональний

рівень.

Оператори

вважають,

що

регіональним виробникам пресервів вдалося відвоювати 20-25% у загальному
обсязі продажу.
Регіональні компанії, як, наприклад, ТОВ ТД «Черкасириба», ПП
«Полтавариба», ПрАТ «Чернігівриба» показують хороші обсяги, проте в
загальнонаціональних торговельних мережах вони представлені вкрай слабко.
Крім регіональних виробників даним бізнесом всерйоз цікавляться великі
компанії, які традиційно займалися продажем сировини або виробництвом
інших видів морепродукції. Так, наприклад, у 2007 році на ринок пресервів
вийшла компанія «Міжнародна група морепродуктів», яка раніше займалася
продажем сировини. На думку експертів, така диверсифікація бізнесу цілком
доречна і логічна. По-перше, наявність власної сировини дозволяє зменшити
собівартість готового продукту, що, в свою чергу, дає великі переваги при
формуванні ціни.
По-друге, компанія може як ніхто інший бачити реальні обсяги
виробництва конкурентів, яким продає сировину, і вже, виходячи з цього,
будувати власну стратегію.
Оскільки основна сировина для пресервів в Україні - морожений оселедець
і в незначній кількості деякі делікатесні сорти риб (горбуша, лосось, форель та
ін.), ринок рибної пресервації на 100% залежить від імпорту і, відповідно, від
курсових коливань. Починаючи з 2009 року, на внутрішньому ринку України
спостерігалося стійке зростання цін на морожену рибу.
Так, в кінці січня 2015 року ціни на делікатесні сорти риб виросли на 55%.
Морожений оселедець в крупному опті за цей же період подорожчав в
середньому на 40-45%. При цьому зростання цін на імпортну продукцію
пояснюється як об‘єктивними (девальвація гривні), так і суб‘єктивними
причинами.
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Деякі постачальники риби, на жаль, не борються з кризою, а скоріше,
беруть активну в ньому участь. Скажімо, в кінці 2014 – на початку 2015 року
вони підняли ціни на 100%. Це пояснюється лише тим, що компанії, які ввозять
морожену рибу в Україну, в своїй ціновій політиці «закладають» найгірші
валютні очікування, тим самим лише посилюючи кризу на рибному ринку.
Збільшення вартості сировини не могло не відбитися на ціновій динаміці
готової продукції.
Виробники пресервів опинилися під впливом двох різноспрямованих
факторів. З одного боку, подорожчання сировини підштовхує галузь до
збільшення відпускних цін на продукцію, з іншого - падіння споживчого
попиту підказує, що єдиний спосіб утримати продаж - знизити ціни.
Проте, навіть істотне зниження цін на продукцію не призведе до різкого
збільшення продажу пресервів. Доходи населення продовжують скорочуватися,
а пресерви зовсім не відносяться до продовольчих товарів першої необхідності.
Це свідчить про те, що споживчий попит на солоний і маринований
оселедець поки залишається «на плаву» (в рибоконсервній промисловості
оселедець практично не використовується). Якщо взяти до уваги зниження
обсягів реалізації пресервів, стає очевидним, що попит «перетік» в сегмент
бочкового солоного оселедця. Тому і розрахунки операторів на те, що нинішнє
зниження цін на пресерви може оживити попит, можуть цілком виправдатися.
Тим більше, що за останній рік виробники значно оптимізували продуктові
лінійки, знявши з виробництва найбільш затратні позиції. Роздріб же, в свою
чергу, безжально «викидав» з полиць погано продавані види пресервів (за
словами операторів, визначальним для мереж фактором виключення товару з
асортименту могло стати буквально одне повернення нереалізованої продукції
постачальнику).
У результаті протягом 2013-2014 років «пресервні» асортиментні лінійки в
деяких продуктових мережах скоротилися в 2-3 рази, і зараз продається лише
продукція, що швидко обертається. В цілому ж за підсумками 2014 року слід
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очікувати 25%-го падіння ринку в натуральному вираженні. Це дає операторам
підстави припустити, що великі компанії з виробництва пресервів все-таки
переживуть кризові часи і залишаться на ринку (тим більше, що багато хто з
них займаються не тільки виготовленням пресервів, а й рибопереробкою в
цілому).
Інша справа - невеликі приватні підприємства, для яких пресервація була
основним видом діяльності: якщо (за даними Держкомітету рибного
господарства) в 2008 р. в Україні налічувалося близько 90 підприємств, які
випускали пресерви, то в 2014 році їх було 68). За даними великих гравців
ринку пресервів, невеликі оператори або переходять на звичайне, «бочкове»
соління та маринування риби, або припиняють свою діяльність.
Найбільшими учасниками ринку пресервів в Україні є:
ТОВ

«Международная

группа

морепродуктов»

(«InternationalSeafoodGroup»), с. Велика Димерка Київської області. Продукція
випускаються під власними торговими марками, а також за замовленнями - під
торговими марками клієнтів. Власні торговельні марки: «Флагман», «Гурманменю»,

«Флотилия»,

«Пивний

NABEER»;

СП

«Украинскаявосточнаярыбнаякомпания» («UFC»), м. Круп‘янськ Харківської
області. Асортимент продукції включає більше, ніж 150 найменувань,
представлених під торговими марками: «Norven», «U.F.C», «Охотская»,
«Русский Посол», «Дон Маре»; Компанія «Санта Україна» - спільне
білорусько-німецьке підприємство, м. Київ. Торгові марки «СантаБремор»,
«Морячок», «Бремор», «Матиас»; ТОВ «Аквафрост», м. Одеса (ТМ «Водный
Мир»); «Вичюнай-Украина», м. Київ (ТМ «VICI»); ПрАТ «Компания
«Бастион», с. Старі Кодаки Дніпропетровської області. На внутрішньому ринку
продукція

Компанії

відома

під

торговою

маркою

«Наша

Fishка»;

ТОВ «Інтерпродсервіс», м. Хмельницький; Компанія ТОВ «Лексо», м. Київ.
Вона є ексклюзивним представником на території України продукції ТОВ
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«Балис» під торговими марками «Балис», «ВеселыйРоджер»; ТОВ «Дон-Эст
Плюс», м. Луганськ.
На Вінницькому регіональному ринку працюють наступні виробники
пресервів: СПД Андрусенко Л.М. (TM Trial), м. Вінниця; Козятинська
райспоживспілка, м. Козятин, Вінницька обл.; СТ «Морський замок», м. Бар,
Барський р-н, Вінницька обл.; ТОВ «Вайф», смт. Брацлав, Немирівський р-н,
Вінницька обл.; ТОВ «Юрекс-В», м. Вінниця, ТОВ «Бріз-Т», м. Вінниця; ТОВ
«Мореман», смт. Іллінці, Вінницька обл.; СПД Валігура Б.В., м. Хмільник,
Вінницька обл.; ТОВ Вінницький завод упакувальних виробів «Вінтар», м.
Вінниця.
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М. В. Марецька
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
РИНКУ ЗГУЩЕНИХ МОЛОЧНИХ КОНСЕРВІВ В УКРАЇНІ
Проведено комплексні дослідження ринку молока та молочних консервів в
Україні та здійснено оцінку його структури. Визначено основні показники
конкурентоспроможності

молокопереробних

підприємств.

Виявлено

перспективи подальшого розвитку ринку молока та продуктів його переробки.
Ключові слова: молоко, згущене молоко, ринок молока, якість молока,
конкурентоспроможність, рентабельність виробництва, експорт, імпорт.
Однією з найперспективніших тенденцій розвитку аграрного сектору
України є виробництво та переробка молока та молокопродуктів. В середньому
протягом року людина має вжити біля 390 кг молочних виробів.
Нині в Україні приблизно 350 підприємств, які займаються переробкою
молока. З них 80 підприємств займаються виготовленням до 90% суто молочної
продукції. Ринок сировини характеризується високим рівнем конкуренції, тому
виробництво

молокопродуктів

починає

концентруватися

на

великих

підприємствах, які здатні вкладати великі гроші у розвиток виробництва,
швидко реагують на зміни у кон'юнктурі ринку, розширюють асортимент, з
метою збереження своєї ніші на ринку в умовах сезонного дефіциту сировини,
за допомогою експорту розширюють ринок збуту.
За даними Держкомстату України сільськогосподарські підприємства всіх
форм власності (без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим і м. Севастополя) на кінець грудня 2014 року було
виготовлено 11230,5 тис. т молока, що вище рівня попереднього місяця (лютий
- 0,62 млн. тонн), і вище рівня попереднього 2013 року у відсотковому
співвідношенні, а саме 100,4% (табл. 1) [1].
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Таблиця 1
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2014 році
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим і м. Севастополя)
Період

Молоко
тис. т

Січень
Січень-лютий
Січень-березень
Січень-квітень
Січень-травень
Січень-червень
Січень-липень
Січень-серпень
Січень-вересень
Січень-жовтень
Січень-листопад
Січень-грудень

603,6
1225,9
2082,1
3051,3
4262,6
5474,1
6673,9
7815,9
8852,2
9788,1
10558,4
11230,5

у % до відповідного
періоду 2013р.
102,4
102,5
102,0
101,7
101,5
101,2
101,0
100,8
100,7
100,7
100,5
100,4

За даними офіційної статистики рентабельність виробництва молока
станом на 2013 рік (без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим і м. Севастополя), становить 13,6%. А середня ціна реалізації
молока сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) у 2014 році,
становить 3588,4 грн. за т, без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та
накладних витрат.
Виробництво молока приватним сектором з 2014 року отримано в
наступних областях (табл. 2) [2].
Таблиця 2
Виробництво молока приватним сектором станом на 2014 рік
Область
Вінницька
Житомирська
Львівська
Хмельницька
Волинська

Тис. тон
129,8
92,2
82,2
80,0
68,9
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Варто відмітити, що насиченість вітчизняного ринку відбувається за
рахунок українських підприємств. Після виходу з кризи 200802009 рр. ринок
показав стійкий зріст і позитивну динаміку. В 2012 році вітчизняними
підприємствами було виготовлено 105081 т. В 2013 було зазначено невеликий
спад виробництва, обумовлений політично нестабільною ситуацією, 104725 т.
В 2014 році було виготовлено 109324 тю Тобто третій рік поспіть у цій галузі
спостерігається позитивна динаміка, хоча статистика не дає інформації щодо
кількості виготовлення цільного згущеного молока, а скільки продуктів
молоковмісних.
На експорт молоко згущене з цукром контрактується по ціні $0,75-0,80 за
банку. Продукти молоковмісні з цукром контрактуються по $0,50-0,55 за банку.
Власне, за рахунок активної зовнішньої торгівлі провідні виробники і
залишаються на плаву. Але внутрішні продажі продукту все ж падають.
Наприклад, попит на консерви перед святами на внутрішньому ринку зріс,
хоча не настільки як в аналогічний період минулих років, аналізують в Інфагро.
Раніше в цей час добре продавалась продукція в промисловій тарі, а зараз
кондитери досить пасивні. Проте попит і зацікавленість до такої продукції
виріс: ця продукція подорожчала перед Новим роком [3].
Наприкінці

грудня

2014

року

виробники

пропонували

консерви

дистриб'юторам на внутрішньому ринку по цінам наведеним у табл. 3.
Таблиця 3
Ціни на молочні консерви на внутрішньому ринку для
дистриб'юторів, 2014 рік
Назва продукту
Молоко цільне згущене з
цукром (ДСТУ 4274:2003)
Продукт молоковмісний
згущений з цукром
Вагове згущене молоко
(ДСТУ 4274:2003)

Ціна, грн..

Вага, кг

12,7-15,0

0,38 (банка)

7,0-10,0

0,38

23-25

1

Основним постачальником згущеного молока на територію України як і
раніше залишається Республіка Білорусія.
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Виробництвом

згущеного

молока

в

Україні

займається

біля

30

підприємств. Однак основні об'єми виробництва забезпечують шість основних
крупних виробників: ПАТ "Первомайський МКК", ПАТ "Бершадьмолоко",
ПАТ "Куп'янський МКК", ПАТ "Ічнянський МКК", ДП "Ружин-молоко" і одна
з найбільших компанія Альмира (підриємства: ТОВ "Техмолпром", ТОВ
"Овручський МКК", ТОВ "Лозовський молокозавод").
Їхня доля в загальному обсязі виробництва молочних консервів в Україні
за підсумками 2014 року становила 90%. Варто зазначити, що ПАТ
"Бершадьмолоко" (а це 13% від загального обсягу виробництва згущеного
молока в Україні) більшу частину згущеного молока виготовляє виключно для
корпорації Рошен і не являється крупним конкурентом у споживацькому
сегменті (табл. 4) [4].
Таблиця 4
Топ-5 виробників згущених молочних консервів серед споживачів
Місце у рейтингу серед
споживачів
1 місце
2 місце
3 місце
4 місце
5 місце

Назва підприємства
ПАТ "Ічнянський молочноконсервний комбінат"
ПАТ "Первомайський молочноконсервний
комбінат"
ПАТ "Куп'янський молочноконсервний комбінат"
Компанія "Альмира"
ДП "Ружин-молоко"

ПАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат" випускає згущене
молоко під ТМ "Первомайський МКК". Асортимент включає молоко згущене з
цукром і кавою, вершки згущені з цукром, молоко згущене з цукром і какао,
молоко згущене варене "Іриска", молоко цільне згущене з цукром. Цей
виробник пропонує згущене молоко в різних видах упаковки.
ПАТ "Куп'янський молочноконсервний комбінат" виготовляє згущене
молоко під двома торговими марками: ТМ "Заречье" і ТМ "Насолода".
Асортимент нараховує сім основних видів: вершки згущені з цукром, молоко
згущене з цукром і кавою, молоко цільне згущене з цукром "Преміум", молоко
згущене з цукром і какао, молоко нежирне згущене з цукром "Славянське",
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молоко згущене з цукром 2,05, молоко згущене варене. Окрім класичної
жерстяної банки, ці продукти представлені у дой-паках.
ПАТ "Ічнянський молочноконсервний комбінат" виготовляє згущене
молоко під ТМ MamaMilla (молоко згущене цільне з цукром, вершки згущені з
цукром, молоко згущене з цукром і какао) і ТМ "Ічня" (молоко згущене цільне з
цукром, молоко згущене з цукром і какао, вершки згущені з цукром, продукт
молочний згущений з цукром, натуральна кава зі згущеним молоком і цукром,
молоко згущене варене "Іриска", молоко згущене варене з фруктозою "Іриска",
молоко цільне згущене з фруктозою "Іриска", молоко варене згущене з цукром.
Як раніше було зазначено, скорочення місткості ринку молочних згущених
консервів зумовлено зниженням рівня споживання даного продукту на душу
населення. Однією з основних причин цьому є збільшення пропозиції
продуктів-замінників згущеному молоку. Тобто, якщо раніше згущене молоко
було одним із небагатьох солодощів, за доступною ціною, то нині продуктів у
категорії молочних десертів стало значно більше. З іншого боку, довіру до
самого продукті підриває велика кількість неякісних згущених молочних
консервів, склад яких досить часто не відповідає зазначеним державним
вимогам. Таким чином поступово падає попит на молочні консерви на
вітчизняному внутрішньому ринку, тому багато підприємств даної галузі
намагаються закріпити свої позиції на зовнішньому ринку [4].
Проте, зберігається позитивна динаміка закупівлі молочних згущених
консервів промисловими підприємствами, які використовують згущене молоко
як інгредієнт і добавки до продуктів, які вони виготовляють. В першу чергу,
такими споживачами є кондитерські підприємства.
100% респондентів журналом споживачів згущеного молока зазначили, що
при виборі молока опираються на якість продукту. Під словом "якість" вони
розуміють: відповідність продукту державним стандартам, склад з вмістом
коров'ячого молока і густу консистенцію. Для половини респондентів якість
згущеного молока тісно пов'язана з традиційним смаком згущеного молока
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радянських часів. Входження на український ринок якісної продукції
білоруського виробника [5].
В асортиментній лінійці підприємств-виробників має місце згущене
молока як без додавання рослинних жирів, так і з їх добавками, а також
продукція з додаванням какао та кави.
Основу

виробництва

складає

фасована

продукція.

Водночас

з

традиційними упаковками в жерстяних банках, частина продукції виробляється
в дрібнофасованому вигляді - тюбиках, пластикових стаканчиках, паперових
пакетах. Все більшої популярності набуває гнучка пластикова упаковка.
Після кризи об'єми виробництва згущеного молока значно знизились. Це
пов'язано з тим, що основні інгредієнти - молоко та цукор поступають на
підприємство в незначній кількості. Також слід враховувати здатність
споживачів купувати і негативну репутацію згущеного молока, виготовленому
на рослинній олії (кокосова, пальмова).
Основною причиною росту імпорту молочних продуктів є зростання цін на
молоко, які формують високу собівартість продукції переробки. Дорога
сировина робить наш продукт неконкурентоспроможним порівняно із
зарубіжними аналогами.
За 2013 рік стрімко наростила експорт молочних продуктів на Український
ринок Білорусія. Якщо в 2012 році ця країна імпортувала в Україну молочну
продукцію на суму 26,3 млн дол. США, то 2013 показник збільшився на 58% до 45,5 млн дол. США.
В 2013 році Україна імпортувала 9,2 тис. т згущеного молока і вершків, що
на 7,4% більше, ніж у 2012 році. Закупка таких об'ємів цієї продукції в 2013
році обійшлась країні в 27,1 млн дол. США проти 25,9 млн дод. США у 2012
році.
За три місяці 2014 року в Україну було імпортовано 1966,1 т молока і
вершків згущених або з підсолоджувачами на суму 7112,2 тис. дол. США. Це на
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14,79% менше в натуральному і на 10,12% більше у грошовому еквіваленті, ніж
за аналогічний період 2013 року.
Україна поки що залишається однією з передових світових країнекспортерів молочної продукції (рис.1) [5].
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Рис. 1 Динаміка експорту молока і вершків або з підсолоджувачами з
України в 2006-2014 рр., тонн, тис. дол. США
В 2013 році Україна скоротила поставки на зовнішні ринки такої продукції
як, молоко і вершки згущені і сири, і наростила об'єми експорту масла,
молочної сироватки, молока та вершків незгущених. В цілому 2013 рік має
тенденцію

до

скорочення

загального

експорту

молочної

продукції

в

перерахунок на молоко. Причиною цьому стало збільшення конкуренції при
закупках сировинного молока на внутрішньому ринку і зростання закупочних
цін на молоко, що і підвищило собівартість вітчизняної молочної продукції.
Молоко і вершки згущені або з підсолоджувачами Україна експортує в
Росію (25,7% від загального об'єму експорту) і в Туркменістан (14,4%).
Експорт згущеного молока і вершків з України в 2013 році скоротилися на
32,7% - до 30,3 тис. т, а виручка від нього знизилась до 75,9 млн. дол. США з
101,4 млн. дол. США [6].
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Основною проблемою ринку є якість молочних згущених консервів.
Інформація про склад продукції не завжди містить дані про кількість добавок
або наноситься дрібним шрифтом, що не дає змогу покупцеві зробити свідомий
вибір.

Змінюючи

склад

згущеного

молока,

виробники

здешевлюють

собівартість своєї продукції. Вони замінюють молочний жир пальмовою або
кокосовою олією, а молочний білок - сироваткою.
Друга проблема - дефіцит якісної молочної сировини. Оскільки є проблема
недостатньої кількості молока для виробництва згущених молочних консервів
відповідно до ГОСТ, виробники чітко розмежували ринки збуту. Згущене
молоко, виготовлене по ТУ, реалізується на внутрішньому ринку, а продукт по
ГОСТ іде на експорт.
В цілому 2014 рік характеризується затяжним ростом залежності від
імпорту сировини. Причому географія імпорту прогнозується достатньо широка
- Білорусія, Польща, Нова Зеландія, Бразилія, що підтверджує, що молочний
ринок України достатньо інтегрований у світову економіку.
Учасники ринку і експерти впевнені, що шанси вижити у невеликих
гравців, які регулярно модернізують виробництво і випускають галузеві
продукти, які не цікаві крупним компаніям, доволі високі.
Банка згущеного молока у 2014 році по роздрібним цінам коштує від 11 до
15 гривень в залежності від виробника.
Основним споживачем згущених молочних консервів являються жінки 2560 років з низьким або середнім рівнем доходу. Крім того, варто зазначити
значну долю сільських жителів серед споживачів цієї продукції. Великий
відсоток споживачів приходиться на домогосподарства з дітьми від 6 до 15
років - біля 37% від загальної кількості споживачів.
За останній рік різко підвищився інтерес до натуральної продукції.
Незважаючи на важку фінансову ситуацію, споживачі готові платити за якісну
продукцію на 10-15% більше [6].
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В цілому динаміка виробництва молочних згущених консервів в Україні
залишається на високому рівні, але неплатоспроможність громадян, внаслідок
підвищення собівартості продукції, змушує виробників орієнтуватись на
експорт продукції.

Споживачі орієнтуються на якісну продукцію, тому

важливо зберігати високу якість продукції, у пошуках шляхів зниження її
собівартості.
Динаміка виробництва основних видів молокопродуктів станом на 2014 є
позитивною. Великою мірою збільшилось виробництво сухих молочних
консервів, морозива і вершкового масла. Але вкрай низьким залишається
виробництво казеїну.
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Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЙОГУРТІВ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В
МАГАЗИНІ «ДНІСТЕР» М. НОВОДНІСТРОВСЬКА
В статті здійснено ідентифікацію йогуртів за пакованням та маркованням,
досліджено органолептичні та фізико-хімічні показники якості йогуртів,
здійснено профілювання йогуртів.
Ключові слова: йогурти, якість йогуртів, органолептичні показники якості,
фізико-хімічні показники, дескрипторно-профільний метод, профілювання
йогуртів.
Молочний

ринок

України

представлений

великою

кількістю

кисломолочних продуктів, серед яких йогурти займають друге місце (30-35%) в
обсягах продажу (після кефірів), але є найбільш високоприбутковими
продуктами. Крім того, йогурти є самим швидкозростаючим сегментом, їх
середньорічний приріст споживання, а, відповідно, і виробництва в Україні
становить в середньому 10% [3].
Останнє десятиліття український ринок йогуртів динамічно розвивається і
причин тому багато: загальне зростання попиту на молочну продукцію,
прагнення до здорового способу життя, «європеїзація» культури споживання і
тотальна мода на йогурт, яка виявилася найбільш вагомою причиною
популярності йогуртів.
Виробництво йогуртів протягом 2005-2013 років зросло всього на 4,7%,
причому з 2008 до 2011 року відбувалося зменшення виробництва, а з 2011 по
2013 – зростання [4].
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За 9 місяців 2014 року в Україні було вироблено 363 тис. т йогуртів та
іншого ферментованого або сквашеного молока і вершків, що на 8,1% менше,
ніж за 9 місяців 2013 року. У вересні виробництво даної продукції скоротилося
порівняно з вереснем 2013 року і серпнем цього року - на 6,7% і 9,2%,
відповідно, і становило 37 тис. т [2].
У 2013 році найбільше – 94,0 тис. т (18%) йогуртів було вироблено у
Київській області, майже однаково – 55,6 (10,6) та 52,6 тис. т (10,1%) – у
Дніпропетровській та Харківській областях. Найменше – 2, 0 тис. т, або 0,4% - у
Хмельницькій області. У Вінницькій області у 2013 році було вироблено даної
продукції 5,4 тис. т, що склало 1,0% [2].
Враховуючи
розширення

стабільність

попиту

зовнішньоторговельних

на

зв‘язків

йогурти

та

України,

перспективність
для

вітчизняних

виробників актуальною є проблема забезпечення їх високої якості.
Теоретичні і практичні основи виробництва йогуртів розглянуто в працях:
З.Х. Діланяна, Л.А. Остроумова, В.В. Бобиліна, С.П. Петриченко, І.О. Романчук
І.А. Смірнової, Л.М. Захарової, А.М. Лосева, А.А. Майорова, І.М. Мироненко,
Н.А. Генералової, Е.М. Лобачевої, В.І. Носкової, С.Г. Канарейкиної та ін. Та,
незважаючи на це, в теоретичних дослідженнях існує недооцінка товарознавчої
оцінки якості йогуртів, яка відповідає сучасним потребам споживчого ринку.
Дослідження фізико-хімічних показників якості йогуртів, що реалізуються
в магазині «Дністер», здійснювалось в Санітарно-гігієнічній лабораторії
Сокирянської районної державної СЕС Чернівецької області. Контроль
здійснювався шляхом перевірки паковання, марковання, якості йогуртів на
відповідність вимогам нормативних документів.
В якості об‘єктів дослідження було обрано 5 зразків йогуртів наступних
торгових марок: «Фанни» (зразок 1), «Дольче» (зразок 2), «Чудо» (зразок 3),
«Живинка» (зразок 4), «Біла лінія» (зразок 5).
На

першому

етапі

було

проведено

маркованням.
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ідентифікацію

продукції

за

Всі йогурти були упаковані в полімерну упаковку та картонну тару. Вони
мали різний спосіб закупорки, одні були заклеєні зверху фольгою, інші мали
клапан та закупорочну стрічку (язичок) з алюмінієвої фольги або ковпачокзакрутку, деякі зразки були упаковані у поліетиленовий пакет. Упаковка всіх
досліджуваних зразків йогуртів була щільною, герметичною. Пошкоджень та
деформацій упаковки виявлено не було. Інформація на упаковці усіх
досліджуваних зразків йогуртів була нанесена українською мовою. В період
проведення досліджень всі йогурти знаходились в допустимих межах терміну
зберігання.
Проаналізувавши дані марковання зразків йогуртів, нами були зроблені
відповідні висновки, занесені до табл. 1.
Таким чином, за результатами аналізу встановлено, що зауважень не було
виявлено, обсяг інформації, зазначеної на маркованні, відповідає вимогам
нормативних документів.
Таблиця 1
Результати оцінки марковання йогуртів у магазині «Дністер»
Маркувальні дані
Назва та повна адреса
підприємства-виробника,
його товарний знак та
телефон, адреса об‘єкту
виробництва
Назва виду йогурту
Кінцева дата споживання
«Вжити до…» або дата
виготовлення та строку
придатності
Умови зберігання
Маса нетто, брутто
Харчова енергетична
цінність 100 г
Позначення стандарту
(ДСТУ
4343:2004)
Штрих-код

Зразок 1
+

Зразок 2
+

Зразок 3
+

Зразок 4
+

Зразок 5
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

На наступному етапі була здійснена органолептична оцінка якості зразків
йогуртів на відповідність вимогам ДСТУ 4343:2004 «Йогурти. Загальні технічні
умови» [1] (табл. 2).
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Дані табл. 2 показують, що за результатами оцінки консистенції йогурт
торгової марки «Біла лінія» був дещо рідким.
За результатами органолептичних досліджень показників смаку слід
відзначити, що досліджувані зразки йогуртів торгових марок «Фанни»,
«Живинка» та «Чудо» мали чистий, кисломолочний смак, без сторонніх,
непритаманних недоброякісному продукту, присмаків, з добре вираженим
присмаком персика. В той же час відмічено недостатньо виражений смак
наповнювача у йогурті торгових марок «Дольче» і «Біла лінія». Крім того,
йогурт «Дольче» характеризувався кислуватим присмаком. В цілому зразки
йогуртів усіх марок відповідали вимогам ДСТУ 4343:2004.
Далі на основі дескрипторно-профільного методу сенсорного аналізу із
застосуванням

5-балової

системи

було

проведено

експериментальне

дослідження.
Таблиця 2
Результати органолептичних досліджень якості йогуртів вітчизняного
виробництва
Торгова
марка
«Фанни»

«Дольче»

«Чудо»

«Живинка»

«Біла
лінія»

Характеристика органолептичних показників досліджуваних йогуртів
Колір
Консистенція
Смак та запах
Світло-кремовий, одно- Однорідна, ніжна із
Чистий, кисломолочний з
рідний, характерний для рівномірно розподілени- вираженим персиковим,
персикового йогурту
ми по всій масі шматоч- солодкуватим присмаком
ками персика
Світло-оранжевий, одно- Однорідна, в міру щіль- Злегка кислуватий, із
рідний, характерний для на із рівномірно розпо- слабо вираженим
персикового йогурту
діленими по всій масі
присмаком персика
шматочками персика
Слабо-рожевий з жовту- Ніжна, недостатньо
Чистий, кисломолочний, з
ватим відтінком, дещо
щільна, желеподібна, з вираженим солодкуватим
нехарактерний для
рівномірно розподілени- присмаком персика
персикового йогурту
ми шматочками персика
Однорідний,світлоОднорідна, ніжна в міру Чисті, кисломолочні з
жовтий, характерний
щільна із рівномірно
добре вираженим
для персикового йогурту розподіленими по всій
персиковим присмаком
масі шматочками
персика
Інтенсивно-жовтий
Однорідна, дещо рідку- Кисломолочний з виколір, однорідний по
вата, без шматочків пер- раженим солодкуватим
всій масі продукту
сика
присмаком персика
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Суть методу включає наступні етапи: визначення дескрипторів продукції,
що досліджується; проведення профілювання дескрипторів за 5-баловою
шкалою; складання профілю продукту за розробленою шкалою профілювання;
встановлення рівня якості продукту.
В якості дескрипторів нами були обрані такі показники якості йогуртів, як
стан упакування і марковання, колір, смак, запах, консистенція, та проведене їх
профілювання із застосуванням дескрипторно-профільного методу (табл. 3).
Таблиця 3
Шкала профілювання йогуртів за 5-баловою системою
Бальна
оцінка
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

Характеристика органолептичного показника якості
2
Паковання і марковання
Назва та повна адреса підприємства-виробника, його товарний знак та телефон,
адреси об‘єкту виробництва, маса нетто. Упаковка ціла, не порушена
Назва та повна адреса підприємства-виробника, його товарний знак, відсутність
адреси об‘єкту виробництва. Упаковка ціла.
Відсутність адреси виробника, телефону. Упаковка ціла, може мати легку
деформацію
Відсутність повної адреси підприємства-виробника, його товарний знак, маса
нетто. Упаковка деформована.
Марковання не відповідає вимогам продукту. Упаковка порушена.
Колір
Молочно-білий, з відтінком наповнювачів, рівномірний по всій масі.
Від білого до світло-жовтого, з відтінком наповнювачів рівномірний по всій масі,
але менш виражений
Не виражений не рівномірний по всій масі.
Невластивий, нерівномірний.
Сіруватий, неяскравий, нерівномірний по всій масі продукту.
Консистенція
Однорідна, ніжна, з порушеним або непорушеним згустком, у міру щільна, без
газоутворення.
Однорідна, зі злегка порушеним згустком, в'язка, злегка рідкувата
З порушеним згустком, желеподібна, рідка
Неоднорідна, з порушеним згустком, значним виділенням сироватки
Явно неоднорідна, з порушеним згустком, відокремленням сироватки, тягуча
Смак
Яскраво виражений, характерний, з солодкуватим присмаком, без стороннього
смаку
Характерний для йогурту, помірно виражений, злегка кислуватий
Характерний для йогурту, але недостатньо виражений смак
Невиражений, зі стороннім присмаком
Йогурт має неприємний сторонній або виражений кислий смак
Запах
Яскраво виражений, характерний для йогурту, або наповнювача без
стороннього запаху.
Характерний для йогурту, в міру виражений, злегка кислуватий аромат
Виражений кислуватий
Явно кислий або зі стороннім запахом не властивим для йогуртів.
Йогурт має неприємний запах
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Використовуючи розроблену шкалу, було складено загальний профіль
зразків йогуртів (табл. 4).
Таблиця 4
Результати профілювання зразків йогуртів
№ Показник
«Фанни»
1 Упако- Відповідає
вання і всім вимогам
марковання
Бали
5
Світло-кремо2 Колір
вий, однорідний, характерний для
персикового
йогурту

Досліджувані зразки
«Дольче»
«Чудо»
«Живинка»
Відповідає
Відповідає
Відповідає
всім вимогам всім вимогам всім вимогам
5
Світло-оранжевий, однорідний, характерний для
персикового
йогурту

5
Слабо-рожевий з жовтуватим відтінком, дещо нехарактерний
для персикового йогурту

5
Однорідний,
світло-жовтий, характерний для
персикового
йогурту

«Біла лінія»
Відповідає
всім
вимогам
5
Інтенсивнорожевий колір, однорідний по всій
масі продукту

Продовження табл. 4
Бали
5
Однорідна,
3 Консистен- ніжна із
ція
рівно-мірно
розподіленими по всій масі шматочками персика

5
Однорідна,
в міру щільна
із рівномірно
розподіленим
и по всій масі
шматочками
персика

Бали
4 Смак

5
Кислуватий,
із слабо
вираженим
присмаком
персика

Бали
5 Запах

Бали
Середня
оцінка
в
балах

5
Чистий, кисломолочний з
персиковим,солодкуватим
присмаком
4
Аромат
кисломолочний в міру
виражений

3
Ніжна, недостатньо щільна, желеподібна, з рівномірно розподіленими
шматочками
персика
4
Солодкуватий
недостатньо
виражений
смак персика

5
Однорідна,
ніжна в міру
щільна із
рівномірно
розподіленим
и по всій масі
шматочкам
и персика
5
Чистий,
кисломолочний з вираженим персиковим
присмаком
5
Приємний
кисломолочний з
персиковим
відтінком

4
Однорідна,
дещо
рідкувата,
без
шматочків
полуниці

4

3

3

5

4
Кисломолочний з
солодкуватим
присмаком
полуниці
4
Кисломолочний в
міру
виражений з
ароматом
полуниці
4

4,6

4,2

3,6

5

4,2

3
Недостатньо
виражений
аромат

3
Майже без
запаху
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На основі обраних критеріїв органолептичної оцінки йогуртів було
встановлено шкалу рівня їх якості (табл. 5).
Таблиця 5
Оцінювальна шкала рівня якості йогуртів
№
1

Оцінка рівня
якості
«Відмінно»

2

«Добре»

3

«Задовільно»

4

«Нижче
задовільного»
«Незадовільно»

5

Бали
4,55,0
3,54,4
2,53,4
1,52,4
0-1,4

Характеристика якості
Дана продукція відповідає усім органолептичним показникам
стандарту. Зразок має найкращу органолептичну якість.
Йогурти мають гарні органолептичні показники якості,
відповідає вимогам НД
Йогурти мають задовільні органолептичні характеристики, які
відповідають вимогам стандарту.
Йогурти мають незадовільні органолептичні показники якості,
які не відповідають вимогам НД
Даний зразок абсолютно не придатний для використання, не
відповідає вимогам стандарту за показниками якості.

Рівень якості зразків йогуртів наведено на рис. 1.

Рис. 1. Рівень якості зразків йогуртів
Результати проведеної органолептичної оцінки дозволили встановити
рівень якості і зробити висновок про те, що відмінну якість має йогурт
«Живинка» - 5 балів, добру - отримали всі інші зразки, хоча найменший бал має
йогурт «Чудо» – 3,6 бали.
Відмінну якість має йогурт «Живинка», найгіршу – «Чудо». Найнижчий
бал цей йогурт отримав за показниками кольору, смаку і запаху – по 3 бали.

181

Найнижчі бали в усіх зразках отримали показники – смак, запах і колір.
Рівень всіх показників задовольняє параметри найвищого профілю продукту
лише у йогурту «Живинка».
На наступному етапі визначалися фізико-хімічні показники у наступній
послідовності:
- масова частка жиру, %;
- кислотність (титрована, °Т);
- температура під час випуску з підприємства-виробника, °С.
Під час дослідження зразків йогуртів проводились по два паралельних
випробування. За кінцевий результат приймалось середнє арифметичне
значення двох паралельних випробувань.
Результати визначення масової частки жиру всіх зразків йогуртів
представлені у табл. 6.
Таблиця 6
Результати дослідження масової частки жиру у зразках йогуртів
Зразок 1
«Фанни»

Зразок 2
«Дольче»

Зразок 3
«Чудо»

Зразок 4
«Живинка»

Зразок 5
«Біла лінія»

1

Масова частка
жиру, %

3,2

3,24

2,5

2,51

1,5

1,53

Факт

Стандарт

Факт

Стандарт

Факт

Стандарт

1,57

Факт

1,5

Стандарт

п/
п

Факт

Показник

Стандарт

№

2,5

2,5

Як видно з таблиці, у всіх зразках масова частка жиру знаходилась в межах
норм, передбачених ДСТУ 4343:2004 «Йогурти. Загальні технічні умови».
Кислотність визначали титрометричним методом. Результати дослідження
кислотності зразків йогуртів представлені у табл. 7.
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З таблиці видно, що кислотність йогуртів відповідала вимогам ДСТУ
4343:2004. Температура йогуртів визначалась за допомогою термометра.
Результати представлені у табл. 8.
Проведені дослідження якості зразків йогуртів, що реалізують у магазині
«Дністер» м. Новодністровська, розбіжностей із стандартом не виявили.
В цілому всі зразки відповідають вимогам ДСТУ 4343:2004 за якістю
упаковання і марковання, органолептичними та фізико-хімічними показниками.
Таблиця 7
Результати дослідження кислотності йогуртів

1

Кислотність
(титрована)

80140

100

80140

120

80140

110

95

Факт

Факт
80140

Зразок 5
«Біла лінія»
Стандарт

Зразок 4
«Живинка»
Стандарт

Факт

Зразок 3
«Чудо»
Стандарт

Факт

Зразок 2
«Дольче»
Стандарт

Показник

Факт

№
п/п

Стандарт

Зразок 1
«Фанни»

80140

115

Таблиця 8
Результати визначення температури йогуртів

1

Температура
під час
випуску з
підприємствавиробника, °С.

4±2

4,0

4±2

4,8

4±2

6,0

4±2

5,5

4±2

Факт

Зразок 5
«Біла лінія»
Стандарт

Факт

Зразок 4
«Живинка»
Стандарт

Факт

Зразок 3
«Чудо»
Стандарт

Факт

Зразок 2
«Дольче»
Стандарт

Показник

Факт

№
п/п

Стандарт

Зразок 1
«Фанни»

6,0

Узагальнені результати фізико-хімічних досліджень йогуртів представлені
в табл. 9.
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Таблиця 9
Результати дослідження якості йогуртів за фізико-хімічними показниками

2

3

Температура під
час випуску з
підприємствавиробника, °С.

1,5

1,57 3,2

80140

100

4±2 4,0

Факт

Зразок 5
«Біла лінія»
Стандарт

6

Факт

5

Зразок 4
«Живинка»
Стандарт

4

Факт

3

Зразок 3
«Чудо»
Стандарт

Факт

2
Масова частка
жиру, %
Кислотність
(титрована)

Стандарт

1
1

Показник

Факт

№
п/п

Зразок 2
«Дольче»

Стандарт

Зразок 1
«Фанни»

7

8

9

10

11

12

3,24

2,5

2,51

1,5

1,53

2,5

2,5

80-140

115

4±2

6,0

80140

120

4±2

4,8

80-140 110

4±2

6,0

80-140 95

4±2

5,5

Разом з тим, результати експериментального дослідження допомогли
встановити рівень якості йогуртів, визначити показники, які суттєво вплинули
на її рівень, зокрема відмінну якість має йогурт «Живинка» - 5 балів, добру
якість отримали всі інші зразки, хоча найменший бал має йогурт «Чудо» – 3,6
бали.
Найнижчий бал цей йогурт отримав за показниками кольору, смаку і
запаху – по 3 бали. Найнижчі бали в усіх зразках отримали показники – смак,
запах і колір. Рівень всіх показників задовольняє параметри найвищого
профілю продукту лише у йогурту «Живинка».
Таким чином, нині український ринок йогуртів практично задовольняє
існуючий споживчий попит на цю продукцію. Конкуренція на вітчизняному
ринку йогуртів досить жорстка, але якість, нажаль, поки що не є головним
засобом у боротьбі за українського споживача. З метою підвищення гарантій
щодо забезпечення якості йогуртів доцільно посилити державний контроль за
виробництвом та дотриманням встановлених вимог до показників якості
йогуртів.
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Здобувач освітньо-кваліфікаційного ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МИТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОВОЧІВ
В статті розглянуті теоретичні визначення митної експертизи, підходи щодо
проведенні митної експертиз овочів та запропоновано товарознавчі підходи в
проведенні митної експертизи овочів.
Ключові слова: експертиза, овочі, митниця, митна експертиза, стандарт,
сертифікат, товаросупровідні документи.
Найбільш важливим аспектом підвищення життєвого рівня населення є
забезпечення його товарами народного вжитку, і, в першу чергу, – товарами
високої якості, що відповідають вимогам споживачів різних груп населення.
Постійне

насичення

ринку

товарами

вітчизняного

та

іноземного

виробництва впливає на вимоги, що ставляться споживачами до якості та
асортименту виробів.
Вимоги до асортименту та якості з боку споживачів підвищуються як із
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збільшенням кількості товарів, що перебувають в особистому користуванні, так
і з прискоренням морального зносу предметів порівняно з їх фізичним зносом.
Недопущення неякісних товарів в торговельну мережу країни в першу
чергу полягає на митні органи. У цьому випадку вони повинні проводити митну
експертизу.
Експертиза – це дослідження будь-яких питань, вирішення яких потребує
спеціальних знань, з наданням мотивованого висновку.
Митна експертиза – це спеціальне науково-практичне дослідження, що
проводиться експертами з метою рішення завдань митної справи для з'ясування
питань, що виникають у справі про порушення вимог митного законодавства, в
окремих галузях науки, техніки, мистецтва, релігії і т.п.
При здійсненні митної справи зважується цілий комплекс загальних
завдань

фіскального,

контрольного,

економічного,

правоохоронного,

статистичного і захисного характеру, що вимагають спеціальних знань і
виконання всіляких експертиз. У разі потреби для участі у здійсненні митного
контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти. Для обґрунтованого
призначення експертизи необхідно, щоб співробітник митного органу –
ініціатор її проведення обов'язково знав основи теорії і практики проведення
відповідної експертизи (її предмети, об'єкти, методи дослідження, можливості
та ін.). Залучення спеціалістів та експертів здійснюється керівником митного
органу або його заступником за погодженням з керівником підприємства,
установи, організації, де працює спеціаліст чи експерт.
В зв'язку з цим особливої актуальності набувають питання застосовування
товарознавчих підходів у проведенні експертизи та розробки ефективних
методів їх реалізації.
Методи проведення митної експертизи знаходяться під постійною увагою
товарознавців та інших фахівців. Результати дослідження проблемних питань
проведення митної експертизи товарів народного споживання викладено в
працях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців
Узагальнення останніх науково-прикладних розробок щодо проведення
митної експертизи товарів, в тому числі овочів, засвідчує, що багато існуючих
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теоретичних і практичних підходів недосконалі та неоднозначні в трактуванні,
що викликають дискусії науковців та експертів у цій галузі. За таких умов
посилюється необхідність розробки нових підходів у проведення митної
експертизи, в тому числі і овочів.
Метою статті є дослідити теоретичні аспекти митної експертизи, підходи
щодо проведенні митної експертиз овочів та запропонувати товарознавчі
підходи у проведенні митної експертизи овочів.
На митниці визнавши необхідність проведення експертизи, посадова особа
митного органа, у провадженні якого знаходиться справа, виносить постанову,
у якій визначаються підстави для призначення експертизи, прізвище експерта,
найменування митної лабораторії (іншої відповідної установи), у якій може
проводитися експертиза. У цій самій постанові ставляться конкретні питання,
що мають бути вирішені під час проведення експертизи, а також визначаються
матеріали, що передаються в розпорядження експерта.
Посадова особа митного органу, у провадженні якої знаходиться справа
про порушення вимог МК України, уповноважена відбирати в осіб, що
притягаються до відповідальності за порушення вимог митного законодавства
України, зразки підпису, почерку, а також брати проби і зразки товарів, які
необхідні для проведення експертизи. У разі потреби узяття проб і зразків може
проводитися також в інших осіб, свідчення та участь яких у вивченні й оцінці
обставин порушення вимог МК України можуть мати важливе значення для
проведення і розгляду справи.
До узяття проб і зразків у разі потреби може залучатися експерт. Проби та
зразки беруться у мінімальній кількості, що забезпечує можливість проведення
їх

дослідження

(аналізу,

експертизи)

за

нормативами,

затвердженими

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі
митної справи. Про взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним
контролем,

складається

акт

за

формою,

встановленою

спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи,
а також складається протокол.
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Рішення про призначення експертизи є обов'язковим для експерта, а також
для посадових осіб підприємства, де працює експерт. Митну експертизу можна
віднести до особливого класу експертиз, оскільки вона має властиві тільки їй
характерні ознаки: предмет, завдання, об'єкти і методи дослідження.
Об'єктами митної експертизи є: матеріалізовані джерела інформації:
товари і предмети, переміщувані через митний кордон, а також їх проби, що
відібрані для дослідження у встановленому порядку; об'єкти контрабанди й
особливого роду документи, що супроводжують товар.
До предмета митної експертизи можна віднести як загальні проблеми
митної справи, так і конкретні факти й обставини процедури митного
контролю.
При проведення експертизи овочів особливу увагу звертають на зовнішній
вигляд, запах і смак, розмір, в‘ялість, механічні пошкодження та хворобами,
пошкодження сільськогосподарськими шкідниками, підмороження, запарення,
органічних і мінеральних домішок.
Від партії упакованих у мішки або ящики овочів відбирають вибірку в
залежності від кількості пакувальних одиниць. При виникненні суперечок щодо
перевірки якості повторно відбирають пробу, результати перевірки якої
розповсюджуються на всю партію. Маса кожної точкової проби повинна бути
не менше 3 кг. Число точкових проб повинно відповідати кількості відібраних у
вибірку мішків, ящиків або потрійної кількості ящичних піддонів.
При проведенні митних експертиз експертами й експертними установами
використовуються різні технічні кошти і методи дослідження, деякі були
спеціально розроблені для митних цілей.
У митній експертизі застосовуються такі методи: органолептичний;
розрахунковий; інструментальний; експертний спосіб.
Органолептичний метод заснований на аналізі відчуттів чуттєвого
сприйняття людини характерних рис речовини, продукції (співвідношення маси
і об'єму), що належать до ЇЇ якісних і діагностичних ознак і показників. Цей
метод з успіхом застосовують в оцінці харчових продуктів, ароматичних
речовин, деяких споживчих товарів, а також дорогоцінних каменів.
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При здійсненні угод на покупку дорогоцінних матеріалів ювеліри здавна
застосовували

візуальні

методи

оцінки

і

діагностики.

Тому

методи

органолептичного аналізу можна вважати традиційно класичними. Слід
зазначити, що точність і надійність цих методів обмежена й істотно залежить
від знань, досвіду і фізіологічних можливостей експерта, проте з їх допомогою
можна діагностувати й оцінювати не тільки власне дорогоцінні камені, але і
близько 50% комерційних каменів.
Для

поліпшення

почуттєвих

сприйнять

експерти

користуються

спеціальними технічними засобами. Так, для збільшення здатності ока, що
дозволяється при візуальній діагностиці, вони застосовують окуляри, лупи, чи
мікроскопи, інші оптичні прилади. Тому метод називається візуальнооптичним. Це найпростіший і економічний органолептичний метод, і головна
його перевага полягає в тому, що він дозволяє швидко і без руйнування
проводити діагностику й оцінку різних матеріалів, виробничих і споживчих
товарів та харчових продуктів, що є важливим моментом у митній практиці.
Розрахунковий метод ґрунтується на встановленні теоретичної чи
емпіричної залежності між діагностичними чи якісними ознаками і деякими
іншими параметрами товару (матеріалу).
Інструментальний метод заснований на показаннях технічних засобів,
приладів, за допомогою яких визначаються фізико-хімічні властивості й ознаки
(діагностичні, ідентифікаційні й ін.) матеріалів. Залежно від встановлюваної
ознаки

застосовується

відповідна

методика

й

апаратура.

Надійність

інструментальних методів у багато разів перевищує органолептичні і
розрахункові методи. У митній практиці найбільшого застосування дістали такі
методи:
–поляризаційно-оптичні;
–хімічні;
–

спектральні (ультрафіолетові – УФ, інфрачервоні – 14, видима область

– У – спектроскопія);
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–

методи використання індукованого випромінювання (люмінесценція,

флюоресценція та ін.);
–

методи

характеристичного

вивчення

(рентгеноспектральний

флуоресцентний аналіз – РСФА, рентгеноспектральний енергодисперсійний
аналіз – РСЕА, рентгеноспектральний аналіз – РСА);
– атомно-абсорбційний і ін.
Експертний спосіб полягає в тому, що експерти при аналізі товарів самі
встановлюють номенклатуру якісних ознак. Але цей спосіб використовується
вкрай рідко, і тільки за відсутності нормативної документації.
Значну роль у вирішенні цього завдання може і повинна відігравати
товарознавча експертиза товарів народного споживання, оскільки відомо, що
дійсна якість продукції виявляється лише у споживанні, отже і оцінити її
повною мірою може лише товарознавець-експерт, який користується арсеналом
товарознавчих досліджень.
Заперечення значення товарознавчої експертизи і невикористання її для
управління якістю і асортиментом призводить до виробництва товарів, що не
користуються попитом у споживачів, а це призводить до нових невиправданих
витрат.
Отже, при проведенні митної експертизи овочів, необхідно пам‘ятати, що
це швидкопсуючі продукти і довго знаходитися на митниці не повинні. З цією
метою

митниці

країни

необхідно

обладнати

сучасним

лабораторним

устаткуванням з метою оперативного визначення якості товарі та оформити всі
необхідні документи.
Список використаних джерел:
1. Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2012, №
44-45, № 46-47, № 48, 552 с. [Електронний ресурс].
2. ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та
визначення. – Київ, 1994. – 30 с.
3. Плотникова Т.В., Позняковская В.М., Ларина Т.В., Елисеева Л.Р.
Экспертиза свежих плодов и овощей. – М.: Экономика, 2001. – 317 с.
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ДОГЛЯДУ ЗА ЗУБАМИ ТА ПОРОЖНИНОЮ РОТА
В статті розглянута класифікація та надана товарознавча характеристика
новим сучасним засобам для догляду за зубами та порожниною рота.
Відомо що до парафармацевтичних товарів відносяться товари для
підтримання тіла людини в задовільному санітарно-гігієнічному стані. Важливу
роль відіграють в цьому засоби для догляду за зубами та ротовою порожниною.
Останнім часом асортимент вказаних товарів значно оновився. Тому питання
пов‘язані

з

класифікацією

та

характеристикою

асортименту

парафармацевтичних товарів, в тому числі і засобів для догляду за зубами та
порожниною рота є актуальними.
Значну частку в асортименті санітарно-гігієнічної продукції займають
засоби для догляду за зубами і порожниною рота. Порожнина рота є початком
травного тракту і служить для введення в організм різних харчових речовин
органічного, рослинного і тваринного походження. Частинки їжі залишаються в
ротовій порожнині і вплив мікросередовища в ній призводить до їх розкладання
і подальших несприятливих наслідків у вигляді хвороб, неприємного запаху,
псування зубів і т.п.
Тому засоби для догляду за зубами і порожниною рота необхідні кожній
людині щодня, так як догляд за ними відноситься до заходів особистої гігієни.
Сучасні засоби для догляду за зубами і порожниною рота за їх
призначенням можна систематизувати на групи, представлені на рис. 1
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Засоби для догляду за зубами та
ротовою порожниною
Для профілактики карієсу і
укріплення зубної емалі

Для усунення зубного нальоту та
каменю

Для профілактики розвитку
захворювань ясен

Для усунення неприємного
запаху з рота

Для відбілювання зубної емалі

Для механічного очищення зубів

Рис. 1. Класифікація засобів догляду за зубами та ротовою
порожниною
До засобів для механічного очищення зубів відносять:
- зубні щітки;
- міжзубні засоби: зубочистки, зубні нитки (флоси), стрічки, щітки;
- зубні пасти, порошки;
- зубні еліксири (ополіскувачі).
Основним інструментом для механічного очищення зубів є зубні щітки, до
споживних властивостей яких відносять хорошу чистку емалі зубів від
бактеріального

нальоту,

можливість

м'якого

масажу

ясен,

абсолютну

нешкідливість матеріалів виготовлення.
Сучасні зубні щітки мають здебільшого штучну щетину (нейлон-612, тайНЕКС), так як в свинячій щетині скупчуються мікроорганізми. Виділяють 5
ступенів жорсткості зубних щіток: 1) дуже жорсткі, 2) жорсткі, 3) середні, 4)
м'які, 5) дуже м‘які [1].
Підбираються щітки за ступенем жорсткості залежно від віку людини і
стану його ясен. Найбільш ефективні щітки середньої і м'якої жорсткості.
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Головка щітки може мати розміри для дітей 18-25 мм, для дорослих - не
більше 30 мм. Волокна розташовуються пучками в 3-4 ряди. Висота щетинок
буває різна: короткі в центрі, а більш довгі і м'які по периферії [2].
Нові сучасні моделі щіток мають індикатор (пучки щетинок фарбують
харчовими барвниками), який змінює свій колір у міру використання щітки.
Знебарвлення щетинок свідчить про необхідність заміни щітки. У деяких
щітках індикатор знаходиться в ручці. Для дітей випускаються щітки з
брязкальцем в ручці (при правильному використанні щітка звучить).
В асортименті зубних щіток є електричні, за допомогою яких робоча
частина дозволяє робити кругові або вібруючі рухи з одночасними чищенням
зубів і масажем ясен. Це щітка «Braun Oral В PlaK Control Ultra timer D 9525»
(Німеччина) з таймером; час чищення зубів не менше 2-х хв. (Як рекомендують
стоматологи).
Ручки щіток виготовляють з пластмаси і гуми, щоб щітка не ковзала в руці.
У фірмових зубні щітки (Aquafresh фірми SmithKline Beecham; Reach
Access, Interdental, фірми Джонсон і Джонсон) є свої фірмові особливості, що
дозволяє відрізнити їх від підробок, наприклад, на оригінальних виробах щітка
має рівну стрижку щетинок або на 2-х рівнях, але не зигзагоподібну;
розташування ручок щіток під кутом до голівки, а також є спеціальне місце на
ручці для великого пальця.
Міжзубні засоби: зубочистки, зубні нитки (флоси), стрічки, щітки
призначені для видалення залишків їжі між зубів і у важкодоступних місцях для
щітки, а також зубного нальоту з бічних поверхонь зубів.
Зубочистки виготовляють з дерева і пластмаси, вони можуть бути
трикутними, плоскими або круглими в перетині, іноді ароматизуються
ментолом.
Зубні Нитки (флоси) можуть бути вощені і невощені, круглі і плоскі, іноді
просочені ментолом або фторидами, довжина 25-50 м.
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Зубні стрічки мають більш широке полотно в порівнянні з ниткою,
довжина 20-50 м.
Для чищення зубів крім зубних щіток необхідні зубні пасти або порошки,
які бажано підбирати з допомогою лікаря-стоматолога, тому паста може бути
використана як гігієнічний, так і лікарський засіб для лікування і профілактики
карієсу, пародонтозу, стоматиту та інших захворювань порожнини рота.
Зубні пасти - це багатокомпонентні суміші, що містять тонко подрібнені
м'які абразивні порошки (наприклад, крейда), протизапальні речовини
(екстракти хвої, сосни, ялівцю), лікарські препарати, питну соду для
відбілювання, сполуки фтору для профілактики карієсу, дезодоруючі віддушки
для освіження, поверхневоактивні речовини для створення стійкої емульсії
компонентів суміші у воді. Зубні пасти бувають звичайні і пінисті; гігієнічні та
лікувально-профілактичні, що містять деякі лікарські препарати та спеціальні
добавки (рис.2).
Гелеутворюючі пасти володіють високою піноутворюючою здатністю,
мають приємний смак; різний колір яких обумовлюється барвниками, але
очищаюча здатність таких паст нижча.
Найпоширенішими є фторомісткі пасти (серії Colgate, Lakalut, Oral-В,
Aquafresh, Маклінз, Новий Жемчуг та ін.), так як фтор збільшує резистентність
зубів до кислот, що утворюються під впливом мікроорганізмів.
Для зниження утворення зубного каменю в пасти вводять тріклозан, який
надає антибактеріальну дію. Крім того, в компоненти зубних паст включають і
інші речовини для укріплення зубної емалі, зокрема гліцерофосфат кальцію,
нітрат калію, а також ферменти, вітаміни (групи В, А, Е), мікроелементи, солі,
антисептики, екстракти лікарських трав (кропиви, деревію, ромашки, звіробою,
гвоздики, кореня женьшеню, лепехи болотної, шавлії, розмарину та ін.),
прополіс.
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Класифікація зубних паст
Гігієнічні

Лікувально-профілактичні

Ароматичні

Протикаріозні

Освіжаючі

Знижуючі утворення зубного
каменя
Зменуючі гіпертензію

Рис. 2. Класифікація сучасних зубних паст
Зубні еліксири або полоскання призначені для ополіскування порожнини
рота. Вони покращують поверхню зубів, дезодорують порожнину рота. До їх
складу додають біологічно активні компоненти, в т.ч. фторид натрію, фторид
олова, ксідіфон, екстракти трав шавлії, ромашки, ехінацеї, мірри. Еліксири
надають противокаріозну, протизапальну і дезинфікуючу дію.
Нами досліджувались засоби для догляду за порожниною рота в ТОВ
«МЕД-ІНВЕСТ» села Петропавлівська Борщагівка Київської області.
Найбільшу частку серед досліджуваної групи товари займають наступні
торгові марки.
Браун Орал-Бі (фірма Браун, Німеччина): різні щітки зубні електричні,
Аквафреш (фірма Глаксо, Великобританія), щітки зубні, щітки зубні
електричні, щітки зубні відбілюючі (мають перехресні пучки щетини середньої
жорсткості і довжини, гумові вставки між щетинок для полірування зубів),
щітки зубні дитячі, пасти зубні, в т.ч. відбілюючі, з м'ятою, дитячі.
Бленд-а-мед (фірма Проктер енд Гембл, Німеччина): щітки зубні
електричні, пасти зубні, в т.ч. освіжаючі, з блакитною і синьою смугою з
фтором; відбілюючі; з м'ятним смаком, з екстрактами трав та ін.
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Орал БІ (Фірма Орал Бі Лаб., Ірландія): щітки зубні, щітки міжзубні, щітки
зубні для дітей, нитки зубні різні, стрічка зубна, паста зубна, в т. ч. для дітей,
ополіскувачі.
РІЧ (фірма Джонсон і Джонсон, США): щітки зубні (мають хвилясту
щетину), нитка зубна м‘ятна, стрічка зубна, полоскання з м‘ятним смаком.
Корццент (фірма КRKA, Словенія): пасти зубні для профілактики карієсу,
утворення зубного каменю та ін., освіжувач для порожнини рота – спреї.
Астера (фірма Арома Косметиці, Болгарія): пасти зубні різні: сімейні, з
кедровим маслом. для курців, відбілююча, з цілющими травами, комплексної
дії, з вітамінами та ін.; ополіскувач; щітки зубні (синя з іонами срібла, зелена,
жовта).
Здійснений аналіз асортименту засобів для догляду за зубами та
порожниною рота в підприємстві ТОВ «МЕД-ІНВЕСТ» показав досить
різноманітний асортимент за показниками широти та глибини. В основному це
товари, які виробляють зарубіжні компанії. Для оптимізації асортиментної
структури

слід розширити групу вказаних товарів за рахунок виробів

вітчизняного виробництва.
Список використаних джерел:
1. ГОСТ 7983-99. Пасты зубные. Общие технические условия. – М.:
Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и стандартизации,
1999.-30с
2. ГОСТ 6388-2003. Щетки зубные. Общие технические условия.– М.:
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Н.О. Московчук
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ СИРІВ УКРАЇНИ
Проведено аналіз сучасного стану ринку сиру в Україні. Визначено, що
вітчизняні виробники молочної продукції мають потенціал у нарощуванні
обсягів виробництва за рахунок удосконалення організації виробництва та
підвищення якості продукції. Окреслено місце і перспективи розвитку
виробництва сирів в Україні.
Ключові слова: сир, ринок сиру, імпорт сиру, експорт сиру, виробники сиру.
Для ефективного функціонування на ринку підприємства повинні володіти
достовірною й адекватною інформацією про стан і динаміку попиту та
пропозиції на конкурентному товарному ринку. Системний підхід до вивчення
ринку сирів в Україні з метою виявлення найбільш актуальних і характерних
чинників, які впливають на зміни його у бажаному напрямку дасть можливість
запропонувати відповідні рекомендації, які сприятимуть одержанню певного
позитивного ефекту.
Метою статті є виконання моніторингу ринку сирів в Україні і визначення
основних тенденцій, які на найближчі роки домінуватимуть на ньому.
Дослідження питань розвитку ринку сирів знайшли своє втілення у
наукових працях В.Г. Андрійчука, В.І. Бойка, П.С. Березівського, В.Н. Зимовця,
М.П. Коржинського, Ю.М. Макаренка, В.Я. Месель-Веселяка, П.Т. Саблука,
О.В. Шкільова, О.М. Шпичака та інших вітчизняних науковців. Та незважаючи
на існуючі дослідження, слід відзначити недостатність вивчення сучасних
тенденцій розвитку ринку сиру в Україні.
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Молочна галузь займає важливе місце в економіці будь-якої держави та
забезпеченні населення продуктами харчування першої необхідності. Молочні
продукти мають важливе значення для забезпечення здоров'я населення.
Протягом останніх років в Україні спостерігається значне підвищення цін як на
молоко, так і на молокопродукти. Високий рівень цін мотивував
закордонної

імпорт

молочної продукції на український ринок і зокрема на ринок

сирів, а також сприяв зростанню ефективності роботи молочної галузі.
В Україні виробництво сиру освоєно в ХХ столітті. Тепер виробництво
сирів в Україні здійснюється більш ніж 150 підприємствами, 2/3 із них
виробляють тверді сичужні сири, решта – м‘які та перероблені (плавлені).
Усього на виробництво сиру в Україні використовується близько 6,0 % молока
від його загальної кількості. Лідируючі позиції у виготовленні сирів зберігають
підприємства Полтавської, Сумської, Вінницької, Херсонської, Черкаської,
Чернігівської, Запорізької і Житомирської областей [6].
Ринок сирів України представлений такими маркетинговими групами:
сичужні та плавлені сири. Сичужні сири розподіляються на тверді та
напівтверді сири, свіжі та розсільні сири, м‗які сири, інші сири, сирні тверді
продукти. Група плавлених сирів розподіляється за такими видами як плавлені
сири та сирні плавлені продукти.
Останніми

роками

в

Україні

поступово

підвищувалася

культура

споживання молочних продуктів, що певним чином змістило споживацькі
пріоритети на більш якісну та дорогу продукцію, у т.ч. імпортну, європейських
виробників.
Виробничі потужності заводів України дозволяють випускати більше
200 тис. тонн сирів в рік. Однак ємність внутрішнього ринку складає близько
110 тис. тонн. Тим не менш, ринок сиру в Україні продовжує скорочуватись.
Обсяг виробництва сиру в Україні за чотири роки зменшився на 21%, експорт –
на 26%, але зростання обсягів імпорту (на 73%) почало суттєво впливати на
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загальний обсяг пропозиції сиру на внутрішньому ринку України, який за 2013
рік, у порівнянні з 2012 роком, зріс на 6% і досяг 124,3 тис. т (табл.1) [2].
Відповідно рис.1, найбільшу частку ринку сиру та сирних продуктів в
Україні у 2013 році (55%) займають сичужні сири в обсязі 90,04 тис. т, твердим
та плавленим сирним продуктам відповідають, відповідно, 17 та 16% ємності
ринку. Найменша частка у розмірі 12% (20,17 тис. т) припадає на плавлені сири.
Таблиця 1
Обсяги виробництва, експорту, імпорту та пропозиції на
внутрішньому ринку
Показник
Виробництво
Експорт
Імпорт
Пропозиція на
ринку

Рік

2010
207
79,3
11,2
внутрішньому 138,9

2011
178
80,3
12,2
110,0

2012
168
67,7
17,1
117,4

2013
164
759,0
19,3
124,3

Відношення
2013/2010, %
79
74
173
90

Рис.1. Структура ємності ринку сиру та сирних продуктів України у
2013 році
Сироварна промисловість України 2013 року продемонструвала стагнацію.
Відбулося значне скорочення виробництва сирів жирних. За рік було вироблено
164 тис. тонн цих молочних продуктів, що на 1,2% менше за показники 2012
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року. Аналогічне скорочення виробництва сирів сичужних — на 3,4% (до 140
тис. т). Значною мірою таке зменшення виробництва відбулося через його
високу залежність від експортних поставок, особливо на російський ринок.
Виробництво ж сиру кисломолочного, яке орієнтується на внутрішній ринок,
зростає. У 2013 році було вироблено 83 тис. тонн цього виду сиру, що на 5%
більше, ніж у 2012 році. Відбулося зростання й виробництва плавлених сирів.
За рік виробництво плавлених сирів становило 23,4 тис. тонн, що на 10,4%
більше, ніж у 2012-му і на 47,2% — ніж у 2011-му [1].
На українському ринку можна виділити шість найбільших компаній, які
контролюють

половину

ринку.

Лідерами

залишаються

такі

компанії:

«Молочний Альянс» (ТМ «Молочний Шлях», «Славія») з часткою ринку 19% в
загальній структурі виробництва, «Мілкіленд» (16%) (ТМ «Добряна»),
«Альміра» (ТМ «Слов'янські сири», «Гадячсир»та інші), яка за 2013 рік
збільшила свою частку на ринку до 13% і наблизилася до лідерів. Решта гравців
ринку займають менше 10%. Це, зокрема, MilkGroup (об'єднує близько 100
заводів та комбінатів), «ТерраФуд» (ТМ «Тульчинка», «Вапнярка», «Сирно!»,
«Нова Одеса», «Рідна Хатинка»), «Бель» (ТМ «Шостка», «Весела корівка») та
ін. [7]. Частку виробництва на ринку України компаній-лідерів зображено на
рис. 2.

19%
Молочний Альянс

42%

16%

Мілкіленд
Альміра

10%

MilkGroup , ТерраФуд, Бель

13%

Інші виробники

Рис. 2. Ринкові частки виробників на ринку сирів (2013 рік)
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Лідерами продажу як і раніше залишаються традиційні види сирів –
«Російський»,

«Голландський»,

«Костромський»,

«Буковинський»,

«Пошехонський». Слід зазначити, що останнім часом істотно розширився
асортимент

плавлених

сирів

пастоподібних

з

різними

добавками

в

полістирольних стаканчиках.
Відповідно
«Агравері»,

даних,

провівши

які

отримало

моніторинг

аграрне

інформаційне

популярних

продуктів

агентство
в

мережі

супермаркетів «Фуршет» у 2014 році – найпопулярнішим сиром на
українському ринку став сир «Російський 50%» торгової марки «Шостка».
Друге місце посідає швейцарський «Елітсир 45%» ТМ «Вершковий рай», а
третє — «Радомер 45%» ТМ «Добряна». Замикає десятку популярних сирів
«Горіховий з волоським горіхом» виробництва торгової марки «Комо» (табл. 2)
[3].
Таблиця 2
ТОП-10 найпопулярніших сирів в Україні, 2014 р.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назва сиру
Російський, 50%
Елітсир, 45%
Радомер, 45%
Білозгар Екстра, 45%
Російський, 50%
Російський, 50%
Королівський, 45%
Голландський, 45%
Пармезан, 40%
Горіховий з волоським горіхом, 50%

Торгова марка
Шостка
Вершковий рай (Швейцарія)
Добряна
Білозгар
Звени Гора
Вапнярка
Серпц (Польща)
Баштанський сир завод
Добряна
Комо

Основні зміни для українських виробників сиру відбуваються саме на
зовнішньому ринку. Основним покупцем українських сирів вже багато років
залишається Російська Федерація (один з найбільших імпортерів у світі), хоча
останнім часом обсяги експорту сирів з України до Росії зменшуються. Так,
протягом 2011-2013 рр. обсяг експорту сирів до Росії зменшився на 24,4% до
49,9 тис. т. Зменшення українського експорту відбувалося у 2012 та 2013 роках,
коли Російська

Федерація

почала

активно
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застосовувати

нетарифні

важелі впливу для обмеження імпорту української молочної продукції.
Економічним мотивом цих заходів був захист російських виробників молочної
продукції, а обґрунтуванням заборонних заходів була, на думку російської
сторони, низька якість української продукції та вміст у сирах рослинних жирів,
що, до речі, не знайшло підтвердження [4].
Імпорт сирів в Україну до 2010 р. був практично непомітний. Винятком
стали 2010 – 2011 р., коли імпорт різко виріс – в 4,3 рази і ця тенденція
зберігається і до нині. Це пов'язано з проблемами на ринку молока, що
викликало зростання цін практично на всю молочну продукцію в Україні,
посилення конкуренції, збільшення цін на енергоносії, ефективність реалізації
продукції, системи збуту (в тому числі і сучасні умови торгових мереж), високі
ціни на якісну сировину, а також обмеження можливостей виходу на зовнішні
ринки.

Цим

скористалися

іноземні

виробники, побачивши

в Україні

перспективний ринок збуту своєї продукції. Значна частка імпортованого
сирного потоку припадає на російських і польських виробників.
Імпорт сирів до України за 2011-2013 рр. збільшився на 58%. Однак, крім
суттєвого збільшення імпорту, змінилася і географічна його структура. Якщо у
2011 році основним постачальником сирів була Російська Федерація, яка
займала 61% у структурі імпорту, то вже 2013 року – лише 18,9%. Фактичні
обсяги імпорту з Росії зменшились на 53%, до 3,7 тис. т. Обсяги імпорту сирів
з Республіки Білорусь зросли у 6,6 рази, до 1,1 тис. т, що призвело до
збільшення частки Білорусі у структурі українського імпорту з 2% - у 2011
році, до 6% - у 2013 р.
ТОП-тенденцією останніх років було значне нарощування імпорту до
України сирів з країн ЄС. Якщо у 2011 році обсяг їх імпорту складав 4 тис.
тонн, що становило 36% у структурі імпорту, то у 2013 році обсяги зросли до
13,4 тис. т, що зумовило збільшення частки до 69%.
Слід зазначити, що європейські сири завжди були найдорожчими, хоча
середньорічна ціна імпорту за три останніх роки продемонструвала тенденцію
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до зниження. Поряд з цим, сири з Білорусі та Росії подорожчали на 90% та 42%
відповідно. Безперечним лідером серед країн ЄС по імпорту сиру в Україну є
Польща, яка за три роки наростила обсяги майже у 3 рази, до 6,1 тис. т. Після
Польщі у рейтингу європейських країн – експортерів, знаходиться Німеччина,
яка показала майже 4 разове зростання, до 2,23 тис. т. (табл. 2) [5].
Таблиця 2
Динаміка імпорту сирів до України з країн ЄС
Країна
Австрія
Данія
Італія
Литва
Нідерланди
Німеччина
Польща
Фінляндія
Франція
Чеська Республіка

Активне

зростання

2011,
тис. т
0,03
0,16
0,54
0,16
0,82
0,66
2,36
0,24
0,61
0,09

імпорту

2012,
тис. т
0,04
0,18
0,74
0,23
1,36
1,34
5,00
0,30
0,89
0,73

2013,
тис. т
0,05
0,16
0,94
0,34
1,42
2,23
6,10
0,35
1,19
0,64

та внутрішнього

2013/2011,
%
165
100
174
213
173
338
258
146
195
711

споживання

дорогої

європейської продукції говорить про певну готовність внутрішнього ринку
споживати більш дорогу та якісну молочну продукцію.
Згідно прогнозів попит на сир буде зростати, що буде сприяти збільшенню
обсягів продажу українського сиру. Щодо нових каналів збуту, то доцільно
зазначити, що повністю замінити Російський ринок буде неможливо, однак
пріоритетними є напрямки поставок продукції у такі країни, як Китай, Єгипет,
Африка. Тобто, до тих країн, чиї стандарти якості є нижчими ніж у Європі.
Щодо Європи, то Україна потенційно зацікавлена в цьому ринку, однак для
того, щоб вийти на європейські ринки, виробництво потрібно сертифікувати, а
зважаючи на якість нашої сировини, це буде проблематично. Щодо можливих
шляхів підвищення конкурентоздатності слід зазначити, що Україна має доволі
потужну молочну базу для виготовлення великих обсягів сирів. Тому вклавши
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кошти в переоснащення ланок заготовки сировини та зберігання, можна
отримувати дешеву високоякісну сировину, що дозволить ввійти на ринки ЄС
та США.
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Актуальність обраної автором теми та її вагомість для науки та практики
обумовлена тим, що задоволення потреб споживачів непродовольчими товарами,
в тому числі і побутовою хімією, а також організація їх продажу в
супермаркетах, відносяться до важливих проблем сьогодення не тільки держави,
промисловості але і торгівлі.
Проте питанням широти, структури, повноти асортименту непродовольчих
товарів, в тому числі і найважливіших із них товарам побутової хімії
приділяється недостатньо уваги.
В зв‘язку з цим метою досліджень є аналіз структури асортименту , обсягів
реалізації різноманітних видів товарів побутової хімії для розробки пропозицій
щодо підвищення товарообігу, поліпшення управління товарними запасами,
більш об‘єктивної закупівельної діяльності на майбутній період, а також для
кращого управління торговельним асортиментом товарів.
Досліджуване підприємство супермаркет «Корона-8» ТОВ НВП АРГОН
демонструє позитивні тенденції розвитку на протязі всього періоду діяльності.
На

сьогодні

основними

товарними
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групами,

які

реалізуються

у

супермаркеті «Корона-8» є: 1) продовольчі товари, а саме: кондитерські вироби,
лікеро-горілчані вироби, молочна продукція, хлібобулочні вироби, безалкогольні
напої, м‘ясоковбасні вироби, інші продовольчі товари; 2) непродовольчі товари
(посуд, побутова хімія, канцелярські товари, санітарно-гігієнічні та інші товари).
Аналіз асортименту та якості непродовольчих товарів показав, що
найбільшу частку в структурі продаж непродовольчих товарів займає побутова
хімія, частка яких становить 30,34% усіх реалізованих непродовольчих товарів.
Установлено, що товари побутової хімії представлені такими товарними
підгрупами:
пральні порошки;
засоби для миття посуду;
засоби для миття вікон, сантехніки і т.п.;
спеціальні засоби (для відбілювання, відновлення, фарбування);
-

поліролі;

-

інша побутова хімія.

Структура асортименту побутової хімії за обсягами продажу у ТОВ НВП
АРГОН супермаркеті «Корона-8» в 2014 р. має наступний вид: пральні
порошки

займають найбільшу частку 6,48 %, на другому місці з середньою

часткою в загальній сумі розташовані засоби для миття 3,9%., засоби, що
чистять – 2,28%.
Слід відмітити, що в табл. 1,2 наводяться дані і про деякі види
парфумерно-косметичних товарів. В табл. 3 представлені найважливіші види
тільки миючих засобів і засобів для чистки та догляду за різними предметами
побуту, і особистих речей споживачів, які займають найбільшу частку у
товарообігу серед інших товарів.
Для аналізу торговельної діяльності важливо визначити обсяги продажу
окремих видів товарів. Для цього використовують метод АВС-аналізу, який
дозволяє ефективно визначати види товарів, які найбільше реалізуються.
З цією метою нами згруповані всі товари на 3 групи (АВС) в залежності від
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величини обсягів їх продажу (табл.3).
Як видно з табл. 2, сім найменувань товарів групи А серед загальної
кількості – 19 одиниць ( 37% в кількісному виражені ) займають за обсягами
товарообігу 24,44 %, в порівнянні з товарообігом усіх товарів 30,34%, які
приймаються за 100%). Ця частка дорівнює 80% від загального товарообігу
товарів побутової хімії.
Таблиця 1
Обсяги продажу усіх основних підгруп товарів побутової хімії у магазині
«Корона – 8» за 2014р.
№ з/п

Види товарних
підгруп

Продано,
Шт..

Сума
проданих
тис. грн.

Частка від
загальної
суми, %

Група
АВС
аналізу

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зубні пасти
Зубні пасти дитячі
Бальзами
Лаки
Фарби
Гель

10079
2026
665
1007
819
932

116029
23166
11995
19561
16881
17943

4,51
0,9
0,47
0,76
0,66
0,7

А
В
В
В
В
В

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Разом:

Шампуні
Мило рідке
Набори
Піна для ванни
Сіль для ванни
Освіжаючий засіб
Миючі
Рідкі миючі
Очищувачі
Відбілювачі
Кондиціонери
Синтетичні миючі
Свічки

4469
19948
80
123
26
4852
992
7696
4502
3723
884
12663
774
78100

75560
93927
2152
2389
135
56195
13021
61401
58727
23246
16882
166490
4310
796678

2,94
3,65
0,08
0,09
0,01
2,19
0,51
2,39
2,28
0,9
0,65
6,48
0,17
30,34

А
А
С
С
С
А
В
А
А
В
В
А
С
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Таблиця 2
Обсяги продажу усіх основних підгруп товарів побутової хімії магазину
«Корона – 8» у 2014р., розподілених на групи АВС-аналізу
№ з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Разом
група А
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Разом
група В
1.
2.
3.
4.
Разом
група С

Види товарних
підгруп

Продано,
Шт..

Зубні пасти
Шампуні
Мило рідке
Освіжаючі
Синтетичні миючі
Рідкі миючі
Очищуючі

10079
4469
19948
4852
12663
7696
4502

Сума
Проданих
тис. грн.
116029
75560
93927
56195
166490
61401
58727

Частка від
загальної
кількості, %
4,51
2,94
3,65
2,19
6,48
2,39
2,28
24,44

Група
АВСаналізу
А
А
А
А
А
А
А

Зубні пасти дитячі
Бальзами
Лаки
Фарби
Гель
Відбілювачі
Кондиціонери
Миючі

2026
665
1007
819
932
3723
884
992

23166
11995
19561
16881
17943
23246
16882
13021

0,9
0,47
0,76
0,66
0,7
0,9
0,65
0,51
5,55

В
В
В
В
В
В
В
В

Набори
Свічки
Піна для ванни
Сіль для ванни

80
774
123
26

2152
4310
2389
135

0,08
0,17
0,09
0,01
0,35

С
С
С
С

Товари групи В у кількості 8 найменувань (42%) від загальної кількості
товарів принесли дохід за результатами товарообігу – 5,55% і товари групи С в
кількості 4 одиниць, що займають 21% від загальної кількості одиниць товару,
додали до товарообігу 0,35%.
Таким чином, основну увагу при аналізі динаміки продажу товарів і
залишків, необхідно приділяти товарам групи А. Причому аналіз ритмічності
продажу, рівень незадоволеного попиту необхідно здійснювати по кожній
позиції і рахувати рівень втрат з метою їх компенсації, методом заміни.
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Таблиця 3
Обсяги продажу товарів побутової хімії магазину «Корона-8» у 2014р.
№ з/п

Назва товару

1.
2.

Освіжаючий засіб
Рідкі миючі

3.

Очищувачі
Синтетичні миючі
для прання
Разом: група А
Миючі
Відбілювачі
Кондиціонери
Разом група В
Свічки
Піна для ванни
Сіль для ванни
Разом група С
Всього:

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Кількість
проданих,
шт.
4852
7696

Сума
проданих,
грн.
56195
61401

Частка у
загальній
сумі, грн..
2,19
2,39

Група
АВСаналізу
А
А

4502

58727

2,28

А

12663
29713
992
3723
884
5599
774
123
26
926
36238

166490
342813
13021
23246
16882
53149
4310
2389
135
6834
402796

6,48
13,34
0,51
0,9
0,65
2,06
0,17
0,09
0,01
1,17
16,57

А
В
В
В
С
С
С

Аналіз табл. 3, в якій наведені дані про реалізацію товарів побутової хімії
окрім парфумерно-косметичних, показав, що найбільшу частку серед них
займають синтетичні миючі засоби для прання – 6,48 %, які додають до
загального товарообігу, майже в 3 рази більшу суму, ніж інші товари – 166490
грн. в порівнянні з 56195грн. по освіжаючим засобам, 61401 грн. рідким
миючим засобам і 58127грн. по засобам для очищення. У іншому вимірі,
товарообіг товарів групи В у 6,5 разів, а товарів групи С у 12 разів менший ніж
товарів групи А.
Таким чином використаний метод АВС аналізу, показав ефективність
продажу окремих видів товарів і дав змогу отримати інформацію для
управління товарними запасами, а також дані для об‘єктивної закупівельної
діяльності на майбутній період, а також інформацію для управління
торговельним асортиментом товарів.
Так наприклад, знаючі, що торговельний асортимент товарів групи А
далекий від оптимального, зменшуючи обсяги закупівель товарів групи В і С,
вивільнені кошти можна використати для закупівлі і створення більш
оптимального асортименту товарів групи А, які користуються попитом у
покупців.
Такі пропозиції, на нашу думку, дозволять підвищити ефективність
торговельної діяльності супермаркету «Корона-8».
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У статті проаналізовано розподіл потреб людини та рівні задоволення їх за
допомогою сервісної діяльності. Також розглядаються методи надання послуг
та фактори, що впливають на ефективність організації роботи сервісної
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З кожним роком сервісна діяльність набуває все важливішого значення в
житті людини. Більше уваги вчені приділяли ефективності й удосконаленню
виробництва та реалізації товарів, ніж питанням у сфері сервісного
обслуговування. Проте в останні роки все більше вчених і дослідників почали
звертатись до теми сервісної діяльності. Значний внесок у дослідження
сервісної діяльності зробили такі вчені, як Малюк Л. П., Ведмідь Н. І.,
Моргулець О. Б. та інші. Проте дана тема ще повністю не досліджена.
Основними проблемами є прогнозування сервісних послуг та сприяння
підвищенню якості сервісної діяльності. Для того, щоб мати змогу підвищити
якість сервісу, потрібно знати і досліджувати потреби людини та фактори, що
здатні на них впливати. Також для якісного надання послуг потрібно детально
вивчити методи сервісного обслуговування.
Сучасний стан ринку офісної техніки в Україні перебуває на такому етапі
свого розвитку, що просте забезпечення товарами вже нездатне в повному
обсязі задовольнити потреби споживачів. Сьогодні існує безліч комерційних
підприємств, що займаються продажем техніки, всі вони мають майже
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однаковий асортимент товарів та відносно наближені ціни. І для того, щоб
привабити до себе якомога більше покупців, підприємства торгівлі велику
увагу приділяють наданню сервісу. Забезпечення сервісу передбачає поряд з
реалізацією товарів надання супутніх і додаткових послуг, які полегшують
процес придбання і експлуатації товарів.
Задоволення потреб і отримання прибутку - мета діяльності багатьох
підприємств. Для того, щоб приймати мудрі рішення по забезпеченню
задоволення потреб людини, слід мати уявлення про них. Потреба є
відображенням протиріччя між наявним і бажаним станом внутрішнього
середовища організму і зовнішніх умов життєдіяльності, яке усвідомлюється
людиною і спонукає її до діяльності. Потреба – те, що вимагає задоволення,
стан залежності людини від зовнішнього середовища, є основною мотивацією
поведінки людини [3]. Потреби людини постійно змінюються залежно від
інтересів, рівня доходів, соціального оточення та від ряду інших факторів. Всі
потреби людини можна розділити на первинні та вторинні. Коли людина
народжується, у неї є лише первинні (фізіологічні) потреби, проте в процесі
росту та розвитку кількість та види потреб постійно збільшуються, вони
доповнюються соціальними, економічними та іншими видами. Однією з
найважливіших властивостей потреб є її постійне підвищення, що відбувається
разом із загальносоціологічним законом підвищення потреб. Із задоволенням
нижчих потреб зростає охоплення вищих – соціальних та інтелектуальних.
Розвиток вищих потреб не має меж, що й обумовлює безмежний розвиток
особистості, виробництва та суспільства. Розвиток потреб людини протягом її
життя відбувається під впливом різноманітних умов. Спочатку збагачується
коло предметів, які сприяють підтриманню та розвитку життя конкретної
людини; розвиваються та стають дедалі точнішими і продуктивнішими способи
задоволення того чи іншого типу потреб, до яких удається індивід; на цій
основі відбуваються збагачення і розвиток відповідної потреби.
Залежно від характеру та природи виникнення потреб їх поділяють на
наступні класи: біологічні (фізичні), соціальні та інтелектуальні.
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До біологічних можна віднести потреби, пов‘язані з підтриманням
фізичного життя людини, потреби в їжі, сні, відпочинку, руховій активності,
одязі та інші.
Соціальні потреби формуються в процесі діяльності, що забезпечує
взаємодію між людьми. До них відносяться потреба у громадській діяльності,
спілкуванні з людьми, забезпечення соціальних прав займати відповідне місце в
соціальній групі і суспільстві, обмінюватись інформацією, формувати
самосвідомість, самооцінку та інші.
Інтелектуальні потреби – це потреби в знаннях, вони пов‘язані з
розумовою

діяльністю

людини.

Задоволення

цих

потреб

забезпечує

формування інтелектуальних здібностей людини, пізнання, засвоєння, і
збагачення соціального досвіду, формування свідомості та самовдосконалення.
Вони поділяються на пізнавальні та творчі. Потреба в творчості формується в
результаті роздумів і самостійного осмислення дійсності на основі набутих
знань.
Також потреби поділяють на функціональні і предметні, матеріальні і
духовні.
Матеріальні потреби виникають у сфері матеріальної життєдіяльності
людини. В якості об'єкту таких потреб виступають матеріальні блага і послуги
(продукти харчування, предмети одягу, житло і домашня обстановка,
комунальні та побутові послуги і т.д.). Матеріальні потреби відрізняються від
фізичних тим, що складають частину фізичних потреб, яка задовольняється за
допомогою матеріальних благ і послуг (наприклад, потреба в їжі, житлі, одязі
тощо). Крім них фізичні потреби включають в себе і чисто фізіологічні: потреба
в руховій активності, сні та інші, що задовольняються без участі матеріальних
благ і послуг.
Духовні потреби пов‘язані з духовною діяльністю людини. Через
задоволення духовних потреб здійснюється функціонування і розвиток
духовного потенціалу людини – знань, свідомості, почуттів.
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Залежно від ступеня конкретизації потреби людини поділяють на загальні
та конкретні.
Залежно від рівня задоволення вони бувають: незадоволені, мінімально
задоволені, фактично задоволені, дійсні, абсолютні.
Залежно від ступеня нагальності потреби можуть бути життєво важливі,
необхідні, звичайні, другорядні, додаткові. За рівнем престижності

-

самодостатні та престижні.
Існує дуже велика кількість потреб, що постійно змінюються в силу
економічного,

соціального,

культурно-побутового,

науково-технічного

розвитку суспільства. Тому велику увагу різні галузі науки приділяють
вивченню потреб людини.
В сучасних умовах людину оточує така кількість речей, що вона з
надлишком може задовольняти виникаючі потреби. Виробництво товарів та
послуг у світі подвоюється кожні десять років, про це свідчать підрахунки
економістів та соціологів [1]. Виходячи з цього, можна запевнити, що на
сучасного підлітка припадає удвічі більше товарів, ніж було у його батьків.
Деякі матеріальні блага зростають пропорційно, а такі галузі, як
комп‘ютерна, офісна техніка та ринок інформаційних технологій виробляють
нову продукцію чи не щодня. Це пов‘язано з бурхливим розвитком науковотехнічного прогресу. Офісна техніка зараз дуже поширена і без неї неможливо
уявити сучасний офіс, вона потребує ремонту, обслуговування. Оскільки офісна
техніка є технічно складною, її ремонт та сервісне обслуговування потребує
висококваліфікованих спеціалістів, тому що їх кваліфікація та сумлінність
значною мірою впливають на рівень задоволення потреб людини.
У соціологічній літературі виділяють наступні основні рівні задоволення
потреб, пов‘язані з результатами кінцевої діяльності людини [2]:
– нульовий рівень – потреба зовсім не задовольняється і перетворюється
на нестаток;
– низький рівень забезпечує задоволення потреби частково, мінімально;
– середній рівень - потреба задовольняється наполовину;
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– нормальний рівень - потреба задовольняється на стільки, що в даних
життєвих умовах потреба не турбує носія, залишаючись носієм його поведінки;
– високий рівень забезпечує задоволення потреби повністю, проте без
перенасичення;
– максимальний рівень задоволення потреб - забезпечує задоволення понад
норму.
Кожному з рівнів задоволення потреб відповідає свій режим їх
функціонування. Нульовому рівню відповідає режим нестатку, коли потреба
досягає критичної точки і вимагає негайного задоволення. Максимальний
рівень

задоволення

потреби

характеризується

режимом

надмірного

споживання. Нормальний рівень задоволення потреб вважається оптимальним,
коли він адекватно реагує на виникнення актуальної потреби, раціоналізує дії
людини, спрямовані на задоволення потреби. Визначити ступінь задоволеності
сервісною діяльністю дуже непросто, тому що крім якості послуг слід
враховувати і суб‘єктивні причини, які залежать від соціального статусу, різних
смаків та вподобань конкретної особистості.
Актуальність сервісної діяльності постійно зростає, особливо тепер.
Нестабільність економічної та політичної ситуації, загроза війни в Україні
призвели до знецінення гривні та зменшення купівельної спроможності
українців. Оскільки офісна техніка в нашій країні не виготовляється, а
імпортується з інших країн і розрахунки здійснюються у доларах, відповідно
ціни на неї виросли у декілька разів. І велика кількість споживачів вже
неспроможна купити те, що потребує чи бажає. Проте одним із варіантів є
ремонт наявної техніки її модернізація, що може забезпечити сервісне
обслуговування.
Сервісна діяльність являє собою роботу з надання послуг, тобто із
задоволенням чиїхось потреб. Послуга - продукт сервісної діяльності - корисна
дія або процес впливу на її майно чи навколишні умови з метою задоволення
потреб [3]. Сервісне обслуговування сучасної офісної техніки дозволяє
покупцеві вибрати для себе оптимальний варіант придбання і використання
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технічно складної техніки, а також економічно вигідної її експлуатації
протягом розумно обумовленого терміну, що диктується умовами споживача.
Основними рисами послуг є: невідчутність, мінливість та нездатність
послуги до збереження. Послугу неможливо відчути на дотик чи побачити,
проте можна помітити корисний результат, який вона приносить. Послуги не
можуть зберігатись, наприклад, надали послугу з ремонту принтера, принтер
відремонтований, а сама послуга не збереглась. Мінливість (змінність), якість
послуги може змінюватися відповідно до кваліфікації та сумлінності
працівника, який надає її. Якість послуги є найважливішою складовою
культури обслуговування. Вона характеризується сукупністю властивостей, що
обумовлюють її здатність задовольняти певні потреби клієнтів.
Послуги створюють ряд нематеріальних благ або мають форму корисного
ефекту, що здатні забезпечувати різноманітні споживчі потреби.
Задоволення потреб людини сервісною діяльністю може здійснюватися за
допомогою безлічі методів, які постійно удосконалюються і доповнюються. Все
більше підприємств звертають увагу на покращення надання сервісного
обслуговування як на метод залучення більшої кількості покупців. Під методом
сервісного обслуговування розуміють спосіб надання послуг замовнику. Можна
виділити наступні методи надання послуг [2].
Метод абонементного обслуговування полягає в тому, що замовник послуг
укладає договір з підприємством, що надає сервісні послуги, отримує право на
ремонт офісної техніки протягом терміну, зазначеного у договорі. Якщо
неможливо відремонтувати техніку на території замовника, то підприємство з
надання послуг здійснює ремонт техніки у своїй ремонтній майстерні.
Безконтактне обслуговування - до нього можна віднести продаж товарів
через інтернет-магазини, що є в даний час дуже популярним методом продажу.
За допомогою інтернет-магазину покупці можуть у будь - який час здійснити
купівлю.
Обслуговування за допомогою обмінних фондів офісної техніки. Суть
даного методу в тому, що власник несправної техніки отримує в обмін
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аналогічну техніку і відшкодовує лише вартість ремонту, необхідного для
відновлення техніки, яка здавалась.
Обслуговування на місці широко застосовується під час ремонту
великогабаритної техніки.
Також існують послуги щодо продовження гарантійного терміну на
товари, які дуже приваблює покупців. Суть методу полягають в тому, що
споживач

оплачує

додатковий

термін

гарантійного

обслуговування,

а

підприємство в разі несправності забезпечує ремонт техніки.
Важливе значення, при купівлі офісної техніки для споживачів має її
налаштування, встановлення та підключення на робочому місці.
Головним фактором, що забезпечує успіх підприємства, яке надає сервісні
послуги, є здатність задоволення потреб клієнта [4]. Ефективність сервісної
діяльності

залежить

від

правильності

управління

підприємством.

Для

ефективної організації роботи сервісної діяльності, потрібно [2]:
– планувати сервісну діяльність підприємства відповідно до споживчих
потреб, прогнозування ринку діяльності при зміні ринку або асортименту
послуг;
– здійснювати оцінку виробничих і невиробничих витрат;
– оптимізувати склад технологічного устаткування і технічних засобів з
урахуванням асортименту і рівня якості послуг;
– організувати контактну зону для спілкування зі споживачем послуги;
–

підбирати

співробітників,

що

володіють

професійними

та

психологічними навиками для роботи із споживачами.
Якщо підприємства під час здійснення своєї діяльності будуть враховувати
дані принципи, це зможе покращити їх роботу, якість надання послуг та
збільшення прибутковості шляхом максимального задоволення потреб людини.
Таким чином, сервісна діяльність з кожним роком набуває більшого
поширення та відіграє важливе значення в житті людини. Вона спрямована на
надання додаткових послуг, що полегшують процес купівлі та експлуатації
товару і сприяють забезпеченню потреб людини. Потреба є відображенням
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протиріччя між наявним і бажаним станом внутрішнього середовища організму
і зовнішніх умов життєдіяльності, яке усвідомлюється людиною і спонукає її до
діяльності.
Потреби людини постійно змінюються залежно від інтересів, рівня
доходів, соціального оточення та від ряду інших факторів. Саме на
забезпечення та визначення потреб людини потрібно орієнтуватись при
плануванні та розробці послуг, що будуть надаватися підприємством.
Підприємство залежно від своїх можливостей та роду діяльності може вибирати
різні методи надання послуг, постійно їх удосконалювати, враховуючи потреби
споживачів послуг.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ ВИРОБІВ ІЗ
ПАПЕРУ
У статті викладені матеріали дослідження сучасного асортименту виробів із
паперу, охарактеризовані основні групи виробів із паперу та надана
товарознавча характеристика.
Ключові слова: папір, проклейка паперу, зошити, білові товари, папір для
письма, блокноти, записні книжки.
Вдосконалення технологічних методів друкування, модифікація сучасного
поліграфічного обладнання за останній час значно змінило асортимент
паперових виробів. Суттєві зміни в асортименті виробів із паперу що
реалізуються на

торговельних підприємствах потребують їх детальної

товарознавчої характеристики. Тому ціллю здійснення досліджень є аналіз
сучасного асортименту виробів із паперу.
В даний час виготовляється понад 300 видів паперу різного призначення. У
свою чергу кожен вид паперу підрозділяється на марки або "номери".
Весь папір, що випускається за призначенням класифікується на 10 груп.
Перша група паперу. Папір для друку - це основна група паперу і займає
найбільшу питому вагу у виробництві. До неї відносяться наступні види
паперу:

газетний,

друкарський,

літографський,

документальний,

картографічний, етикетний, офсетний, для глибокого друку та ін. [1].
Друга група. До цієї групи входить папір для письма, машинопису,
креслення і малювання. Ці види паперу в основному надходять у продаж для
населення.
Папір для письма включає писальний білий і кольоровий, для зошитів,
писальний

споживних

форматів,

поштовий,

нотний,

креслярський,

креслярський прозорий, ватман, для малювання, машинописний, копіювальний.
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Папір писальний білий буває наступних номерів – 0, 1, 2. Цей папір
повинен мати проклейку не менше 1,25 мм, зольність - не менше 6%, що
забезпечує необхідну непрозорість, вологість – 7%, високу білизну – 70–80% і
гладкість – 120–150 с. Проклейка паперу для письма олівцем - менше 1,25
мм. Папір для письма білий виробляють із водяними знаками.
Папір для письма білий № 0 вищої якості виготовляють двох марок - А і Б.
У його складі 75% рваної сульфітної хвойної целюлози і 25% бавовняної
напівмаси. Маса 1 м2 – 80 г, білизна 80%, засміченість – 125 смітинок на 1 м2,
розривна довжина – 3000 м. Застосовують для різних документів і
відповідального листування.
Папір для письма білий № 1 складається з 100% біленої сульфітної
целюлози. Маса 1м2 – 70–80 г, білизна – не менше 77%, засміченість –125
смітинок на 1м2, розривна довжина – 2600 м. Широко застосовують у
виробництві білових товарів - зошитів, блокнотів, записних книжок, а також
поштового паперу та паперу споживних форматів.
Папір для письма білий № 2 складається з 50% біленої целюлози і 50%
білої деревної маси. Маса – 63 г на 1 м2, білизна - не менше 64%, засміченість 125 смітинок на 1 м2, розривна довжина - 2300 м. Застосовують для
виготовлення білових товарів більш низької вартості, ніж з паперу № 0 і 1.
Папір для письма кольоровий має поверхню, забарвлену в світлі тони світло-рожевий, світло-жовтий, світло-зелений, блакитний та ін. Застосовують
для виготовлення форм обліково-звітної документації, бланків, конвертів,
альбомів для віршів та інших білових товарів. Випускається двох номерів:
папір № 1 з 100% біленої сульфітної целюлози; папір № 2 марки А з 60% рваної
сульфітної целюлози і 40% рваної деревної маси, а марки Б - з 40% сульфітної
целюлози і 60% деревної маси.
Проклейка паперу № 1 і 2 – 1, 25 мм, маса 1 м² - 40, 60, 70, 100, 130 г.
Папір № 1 – більш високої якості, розривна довжина його 2500 мм,
засміченість-150 смітинок на 1 м2, гладкість – 140 с. Папір № 2 має розривну
довжину 2300 – 2400 мм, засміченість – 300–500 смітинок на 1 м2, гладкість –
120 с.
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Кольоровий папір для письма виготовляють гладким або витисненим, в
тому числі і з водяними знаками; в рулонах або аркушах.
Папір для зошитів виготовляють з 100% сульфітної целюлози. Він має
підвищену

гладкість

і

лиск,

суперкаландр. Застосовують

так

його

як
тільки

додатково
для

пропускається

виготовлення

через

шкільних

зошитів. Має довжину 2600 мм, високу гладкість – 100–150 с, високу білизну –
77–78%, хорошу проклейку – 1,5 мм, засміченість знижена до 100 смітинок на 1
м2, маса – 69 г на 1 м2.
Папір поштовий виготовляють з паперу для письма білого № 0 і 1, для
зошитів письмовий кольоровий № 1 світлих тонів. Випускають цей папір в
одинарних аркушах форматом А4 210x297 мм, і подвійним форматом А5
148x210 мм. Він може бути нелінійованим і лінійованим в клітку або одну
лінію. Зовнішній вигляд поштового паперу значно поліпшується при нанесенні
на нього кольорового канта, друкованих малюнків і візерункового обріза. У
продаж надходить в пачках по 100 одинарних або по 50 подвійних аркушів.
Папір для письма споживних форматів - це одинарні або подвійні листи,
нарізані з паперу № 0, 1, 2 і кольоровий з водяними знаками, тисненням під
полотно, матовим або лощеним. Надходить у продаж в основному гладким або
лінійованим, в пачках по 100, 200, 250 і 500 одинарних аркушів і по 50, 100, 250
подвійних аркушів. Формат паперу АЗ – 297х420 і А4 -210х297 мм.
Папір нотний - щільний з нанесеними на нього нотними лініями по п'ять
рядків через певні проміжки - виготовляють з паперу № 1 або літографського
масою 100-130 г на 1 м². Має високу ступінь білизни та гладкості.
У продаж надходить в пачках по 50 незшитих зошитів, кожний з яких
складається з п'яти подвійних аркушів.
Третя група паперу. Папір декоративний. До цієї групи відносяться
аерографний, оксамитовий, перламутровий, кольоровий глянцевий, шагреневий
та інші види паперу з пофарбованою гладкою поверхнею, а також з візерунком,
який імітує мармур, оксамит, полотно, шкіру. Застосовують цей папір для
обклеювання палітурок, білових виробів, картонажної продукції та споживної
тари.
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Папір з четвертої по десяту у групу є папером промислово-технічного
призначення і в роздрібну торгівлю не надходить, тому ми його не будемо
розглядати.
Нами досліджуються асортимент виробів із паперу.
Паперові товари в залежності від призначення відповідно до стандарту
поділяють на такі класифікаційні групи: зошити; шкільні щоденники; альбоми
та теки з папером (включаючи блоки); блокноти, записники, календарі і книги
для записів; набори; папки, обкладинки та швидкозшивачі;

конверти;

споживчий папір [1].
До білових товарів відносять також групу паперових виробів санітарнопобутового і господарського призначення.
Характеристика окремих виробів з паперу наведена нижче.
Зошити. Це найпоширеніша і велика група, займає більше 80% загального
обсягу білових товарів. До неї відносять 8 підгруп зошитів: учнівські (шкільні),
загальні, для малювання, нотаток, ескізів, для запису слів, зошити і папір для
нот, для підготовки дошкільнят до школи [2].
Зошити учнівські (шкільні) випускають шести видів ліновок:
- в одну горизонтальну лінію з 23 рядками на сторінці;
- в одну горизонтальну лінію з 26 рядками на сторінці;
- у дві горизонтальні лінії різної інтенсивності;
- у дві горизонтальні лінії різної інтенсивності з різними похилими
лініями;
- у клітку розміром 5x5 мм;
- в клітку розміром 7х7 мм.
Щоденники шкільні. Вироби для запису школярем завдань на наступні дні
тижня, а також записів вчителя. Блоки шкільних щоденників виготовляють з
паперу № 1 і 2 за встановленою формою, обкладинкою з коробкового картону.
Обсяг щоденника - 40 аркушів форматом 170x205 або 168х198 мм.
Альбоми і теки з папером (включаючи блоки). До цієї групи відносять
велику кількість альбомів для фотознімків і поштових карток, а також альбоми
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для малювання, креслення, віршів, альбоми та блоки для ескізів, альбоми та
папки для значків і гербаріїв, вироби для зберігання поштових марок (клясери)
та ін.
Записні книжки, блокноти, календарі і книги для записів. У цій групі
найбільшу підгрупу займають записні книжки, вельми різноманітні за
використовуваним папером, обсягом, конструкцією та оформленням.

Їх

випускають з алфавітом і без нього, в комплекті з блокнотом, з кишенями для
зберігання документів, папером для заміток, запасними блоками і т. д.
Блокноти виготовляють відкритими і закритими, з одним або декількома
змінними блоками, лінійованими в клітку, лінійку і неліновані. Листи блоку
можуть бути з перфорацією і без неї. На зовнішній стороні обкладинки можуть
бути барвистими. Кріплення блоку з палітуркою виконується дротяними
скобами, безшовними, спіраллю з пластмаси або дроту, металевою машинкою
та ін. Формати від 52x74 до 210х297 мм.
Календарі виготовляють різних розмірів - від 65x95 до 108х160 мм, різних
конструкцій і призначень: календар-щоденник студента, настільні календарі,
щотижневики,

комплекти з чотирьохзамінними блоками - з алфавітом і

папкою, з кишенею для вставки блоку, "Вчителі та вихователі" , щоденник
"День за днем", щоденник "Супутник", призначений для записів, покажчики
довідково-інформаційних служб міста, ділові, ділові-настільні та ін.
Книги канцелярські та книги обліку являють собою блоки паперу № 1 і 2
лінійованого або писального кольорового лінійованого з палітурками з
палітурного або коробкового картону. Скріплення листів блоку з палітуркою брошурне.

На верхній кришці ярлик або тиснення рамки з текстом

встановленої форми. Формат – 203х288, 210x297 мм, а формат книги скарг і
пропозицій – 144х203 мм.

У блоці може бути 50, 100 аркушів, а в

контрольному журналі і книзі скарг – 50, 52 аркуша з печаткою в одну фарбу.
Алфавітні книги випускають різних видів. Вони мають ступінчастий виріз
для надрукованих або наклеєних букв алфавіту. Обсяги в листах: 32, 48, 64, 96,
128, 192; формати – від 52х74 до 210х297 мм.
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Набори. Існують набори подарункові, сувенірні та для молодят. Вони
бувають різних розмірів, форм і змісту.
Папки, обкладинки та швидкозшивачі. У цій групі - папки, швидкозшивачі,
обкладинки для посвідчень та перепусток, обкладинки для книжок і зошитів,
різні за призначенням, конструкції та формату.
У підгрупу тек входять: теки для паперів, вітальні, для дипломних робіт,
для нот, для художників, для збору рослин, для креслення і малювання, для
шкільних зошитів, теки типу "Робочий план" та багато інших. Як правило, всі
вони цільнокартонні (з палітурного матеріалу з нітроцелюлозним покриттям
або із плівок ПВХ, зварених ТВЧ). У багатьох з них три клапани із зав'язками з
тасьми або шнура. У папках для збору рослин на кожній кришці по 4 просічних
отвори. Формати – 430х300, 440x310 мм.
Швидкозшивачі виготовляють цільнокартонними з біговкою в корінці.
Всередині розташована металева машинка для підшивки паперів. На верхній
кришці - друк тексту за встановленою формою. Формати – 222х314, 310х215
мм.
Конверти. У цю групу входять канцелярські конверти, немарковані прості
конверти, вітальні набори, поштові набори в пакеті та ін.
Конверти канцелярські виготовляють з писального обкладинкового,
обгорткового, картографічного паперу та ін. Масою 120-130 г, формат 162х229, 229х324, 421x640, 941x1750 мм.
Конверти прості немарковані виготовляють з паперу № 1 або офсетного, з
художнім малюнком не менш ніж у 4 фарби або немарковані прості, форматом
162x114 мм.
Вироби

санітарно-побутового

призначення. Ця

група

щорічно

поповнюється новими видами товарів, при цьому і обсяг виробництва їх
постійно збільшується. У цю групу входять паперові вироби господарського
призначення; паперові вироби санітарно-побутового призначення та вироби для
дітей.
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Вироби господарського призначення - це серветки столові одношарові,
тришарові, косметичні, дорожні, скатертини (креповані або тиснені з печаткою,
малюнком в одну фарбу або світлих тонів); паперові рушники (в рулонах і
листах).
Вироби санітарно-побутового призначення - це носові хустки, гігієнічні
пакети, туалетний папір та ін. Вироби для дітей - пелюшки, підгузники та ін.
Таким чином здійснений аналіз дозволить оптимізувати

асортимент

виробів із паперів з метою більш повного задоволення споживачів.
Список використаних джерел:
1. ДСТУ 2101-92. Папір. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт
України, 1992.-92с.
2. ДСТУ 4736:07 Зошити шкільні. Технічні умови. –К.: Держстандарт
України, 2007.-35с.
УДК 666.9(045)
О.В. Расенчук
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ
СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ
У статті здійснено аналіз споживних властивостей сучасних сухих
будівельних сумішей. Автором розглядаються такі споживні властивості
сухих

будівельних

сумішей

як:

властивості

соціального

призначення,

функціональні властивості, надійності в споживанні, ергономічні, естетичні,
економічні, екологічні властивості та безпеки споживання.
Ключові слова: будівельні суміші, властивість, адгезія, технологічність,
споживні властивості, якість.
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Значне місце в будівництві займають сухі будівельні суміші, які мають ряд
переваг перед традиційними штукатурними розчинами на основі гашеного
вапна, цементу, гіпсу. Перші будівельні сухі суміші з‘явились на українському
ринку тільки в 90-х роках минулого століття і сьогодні їх асортимент
надзвичайно розширився. З розширенням асортименту модифікуються і їх
споживні

властивості,

які

потребують

систематизації

і

детальної

характеристики.
Метою статті є систематизація та детальна характеристика споживних
властивостей сучасних сухих будівельних сумішей.
Сучасні сухі будівельні суміші - унікальний матеріал, вживаний в
будівництві. Сухі суміші підходять для виконання не однієї, а кількох
будівельних завдань (цементування, штукатурка, шпаклівка, обробка швів і так
далі. Перед використанням суміші, як правило, розчиняються водою, рідше іншими рідкими речовинами.
Будівельні оздоблювальні розчини і суміші - це приготовані в заводських
умовах, оптимізовані за складом суміші в'яжучих речовин, наповнювачів і
функціональних добавок. В основу класифікації сухих будівельних сумішей, з
урахуванням класифікації запропонованої в ГОСТ 31189-2003, покладено різні
принципи: склад сумішей, умови та область їх застосування [1].
Всі споживні властивості сухих будівельних сумішей поділяють на
властивості соціального призначення, надійності в споживанні, ергономічні,
естетичні, екологічні, економічні, функціональні властивості та безпеки
експлуатації. Проаналізуємо перерахований комплекс властивостей.
Властивості
ідентифікуються

соціального

призначення:

сухі

будівельні

суміші

споживачами через зручності застосування, зберігання,

транспортування і градації цін залежно від платоспроможності споживача.
Функціональні властивості сухих будівельних сумішей - це здатність
виконувати конкретну функцію і задовольняти потреби покупця, а саме:
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- забезпечувати

широку номенклатуру сумішей (для кожного виду

будівельних робіт) та завдяки заводському виготовленні при ваговому
дозуванні компонентів стабільність їх складів;
- спрощувати доставку, забезпечувати все сезонність і тривалі терміни
зберігання, спрощувати утилізацію тари;
- забезпечувати негорючість, низьку категорію хімічної шкідливості;
- забезпечувати підвищення продуктивності праці будівельників, особливо
при використанні спеціальної техніки для застосування сумішей.
Надійність товару в експлуатації - це здатність сухих будівельних сумішей
зберігати свої властивості до і після нанесення на поверхню протягом певного
терміну служби. Групи показників надійності проявляються в:
- безвідмовності,

тобто

здатності

безупинно

зберігати

властивості

протягом терміну служби;
- показниках довговічності, тобто терміну служби експлуатації;
- збереженості - здатності зберігати властивості після зберігання або
транспортування (у днях).
Ергономічні властивості сухих будівельних сумішей характеризуються
зручністю в експлуатації, що визначається адгезійною здатністю розчину сухої
будівельної суміші.
До естетичних властивостей сухих будівельних сумішей відносяться
оформлення упаковки, а також їх зовнішній вигляд при нанесенні на поверхню.
Екологічні властивості. Сухі будівельні суміші не повинні виділяти в
зовнішнє середовище шкідливі хімічні речовини в кількостях, що перевищують
гранично

допустимі

концентрації,

затверджені

органами

охорони

здоров'я. Забороняється викидати суміші, а також відходи від промивання
устаткування у водойми санітарно-побутового використання та каналізацію.
Безпека споживання. Сухі будівельні суміші є негорючими, пожежо- та
вибухобезпечними матеріалами. Санітарно- та радіаційно-гігієнічну безпеку
сумішей встановлюють на підставі санітарно-епідеміологічного висновку
уповноважених органів державного санітарного нагляду і оцінюють з безпеки
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сумішей або їх складових. Безпека мінеральних складових сумішей (гіпсового
в'яжучого, наповнювачів, пігментів) оцінюється за вмістом радіоактивних
речовин; безпеку хімічних добавок у складі сумішей - за санітарно-гігієнічними
характеристиками добавок.
Економічні властивості: витрата сухої будівельної суміші на одиницю
площі поверхні.
До основних регламентованих показників якості сухих будівельних
сумішей відносяться:
- вологість;
- найбільша величина зерен заповнювача;
- вміст зерен найбільшої крупності;
- насипну щільність (при необхідності).
Основні показники якості сумішей, готових до вживання:
- рухливість (крім клейових, для клейових при необхідності);
- збереженість первісної рухливості;
- водоутримуюча здатність;
- обсяг залученого повітря (при необхідності).
Основні показники якості затверділого розчину (бетону):
- міцність на стиск (крім клейових);
- водопоглинання;
- морозостійкість (крім сумішей для внутрішніх робіт);
- міцність зчеплення з основою (адгезія);
- водонепроникність (для гідроізоляційних і при необхідності);
- стираність (для підлогових і при необхідності);
- морозостійкість контактної зони (крім сумішей для внутрішніх робіт) [2].
В цілому, при виборі сухих будівельних сумішей використовуються дві
групи показників: технічні та технологічні властивості.
До технічних властивостей сухих будівельних сумішей відносяться такі
характеристики продукту, як міцність, гігроскопічність, а також якість адгезії
(зчеплення) до матеріалів.
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Серед технічних властивостей будівельних оздоблювальних розчинів і
сумішей важливе

значення має міцність. Ця якість більше актуальна для

штукатурок, так як низька міцність зчеплення штукатурки з основою і між
шарами штукатурного покриття веде до її відшарування від основи та до
розшарування на окремі пластинки. Тому кращі властивості мають штукатурки,
в яких міститься цемент, він набагато міцніше гіпсу.
Якість адгезії забезпечує хороше зчеплення будівельної суміші із заданою
поверхнею. У більшості випадків цей параметр передбачає якісні показники
інших властивостей будівельних сухих сумішей - стійкості до тріщин і
опірності усадочної деформації.
Гігроскопічність (поглинання води). У хорошої сухої суміші цей показник
повинен бути незначним. Це важливий показник для здійснення максимальної
якості використання будівельної суміші, адже показник гігроскопічності
впливає на те, щоб створений з сухої суміші розчин не застигав відразу ж після
нанесення.
До технологічних властивостей сухих будівельних сумішей відноситься
пластичність сухої будівельної суміші рухливість, швидкість твердіння,
легкоукладальність, водоутримуючі властивості.
Це дуже важлива якість для розчинної суміші. Суміші, що володіють
високою пластичністю, здатні добре розтікатися під впливом власної маси,
тому наносити їх легко і зручно. Крім того, після обробки поверхні на ній не
з'являються тріщини. Всі сухі будівельні суміші, призначені для фінішної
обробки приміщення, мають відповідні вказівки на етикетці. Вони, як правило,
володіють високою пластичністю, оскільки саме ця якість є одним з
вирішальних при здійсненні фінішної поверхні.
Рухливість - визначає зручність роботи з сухими сумішами. Перевірити
рухливість суміші можна, використовуючи спеціальний конус, маса якого
становить 300 г. У разі, якщо після занурення конуса в суміш величина осаду
дорівнює менше 6 см, то суміш вважається жорсткою, якщо величина осаду
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дорівнює 6 - 10 см, суміш є середньої пластичності, а якщо величина осаду
дорівнює більше 10 см, суміш є пластичною.
Швидкість твердіння. Більшість сухих будівельних сумішей мають
швидкість затвердіння, наприклад, при нормальній температурі 2 - 4 години,
але повну міцність вони набирають через 28 днів як цементний розчин. Це
означає, що експлуатація покриття на 2 - 3 день після заливки повинна бути
обмежена по навантаженнях, в іншому випадку - виникне мережа тріщин.
Легкоукладальність - властивість розчинної суміші легко укладатися
щільним і тонким шаром на пористу підставу і не розшаровуватися при
зберіганні, перевезенні та перекачуванні розчинонасосами. Дана якість
залежить

від

рухливості

і

здатності

суміші

утримувати

воду.

Легкоукладальність суміші залежить від її складу. Суха будівельна суміш,
приготована на одному портландцементі, часто містить мало цементного тіста і
виходить жорсткою.
Водоутримуючі властивості. Завдяки водоутримуючої здатності готовий
розчин не розшаровується. Здатність утримувати воду часто залежить від
розмірів частинок суміші. Якщо до складу суміші входять дрібні частинки
речовини, то вона з високою часткою ймовірності буде набагато краще
утримувати

вологу. Для

поліпшення

водоутримуючих

якостей

сучасні

виробники вводять до складу сумішей гашене вапно. Проте останнє покоління
шпатлівочних сумішей містить метилцеллюлозу і дисперсії різних полімерів. Ці
речовини відносяться до модифікуючих добавок і значно покращують якість
суміші. Сухі

будівельні

суміші,

вироблені

з

використанням

дисперсій

полімерів, здатні особливо добре витягуватися і можуть зберігатися протягом
більш тривалого часу, не втрачаючи при цьому своїх основних властивостей.
Якісна суха будівельна суміш повинна володіти рядом характеристик, що
дозволяють судити про те, чи був даний продукт виготовлений з дотриманням
всіх необхідних умов. Перш за все, розчинна суміш повинна лягати на
оброблювану поверхню рівно і без додаткових зусиль. Крім того, вона не
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повинна розшаровуватися в процесі транспортування та зберігання. Збереження
цієї якості обумовлюється здатністю суміші утримувати вологу.
Окремо варто зупинитися на показниках якості шпатлівок, які нормуються
відповідними документами.
В'язкість (консистенція) - опір дії зовнішніх сил при міжслойному зсуві. До
основних параметрів при оцінці в'язкості варто віднести як мінімум зручність
перемішування маси та її нанесення.
Структура (безпосередньо пов'язана з в'язкістю) - сукупність стійких
зв'язків шпатлівочної маси, що забезпечують її цілісність при перемішуванні і
нанесенні з протяжкою. Цей показник може впливати на товщину шару, що
наноситься, так як початкова рихлість шпатлівочної маси (матеріал дуже
в'язкий, густий, перемішується погано) впливає також створення нерівного
поверхневого шару.
Усадка - зменшення лінійних розмірів і, відповідно, обсягу шпатлівки в
процесі полімеризації. Основу усадки (так само як і утяжки) становить термічне
стиснення в процесі полімеризації.
Утяжка - деформація зразка (смуги) в процесі полімеризації рівномірно
нанесеного шару шпатлівки по поздовжній осі (смуга прагне згорнутися в
кільце), фактично це увігнута смуга з боку шпатлівки. Наслідки даного
"ефекту" можуть бути досить негативними, так як залишкові напруги, що
збереглися в шарі шпатлівки, почнуть рвати саму шпатлівку, а як наслідок
утворюються тріщини і відшарування.
Шліфувальність - здатність матеріалу піддаватися обробці, зокрема
абразивами, з метою зміни форми і якості поверхні. Варто відзначити, що
шліфувальність є одним з основних параметрів, що визначають технологічність
обробки шпаклівки, вона прямо залежить від фізичних властивостей
полімеризованого матеріалу.
Таким чином, основні споживні властивості будівельних оздоблювальних
розчинів

і

сумішей

поділяються

на

дві

групи. Найбільш

показниками якості для споживача є технологічні властивості.
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важливими

Встановлено, що споживні властивості сухих будівельних сумішей
поділяються на властивості соціального призначення, надійності в експлуатації,
функціональні, ергономічні, екологічні, економічні властивості безпеки
споживання. При визначенні показників якості сухих будівельних сумішей
доцільно використовувати дві групи показників, технологічні і технічні.
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В статті проаналізовано сучасний асортимент, особливості та існуючі
класифікації рюкзаків, представлених на вітчизняному ринку, запропоновано
ряд ознак класифікації
Ключові

слова:

класифікація

товарів,

ознаки

класифікації,

рюкзак,

класифікація рюкзаків.
Останні тридцять років захоплення туризмом стало масовим і дуже
популярним у всьому світі. У зв'язку з цим, останні двадцять років йде
потужний розвиток рюкзакобудування.
Сучасні конструкції рюкзаків йдуть в ногу з наукою, вони дуже сильно
змінилися. Якщо порівнювати сучасні рюкзаки з рюкзаками, які випускалися
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25-30 років тому - це все одно, що порівнювати віз з 1 кінської силою і
автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння.
Рюкзак є невід'ємною частиною туристичного спорядження, а останнім
часом - ще й важливий елемент екіпіровки активного міського жителя.
Рюкзак призначений для перенесення вантажу. Це - слово німецького
походження, в перекладі означає спинний мішок. Правильно підібраний
рюкзак, з урахуванням вантажу, що переноситься, відстані, особливостей
природних умов, виду туризму дозволяє переносити вантажі з мінімальними
фізичними витратами.
Наразі на ринку представлений величезний вибір рюкзаків і тому виникла
необхідність в тому, щоб їх класифікувати, виходячи із сучасного асортименту.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій

показує,

що

питанням

дослідження класифікації товарів займалося доволі вузьке коло науковців і
практиків - Басова Ю.О., Войтов С.Г., Гребельник О.П., Губа Л.М., Злепко
Н.П., Кожушко Г.М., Лукса М., Макаренко А.В., Флоринський О. При цьому
класифікація спортивних товарів, зокрема рюкзаків, зовсім не висвітлена.
В зв‘язку з цим метою даної статі є вивчення існуючих і розробка нових
класифікацій рюкзаків, що представлені на вітчизняному ринку.
Раніше рюкзаки систематизували за призначенням, конструкцією та
матеріалом.
За призначенням вони поділялися на: туристські, альпіністські, мисливські,
звичайні, скаутські та дитячі (рис. 1).
За призначенням

Туристські

Альпіністські

Мисливські

Скаутські та
дитячі

Рис. 1. Класифікація рюкзаків за призначенням
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Звичайні

За конструкцією їх класифікували на каркасні та без каркасні, за
матеріалом - з легкого брезенту, щільного перкалю, наметових, плащових та
капронових тканин.
Вивчення

сучасного

асортименту

рюкзаків

та

їх

класифікацій,

представлених в різних джерелах, дозволило нам систематизувати інформацію
з даного питання.
Рюкзаки за призначенням можуть бути міські, штурмові, експедиційні та
спеціальні [1].
Міські рюкзаки (об‘єм до 35 л) - це невеликі рюкзаки для повсякденного
використання в межах міста або в нетривалих поїздках. Габарити міського
рюкзака, в першу чергу, визначаються розмірами стандартного машинописного
листа формату А4. Для покращення зовнішнього вигляду міські рюкзаки
оздоблюються різною фурнітурою.
Штурмові рюкзаки (об‘єм до 65 л) призначені для використання на
складних ділянках маршруту (наприклад, сходженнях), де немає можливості
переносити із собою велику кількість речей. Сучасний штурмовий рюкзак - це
як би зменшена копія експедиційного. Він легше експедиційного і зазвичай
важить менше 1,5 кг.
Експедиційні (об‘єм від 65 л) - місткі рюкзаки для складних багатоденних
походів, що дозволяють транспортувати велику кількість спорядження.
Для змагань важлива мінімальна вага спорядження. Тому в таких рюкзаках
все спрямовано на зниження його ваги. Ряд фірм виробляють спеціальні моделі,
розраховані на пригодницькі гонки, змагання зі скалеальпінізму і тому подібні
випробування. В Україні найбільш відома продукція Salomon, рідше
зустрічається Silva і Dynastar.
У таких рюкзаках заощаджують на всьому, часто їх роблять з міцної
капронової сітки і додають спеціальні кріплення для фляжки на лямки, часто
вздовж спини розташовують «кемелбег» - ємність-термос для рідини, з
еластичною трубкою, виведеною назовні, щоб можна було пити на ходу.
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Для екстремальних спусків з гірських вершин, фрирайда, позатрасового
катання шиють спеціальні рюкзаки, які відносяться в групу для лиж/сноуборду.
Вони мають багато загального із моделями для змагань, але вага вже не відіграє
такої вирішальної ролі. Часто є присутнім вищеописаний кемелбег для гарячого
напою.
Основна відмінність - кріплення для перенесення лиж або сноуборда.
Вимоги зрозумілі - кріплення повинне бути стійким і надійним, при ходьбі лижі
і дошка не повинні доставляти ніяких незручностей.
У престижних моделях зустрічаються ще деякі особливості. Наприклад,
налобний ремінь, що дозволяє при спуску більш тонко відчувати центр ваги
рюкзака - щоб мінімізувати перекидаючий момент. При стрибках і різких
поворотах поведінка рюкзака відпрацьовується шиєю. Це специфічні навички і
вимагають певного тренування. Інша технічна особливість - поясний ремінь і
лямки роблять складовою частиною альпіністської страхувальної системи.
Пряжку на пояс ставлять особливо міцну, що витримує навантаження більше 2
тонн. Це дозволяє витягти людину з льодовикової тріщини за зблоковані лямки
і поясник, працювати з мотузкою на сходженні, не задумуючись про
необхідність одягти обв'язку - вона і так уже на лижнику.
Баул - це великий міцний мішок з лямками і численними ручками. Баул атрибут альпіністської експедиції. Їх поділяють на ті, у яких блискавка збоку
(взагалі говорять, це просто велика сумка, на зразок спортивної, але з лямками),
і ті, що являють собою зовсім звичайний мішок з верхом, що затягується, і тими
ж простими лямками.
Баули

першого

типу

використовуються

при

транспортуванні

експедиційного вантажу, наприклад у потязі, літаку або на в'ючних тваринах.
Дуже часто на них ставлять велику міцну блискавку з натуральним висячим
замком.
Баули другого типу - для стінних альпіністських сходжень. Вони шиються
з дуже міцної, непромокальної, зносостійкої тканини. Тканина дублюється
міцною стропою, що утворює силовий каркас. Усі стропи сходяться на
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вантажній петлі, за яку баул тягнуть нагору. Лямки потрібні на підходах до
стіни від базового табору або на простих ділянках маршруту, коли тягти мішок
волоком по зруйнованих положистих скелях набагато важче, ніж пронести його
на плечах.
Упакування для сплаву - це досить специфічна для українського ринку
продукція, оскільки розбірні судна і необхідність їхнього перенесення майже не
зустрічаються більше ніде у світі. Рюкзаки-упакування роблять виробники
плавзасобів, наприклад, фірма Тритон. Це досить об'ємні (більш 140 літрів)
рюкзаки спрощеної конструкції. Особливість - широкий вхід збоку, що
дозволяє зручніше укладати складений човен або катамаран. Для тривалого
перенесення по пересіченій місцевості упакування не дуже зручні через
примітивну підвісну систему і на протяжному пішому поході частіше
користуються великими експедиційними рюкзаками.
Зустрічається ще один варіант - окрема система пояс+лямки для
перенесення поліетиленового каяка. На каяку система кріпиться стропами, каяк
несуть вертикально, що, звичайно, не дуже зручно, навіть якщо це коротка
родео-модель довжиною 2,5 метри. Але все-таки такий спосіб дає можливість
робити автономні переходи з ріки на ріку. Речі укладають у кокпит каяка.
Підвісні системи для перенесення каяків виробляють західні фірми, що
спеціалізуються на аксесуарах для екстремального сплаву.
Драйбег - у перекладі на українську - це непромокальний рюкзак. Цей
специфічний продукт знаходить застосування у водному туризмі при сплаві на
рафтах або катамаранах - засобах сплаву, що дозволяють розміщати об'ємний
вантаж. Фактично, це велика гермоупаковка з лямками.
Застосовуються драйбеги й у такому екзотичному виді спорту, як
каньйонинг - проходження річкових каньйонів пішки і самосплавом у
гідрокостюмі, з використанням альпіністської техніки. Рюкзак-драйбег повинен
бути абсолютно непромокальним (шиється із щільної тканини з ПВХпокриттям), стійким до стирання. Лямки в таких рюкзаках не пришивають, а
приклеюють, щоб не порушити герметичність. Верх мішка закручують декілька
разів і фіксують пряжкою - як і в звичайних гермоупаковках для сплаву по
бурхливій воді [2].
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Спеціальний рюкзак для поїздок автостопом відрізняється незвичайною
формою - це подоба млинця, блискавка по колу, лямки кріпляться на шнурі,
пущеному по периметру рюкзака. Розміри розраховані таким чином, щоб у
машині можна було прибрати рюкзак під ноги. Об‘єм невеликий - не більше 40
літрів. Зовні нашиті світловідбиваючі стрічки, які уночі добре помітні у світлі
фар.
Велорюкзаки бувають двох видів - заплічні для коротких поїздок і малих
вантажів, і рюкзаки-«штани» для перевезення на багажнику велосипеда.
Заплічні велорюкзаки мають наступні особливості конструкції: поліпшену
вентиляцію спини (проблема актуальна, оскільки велосипедист їде в стійці із
зігнутою спиною, і рюкзак сильно до неї притиснутий), зі спеціальної кишені
виймається непромокальна накидка, що закриває мішок від дощу і бруду, часто
вбудовують кемелбег, ремінні кріплення або велику кишеню із сітки для
шолома.

Велорюкзак

повинен

бути

обов'язково

забезпечений

світловідбиваючою стрічкою для їзди в темний час доби.
Але возити на спині більше декількох кілограмів незручно, тому для
велосипедних походів застосовують спеціальні рюкзаки, що кріпляться на
багажник. Вони мають форму штанів, їх так і називають – «вело штани». Об‘єм
- від 60 до 80-90 літрів. Ці рюкзаки бувають одно- або багатосекційні. Перші
вміщають більше речей і застосовуються для більш тривалих поїздок, другі дозволяють більш ефективно підібрати потрібний об‘єм для конкретної поїздки
(у коротких виїздах можна використовувати тільки бічні ємності).
Велосипедні рюкзаки повинні бути міцними, бажано непромокальними, з
можливістю

кріплення

додаткового

вантажу

зовні.

Обов'язкові

світловідбиваючі елементи, оскільки великий рюкзак закриває підсідельну
блимавку, і її не видно водіям машин. Важлива деталь - наявність або
відсутність лямок для перенесення велорюкзака на спині. Для великих і
складних походів лямки просто необхідні, оскільки в тих місцях, де
приходиться йти пішки, на переправах через ріки, підйомах на важкі перевали
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рюкзак перекочовує на спину мандрівника. Лямками постачають однооб'ємні
велорюкзаки, а багатосекційні зазвичай лямок не мають.
М'якими називають рюкзаки, що не мають ніяких твердих елементів
каркасу. За об‘ємом це можуть бути як дуже великі, так і зовсім маленькі
рюкзаки. Основні плюси такої конструкції - мінімальна вага, можливість
компактно згорнути порожній мішок і забрати, наприклад, у байдарку або каяк.
Для додання твердості такий рюкзак треба правильно укласти. Один з варіантів
- усередину укладають пінополіетиленовий килимок: або твердий лист уздовж
спини, або звертають довгий килимок по всій окружності рюкзака. В
останньому випадку втрачається в середньому 11 літрів корисного об‘єму [3].
Правильно покладений м'який рюкзак ні в чому не поступається більш
престижним каркасним моделям.
М'які рюкзаки дешеві, у них підвіска повністю пришита до мішка.
Каркасні рюкзаки на сьогоднішній день найбільш розповсюджений тип
рюкзаків для туризму. Більшість сучасних моделей мають каркас з алюмінієвих
«лат», що додає спині рюкзака вертикальну твердість. Рідше зустрічається
варіант із пластиковою вставкою «анатомічної» форми у всю спину рюкзака.
Каркасні рюкзаки відрізняються від станкових тем, що несуча конструкція
інтегрована в мішок, повністю або частково. У рюкзаках великого об‘єму (60120 літрів) лати зазвичай вшивають, а маленькі рюкзаки часто мають каркас,
відділений від основного об‘єму - для вентиляції спини.
Звичайна система каркасу являє собою дві пружні пластини, розташовані
паралельно або небагато розбіжні нагору на зразок літери V. Зручно, якщо
передбачено можливість вийняти лати і використовувати рюкзак як «м'який» це може знадобитися у водній подорожі при упакуванні речей.
Напівтверді (анатомічні) - це рюкзаки, що мають у спинці елементи з
листової піни і рейок з легких сплавів (лат) або пластику, що забезпечують
вертикальну і поперечну твердість усієї конструкції. Переваги перед м'якими
рюкзаками: простіші в укладанні, зручніше носити, майже не деформуються
при перенесенні. Недоліки: дорожчі, важчі (але не більше, ніж на 500 г).
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Станкові рюкзаки мають металеву або пластикову раму (каркас), до якої
кріпиться підвіска і мішок для вантажу. Мішок зазвичай можна зняти і
закріпити на рамі який-небудь інший вантаж.
Доведений до логічного кінця каркас стає «станком». Під цим терміном
мають на увазі зовнішню раму, на якій закріплена підвісна система (лямки і
пояс), і до якої прикріплений або один мішок, або передбачена можливість
кріплення найрізноманітніших вантажів. Можна сказати, що станковий рюкзак
- це рама з лямками, а все інше можна навішати на цю основу за своїм смаком.
На Заході цей тип рюкзаків іноді називають «Bergen type».
В останні роки станкові рюкзаки повертають собі загублену популярність.
Основна сфера їхнього застосування - піші походи. Особливо цінні станки у
випадку, коли треба перенести особливо важкий і негабаритний вантаж,
наприклад, в альпіністських або спелеологічних експедиціях. Спелеологи
нав'ючують на каркас спеціальні транспортні мішки і бухти мотузок, згодом
станок залишають на поверхні в таборі, а з транспортними мішками ідуть у
печеру.
Існують моделі станків з можливістю прикріпити внизу коліщата і
отримати візок, який можна котити по рівній дорозі. Ще один різновид станків рюкзаки-стільчики,

їх

найчастіше

використовують

спортсмени-

орієнтирувальники. Перед і після змагань на такому стільчику можна
відпочити, переодягтися.
Враховуючи нові матеріали та технології, які використовуються при
виробництві рюкзаків, на наш погляд, їх сучасний асортимент доцільно
класифікувати наступним чином.
За конструкцією – м‘які, напівжорсткі, жорсткі (станкові).
М'які рюкзаки в свою чергу можна розділити на два підвиди: прості м'які
рюкзаки та туристичні м'які рюкзаки.
До простих м'яким рюкзаків відносяться невеликі рюкзаки зі спрощеними
плечовими лямками, а також міські рюкзаки (шкільні, невеликі спеціалізовані
рюкзаки - для перенесення гірськолижних черевиків, ковзанів, фотоапаратури
тощо).
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З числа м'яких туристичних рюкзаків стали виділяти рюкзаки під назвою
анатомічні - рюкзаки, які можна налаштувати під зріст і анатомічні особливості
конкретної людини. Такий рюкзак має сучасну підвісну систему.
До туристичних м'яким рюкзаків також відносяться спеціалізовані
туристичні рюкзаки - велорюкзаки і моторюкзаки, вантажні рюкзаки для
подорожі на конях. Це рюкзаки спеціалізованої форми [4]. Наприклад,
велорюкзак за формою нагадує «штани». Ременева система виконана з
урахуванням кріплення рюкзака до велосипеда.
Напівжорсткі рюкзаки - це м'які рюкзаки з металевими або пластиковими
вставками (смугами), що забезпечують вертикальну і поперечну жорсткість
всієї конструкції.
Жорсткий (станковий) рюкзак - це рюкзак з жорстким каркасом (станком).
Станок фіксує форму основного мішка, що значно спрощує укладання речей.
Станковий рюкзак також є хорошим туристичним рюкзаком.
Рюкзаки можна класифікувати за призначенням (від цього залежить обсяг,
форма, конструкція, естетика) на [5].
1) туристичні;
2) спеціалізовані;
3) міські.
1. Туристичні рюкзаки іноді поділяють за видами туризму, за способом
пересування туристів, за обсягом [4].
За обсягом і призначенням можна виділити:
- експедиційні (90-150 літрів);
- туристичні (трекінгові) - (40-90 літрів);
- штурмові (30-60 літрів).
2. Спеціалізовані рюкзаки розрізняють за формою і конструкцією, в
залежності від призначення. Це можуть бути рюкзаки для різних видів спорту,
роду діяльності (наприклад, для художників, фотографів, різних підрозділів
міністерства оборони).
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3. Міські рюкзаки на сьогодні - це наймасовіший вид рюкзаків, який
використовується в населених пунктах замість сумок. До цих рюкзаків
висуваються зовсім інші вимоги, ніж до туристичних.
Нами встановлено, що пропозиція рюкзаків на українському ринку
включає продукцію таких марок, як Bask (Росія), Tatonka (Німеччина), Deuter
(Німеччина), Salewa (Німеччина), LMA OUTERWEAR (Росія), Ferrino (Італія)
(всього 119 моделей).
В групі експедиційних рюкзаків 13 моделей, з них 5 –Bask, 2 – Deuter, 6 –
Salewa; туристичних – 44; для скітуру та сноуборду – 10; для альпінізму та
скелелазання -28; міських – 11; велосипедних – 13 рюкзаків .
На експедиційних, міських та рюкзаках для альпінізму та скелелазання
спеціалізується Salewa, на туристичних та велосипедних – Deuter, а на рюкзаках
для скітуру та сноуборду в однаковій мірі LMA OUTERWEAR та Bask.
Найбільша кількість рюкзаків пропонується під марками Deuter та Salewa –
(45 та 42 моделі відповідно).
Таким чином, проаналізувавши існуючі класифікації рюкзаків, ми
пропонуємо їх сучасний асортимент групувати за наступними ознаками:
-

марки;

-

моделі, модифікації;

-

призначення (міські, штурмові, експедиційні, спеціальні, які бувають

для змагань, для лиж/сноубордів, баули, рюкзаки-упакування для сплаву,
велосипедні, для автостопу, драйбеги);
-

конструкція (м‘які, каркасні - напівжорсткі або анатомічні, станкові);

-

розмір (об‘ємом до 35 л, до 65 л, більше 65 л).
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
УКРАЇНИ ТА РИНКУ КАКАО-ПРОДУКТІВ ЯК ОСНОВНОЇ
СИРОВИННОЇ БАЗИ
В статті висвітлено питання перспектив розвитку кондитерської
галузі України та стану ринку какао-продуктів, як основної сировинної
бази

галузі.

Наведено

аналіз
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ринку.

Визначено

основни х

суб’єктів, обсяги їх виробництва та канали реалізації.
Ключові слова: шоколад, какао-боби, імпортна сировина, канали реалізації,
обсяги виробництва, стан ринку.
Український ринок кондитерських виробів – один з найбільш розвинених у
вітчизняній харчовій промисловості. Зростання доходів населення, підвищення
його купівельної спроможності та попиту на продовольчі товари, посилення
вимог покупців до якості та безпеки харчових продуктів було основним
фактором збільшення виробництва продукції ще у 2013 році, криза сьогодення
поки ще незначно вплинула на діяльність кондитерських виробництв, змінивши
орієнтацію зовнішнього ринку з країн колишнього СНГ на країни Західної
Європи. Наявність високої конкуренції між провідними виробниками на
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внутрішньому ринку сприяє активізації інвестиційних процесів, спрямованих
на розширення й введення в експлуатацію нових виробничих потужностей.
Аналізуючи стан ринку кондитерських виробів в Україні, слід зазначити
широкі перспективи для розвитку вітчизняної шоколадної галузі, оскільки
існуючий на даний момент в країні рівень споживання на душу населення має
великий потенціал для росту, саме тому питання оцінки якості дослідних
виробів у наш час стає дуже актуальним.
За даними міжнародної дослідницької компанії TNS, кожен українець
з‘їдає приблизно 2 кг шоколаду. Ця цифра менша східноєвропейського рівня
щорічного споживання в 4-5 кг шоколаду на душу населення. Для прикладу, в
Росії цей показник вищий – 5 кг. У Західній Європі та США – 5-6 кг шоколаду
на рік. Середньостатистичний житель Швейцарії споживає понад 13 кг
шоколадної продукції на рік. Тому дослідження даної проблеми є дуже
актуальним [2].
Метою даної роботи є аналіз стану українського ринку кондитерських
виробів: його потужностей, основних суб‘єктів, динаміки, обсягів і канали
реалізації продукції, та визначення перспективи розвитку, а також світового
ринку какао-продуктів, як основної сировинної бази галузі.
За даними інформаційно-аналітичного агентства «Союз-Інформ», обсяг
українського ринку кондитерських виробів у цілому становить 1-2 млн. т, або 23 млрд. дол. Ринок шоколаду, а також продукції з нього становить 10-20% від
загального ринку солодощів (а це близько 200-400 тис. т). починаючи з 2000-х
років спостерігається постійний приріст виробництва на ринку шоколаду. Із
початком кризи виробництво знизилось приблизно на 5%. Із початку 2010 року
виробництво шоколаду почало зростати. У порівнянні із 2009 роком до
листопада 2010 року темп росту досяг приблизно 6%. За даними Державного
комітету статистики України, у грудні 2010 виробництво шоколаду склало 40,3
тис. т., що на 6,5% більше, ніж у листопаді того ж року і на 8,1% більше ніж у
грудні 2009 року. У 2013 вже почало складати 42,1 тис. т., а у 2014 – 43,2 тис. т
[1].
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Кондитерський ринок в Україні характеризується низкою особливостей,
зокрема: матеріалоємність – більша частина витрат спрямована на придбання
сировини; коливання цін на сировину (цукор, какао-боби) протягом року;
сезонність виробництва – восени та взимку попит на кондитерські вироби
збільшується, а отже зростають і обсяги виробництва.
Ринок кондитерської продукції умовно поділяється на три основні
сегменти: борошняні кондитерські вироби (найбільша частина ринку);
шоколадні, які містять какао; цукристі без какао (карамель). Проблемою
українського ринку шоколаду є залежність від імпортної сировини (какао-бобів
та какао-порошку), ціни на яку ростуть у зв‘язку з дефіцитом на світовому
ринку какао, а також економічного стану в Україні(знецінення гривні;
встановлення митних зборів на сировину). В таблиці 1 наведено обсяги
виробництва какао-бобів найбільшими світовими виробниками.
Таблиця 1
Найбільші виробники какао - бобів 2014 рік (млн. т)
Країна виробник
Кот-д'Івуар
Гана
Індонезія
Нігерія
Бразилія
Камбоджа
Еквадор
Повне виробництво

Кількість, млн. т
1.33
0.74
0.43
0.37
0.17
0.13
0.09
3.6

У світовому виробництві какао-бобів провідне місце зберігає Західна
Африка. Головними продуцентами какао-бобів виступають Кот-д'Івуар і Гана,
до групи продуцентів також входять Нігерія та Камерун. Разом з тим регіон є
вельми нестійким в політичному плані, що дестабілізує стан в країні, порушує
постачання какао-бобів і викликає зростання світових цін[2].
Виробництво какао-бобів в Африці в останні 10 років зростала в
середньому на 5% на рік. Питома вага регіону в обсязі світових ресурсів у
2013/14 р. досягла 73%, а частка Кот-д'Івуара - 41%; 60% світового виробництва
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какао-бобів припадає на Гану і Кот-д'Івуар. У загальному експорті частка
Африки була ще вищою - 77% (включаючи какао-продукти), на Азію та
Латинську Америку припадало, відповідно, 17% та 6%. У таблиці 2 наведено
частку окремих регіонів у світовому виробництві та переробці какао-бобів.
Кот-д'Івуар щорічно експортує близько 1 млн. т какао-бобів, у той час як
Гана, Нігерія та Камерун спільно продають близько 700 тис. т. какао-бобів.
Какао-сировина з Малайзії та Індонезії - близько 250 тис. т. какао-бобів споживається

Японією,

Китаєм,

Ізраїлем,

Філіппінами,

Туреччиною

і

Таїландом.
Таблиця 2
Частка окремих регіонів у світовому виробництві та переробці какаобобів (%)
Країни
Виробництво
Африка
Америка
Азія/Океанія
Переробка
Європа
Америка
Азія/Океанія
Африка

Роки
1991-1994
100
55,3
23,9
20,8
100
50,4
30
12,2
7,4

2010-2014
100
70
13
17
100
43
25
17
15

Близько 85 тис. т какао з країн Латинської Америки ввозяться в США і
Канаду, які споживають 400 тис. тонн і 45 тис. т. відповідно. Європа щорічно
імпортує понад півтора мільйона тонн какао-бобів, Росія - близько 100 тис.
тонн. У 90-х роках і на початку нового десятиліття географічна структура
світового виробництва і споживання какао-бобів зазнала змін. Підвищилася
роль Африки в світовому виробництві какао-бобів, що пов'язується з
розширенням площ під цією культурою, зростанням продуктивності внаслідок
поновлення плантацій і використання генетичних біотехнологій, а також
збільшення використання добрив. Масштаби поновлення плантацій в Котд'Івуарі та Нігерії становили 20% і 6%, поряд зі збільшенням виробництва
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зростав і випуск какао-продуктів, який стимулювався державною підтримкою,
націленою на експорт продукції з більшою доданою вартістю. На частку країн,
що виробляють какао-боби, у 2013/14 рр. доводилося 36% їхньої світової
переробки (лише 29% на початку 1990-х років). В Африці за останні 10 років
переробка какао-бобів підвищувалася на 8% в рік, а питома вага регіону у її
загальному обсязі піднявся з 7,4% до 16%. При цьому Кот-д'Івуар став третім
найбільшим переробником какао-бобів, випередивши Німеччину і зайнявши
позиції після таких країн, як Нідерланди та США. Однак, рівень переробки
какао-бобів у країнах-продуцента як і раніше низький, основною формою
експортованого продукту залишаються какао-боби, що не дозволяє країнампродуцента отримувати додатковий прибуток. За прогнозами на 2014/2015 рр..
обсяг виробництва какао в світі впаде на 9% за рахунок зниження обсягів
виробництва країн-продуцентів Західної Африки, в той час як обсяг
вирощуваних в азіатських і латиноамериканських країнах какао-бобів
залишиться незмінним. Еквіваленти та замінники какао-масла найчастіше
виробляються на основі суміші пальмоядрової олії та інших рослинних олій
(кокосове, рапсове та ін.) з додаванням "екзотичних" масел (масляного дерева,
бабасу, Шиа, горіхового дерева та ін.). Ціни на еквіваленти та замінники какаомасла можуть бути дещо нижчими вартості какао-масла (приблизно на 20-30%)
і змінюються синхронно з цінами на какао-масло. При цьому ціни на конкретні
марки замінників і еквівалентів какао-масла залежать від процентного
співвідношення різних олій та жирів у рецептурі використовується (особливо
дорогих "екзотичних" олій). У 2000 році ціни на еквіваленти та замінники
какао-масла коливалися в межах 1000-3000 дол. США за тонну (еквіваленти
какао-масла зазвичай трохи дорожче замінників). Наприкінці 2000 року ціна на
какао-масло на світовому ринку становила порядку 2500-3000 дол. США за
тонну, в березні 2001 року - 2500-2600 дол.
За даними Укрінформ, вже минулого року ціни на какао-боби у світі
зросли в середньому на 23%. Цього року за оцінками експертів, ця тенденція
триватиме. Ринок какао за останні роки став слабко прогнозованим, зазначають
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його учасники, оскільки на ньому спостерігалися сильні цінові коливання.
Проблемою у виробників є також нестабільний курс гривні.
Основні виробники українського внутрішнього кондитерського ринку «Конті», Roshen, «Крафт Фудз Україна», Nestle, «АВК» випереджають
іноземних виробників. Власне, останніх на нашому ринку не так і багато –
голландський концерн «Марс» - традиційний лідер шоколадних батончиків і
постачальник драже і цукерок ТМ Ferrero. У низці супермаркетів можна знайти
шоколадні цукерки італійських компаній Sorini, Witor‘s, французьких Vahlrona, Cemoi, Jaqcuot, Maxim‘s, бельгійських - Ducd‘OiHamlet, німецьких Storck, MauxioniP. Reber, скандинавських -Fazer, швейцарських - Frey, Midor,
Lindt і деяких російських – А. Коркунов, ф-ка ім. Бабєва, «Рот Фронт» та ін. [2].
В Україні працює майже 800 компаній-виробників кондитерської
продукції. При цьому 5 компаній-лідерів займають понад 60% у структурі
національного виробництва, що свідчить про високу концентрацію на цьому
ринку. Між першими 12-15 найбільшими компаніями конкуренція зберігається
на досить високому рівні – як за ціновими, так і за неціновими (якість, упаковка
тощо) параметрами. Переважна кількість малих виробників кондитерських
виробів слабо модернізовані, їхні ринки збуту обмежені, в них відсутні
розвинені торгові марки. Вони не конкурують з великими виробниками та
займають відносно вільні ніші – виробництво борошняних кондитерських
виробів із використанням ручної роботи (торти й тістечка); робота на
замовлення роздрібних торговельних мереж. Завдяки нижчий ціновій політиці
скорочують собівартість виробництва за рахунок дешевої сировини.
Серед стратегічних планів кондитерів слід виділити: модернізацію
виробництва

для

виготовлення

якісної

продукції,

установку

високотехнологічного обладнання, яке дає змогу розширювати асортимент;
інноваційні кроки в сфері асортименту й маркетингової політики; активізацію
рекламної

діяльності;

удосконалення

системи

розподільної

логістики;

розширення каналів збуту й відносин із роздрібними торговельними мережами;
зближення виробника із споживачем (промо-заходи, участь у цінових акціях,
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розміщення свого торгового обладнання в залах магазинів); а також
переорієнтація з виробництва продукції преміум-класу (дорогих шоколадних
цукерок в коробках) на збільшення обсягів вагових шоколадних цукерок,
оскільки цей сегмент практично не зазнав впливу фінансової кризи й досі
залишається бажаним [3].
Отже, на основі вищезазначеного маємо констатувати, що ринок
кондитерських виробів в Україні протягом 2005 – 2014рр. розвивається
динамічно. До 2009 р. досягнута певна структуризація ринку: основні суб‘єкти
створили холдинги та корпорації, завоювали споживачів у своїх сегментах
ринку, налагодили постачання як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках, інвестували в нове обладнання, зосередилися на якості і асортименті
продукції, закріпили старі бреди і вивели на ринок інноваційні продукти й нові
торгові марки. У кондитерському секторі ринку працює 833підприємства, для
472 з яких кондитерська галузь є основною. Більшість змін у цій сфері
відбулися завдяки інвестиціям, які мали і зовнішнє, і вітчизняне походження.
Кожен із сегментів цього ринку має власну динаміку як у грошовому, так і у
натуральному вимірі. Кондитерський ринок України в найближчі роки
чекатиме спеціалізація, а виробництво й надалі концентруватиметься в
найбільших холдингах.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ
В статті розглянуто визначення, сутність, особливості та класифікацію
нетарифного

регулювання

імпорту,

охарактеризовано

підходи

щодо

застосування нетарифного регулювання, розглянуто з практичної точки зору
наскільки ефективне нетарифне регулювання в сучасних умовах, викладено
авторське бачення комплексного методу щодо запровадження інноваційних
підходів з досліджуваного питання.
Ключові слова: нетарифне регулювання, імпорт, тариф, «добровільні»
експортні обмеження, технічні бар’єри, валютне регулювання, валютні
цінності.
При проведенні митного контролю, митні органи дуже часто стикаються з
проблемою

встановлення

достовірності

та

відповідності

товарів,

що

розмитнюються з документами та підтверджують якість і оригінальність цих
предметів – об‘єктів експортно-імпортних операцій, тому для встановлення
достовірності та правомірності ЗЕД існує необхідність проведення відповідної
митної товарознавчої експертизи.
Теоретичною та методичною основою даного дослідження слугували
концептуальні положення фундаментальних і прикладних наукових праць
вітчизняних і іноземних вчених у галузі теорії митної експертизи, митної
справи, митної оцінки товарів ЗЕД, законодавчі акти та постанови Уряду
України з питань здійснення митної експертизи товарів, офіційні сайти
законодавчих та виконавчих органів влади.
Відповідно до Митного кодексу України та з метою подальшого
вдосконалення і спрощення порядку митного контролю та митного оформлення
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товарів із застосуванням вантажної митної декларації Наказом ДМСУ від
20.04.2005 р. № 314 затверджено Порядок здійснення митного контролю і
митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації.
Тариф – не єдиний метод здійснення торгової політики. Для регулювання
міжнародної торгівлі використовують інші види зовнішньоторговельних
обмежень – нетарифні. Нетарифні обмеження здійснюються фінансовими,
адміністративними, кредитними та іншими методами.
Більшість сучасних заходів регулювання зовнішньої торгівлі належать до
нетарифних обмежень. Особливо активно нетарифні засоби регулювання
торгівлі використовують промислово розвинені країни. У промислово
розвинутих країнах, на які припадає 70% світової торгівлі, за допомогою
нетарифних заходів регулюється до 20% імпорту. Але, до речі, у регулюванні
обмінів окремими групами товарів нетарифні заходи посідають вирішальні
позиції: у промислово розвинутих країнах ними регулюється близько 60%
ввезення одягу, 50% – ввезення чорних металів, 40% – продовольства, тканин,
прядива, 20% – взуття.
Нетарифні обмеження широко розповсюджені в торговій практиці. В
сучасних умовах більше половини світової торгівлі є об‘єктом нетарифного
регулювання, що створюють головну загрозу світові торговій системи.
Метою статті є дослідити сутність та класифікацію нетарифного
регулювання імпорту, розглянути підходи щодо застосування нетарифного
регулювання з практичної точки зору, розробити комплексний метод щодо
запровадження інноваційних підходів з досліджуваного питання.
В сучасних умовах поширення нетарифних регулювань пояснюється тим,
що їх введення є прерогативою уряду країни, і вони не регулюються
міжнародними угодами. Уряди можуть вільно використовувати будь-які види
нетарифного регулювання. Крім того, нетарифне регулювання зазвичай не
призводять до негайного підвищення ціни товару і тому споживач не відчуває
їх випливу як додаткового податку (при введенні тарифу ціна товару
збільшується на суму мита).
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Кількість нетарифних заходів зростає. Будучи менш відкритими, ніж митні
тарифи, нетарифні бар‘єри дають більше можливостей для довільних дій урядів
і створюють значну невизначеність в міжнародній торгівлі. У зв‘язку з цим
однією із найважливіших задач, які стоять перед СОТ, є поступова відміна
кількісних обмежень чи так звана тарифікація (заміна кількісних обмежень
митними тарифами, які забезпечують еквівалентний рівень захисту).
Слід відзначити, що в Секретаріаті ГАТТ/СОТ вже тривалий час ведеться
робота щодо встановлення переліку нетарифних бар‘єрів. Ще на стадії
підготовки до Токійського раунду переговорів Секретаріат підготував і
поширив серед країн-учасниць перелік нетарифних бар‘єрів – п‘ять томів, які
містять детальні відомості про нетарифні обмеження. У 1983 р. рішенням
міністерської сесії ГАТТ було створено групу щодо нетарифних обмежень, яка
чимало зробила напередодні Уругвайського раунду. Нині рішення щодо
багатьох видів нетарифних бар‘єрів – предмет багатосторонніх переговорів,
деякі з них можна вважати так званою ―сірою зоною‖, яка не регулюється
жодними угодами. Усе це створює серйозні проблеми для експортерів. Відтак
класифікація нетарифних бар‘єрів – складне завдання.
Головною проблемою є визначити, які засоби слід відносити до
нетарифних. У загальному випадку до нетарифних бар‘єрів відносять всі
заходи, що не складають зміст тарифних обмежень. За характером нетарифні
заходи можна поділити на: кількісні, приховані, фінансові, неекономічні.
До першої групи – кількісні нетарифні заходи, відносяться:
– кількісні та подібні специфічні обмеження;
–

нетарифні зобов‘язання та пов‘язана з ними політика, що впливає на

імпорт;
–

державна участь у торгівлі, обмежувальна ділова практика і

загальнодержавна політика;
–

митні процедури і практика їх застосування;

–

технічні бар‘єри.

Другу групу складають приховані бар‘єри, які виникають з:
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– адміністративних процедур та неопублікованих нормативно-розпорядчих
документів;
–ринкової структури;
–політики і практики дій органів державної влади, соціальних та
культурних установ.
Особливістю нетарифних методів є те, що вони більшою мірою обумовлені
національними політиками, менше піддаються наддержавному регулюванню,
переважно є двосторонніми і мають нижчу ступінь транспарентності.
Найбільш розповсюджені в даний час нетарифні обмеження включають
заходи:
– кількісні обмеження й адміністративні заходи: імпортні квоти, експортні
обмеження,

ліцензування,

добровільні

обмеження

експорту,

валютні

обмеження і заходи валютного і фінансового контролю, заборони, внутрішні
вимоги про обов'язкове використання національних товарів при виробництві
готової продукції;
– обмежувальна практика на рівні органів державного управління;
– субсидії й інші дотації експортерам, система держзамовлень, а також
дискримінаційна

податкова,

фінансова,

валютна

політика

та

політика

регулювання платіжних балансів і валютних курсів, що створює переваги для
окремих потоків торгівлі чи гальмує їх;
– митні процедури і формальності в тому випадку, коли вони перевищують
нормальні і загальноприйняті норми, що перетворює їх у додатковий бар'єр у
торгівлі, зокрема ускладнена процедура митної оцінки, нечітка система митної
класифікації, які затримують митне оформлення чи дають можливість
тлумачити і застосовувати їх довільно;
– технічні бар'єри в торгівлі: санітарно-ветеринарні норми і стандарти в
тих випадках, коли вони утрудняють експорт чи імпорт товарів або
безпосередньо дискримінують іноземні товари, промислові стандарти і вимоги
безпеки, вимоги до упакування і маркування товарів, включаючи торгові знаки,
екологічні норми і вимоги.
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Група кількісних обмежень охоплює як товарний імпорт, так і пов‘язані з
ним фінансові, юридичні, дозвільні проблеми. Найважливіші серед них:
– імпортні квоти (контингенти), мета яких обмеження кількості або обсягу
імпорту специфічних товарів на певний період на глобальних, селективних та
двохсторонніх засадах;
– експортні обмеження, мета застосування яких аналогічна (прикладом
може бути тимчасове призупинення у серпні 2000 р. віце-прем‘єром Кабінету
Міністрів України реєстрації і митного оформлення контрактів на експорт
чорних і кольорових металів, а також Закон України від 5 травня 1999 р. ―Про
металобрухт‖, яким запроваджені квоти на експорт брухту чорних металів і
повна заборона кольорових);
– ліцензування як система забезпечення квотування дискримінації або
вирішення статистичних завдань;
–

добровільне обмеження експорту, запроваджене країною-імпортером

під її тиском, але кероване країною-експортером;
–

заборони відносно імпорту товарів і країн походження і призначені

підтверджувальні ембарго;
–

дискримінаційні двосторонні угоди щодо окремих товарів і країн,

включаючи преференційні угоди з джерел постачання;
–

компенсаційні угоди на міждержавному рівні, включаючи прямий

товарообмін;
–

вимоги застосування національних складників, комплектуючих у

певних пропорціях при виготовленні готової продукції;
–

валютний контроль, фінансові обмеження, застосування елементів

ліцензування, різних валютних курсів для різних видів операцій. партнерів,
країн.
Група нетарифних зобов‘язань та пов‘язаної з ними політики включає:
–

попередні депозитні умови у формі попередньої оплати певної

пропорції імпорту (що знайшло широке застосування у нашій країні, у тому
числі для товарообмінних операцій);
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–

антидемпінгові мита на імпорт за цінами, нижчими від витрат;

встановлення мінімальних цін імпорту або компенсаційних зборів для
субсидованих

товарів

(для

прикладу,

Закони

України

―Про

захист

національного виробника від демпінгового імпорту‖ від 22 грудня 1998р. №
330-ХІV, яким дозволено застосування спеціальних заходів щодо імпорту, якщо
його

зростання

загрожує

―заподіянням

значної

шкоди

національному

товаровиробнику‖; ―Про захист національного виробника від субсидованого
імпорту‖ від 22 грудня 1998р. № 331-ХІV; ―Про застосування спеціальних
заходів щодо імпорту в Україну‖ від 22 грудня 1998р. № 332-ХІV, якими
передбачена мінімальна митна вартість на певні групи товарів; фактичне
скасування цієї вимоги передбачене Постановою Кабінету Міністрів України
―Про внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України з питань
встановлення мінімальної митної вартості на товари легкої промисловості та
сільськогосподарську продукцію‖ від 23 липня 1999 р. № 1387, яка стосується
зернових, круп, борошна, фруктів, м‘яса, вершкового масла тощо, а також
пальт, плащів, курток, деяких видів товарів, зокрема кави, шоколаду);
– застосування непрямих прикордонних податків для імпорту і звільнення
від них експорту.
Широкою сферою впливу залишається державна участь у торгівлі,
обмежувальна ділова практика та загальнодержавна політика, яка включає:
– прямі та непрямі субсидії для експорту та імпорту, включаючи
преференції з податків, кредитні та двосторонні пов‘язані програми допомоги
(прикладом є постанова Кабінету Міністрів України ―Про перелік підприємств
гірничо-металургійного

комплексу,

які

беруть

участь

в

економічному

експерименті‖ від 1 жовтня 1999 р. № 2105, якою передбачені податкові пільги
для металургійної промисловості);
– державна політика з закупівель з диференціацією цін та тендерних умов
для національних і зарубіжних виробників;
– державна торгівля, монополія, включаючи дискримінаційні транспортні
угоди;
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– промислова та регіональна політика, спрямована на підтримку окремих
секторів, територій (політика створення спеціальних економічних зон (СЕЗ) і
територій пріоритетного розвитку (ТПР) в Україні);
– державне

фінансування

науково-дослідних

та

дослідно-

конструкторських робіт, політика щодо інновацій та інтелектуальної власності
(широко

застосовується

у

розвинених

країнах,

зокрема

в

США,

з

дискримінацією участі фірми з іноземним капіталом);
– національна податкова політика та система соціального страхування;
– макроекономічна політика, залучення іноземних інвестицій, політика
розвитку конкуренції, антикорупційні заходи, імміграційна політика тощо.
Спеціальним напрямом нетарифних обмежень є митні процедури та
практика їх застосування, яка включає: використання спеціальних заходів з цих
рахунків-фактур або цін угод для зборів з тарифів; запровадження спеціальних
національних методів митної класифікації (для прикладу, Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)); процедур
митного ―очищення‖, включаючи документування, інспектування.
Окрему групу формалізованих обмежень складають технічні бар‘єри, які
стосуються: охорони здоров‘я, стандартів якості; стандартів безпеки і
промислових стандартів; упакування, етикетування, торгового маркування;
реклами та засобів масової інформації.
До неформалізованих обмежень (з певною умовністю, тому що вони
відображені у відповідних документах) відносяться державне регулювання та
політика, процедури управління. Менш формалізовані ринкова структура,
рівень монополізації, особливо вплив природних монополій. Істотний вплив на
імпорт можуть здійснювати організаційні фактори, пов‘язані з: впливом
децентралізації управління і відповідної державної і регіональної політики на
рівні штатів, земель, округів, провінцій та впливом соціальних та культурних
умов маркетингового середовища (спірним є розглядати це як нетарифні
бар‘єри).
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Отже, у даний час нетарифні обмеження зовнішньої торгівлі поширені і
застосовуються у всіх країнах світу. Ставлення до них урядів, експортерів та
імпортерів у різних країнах неоднозначне. Однак жодна країна світу цілком не
відмовилася від їхнього застосування і не ставить цього завдання на найближче
майбутнє.
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Визначено актуальність проблеми проведення експертизи якості нових видів
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Представлено методику проведення експертизи якості макаронів вітчизняного
виробництва, що експортуються.
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Постійний розвиток суспільства, зміна умов навколишнього середовища,
підвищення розумових, фізичних та психологічно-емоційних навантажень
вимагають сучасного підходу до створення продуктів нового покоління –
підвищеної харчової та біологічної цінності, що мають збалансований склад
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основних нутрієнтів і характеризуються комплексом корисних властивостей.
Формування асортименту з якісно новим підходом до харчових продуктів, що
здатні задовольняти фізіологічні потреби людини в життєво необхідних
нутрієнтах, сприяти нормалізації імунного статусу, метаболічних процесів є
важливим фактором в забезпеченні організації повноцінного харчування як
визначальної передумови покращення здоров‘я нації.
Макаронні

вироби

–

найбільш

популярні

продукти

харчування,

виготовлені з пшеничного борошна і води з використанням добавок чи без них.
Вони характеризуються високою харчовою цінністю і мають переваги перед
іншими

продуктами

харчування:

тривале

зберігання

та

швидкість

приготування. Вони належать до числа традиційних і улюблених продуктів
харчового раціону людини. тому одним із важливих і актуальних завдань
макаронної промисловості є створення виробів, збагачених цінними добавками.
Дослідженню

споживних

властивостей

макаронних

виробів

із

застосуванням нетрадиційної сировини присвячені роботи Н.Г. Салухіної, І.М.
Задорожнього, В.Д. Камінського, Н.П. Козьминої та інших науковців.
Якість та харчова цінність макаронних виробів обумовлена якістю
борошна, збагачувачів і характеризується хімічним складом, засвоюванням та
біологічною цінністю білків, енергетичною цінністю і органолептичними
властивостями, які формуються у процесі виробництва і можуть змінюватись
залежно від умов та терміну зберігання.
В Україні проводиться значна робота з вдосконалення асортименту
макаронних виробів профілактичного призначення з метою підвищення захисту
організму та зниження впливу шкідливих факторів навколишнього середовища.
Цьому сприяє використання нетрадиційної сировини і добавок, які містять
біологічно активні речовини. Останнім часом серед біологічно активних
речовин важливого значення надають природним антиоксидантам, зокрема
бета-каротину.

Також

особливо

поширено

стали

використовуватися

у

виробництві макаронів рослинні добавки, що дозволяє збагатити вітамінний
склад виробів.
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Таким чином, з вищесказаного можна зробити висновок, що макаронні
вироби є важливим продуктом харчування і розробка нових видів, а особливо
лікувально-профілактичного напряму має велике соціальне та економічне
значення і є важливою статтею експорту харчових продуктів.
У 2013 році експорт макаронних виробів переважав над імпортом і склав
15,6 тис. тонн, у 2014 році за січень-жовтень було відвантажено за межі
України біля 10 тис. тонн (табл. 1). Основними країнами експорту макаронних
виробів були Молдова, Білорусія та інші країни колишнього СРСР [1].
Таблиця 1
Імпорт та експорт макаронних виробів в Україні у 2010-2014 рр.,
тис. тонн
Рік

Показник
Імпорт
Експорт

2010
17,5
11,9

2011
21,7
14,4

2012
20,3
15,4

2013
13,8
15,6

2014 (січень-жовтень)
13,6
10,0

Отже, метою роботи є проведення товарознавчої експертизи нових видів
макаронних виробів з використанням нетрадиційної сировини при їх митному
оформленні.
Вітчизняна макаронна промисловість виготовляє та експортує крім
традиційних видів нові макаронні вироби із додаванням горохового борошна та
зеленого консервованого горошку [2].
Технологічна схема виробництва макаронних виробів з додаванням
горохового борошна та горохового пюре не відрізняється від традиційної і
складається з наступних етапів: заміс тіста з добавками, формування та сушіння
напівфабрикатів. В якості основної сировини застосовується борошно
пшеничне вищого ґатунку.
Для підтвердження якості макаронних виробів що експортуються, ми
провели експертне випробовування органолептичних та фізико-хімічних
показників якості контрольного зразка, а саме локшини Класична та нових
видів локшин Сонечко (дослід 1) та Горошинка (дослід 2) [3].
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Для визначення вологості із середньої проби ми відібрали 50 макаронних
виробів і перемололи їх на лабораторному млині до повного проходу
розмелених макаронних виробів через сито з отворами діаметром 1 мм.
З просіяних і подрібнених макаронних виробів ми відібрали дві наважки
масою 5,0 г в попередньо просушені і зважені металеві чашечки з кришками.
Зважені наважки в відкритих чашечках з кришками під дном помістили в
сушильну шафу типу ЭШ-1 і висушили протягом 40 хв. при температурі 130 С.
Після висушування чашечки вийняли з шафи, накрили кришками і охолодили в
ексикаторі для охолодження протягом 20 хв., після чого ще на 10 хв.
відправили в сушильну шафу, коли наважка охолоне її знову зважили і
обробили результати за допомогою формули:
(1)
В першу чергу ми визначали вологість локшини Класична і отримали
наступний результат.

Далі ми визначили вологість локшини Сонечко:

Визначивши вологість локшини Горошинка, ми отримали наступні
результати:
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Після визначення вологості ми також визначили кислотність. Для цього
просіяні макаронні вироби ще раз пересіяли на шовковому ситі №27. Із
залишку на ситі відібрали дві проби масою 5,0 г, пересипали в колби місткістю
100 см3 у яких уже налито 30 см3 дистильованої води. Далі струсили протягом 3
хв. Частинки з стінок колби змили дистильованою водою і додали 5 капель
фенолфталеїну і титрували водяним розчином калію до появи рожевого
забарвлення, яке через хвилину зникло. Далі кислотність ми визначили за
формулою:

..........................................................................................(2)
Визначення кислотності локшини Класична:

Визначивши кислотність локшини Сонечко, ми отримали наступні
результати:

Кислотність локшини Горошинка:

Виготовлену локшину ми порівняли з класичною за органолептичними та
фізико-хімічними показниками. Результати занесені до табл. 2, 3.
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Таблиця 2
Експертне дослідження якості нових видів локшини за
органолептичними показниками
Назва показника
Колір
Стан поверхні
Виріб на зламі
Форма
Смак
Запах
Стан виробів після
варіння

Характеристика макаронних виробів
Контроль
Дослід 1
Дослід 2
білий з кремовим
жовтий
кремовий з
відтінком
зеленуватим
відтінком
гладенька
гладенька
гладенька
скловидний
скловидний
скловидний
стрічкоподібні
стрічкоподібні
стрічкоподібні
властивий даному
з ледь відчутним
з ледь відчутним
виду виробів
присмаком гороху присмаком гороху
властивий
ледь відчутний
властивий
макаронним
запах гороху
макаронним
виробам
виробам
вироби не
вироби не
вироби не
злипаються між
злипаються між
злипаються між
собою
собою
собою

Таблиця 3
Дослідження якості нових видів локшини за фізико-хімічними
показниками
Назва показника
Вологість,%
Кислотність, град.
Зольність,%
Міцність макаронів, не менше,
при діаметрі, мм – від 3,0 до
3,4
Масова частка лому, %, не
більше
Масова частка деформованих
виробів,%, не більше
Масова частка крихт, %, не
більше
Металомагнітні домішки, мг
на 1 кг продукту
Наявність зараження
шкідниками

Характеристика макаронних виробів
Контроль
Дослід 1
Дослід 2
9,2
8,5
8,5
1,4
1,65
1,8
0,3
0,3
0,34
1,5
1,8
1,7

2,8

2,7

3,3

1,0

1,0

1,1

0,95

0,95

1,01

не виявлено

не виявлено

не виявлено

не виявлено

не виявлено

не виявлено

Отже, можна зробити висновок, що за органолептичними показниками
колір досліду 1 став жовтим, а досліду 2 – кремовим з зеленуватим відтінком,
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колір контрольного зразка білий з кремуватим відтінком. Запах та смак також
змінилися, у досліді 1 та 2 відчувається незначний присмак та запах гороху.
Запах контрольного зразка властивий макаронним виробам. Форма усіх виробів
притаманна даним видам макаронів, без викривлень. Після варіння вироби не
втрачають свою форму.
За даними таблиці можна зробити висновок, що вологість усіх зразків не
перевищує встановленої норми, тобто 13%, кислотність також становить не
вище 4 град. Міцність досліду 1 та 2 краща ніж у контрольному зразку.
Найбільшу кількість лому виявлено у досліді 2, а найменше у досліді 1, але
масова частка лому не перевищує встановлену норму. Масова частка
деформованих виробів також не перевищує встановлені норми та нами не
виявлені вироби, які мали не властиву для даних видів макаронів форму. Крихт
у дослідних виробах майже не виявлено. Металодомішки та наявність
шкідників хлібних запасів у всіх трьох зразків не виявлено.
В загальному, можна зробити висновок, що отримані макаронні вироби
мають гарні варильні властивості, органолептичні та фізико-хімічні показники,
які відповідають вимогам нормативно-технічної документації. Але вироби
мають не звичайний для макаронів колір та специфічний смак та запах. Проте у
розроблених нами виробів збагатився хімічний, амінокислотний та мінеральний
склад, збільшився вміст вітамінів. Тому споживачам потрібно надати повну
інформацію про нові види макаронів, провести дегустацію нового продукту, та
інші можливі заходи, які б змінили думку покупців та збільшили реалізацію
макаронних виробів.
З урахуванням коефіцієнта вагомості ми розробили шкалу балової оцінки
якості макаронних виробів, яка дає можливість провести порівняльну оцінку
якості виробів, споживчих властивостей і зміни якості протягом зберігання.
Загальна балова оцінка дорівнює 100: зовнішній вигляд – 25; колір – 15;
запах – 10; смак – 25; варильна вода – 10; консистенція – 15. за якістю
макаронні вироби поділяються на чотири групи: дуже хороші, хороші,
задовільні і незадовільні.
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За якістю макаронні вироби можна поділити на чотири групи: дуже
хороші, хороші, задовільні і незадовільні.
В табл. 4. наведена розроблена нами оціночна шкала рівня якості
макаронних виробів.
Таблиця 4
Оціночна шкала якості макаронних виробів

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

після

Максимальна оцінка

1. Стан поверхні
2.Колір
3.Запах
4.Смак
5.Форма
6.Стан
виробів
варіння
Разом:

5
3
2
5
3
2

25
15
10
25
10
15

25
15
10
25
10

23
12
8
23
8

20
9
6
20
6

18
6
4
18
4

15

12

9

6

20

100

100

87

73

58

Коефіцієнт
вагомості

Показник

Оціночна шкала рівня якості, бали

Під час проведення органолептичної оцінки якості макаронних виробів ми
розробили таблицю словесної характеристики якості продукту (табл. 5).
Таблиця 5
Показники якості і словесна характеристика якості макаронних
виробів
Показники якості
1
Стан
поверхні

Бали

Характеристика якості

2
25
23

3
Вироби рівні, без викривлень та шорсткості, без лому та домішок.
Вироби рівні, без викривлень, допускається незначна шорсткість,
без лому та домішок.
Вироби рівні, допускається незначна шорсткість, мінімальна
кількість лому та домішок
Вироби з викривленнями, шорсткі, присутній лом та домішки
Однотонний з кремовим або жовтуватим відтінком, відповідно до
сорту борошна, без слідів неперемісу
Однотонний з жовтуватим відтінком, допускаються незначні
сліди неперемісу
Однотонний відтінок, присутні сліди неперемісу
Не однотонний відтінок, із слідами неперемісу

20
Колір

18
15
12
9
6
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Продовження табл. 5
1
Запах

Смак

2
10
8
6
4
25
23
20
18

Форма

10
8
6
4

Стан
виробів
після
варіння

15
12
9
6

3
Яскраво виражений та властивий даному виду виробів
Властивий даному виду виробів, без сторонніх запахів
Властивий даному виду виробів, з ледь відчутним стороннім
запахом
Властивий даному виду виробів, з відчутним стороннім запахом
Яскраво виражений та властивий даному виду виробів.
Властивий даному виду виробів, не має гіркого, кислого або
стороннього присмаку, плісняви.
Властивий даному виду виробів, незначний гіркий, кислий або
сторонній присмак.
Властивий даному виду виробів, виражений гіркий, кислий або
сторонній присмак, пліснява.
Стрічкоподібна, властива даному виду виробів
Стрічкоподібна, властива даному виду виробів, допускаються
незначні викривлення
Стрічкоподібна, властива даному виду виробів з незначними
викривленнями
Стрічкоподібна, властива даному виду виробів з вигинами та
викривленнями
Після варіння вироби не втрачають форму, не злипаються та не
утворюють грудок.
Після варіння не втрачають форму і допускається незначне
склеювання між собою
Після варіння присутня незначна деформація виробів, котрі
склеюються між собою
Після варіння повністю втрачають форму, склеюються між собою

Для підтвердження покращення якості розроблених нами макаронних
виробів ми розробили дегустаційні листи та залучили для проведення
дегустації працівників відділу експертизи продуктів харчування. Результати
дегустації дозволяють зробити висновок, що органолептичні показники
макаронних виробів покращилися і є високої якості.
Результати дегустації контрольного зразка та досліду 1 і 2 занесені до
табл. 6.
К = 22,6 + 13 + 8,4 + 22,4 + 8,2 + 12,4 = 87;
Д 1 = 23,4 + 12 + 7,6 + 21,2 + 8,6 + 13,4 = 86;
Д 2 = 23,2 + 11,2 + 8,4 + 20,8 + 8,8 + 13,6 = 86.
За результатами проведеної дегустації контрольний зразок отримав 87
балів, дослід 1 та дослід 2 – 86 балів.
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Таблиця 6
Результати дегустаційної оцінки якості нових видів локшини у
порівнянні з локшиною Класична
Номер
експерта
1

Перший

Другий

Третій

Четвертий

П‘ятий

2

3

4

5

6

Загальний
бал:
7

Контроль
Дослід 1
Дослід 2

22
23
23

24
24
24

22
23
23

23
23
23

22,6
23,4
23,2

Контроль
Дослід 1
Дослід 2

13
12
11

12
11
10

13
13
12

14
12
11

13
12
11,2

Контроль
Дослід 1
Дослід 2

9
8
8

8
7
8

8
8
9

9
7
9

8,4
7,4
8,4

Контроль
Дослід 1
Дослід 2

21
21
20
2

23
20
20
3

Стан поверхні:
22
24
23
Колір:
13
12
12
Запах:
8
7
8
Смак:
23
22
22
4

22
21
21
5

23
22
21
6

22,4
21,2
20,8
7

Контроль
Дослід 1
Дослід 2

8

8

Форма:
9

8

8

8,2

10
10

8
8

9
9

8,6
8,8

Контроль
Дослід 1
Дослід 2

13
14
14

12
14
14

12,4
13,4
13,6

8
8
8
9
Стан виробів після варіння:
12
12
13
13
13
13
13
13
14

Отже, можна зробити висновок, що всі три зразки отримали оцінку добре,
мають належну якість і можуть підлягати митному оформленню для
відвантаження за межі України.
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України
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Курцева // Хранение и переработка зерна. – 2007. – №7. – С.54-55.
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производства макаронных изделий / Т. Шнейдер // Хлібопекарська і
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Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ВЕРШКОВОГО МАСЛА
В УКРАЇНІ
Стаття присвячена актуальним питанням розвитку ринку вершкового масла в
Україні. Розглянуто стан виробництва та проаналізовано експорт/імпорт
вершкового масла. Надані рекомендації щодо вирішення нагальних проблем.
Ключові слова: вершкове масло, ринок, обсяги виробництва, експорт, імпорт,
маслоробна галузь.
Молокопереробна галузь посідає одне з важливих місць в економіці будьякої країни й відіграє роль в забезпеченні населення соціально-значущими
продуктами. Українська молокопереробна галузь перебуває на етапі виходу зі
стану стагнації, поступово рухаючись вперед. Відновлюються докризові об‘єми
виробництва, розширюється асортимент та збільшується експорт деяких
продуктів. Все це відбувається, зокрема, і в маслоробній галузі, яка за останнє
десятиріччя пережила злети і падіння.
Дати характеристику стану ринку вершкового масла, проаналізувати
виробництво та показники експорту/імпорту вершкового масла в Україні.
Розглянути подальші перспективи розвитку ринку та надати рекомендації щодо
вирішення нагальних проблем.
Аналіз стану виробництва вершкового масла в Україні свідчить про те, що
дана галузь знаходилася на виході із застою, який був спричинений
економічною кризою 2008 року. Показники об‘ємів виробництва досягли
докризового рівня. Згідно з даними Державного комітету статистики України
(рис. 1) найбільше вершкового масла в країні вироблялось в 2005 році (120 тис.
т), після чого відбувся спад виробництва.
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Рис. 1. Виробництво вершкового масла в Україні, тис. т
Найнижчих показників виробництва галузь досягла у 2009 році
(74,7 тис. т), у зв‘язку з фінансовою кризою 2008 року, внаслідок чого
відбулося:
- зниження купівельної спроможності населення та зменшення попиту
внутрішнього ринку на молоко та молочну продукцію (в т.ч. вершкове масло);
- подорожчання сировини, яке спровокувало виробників переорієнтувати
власні технологічні потужності на виробництво спредів – більш економічно
вигідних;
- зниження конкурентоспроможності вітчизняних товарів в порівнянні з
іноземними;
- зменшення експорту нашої продукції та відповідно збільшення імпорту
закордонної [3].
Крім вищеназваних причин зниження обсягів виробництва масла можна
додати ще декілька, так званих факторів внутрішнього середовища:
- демографічні причини, які обумовлюють швидке скорочення поголів‘я в
господарствах населення (зменшення частки сільського населення);
- низька ефективність молочного скотарства;
- недостатня підтримка з боку держави.
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Починаючи з 2010 року маслоробна галузь країни стала поступово
відновлювати докризові об‘єми виробництва – з 79,5 тис. т у 2010 р. до 114,5
тис. т у 2014 р., така тенденція пояснюється наступним:
- відбулося сповільнення скорочення виробництва молока, в зв‘язку з
підвищенням

продуктивності

худоби,

не

зважаючи

на

зменшення

її

чисельності;
- більшість українських підприємств розпочали технічне переозброєння
власних потужностей;
- виваженою фінансовою підтримкою домогосподарств населення;
- поступовим

збільшенням

купівельної

спроможності

населення

і

збільшенням попиту на якісну та натуральну продукцію.
У відповідності з даними Держкомітету статистики України виробництво
масла вершкового у січні 2015 року (рис. 2) збільшилось на 1,08 % і становило
6,52 тис. т в порівнянні з січнем 2014 р., де виробництво складало 6,45 тис. т, та
на 30% в порівнянні з січнем 2013 року (5,02 тис. т) [1].
Проаналізувавши дані з обсягів виробництва масла по областях України
(табл. 1) можна зробити висновок, що лідерські позиції по виробництву даного
продукту займають такі області, як Вінницька, Полтавська, Хмельницька та
Житомирська, які незважаючи на кризу змогли утримати лідерські позиції та
поступово вийти, а подекуди й збільшити докризові обсяги виробництва.

Рис. 2. Динаміка виробництва вершкового масла за січень 2012-2015
років
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Таблиця 1
Виробництво вершкового масла за регіонами, т.
Рік

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2

3

4

5

6

7

8

9

Україна

99500

83989

73901

79030

76235

88204

92811

114497

АР Крим

1915

1477

1023

986

1120

1161

1374

–

Вінницька

10624

11558

9493

9887

10907

13645

16268

27249

Волинська
Дніпропетровська
Донецька

5307

4472

2234

1352

*

*

**

*

2541

1954

1563

1798

1939

2984

3409

2967

2171

1516

1501

1752

1095

1261

1558

*

Житомирська

9239

7525

6814

6260

6309

6441

6392

7759

Закарпатська

*

*

*

*

*

*

*

*

Запорізька
ІваноФранківська
Київська

3650

2802

3695

5080

2344

4111

2211

3032

710

435

**

923

1281

1013

1053

716

3583

3616

4069

3990

3934

4902

4629

4624

Луганська

3292

2595

2074

1821

1952

1425

1210

*

Львівська

2301

2340

2477

3158

2423

3138

**

2222

Миколаївська

3747

3922

2579

3129

3116

4412

3963

4018

Одеська

2503

1699

2295

1618

659

927

929

1070

Полтавська

5383

4757

3690

4857

7345

10650

14435

20997

Рівненська

1990

1790

1552

1525

1757

2056

1528

2035

Сумська

6633

5351

4651

4430

4233

4368

3877

5998

Тернопільська

5725

4577

3180

3370

3924

4744

4078

4151

Харківська

3439

2500

3307

3342

3131

3488

3631

3651

Херсонська

1195

1033

1010

1202

1303

1165

1128

1239

Хмельницька

10713

8371

8212

8765

8711

7857

10051

8530

Черкаська

4253

3363

3229

3667

3497

3042

5171

6657

*

*

*

*

*

*

*

*

Регіон
1

області

Чернівецька

Чернігівська
7771
5810
4624
5615
4289
4774
3482
3689
* – інформація конфіденційна згідно із ЗУ «Про державну статистику»
** – дані вилучені з метою забезпечення виконання ЗУ «Про державну статистику» щодо
конфіденційності.
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Найнижчим цей показник є в Івано-Франківській, Одеській та Херсонській
областях, що пов‘язано з дещо іншою промисловою спеціалізацією цих регіонів
[5].
За останні роки обсяги експорту-імпорту масла в Україні (табл. 2) значно
змінились. Обсяг експорту у 2014 році становив 5276,8 т і проти 2013 року
збільшився на 163%, але в порівняні з докризовим 2006 р. він зменшився на
52%. Обсяг імпорту в 2014 році склав 6698,9 т і проти 2013 року зменшився на
16%, а в порівняні з 2006 р. виріс у 223 рази [6].
Таблиця 2
Обсяги експорту та імпорту вершкового масла
Рік
1
2006
Країни СНД
Інші країни світу
2007
Країни СНД
Інші країни світу
2008
Країни СНД
Інші країни світу
2009
1
Країни СНД
Інші країни світу
2010
Країни СНД
Інші країни світу
2011
Країни СНД
Інші країни світу
2012
Країни СНД
Інші країни світу
2013
Країни СНД
Інші країни світу
2014
Країни СНД
Інші країни світу

Експорт
кількість, т
тис. дол. США
2
3
10932,00
20569,24
10871,00
20458,95
61,00
110,29
3365,0
9395,4
3300,0
9192,9
65,0
202,5
5033,0
16458,0
4338,0
14331,1
695,0
2126,9
647,0
1982,4
2
621,0
26,0
438,0
435,0
3,0
1161,0
1149,4
11,6
469,0
438,0
31,0
3232,0
3135,0
97,0
5276,8
4164,6
1112,2

3
1924,7
57,7
1925,0
1890,4
34,5
5460,1
5386,5
73,6
1941,7
1813,3
128,4
18754,1
18349,7
404,4
20260,7
16432,0
3828,7
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Імпорт
кількість, т тис. дол. США
4
5
30,00
92,74
12,00
21,70
18,00
71,04
587,0
1385,6
546,0
1206,0
41,0
179,5
469,0
1610,1
400,0
1238,4
69,0
371,7
6106,0
17997,5
4
4833,0
1273,0
3353,0
1018,0
2335,0
2672,0
279,0
2393,0
4919,0
425,0
4494,0
7989,0
824,0
7165,0
6698,1
191,7
6506,4

5
13757,6
4239,9
16421,7
5059,7
11362,0
13297,3
1470,3
11827,0
21529,1
2167,5
19361,6
36520,5
5239,0
31281,5
29945,8
1422,9
28522,9

Проаналізувавши динаміку експорту за періоди 2006-2014 років (рис. 3),
бачимо, що після кризи показник різко зменшився й довго не відновлювався
протягом наступного чотириріччя, причиною такого явища стала «молочна
війна» з Росією 2012-го року. З настанням 2013 року експорт даного продукту
почав зростати, і вже у 2014 році було досягнуто рівня у 5 тис. т.
Щодо імпорту, то у 2009 році відбувся різкий скачок, пов'язаний з тим, що
вітчизняні виробники почали менше направляти продукції на ринок і
притримувати її для своїх потреб, що спричинило нехватку масла на
внутрішньому ринку. В період 2011-2013 років імпорт почав знову зростати
через нестачу натурального масла на внутрішньому ринку. В попередньому
році цей показник зменшився на 16% у порівнянні з 2013 роком завдяки
зростанню об‘ємів власного виробництва масла.
Загальний аналіз структури експорту/імпорту дав нам такі результати:
найбільші експортні поставки масла в 2014 році (рис. 4) були здійснені в країни
СНД, а саме в Росію (1460 т), Казахстан (1005 т), Вірменію (656 т), Білорусь
(595 т), а також Грузію (581 т). Найбільшими ж країнами-імпортерами масла
(рис. 5) є: США (3201 т) та Нова Зеландія (2559 т), з країн СНД – Білорусь (143
т), з країн ЄС – Франція (571 т), Німеччина й Фінляндія (73 і 70 т відповідно).

Рис. 3. Динаміка обсягів експорту/імпорту вершкового масла в Україні за
2006-2014 роки
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Рис. 4. Структура експорту вершкового масла за країнами у 2014 році
В країни СНД масло вершкове переважно експортується (рис. 6),
маслоробна промисловість оговталась від «молочної війни» з Росією та почала
відновлення докризових об‘ємів поставок та пошук нових ринків збуту.

Рис. 5. Структура імпорту вершкового масла за країнами у 2014 році
Найбільшими країнами-експортерами вершкового масла у 2014 році були
Росія (35,06% від загального експорту країн СНД), Казахстан (24,13%) і
Білорусь (14,29%). З країн СНД наша країна майже не імпортує вершкового
масла,

відчутний

скачок

імпорту

стався

лиш

у

2009

році,

через

переорієнтування більшості вітчизняних підприємств на виробництво спредів
та небажання інших вітчизняних виробників масла випускати продукцію на
зовнішній ринок, через що в державі утворилась нестача масла і близько 4,8
тис. т було закуплено у Білорусі.

271

Рис. 6. Динаміка обсягів експорту/імпорту вершкового масла в країни СНД
Дослідивши динаміку експорту/імпорту вершкового масла в інші країни
(рис. 7), варто зазначити, що з цих країн світу Україна переважно імпортує
вершкове масло. В період 2011-2013 років імпорт масла невпинно зростав, що
свідчило про нестачу масла на внутрішньому ринку. В 2014 році цей показник
впав, поставки з таких країн як Франція зменшились в двічі, а з Німеччини в 4
рази. Найбільші країни-імпортери – США (49,2%), Нова Зеландія (39,3%) та
Франція (8,8%). Обсяги експорту масла в минулому році зросли майже в 12
разів в порівнянні з 2013 роком – Україна відкрила для себе нові ринки –
Грузію, Сирію, Канаду.

Рис. 7. Динаміка обсягів експорту/імпорту вершкового масла в інші
країни світу
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Отже, українська маслоробна галузь має дещо примарні та розмиті
перспективи подальшого розвитку. Рівень виробництва вітчизняного масла
вийшов на докризові об‘єми. Галузь поволі позбувається залежності від Росії
(експорт за 2014 рік зменшився на 37% в порівняні з 2013 роком), знайдено нові
ринки збуту – Білорусь, Грузія, Сирія, Канада, проте:
-

існує сировинний дефіцит, високі закупівельні ціни на молоко;

-

державна підтримка маслоробних підприємств (та й всієї молочної

галузі) є слабкою й маловідчутною (знижені дотації та низькі фінансові
вливання в галузь);
-

кожного року низка підприємств закривається, а інші через

подорожчання сировини – нарощують випуск спредів, більш дешевших та
економічно вигідних;
-

відношення експорту до імпорту можна охарактеризувати фразою:

«На Захід – струмочок, звідти – ріка», тобто сальдо експорту/імпорту є
негативним, ми досі залишаємось нетто-імпортерами;
-

шлях на європейські ринки гальмується тривалим реформуванням

сфери ветеринарного контролю, тому поки що маємо задовольнятися ринками
Росії, Казахстану, Вірменії та Білорусії.
-

зростання

спроможності

інфляції

населення,

в

що

країні
в

провокує

подальшому

зниження

позначиться

купівельної
на

доходах

підприємств [5].
Таким чином існує достатньо проблем, для вирішення яких можна
використати наступні кроки:
-

гармонізація санітарних та фітосанітарних норм з європейськими;

-

початок співпраці між державою та виробниками;

-

встановлення помірних закупівельних цін на сировину;

-

подальший

пошук

нових

торговельних

залежності від російського ринку.
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партнерів,

зменшення
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ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ КАРАМЕЛІ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ
Статтю присвячено питанню проведення експертизи якості карамелі різних
виробників. Розглянуто та проаналізовано процес проведення експертизи
якості за органолептичними та фізико-хімічними показниками, а також види
фальсифікації карамелі.
Ключові слова: карамель, експертиза якості, ідентифікація, показники якості,
види фальсифікації
Серед цукристих кондитерських виробів великим попитом у споживачів
всіх

вікових

категорій,

особливо

дітей,

користується

карамель,

яка

відрізняється високим вмістом цукру, значною енергетичною цінністю та
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тривалим терміном зберігання, порівняно низькою вартістю. Карамель займає
одне з провідних місць серед інших виробів за обсягом виробництва і
споживання населенням. Однак, технічні умови виготовлення карамелі хоч і
суворо регламентовані, проте залишають виробникам, так би мовити, простір
для фантазії. Тому рівень якості даних кондитерських виробів, що надходять на
ринок для споживачів, залежить в значній мірі від чесності виробників.
Актуальність даних досліджень полягає в тому, що контроль та оцінка
якості карамелі проводяться недостатньо і неналежним чином як у виробничій
сфері, так і в сфері торгівлі.
Метою даної роботи є проведення експертизи якості карамелі різних
виробників. Об‘єктом експертизи було обрано карамель «Рачки» з шоколадногоріховою

начинкою

найбільш

відомих

виробників

ПАТ

«Вінницька

кондитерська фабрика» та ПрАТ «КОНТІ».
Карамель – це вид цукристих кондитерських виробів, який готується на
основі карамельної маси з начинкою або без неї. Основною сировиною для
виробництва карамелі, згідно ДСТУ, є цукор-пісок, патока крохмальна, згущене
молоко, пюре плодове і ягідне консервоване, тому саме ці інгредієнти повинні
бути першими у списку після слова «склад». І, відповідно, чим менше тієї чи
іншої сировини використали для виготовлення солодощів, тим нижче у
переліку компонентів вона має бути зазначена. Харчова цінність карамелі
обумовлена високим вмістом вуглеводів (76-90%), жирів (0,1-10%), білків (0,11,8%), помірним вмістом мінеральних речовин (калію, кальцію, магнію, заліза).
Карамель відрізняється незначною вологістю і містить невелику кількість
клітковини, що обумовлює її високу калорійність і засвоюваність. Асортимент
карамелі дуже широкий і включає більше 400 найменувань. Таке розмаїття
досягається шляхом використання різноманітних начинок, які обумовлюють
оригінальні аромат, смак та колір. Карамель повинна відповідати показникам
якості, наведеним у нормативно-технічних документах.
Експертиза якості карамелі проводиться за органолептичними та фізикохімічними показниками відповідно до ДСТУ 3893-99 «Карамель. Загальні
технічні умови» [2].
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Для проведення оцінки якості карамелі відібрані одиниці транспортної
упаковки розкривають і відбирають точкові проби, перемішують їх і складають
об‘єднану пробу масою не менше 600 г. При відправленні карамелі на
дослідження складається акт відбору проби встановленого зразка.
Так,

органолептична

оцінка

якості

карамелі

включає

визначення

зовнішнього вигляду загортки та виробу, форми виробів, стану поверхні,
структури та консистенції карамельної маси і начинки, кольору, смаку та
запаху.
На першому етапі нами проводились дослідження якості паковання та
марковання і визначалась їх відповідність вимогам нормативної документації.
Нами встановлено, що карамель з шоколадно-горіховою начинкою «Рачки»
упакована в художньо-оформлену етикетку з полімерної плівки.
Упаковка чиста, непошкоджена, містить інформацію про склад продукту
та харчову (енергетичну) цінність, виробника, а також умови та терміни
зберігання. Марковання зразків відповідає вимогам нормативної документації
та Закону України «Про безпечність і якість харчових продуктів».
У зв‘язку з тим, що карамель має високу гігроскопічність, під час
визначення стану загортки ми звертали увагу на герметичність упаковки та
міцність обгортання карамельних корпусів загорткою.
Карамельні вироби мають різну форму, яка повинна бути правильною.
Форму та поверхню виробів розглядали при денному освітленні. Поверхня
виробів була сухою, вироби добре відділялись від обгортки, не мали напливів
карамельної маси.
Ми визначали колір карамельної маси, який залежить від методів її обробки.
Забарвлення карамелі було рівномірне, відповідало виду карамелі.
Було проведено порівняльний аналіз складу карамелі з шоколадногоріховою начинкою «Рачки» виробників ПрАТ «КОНТІ» та ПАТ «Вінницька
кондитерська фабрика» (табл. 1).
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Аналізуючи дані таблиці, бачимо, що карамель ПрАТ «КОНТІ» містить
менше барвників, ніж карамель ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика». При
виготовленні карамелі виробники використовують барвники, які є дозволеними.
Визначення смаку та запаху карамелі проводили органолептично шляхом
випробування. Температура продукту при цьому має бути не нижчою за 18°С і
не вищою за 22°С. Смак та запах карамелі були явно виражені, характерні для її
виду.
Під час проведення фізико-хімічної оцінки якості карамелі визначались
показники масової частки вологи та редукуючих речовин в карамелі, а також
кислотності карамелі.
Таблиця 1
Порівняльний аналіз складу карамелі з шоколадно-горіховою
начинкою «Рачки» виробників ПрАТ «КОНТІ» та ПАТ «Вінницька
кондитерська фабрика»
Показники

Склад

Термін
зберігання,
місяців, не
більше

ПрАТ «КОНТІ»
Цукор білий, патока
крохмальна,
арахіс
смажений, какао терте,
масло
вершкове,
ароматизатор
ідентичний
натуральному
–
ванільний,
барвник
синтетичний
–
кармуазин (Е122).

ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»
Цукор-пісок, шоколадна начинка (30%) (цукорпісок, ядра арахісу смажені терті, какао терте,
маргарин молочний, жир кондитерський,
ароматизатори: «Ваніль», «Арахіс», ідентичні
натуральним; емульгатор соєвий лецитин),
патока крохмальна, сироп інвертний (цукорпісок, регулятори кислотності: молочна
кислота, натрій двовуглекислий), ароматизатор
«Ваніль», ідентичний натуральному, барвники
натуральні: кармін (Е120), екстракт паприки.

6

8

Результати дослідження органолептичних та фізико-хімічних показників
якості карамелі з шоколадно-горіховою начинкою «Рачки» наведені в табл. 2, 3.
Аналізуючи дані табл. 2, бачимо, що показники якості за органолептичною
оцінкою обох зразків відповідають вимогам ДСТУ 3893-99, виявлено, що смак і
запах карамелі ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» є більш повним і
насиченим порівняно з карамеллю ПрАТ «КОНТІ», а також малюнок на поверхні
виробів є чітким, тобто вироби мають чіткі червоні і білі смужки, що чергуються
між собою.
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Таблиця 2
Порівняльна оцінка якості карамелі з шоколадно-горіховою начинкою
«Рачки» різних виробників за органолептичними показниками
Показник
якості
1

Характерна даному виду
виробу без деформації і
перекосу шва, правильна

Форма

Стан
поверхні

Колір

Смак і
запах

Характеристика якості для карамелі
Вимоги за ДСТУ 3893-99
ПАТ «Вінницька
«Карамель. Загальні
ПрАТ «КОНТІ»
кондитерська фабрика»
технічні умови»
2
3
4

Суха, без тріщин, з
чітким малюнком. Не
допускаються відкриті
шви і сліди начинки на
поверхні
Характерний
найменуванню карамелі.
Забарвлення рівномірне
по всій поверхні
Властиві даному
найменуванню карамелі,
без сторонніх присмаків
та запахів

Правильна овальна
форма, без деформацій і
перекосу шва, чітко
відформована

Правильна овальна
форма, без деформацій і
перекосу шва, чітко
відформована

Суха, без тріщин,
вкраплень і задирок, без
прилипання етикетки до
виробу

Суха, без тріщин,
вкраплень і задирок,
без прилипання
етикетки до виробу, з
чітким малюнком

Властивий даному
виробу, рівномірний по
всій поверхні

Властивий даному
виробу, рівномірний по
всій поверхні

Гарно виражені, властиві
даній назві, без
стороннього смаку та
присмаку

Гарно виражені,
властиві даній назві,
без стороннього смаку
та присмаку

Таблиця 3
Порівняльна оцінка якості карамелі з шоколадно-горіховою начинкою
«Рачки» різних виробників за фізико-хімічними показниками

Показник якості

Масова частка вологи,%
Масова частка редукуючих
речовин, %
Кислотність, у градусах

Характеристика якості для карамелі
Вимоги за ДСТУ
ПАТ
3893-99 «Карамель.
ПрАТ
«Вінницька
Загальні технічні
«КОНТІ»
кондитерська
умови»
фабрика»
Не більше 3
2,8
2,9
Не більше 23

23

22,1

Не менше 3

3,4

3,2

Аналізуючи дані табл. 3, бачимо, що за фізико-хімічними показниками
карамель обох виробників відповідає вимогам ДСТУ 3893-99. Вологість карамелі
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виробництва ПрАТ «КОНТІ» є нижчою, ніж у карамелі досліджуваного
підприємства, і становить 2,8%. Однак, карамель ПАТ «Вінницька кондитерська
фабрика» містить менший відсоток редукуючи речовин (22,1%).
Асортиментна

фальсифікація

цукристих

кондитерських

виробів

зустрічається досить рідко, тому що підмінити карамель ірисом або драже
практично неможливо. Щодо карамелі з шоколадно-горіховою начинкою
досліджуваних виробників, то асортиментної фальсифікації не виявлено.
Фальсифікація якості цукристих кондитерських виробів частіше за все
відбувається у процесі їхнього виробництва. Здебільшого така фальсифікація
супроводжується заміною цінних і дорогих компонентів рецептурного складу
менш цінними і більш дешевими компонентами або звичайним зменшенням
цінних компонентів у рецептурі виробів. Так, у ці кондитерські вироби можуть
додавати менше, ніж передбачено рецептурою, цукру, вершкового масла, какаопродуктів, шоколадної глазурі, горіхів тощо. Для карамелі з начинкою діючими
стандартами передбачається певне співвідношення начинки і карамельної
оболонки, яке залежить від розміру карамельних виробів. Відповідно до вимог
ДСТУ масова частка начинки у карамелі з шоколадно-горіховою начинкою
становить 25-33% залежно від кількості штук у 1 кг. В 1 кг карамелі «Рачки»
міститься 160 штук, тому масова частка начинки становить 30%.
Для подовження термінів зберігання карамелі, що має у своєму складі
підвищену кількість жиру, деякі виробники додають штучні антиокислювачі, не
вказуючи на маркованні, які саме антиокислювачі були введені в дані вироби.
При цьому споживач зустрічається не тільки з фальсифікацією якості, а й з
інформаційною фальсифікацією, оскільки не одержує повної та об‘єктивної
інформації про склад тих кондитерських виробів, які купує.
Отже, під час дослідження якості карамелі з шоколадно-горіховою
начинкою «Рачки» виробників ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» та
ПрАТ «КОНТІ» було встановлено, що обидва досліджуваних зразки карамелі
відповідають вимогам базових показників якості, які зазначені у ДСТУ 3893-99
«Карамель. Загальні технічні умови».
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Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СПОЖИВЧІ ПЕРЕВАГИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДИЗЕЛЬНОГО
ПАЛИВА СЕРЕД ІНШИХ ВИДІВ ПАЛИВА
Зростання цін на пальне, і особливо на дизельне паливо, давно привертає
загальну увагу, і навколо дизельних технологій не вщухають суперечки. У той
же час прихильники “дизеля” наводять низку аргументів на його користь,що є
актуальним на даний момент.
Ключові слова:дизельне паливо,мотор,дослідження,відмінності,якість.
Є безліч думок про дизельному паливі, але всі вони зводяться до того, що
це досить вигідна і найкраща альтернатива іншим видам палива. Вже давно
закріпилася думка, що всі автомашини, які працюють саме на дизельному
паливі, надійні, економічні і невибагливі.
1. Дизельні двигуни як і раніше споживають менше палива, ніж бензинові
Незважаючи

на

те,

що

сучасні

технології

–

наприклад,

пряме

впорскування бензину і концепція мінімізації – допомагають і далі
вдосконалювати бензинові двигуни, скорочуючи витрату палива, ―дизелі‖ як і
раніше перевершують їх у цьому відношенні.
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Сучасні ―дизелі‖ витрачають приблизно на 30% менше палива, ніж
бензинові мотори того ж покоління. Дизельний автомобіль компакт-класу
попереднього покоління споживав на 31% менше пального, ніж бензиновий
двигун з впорскуванням через впускний колектор. Дизелі останнього покоління
на 29% економічніше бензинових моторів з прямим впорскуванням,
турбокомпресором на вихлопних газах і зменшеним літражом.
2. Дизельні двигуни економічніше з точки зору загальних експлуатаційних
витрат
У багатьох класах автомобілів дизельній двигун як і раніше є лідером з
точки зору загальних річних експлуатаційних витрат. Крім того, давно відомо,
що вигода безпосередньо залежить від річного пробігу машини: чим він вищий,
тим більший ефект низької витрати пального.
Це підтверджується рядом досліджень: наприклад, за даними німецької
автомобільної асоціації ADAC, при річному пробігу в 20 тис. км 89% дизельних
автомобілів більш економічні, ніж їх бензинові аналоги.
3. Поширення дизельного двигуна допомагає реалізовувати програму зі
скорочення емісії CO2
Завдяки більш низькій витраті палива дизельні двигуни викидають
приблизно на 25% менше CO2, ніж звичайні бензинові мотори.
Тенденція купувати великі автомобілі може позитивно позначитися на
балансі CO2 – багато з них обладнані дизельними двигунами.
Автовиробники зможуть досягти цільових показників ЄС з емісії CO2 (120
г / км) тільки в тому випадку, якщо дизельні моделі збережуть або збільшать
свою нинішню частку серед усіх нових автомобілів в Європейському Союзі –
близько 50%.
4. Введення податку на CO2 – ще один економічний аргумент на користь
―дизеля‖
Введення податку на емісію CO2 зробить дизельні автомобілі ще більш
вигідними, оскільки вони викидають приблизно на 25% менше вуглекислого
газу, ніж бензинові. Отже, власники дизельних машин заплатять менший
податок.
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5. Дизельні двигуни продовжують вдосконалюватися
Цілий ряд рішень незабаром дозволить ще більше скоротити витрату
палива і викиди CO2 дизельних двигунів: за прогнозами інженерів ―Bosch‖ – на
10% до 2016 року.
Сьогодні пропонується цілий ряд технологій для бензинових і дизельних
двигунів. Наприклад, концепція мінімізації дозволяє зменшувати літраж без
втрати потужності, скорочуючи витрату палива та емісію в двигунах обох
типів. Тих же результатів допомагає домагатися і технологія ―старт-стоп‖.
Іншими словами, інженери прагнуть реалізувати потенціал подальшого
скорочення споживання пального та обсягу шкідливих викидів – як у
дизельних, так і в бензинових автомобілях. Обидві технології паралельно
розвиваються в цьому напрямі.
6. Дизельні автомобілі зміцнюють свої позиції на світових ринках
Частка дизелів серед нових автомобілів в Західній Європі залишається
колишньою порівняно з 2010 і 2011 роками, а у Великобританії поступово
збільшується. Різке зростання попиту на дизельні автомобілі останнім часом
спостерігається у Франції, де з 2008 року була введена система ―бонус-малус‖,
за якою покупці машин з низькою емісією CO2 отримують знижки.
З початку року частка дизелів серед нових автомобілів, що реєструються у
Франції, зросла приблизно на 6 процентних пунктів – з 74% в 2007 році майже
до 80%.
Неєвропейські країни також прагнуть до скорочення шкідливих викидів
автомобілів і витрати палива, вводячи відповідні законодавчі заходи.
Американські покупці, наприклад, все більше цікавляться економічними і
екологічно чистими двигунами.
Крім того, США прагнуть скоротити свою залежність від імпорту сирої
нафти, і дизельні двигуни з їх більш низькою витратою палива можуть зіграти
ключову роль у вирішенні цього завдання. Фахівці очікують, що до 2016 року
дизельними моторами будуть оснащені 15% всіх нових легкових та
легковантажних автомобілів в США.
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7. Нові стандарти емісії не обов‘язково приведуть до подорожчання
дизельних автомобілів
Скорочення викидів окису азоту відповідно до норм ―Euro 5″, що вступили
в дію в Україну в 2014 році, зовсім не вимагає використання дорогих
технологій. У багатьох випадках – залежно від класу автомобіля – сучасні
технології дизельного впорскування в поєднанні з оптимізацією згоряння
дозволять виконувати навіть норми ―Euro 6″, причому без високовитратної
обробки вихлопних газів та інших додаткових витрат. Зараз інженери
працюють над створенням необхідного для цього обладнання.
Конструктивні особливості цих різних типів моторів досить істотні. Але не
кожен потенційний власник автомобіля готовий розібратися в цих відмінностях
з технічної точки зору.
Бензиновий двигун відрізняється такими очевидними перевагами:
Можливість отримання високої питомої потужності - кВт (л.с.) - з
одиниці об'єму мотора. На сучасному етапі це близько 100 к.с. з 1 л.
Невисока витрата палива. Цей показник можна отримати при щадному
режимі руху. Наприклад, при русі по шосе на 5-6 передачі при кількості обертів
до 2000 в хвилину.
Стійкий запуск при будь-якій температурі. Бензиновий мотор легко
запускається при негативних температурах.
Хороші динамічні показники автомобіля. Бензиновий мотор легко
розкручується до 5-6 тис. Об / хв, завдяки чому автомобіль легко може
прискорюватися.
Більш проста конструкція систем двигуна і доступність ремонту та
обслуговування.
Сучасний бензиновий мотор є більш екологічним при справному
технічному стані.
У той же час можна відзначити деякі недоліки бензинових моторів.
Порівняно більша витрата палива при дещо більш високій його вартості.
Невисокий обертальний момент.
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Зазначені недоліки не дозволяють ефективно використовувати бензинові
двигуни для вантажоперевезень, в промисловості та сільському господарстві.
Переваги,якими буде виділятися дизельний силовий агрегат:
Низькі витрати палива
Високі показники обертального моменту. Цей говорить про те, що при
порівняно невисокій номінальній потужності машина отримує хорошу тягу в
будь-яких режимах руху.
Водночас дизельні мотори мають такі характерні недоліки:
Обмеженість використання при негативних температурах. Вже після
температури -15 °С використання дизельного мотора пов'язано з підвищеним
його зносом.
Більш складний пристрій систем двигуна. У першу чергу потрібно
враховувати складність і дорожнечу в обслуговуванні паливної апаратури паливного насоса і форсунок.
У зв'язку зі складністю агрегатів мотора дизельний двигун коштує при
інших рівних показниках на 20-30% дорожче відносно свого бензинового
конкурента.
Таким чином, на відміну від бензину, дизель буде затребуваний там, де
потрібно перевозити вантажі, працювати в полі або здійснювати тривалі
переїзди. Дизельні мотори успішно трудяться не тільки на автомобільному
транспорті, а й на залізниці і на морських і річкових суднах.
Основною відмінністю бензинового і дизельного мотора є різниця в
процесі згоряння горючої суміші в робочих циліндрах.
Бензиновий мотор. У циліндр на такті впуску впорскується бензиноповітряна суміш. При досягненні потрібної температури, тиску, коли кисень з
частинками бензину добре перемішався, в камеру згоряння подається
електричний імпульс, який і забезпечує загоряння горючої суміші. Ступінь
стиснення в бензиновому моторі становить приблизно пропорцію 1 до 10.
Процес горіння супроводжується збільшенням температури в циліндрі до
2000 ° С. В результаті створюваної температури високий робочий тиск дозволяє
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пальним газам штовхати поршень, що і призводить до обертання колінчастого
вала, як наслідок - обертаються колеса.
Дизельний мотор. У циліндр дизельного мотора спеціальною форсункою
високого тиску подається потрібна кількість палива і нагнітається порція
повітря. В результаті більш ніж 20-кратного підвищення тиску відбувається не
тільки перемішування двох компонентів суміші, а й суттєво зростає
температура. У результаті відбувається самозаймання горючої суміші, що й
забезпечує роботу мотора.
Таке принципове розходження в роботі обох типів моторів виділяє мотори
навіть за звучанням. Роботу бензинового мотора на холостих обертах можна
порівняти з тихим шелестінням. Дизельний мотор при цьому працює
голосніше, з характерним «торохкотінням», що особливо помітно на моторах
вантажних авто і тракторів. Налаштування легкових машин і хороша шумова
ізоляція

робить

роботу

легкових

дизелів

кілька

тихіше.

Принципові відмінності в роботі моторів не тільки призводять до відмінності їх
конструкцій один від одного, але і пред'являють деякі відмінності до
обслуговування моторів. Зокрема, через різних умов сумішоутворення, виду
палива і робочих температурних режимів будуть відрізнятися і вимоги до
характеристик допустимого масла до системи змащення силового агрегату.
Автолюбителі будуть завжди сперечатися про переваги і недоліки різних
типів двигуна і ніколи не прийдуть до спільного висновку.
Але розглянемо факти, з якими не посперечаєшся.
Автомобілі з дизельним двигуном споживають набагато менше
палива, ніж автомобілі з бензиновим двигуном і це не дивлячись на всі
сучасні технології і розробки в області бензинових двигунів.
При експлуатації автомобіля з дизельним двигуном витрати значно
нижче, ніж при використанні автомобілів з бензиновим двигуном.
Дизельні двигуни викидають в атмосферу приблизно на третину
менше вуглекислого газу, ніж бензинові, а це безперечна перевага.
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Дизельні двигуни більш довговічні в порівнянні з двигунами, що
працюють на бензині.
При використанні дизельного двигуна потрібно моторне масло
вищої якості порівняно з бензиновим.
Зважаючи на всі вищезазначені показники та дослідження,можна дійти до
висновку,що на даний час та при теперішній економічній ситуації в
крайні,дизельне паливо та дизельні двигуни більш економічні для використання
не лише у сільському господарстві,а і для повсякденного життя звичайного
споживача. Це виражене в тому,що ціна на дизельне паливо та на бензин майже
зрівнялася, а тому більш доцільно,зважаючи на всі переваги та з точки зору
проблем,які висвітленні в статті,використання саме дизельного палива.
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У даній статті розглянуто основні теоретичні положення щодо економічної
сутності стратегічного управління на ринку готельних послуг, особливості
організації діяльності підприємств у сфері готельної індустрії, визначено
проблеми розвитку підприємств готельного господарства. Визначено місце
інноваційної стратегії серед інших стратегій підприємств готельного бізнесу.
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Сучасний стан розвитку готельного господарства в Україні набуває
досить швидких темпів розвитку, є бажаною та прибутковою галуззю, якою
необхідно займатися задля підняття іміджу держави та можливості надання
послуг світового класу. Але як і в будь-якій іншій галузі, готельному
господарству характерні нестійкі тенденції розвитку, що залежать від сезонних
коливань попиту та неможливістю створення запасів готельного продукту,
зростанням цін на послуги та недостатнім рівнем якості обслуговування.
Ситуація

ускладнюється

нестабільністю

зовнішнього

середовища,

неузгодженістю внутрішніх процесів підприємств, не адекватному ринковим
вимогам

управлінню

господарською

діяльністю.

Для

ефективного

функціонування підприємств готельного господарства виникає необхідність
наукового обґрунтування стратегій їх розвитку, які кореспондуються із
світовим досвідом та вдалою практикою вітчизняних підприємств-лідерів.
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Проблемою вітчизняних підприємств готельного господарства в умовах
економічної

нестабільності

є

пошук

сучасних

механізмів

організації

управління, які мають забезпечувати стійку позицію на ринку готельних
послуг.
Теоретичні основи та практичні рекомендації щодо стратегічного
розвитку готельного бізнесу, ефективної діяльності готельних підприємств
досліджено

в

наукових

працях:

М.Бойко,

О.Бондаренко,

С.Галасюк,

Т.Дорошенко, В.Квартальнова, Н.Кабушкіна, Н.Куценко, Л.Лук'янова, І.Мініч,
М.Нагорської, С.Наливайченко, Л.Нечаюк, Ю.Опанащук, Х.Роглева, Т.Сокола,
Н.Свірідової, С.Цьохли, I.Яковенко та ін.
А.П.Міщенко [4] розглядає питання планування стратегічної поведінки
фірми, Л.Є.Довгань [1] досліджує процес стратегічного управління в діяльності
організації та види конкурентних стратегій. Маркетингову діяльність у
готельному бізнесі вивчає З.І.Тимошенко, зокрема, маркетингові стратегії в
готельному бізнесі [7].
В умовах конкурентної боротьби підприємствам готельного бізнесу
необхідно правильно обрати стратегію, принципи стратегічного управління, що
є актуальним і гострим питанням сьогодні.
Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємств готельного
бізнесу дуже важливе в процесі управління готельним комплексом, яке
спрямоване на досягнення певної мети.
Стратегічне планування – це управлінський процес створення й
підтримки стратегічної відповідності між зусиллями готельного бізнесу, її
потенційними можливостями й шансами в готельному бізнесі та індустрії [7,
с.215]. У процесі своєї діяльності кожне готельне підприємство повинно мати
певний комплекс дій і рішень, який має бути заснований на проведеному
стратегічному аналізі, і стратегічно важливо обґрунтувати можливі варіанти
забезпечення досягнення цілей, які забезпечать у майбутньому стійкість та
конкурентоспроможність підприємства на ринку готельних послуг.
Вибираючи стратегію, готелям, залежно від конкретної ситуації, доцільно
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застосовувати такі інноваційні стратегії.
1. BTL-стратегія – це стратегія готелю, яка передбачає цілеспрямовану
діяльність щодо впливу на споживача в момент прийняття рішення про
купівлю послуги. Вона включає в себе проведення промоакцій, семплінгу,
демонстрацій, тестових використань, надання знижок, бонусів тощо. BTLактивності є для готелю не лише актуальними, а повинні стати основною
складовою формування стратегії підприємства. BTL-стратегія готелю володіє
набагато більшим набором інструментів, форм і методів впливу на
потенційного споживача, ніж пряма реклама, проте необхідно уникати помилок
у процесі її реалізації.
2. Бізнес-стратегія для готелю повинна передбачати комплексний план
управління, який має зміцнити становище підприємства на ринку готельних
послуг і забезпечити координацію зусиль, залучення та задоволення
потенційних споживачів, успішну конкуренцію і досягнення глобальних цілей.
3. Стратегія диференціації передбачає надання послугам відмітних
властивостей, які важливі для гостей готелю і які відрізняють їх від послуг
конкурентів. Надання послузі відмітних якостей вимагає додаткових витрат, що
можуть бути компенсовані за рахунок того, що ринок готовий прийняти більш
високу ціну.
4.

Інноваційна

конкурентоздатність

стратегія.
готелю

на

Інноваційні

технології

сьогоднішньому

ринку.

впливають

на

Використання

комп‘ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій нині не просто питання
лідерства та конкурентних переваг, але й виживання на ринку в найближчому
майбутньому. Використання інноваційних продуктів у діяльності готелю
підвищить його конкурентоздатність, якість надаваних послуг, що позитивно
вплине на імідж підприємства готельного бізнесу, збільшуючи потік постійних
клієнтів, що відповідно гарантує отримання прибутку підприємством.
5. Стратегія аутсорсингу дуже важлива на теперішньому ринку готельних
послуг. Аутсорсинг – це передача неосновних функцій підприємства й усіх з
ними активів в управління професійному підряднику (аутсорсеру) [5, с.304].
289

Готелі переважно починають використовувати схеми аутсорсингу, у першу
чергу, з ІТ-аутсорсингу, а це: web-хостинг, забезпечення різних видів – internetпослуг, web-дизайн, розробка, упровадження й підтримка інформаційних
систем.
6. Стратегія конкуренції готелів, які знають своє місце на ринку,
сконцентрована на пошуку та захопленні тих місць на ринку, що не викликають
зацікавлення чи тимчасово не зайняті сильнішими конкурентами.
7. Стратегія маркетингу готельного бізнесу – це формування цілей,
досягнення їх і розв‘язання задач готельного бізнесу щодо кожного окремого
готельно-господарського продукту, з кожного окремого ринку на певний період
[5, с.214].
8. Стратегія маркетингу персоналу готелю полягає в особливому
ставленні до власного персоналу з боку готелю. При цьому кожен працівник
готелю розглядається як безпосередній споживач послуг готелю. Цією
стратегією

передбачено,

що

підприємства

готельного

господарства

є

інструментом залучення працівника.
9. Стратегія бенчмаркінгу для підприємств готельного бізнесу має
важливе значення. Бенчмаркінг розвиває аналіз конкурентоздатності, що
обмежується вивченням конкурентів їхньої продукції, витрат і технологій,
характеристик, економічних і фінансових показників, відносин із клієнтами й
постачальниками. Усе це необхідно для пошуку найбільш вигідної продукції
для підприємства. Аналіз конкурентоздатності дозволяє виявити розходження
між конкурентами, але це не пояснює, як ці розходження перебороти

й

завоювати найкращі позиції в бізнесі [6]. Під час проведення бенч-маркінгу
досліджується краща практика не лише прямих конкурентів, а й представників
з інших сфер [2, с.41; 3, с.26].
Застосовуючи стратегію інноваційного розвитку підприємства готельного
бізнесу, необхідно дотримуватися таких етапів, як: постановка цілей і завдань
інноваційної діяльності; формування інноваційної стратегії підприємства
готельного

бізнесу;

дотримання

інноваційної
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політики;

довгострокове

інноваційне

прогнозування;

розподіл

ресурсів

підприємства

на

його

інноваційну діяльність; розробка стратегічних планів інноваційної діяльності
готелю або готельного комплексу; застосування бенчмаркінгу; аналіз обраної
стратегії.
Глoбaлiзaцiя та кoнцентрaцiя гoтельнoгo бiзнесу виявляються у ствoреннi
великих кoрпoрaцiй i гoтельних мереж. Цей пiдхiд дoзвoляє гoтельним
пiдприємствaм перегрупувaтися й сконцентрувати

дoдaткoвi ресурси для

рoзвитку свoгo бiзнесу.
Нині в готелях пропонується велика кількість послуг, що надаються
різноманітними закладами харчування і побуту, фітнес-, велнес - і спацентрами, салонами краси.
Поширюється

тенденція

індивідуалізації

обслуговування

клієнта.

Персонал запам‘ятовує його ім‘я, улюблені напої, намагається створити у нього
враження, що він є бажаним гостем. На це спрямовані й так звані
компліментарні послуги. Набуває великого значення екологізація готельного
продукту у зв‘язку з необхідністю збереження довкілля, зростанням попиту
туристів на екологічнобезпечні послуги і товари.
Основними

напрямками

стратегічного

управління

підприємствами

готельного бізнесу є спрямованість готельного комплексу на
привабливість готельних послуг, їх реалізацію та рентабельність діяльності
підприємства, досягнення конкурентних переваг в довгостроковому періоді,
які
нададуть високу норму прибутку та стабільне економічне зростання.
Розвиток
ринкових відносин в Україні, отримання підприємствами готельного
бізнесу,
що надають конкурентоспроможні та високоякісні послуги, права виходу на
готельний

ринок

вимагають

постійного

вдосконалення

підходів

до

стратегічного управління.
У сучасних ринкових умовах головною метою підприємства готельної
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індустрії є досягнення конкурентних переваг у довгостроковому періоді, які
нададуть високу норму прибутку та стабільне економічне зростання. Розвиток
ринкових відносин в Україні, отримання підприємствами готельної індустрії,
що надають конкурентоспроможні послуги, права виходу на готельний ринок
вимагають постійного вдосконалення підходів до стратегічного управління.
Отримані результати можуть бути впроваджені в діяльність підприємств
готельного бізнесу, а також покладені в основу розв‘язання проблеми
оптимізації ефективності стратегічного планування комплексу різноманітних
заходів для інноваційних послуг готелів.
Список використаних джерел:
1. Довгань Л. Є. Стратегічне управління: навчальний посібник / Л. Є.
Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. – 2-ге вид. – К. : Центр навч. л-ри,
2011. – 440 с.
2. Дубровін В. Бенчмаркінг як один з інструментальних засобів
загального керування якістю / В. Дубровін, О. Риженко, М. Корецький //
Стандартизація, сертифікація, якість. – 2000. – № 3. – С. 39–41.
3.

Козак

Н.

Бенчмаркинг

–

инструмент

повышения

конкурентоспособности / Н. Козак // Рынок капитала. – 2000. – № 1–2 (49–50). –
Январь. – С. 23–28.
4. Міщенко А. П. Стратегічне управління : навч. посіб. / А. П. Міщенко. –
К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 336 с.
5. Ноздріна Л. В. Управління проектами : підручник / Л. В. Ноздріна, В. І.
Ящук, О. І. Полотай ; за заг. ред. Л. В. Ноздріної. – К. : Центр учбової л-ри,
2010. – 432 с.
6. Редченко К. І. Бенчмаркінг як інструмент стратегічного аналізу / К. І.
Редченко // Наукові записки : зб. наук. праць кафедри екон. аналізу. –
Тернопіль: Економічна думка, 2002. – Вип. 11. – Ч. 2. – С. 176–183.
7. Тимошенко З. І. Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу / З. І.
Тимошенко, Г. Б. Мунін, В. П. Дишлевий. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. –
246 с.
292

УДК 338.486:338.124.4(477)
Т.О. Белішова
здобувач освітнього рівня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ТУРИЗМУ В СУЧАСНИХ
КРИЗОВИХ УМОВАХ УКРАЇНИ
У статті розглядаються об'єктивні і суб'єктивні причини і мотиви, що
спонукають пересічного українця в умовах кризи до прийняття рішення про
подорож і впливають на його поведінку при виборі туристського продукту
серед безлічі альтернатив і можливостей.
Ключові слова: мотивація, туристична мотивація, туризм, потреби, мотив,
мотиваційний чинник, туристична діяльність, економічна криза.
Відповідно до закону України «Про туризм» держава проголошує туризм
одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює
умови для туристичної діяльності, тому вивчення та врахування мотиваційних
процесів серед туристів в умовах кризи в Україні, є досить актуальним
питанням.
Мотивація вже давно стала об‘єктом дослідження багатьох дисциплін,
очевидно, що найширше коло досліджень у цій галузі належить психології та
соціології. Дослідженням мотивації в туризмі приділяли увагу Н. Кабушкін, В.
Квартальнов, А. Александрова, А. Саак та ін.
Еволюція поглядів на мотивацію пройшла довгий розвиток, проте досі є
суперечності щодо її сутності та механізму дії. Серед сучасних теорій можна
виділити кілька груп.
Психоаналітичні теорії мотивації виникли наприкінці ХІХ ст. у зв‘язку з
ученням З. Фрейда про несвідоме: вирішальну роль в організації поведінки
відіграє несвідоме ядро психічного життя, що утворюється потужними
покликами, які потребують безпосереднього задоволення і блоковані людиною.
Також відомою стала ―термічна‖ теорія В. Маккдауголла (W. McDougall,
1923), згідно з якою рушійною силою поведінки є вроджена (інстинктивна)
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енергія (―горме‖), яка визначає характер сприйняття, формує емоційне
збудження та спрямовує дії людини на досягнення мети [1, с. 444–494].
Біхевіористські теорії мотивації. Біхевіористи вважають, що термін
―мотивація‖ має виняткову фізіологічну природу. Вони пояснюють поведінку
через схему стимул– реакція, розглядаючи подразник як активне джерело
реакції, тобто основою поведінки є здатність специфічно відповідати на
подразники. У цьому разі людина не завжди реагує на зовнішній стимул, через
що, у схему було введено чинник, що був названий мотивацією і пояснював
відмінності у реактивності. З огляду на це, мотивацію розуміли як стан, функція
якого – у зниженні порогу реактивності на подразники.
Когнітивні теорії мотивації виділяють кілька типів прийняття рішення
(формування наміру, прагнення до дії) як свідомого мотиваційного акту.
Об‘єкти думки, які затримують кінцеву дію або сприяють їй, є передумовами,
або мотивами цього рішення.
Підходи до визначення туристської мотивації. У загальному визначенні
туристська мотивація – прагнення людини, спрямовані на задоволення
рекреаційних

потреб

залежно

від

її

індивідуальних

фізіологічних

і

психологічних особливостей, системи поглядів, цінностей, освіти та ін.
Метою написання статті є визначення основних мотиваційних чинників.
Процес переходу від власне потреби до її задоволення (здійснення
подорожі) показано на рис. 1 [1, с. 108].
Потреби

Прагнення і
мотиви

Поведінка
(дія)

Мета

Результат
1. Задоволення потреб
2. Часткове задоволення
3. Нема задоволення
потреб

Рис. 1. Спрощена модель мотивації поведінки через потреби
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Туристську мотивацію ми відрізняємо від туристських мотивів, під яким
розуміють комплекс матеріальних і нематеріальних цінностей, які прагне
отримати турист, що визначають його мету і спонукають до дії, а під власне
туристською

мотивацією

–

процес

вибору

між

альтернативними

турпродуктами, дестинаціями тощо.
Первинна диференціація туристських мотивів визначає не тільки рішення
про подорож і вибір конкретного туристичного продукту, а й чисельні
можливості появи і розвитку нових місцевостей туристичного призначення, а
також нових форм і видів туризму. Саме тому – значно поширена класифікація
туристської мотивації за метою подорожі (відпочинок, навчання, лікування,
оздоровлення, ділова мета, тощо) та видом відпочинку.
З цього погляду найбільш відповідною буде класифікація потреб за
Маслоу: за переважання перших ступенів (фізіологічні потреби, безпека)
турист, скоріше, обиратиме пасивний ―пляжний‖ відпочинок, лікувальний
туризм, тощо; потреби в повазі спонукатимуть до культурно-пізнавального,
ділового туризму та ін.; духовні потреби та потреби з самоактуалізації
задовольняють за допомогою паломницького, ностальгійного, деякою мірою
екстремального туризму.
Подібною, але більш прикладною є класифікація туристської мотивації за
Н. Кабушкіним (рис. 2) [3, с. 137].
Мотивація подорожей

Фізична

Міжособистісна

Престижу

Відпочинок для
тіла, лікування,
спорт

Нові
Особистий
знайомства,
розвиток,
суспільство,
визнання
соціальні
Психологічнаконтакти
Культурна

Відпочинок для розуму,
нові враження

Ознайомлення з країнами,
мистецтвом, релігія

Рис. 2. Мотивації подорожей
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До психологічної мотивації також належить і зміна вражень. Обидві ці
мотиваційні групи становлять особливий інтерес як для сучасного туризму, так
і для ефективного менеджменту.
Міжособистісна мотивація. За значимістю після фізичної і психологічної
мотивацій стоїть міжособистісна мотивація. Більшість людей шукає під час
подорожі необхідні соціальні контакти. Важливе значення в цій групі мають
відвідини друзів, знайомих, родичів.
Культурна мотивація. Ознайомлення з іншими країнами, їхніми звичаями,
традиціями і мовами стоїть у цій групі на першому місці. Далі йдуть інтерес до
мистецтва, відвідування спортивних заходів, а також релігійні причини.
Мотивація престижу і статусу. Для групи туристів з такою мотивацією
характерно те, що вони здійснюють подорожі з метою розвитку своєї
особистості. Крім того, головна мета такої групи – досягти загального визнання
й утримати його. Розвиток особистості найчастіше пов‘язаний з професійною
підготовкою, а також з підвищенням кваліфікації чи перепідготовкою.
Якщо говорити про мотивацію туризму в кризовій ситуації в Україні
потрібно дати визначення поняттю криза.

це різке

погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді
виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві
підприємств, зростанні безробіття, і у результаті — в зниженні життєвого рівня,
добробуту населення [4].
Аналізуючи ситуацію в Україні існують причини, за якими людина або не подорожує,
або робить це надзвичайно рідко. Ці причини можна назвати бар'єрами до подорожі. Для
більшої частини населення бар'єрами до подорожі є:
1. Вартість турпродукту. Споживач діє в умовах обмеженості грошової
маси і при складанні бюджету змушений перш за все враховувати інші статті
витрат (наприклад, предмети першої необхідності). Судження, що подорож є
занадто дорогим задоволенням, можна розглядати як інтерпретацію думки про
марність туризму. Але при цьому вартість туристської поїздки є для туриста
об'єктивної і принциповою причиною того, щоб залишатися вдома.
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2. Дефіцит часу. Багато людей не можуть залишити роботу (справи)
заради подорожі. Робота, її вигляд, характер, напруженість опосередковано
впливають на формування мотивів вибору подорожі, так як саме на роботі
людина проводить більшу частину часу, піддається сильному впливу виду
трудової діяльності (розумової або фізичної) і трудового колективу.
3. Наявність відпустки, тривалість, а також дотації до відпустки
впливають на мотивацію подорожі і вибір туристського продукту. Відсутність
відпустки позбавляє людину можливості здійснювати тривалі тури, залишаючи
йому лише маршрути вихідного дня.
Дослідження відомої консультаційної фірми "Horwath UK" підтвердили
тенденцію до скорочення, причому швидкими темпами, відпускного часу, що в
майбутньому може відбитися на розвитку міжнародного туризму. Судячи з
результатів досліджень, тривалість відпустки в майбутньому може складати
три-чотири дні, включаючи вихідні, але вони будуть надаватися з більшою
частотою. Люди будуть віддавати перевагу проводити такі відпустки в регіоні,
де вони проживають, в одному часовому поясі.
Дослідження "Horwath UK" виявили нового споживача туристських
послуг - з більш високим рівнем доходу, але з лімітованим часом. Це означає,
що туристським організаціям належить розробляти нову маркетингову
стратегію і створювати новий турпродукт для споживача, який має право
вимагати від туристської індустрії надання йому високоефективних методів
вибору і придбання турпродукту без відстрочки та очікування.
4. Обмеження по здоров'ю. Погане здоров'я або фізичні недоліки не
дозволяють людині покинути свій будинок, змушують відмовитися від
подорожі.
5. Дохід. Грає в туризмі істотну роль. Турист вибирає рівень туристського
обслуговування і вид подорожі виходячи з їх вартості і своїх матеріальних
можливостей. Люди забезпечені подорожують вибірково. Люди з низьким
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доходом здійснюють найменше число туристських поїздок. Підвищення
життєвого рівня змінює пріоритети. Прибутковість різних категорій населення,
що становлять потенційний контингент туристів, впливає на формування
планованого відпочинку.
Мотивація як один з найважливіших факторів вибору туристського
продукту, його складових елементів (час, тривалість, напрямок і ін) є
найважливішою характеристикою, що впливає на поведінкові ініціативи
туриста при плануванні відпочинку, виборі, придбанні і звершення туру.
Мотиви певною мірою зумовлюють поведінку людини в якості покупця і
споживача туристичного продукту.
На мотивацію до подорожі і вибір туристського продукту значною мірою
впливають різні фактори (як домінуючі, так і побічні), впливають на поведінку
споживача у процесі прийняття ним рішення про подорож. Туристські мотиви
як істотний компонент попиту є об'єктом ряду впливів, які можуть бути не
пов'язані безпосередньо з туризмом, але впливати як на обсяг, так і на форму
попиту і вибір туристського продукту. Тому туристські мотивації слід
розглядати в сукупності різних впливів і факторів.
Список використаних джерел:
1. Александрова А.Ю. Міжнародний туризм: підручник. М., 2002.
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3. Кабушкін Н. І. Менеджмент туризму. Мінськ, 2001.
4. Закон України "Про туризм" [Електронний ресурс]. – 1995. – Режим
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Т.О. Белішова
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЯКІСНИЙ СЕРВІС – СТІЙКА КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА В
ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ
У даній статті досліджено питання якісного туристичного сервісу, як
основної конкурентної переваги. Оскільки туристичний бізнес безпосередньо
пов’язаний із наданням туристичних послуг, що передбачає продаж
туристичного продукту, який є носієм різних конкретних властивостей.
Ключові

слова:

туристична

послуга,

якість,

якісне

обслуговування,

туристичний продукт, якісна туристична послуга, якісний сервіс, конкуренція.
Значення якості послуг в туризмі є важливим для розвитку туристичних
підприємств та туризму в цілому, так, як якісне обслуговування спонукає до
залучення більшої частки споживачів та розвитку туристичної індустрії, як
певного сектору економіки держави. Якісне обслуговування – це сукупність
властивостей і ступеню корисності послуг, що обумовлює здатність повніше
задовольняти потреби туристів.
Над дослідженням даної проблеми працювали наступні вчені: Зорін І.В.,
Іванова В.В., Квартальнов В.А., Кифяк В.Ф., Палеха О.Ю.
В даний час в Україні все більше уваги приділяється питанням
забезпечення якості турпродукту. Тому що якість – найважливіший фактор у
конкурентній боротьбі на ринку турпослуг, яка виражається не стільки в
конкуренції між підприємствами, які беруть участь у створенні туристичного
продукту як такого, скільки в конкуренції їх професіоналізму. Відбувається
жорстка сегментація ринку, конкуренція розгортається всередині кожного
сегмента [1].
Якісна туристична послуга – це комплексне поняття, тому її якість
характеризується лише через сукупність усіх її складових елементів. Ефект
сервісу у сфері туризму оцінюється споживачами в умовах певного емоційного
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стану, який залежить від великої кількості факторів, серед яких переважають
суб‘єктивні характеристики туриста.
Основною запорукою створення якісного турпродукту є широке
застосування прийомів, напрацьованих маркетинговим досвідом у сфері
туристичного обслуговування та досвіду закордонних туристичних підприємств
в галузі управління якістю туристичного продукту [3].
Якісний сервіс – це ефективний інструмент продажів, він забезпечує
стійку конкурентну перевагу. Найчастіше це єдина конкурентна перевага, яка є
у компанії.
Індустрія туризму характеризується тим, що основна увага в ній при
створенні системи якості продукту приділяється якості обслуговування
(сервісу). Якість сервісу – ключ до комерційного успіху. Готелі і ресторани,
екскурсійні бюро та туристичні агентства досить часто при ідентичній
матеріальній базі і напрямку діяльності відрізняються між собою лише якістю
обслуговування, що є для деяких основною козирною картою в конкурентній
боротьбі.
Ідея підкріплення туристичного продукту примушує уважно поглянути на
систему поведінки клієнта, на те, як він комплексно підходить до проблеми, яку
намагається розв‘язати завдяки придбаному туристичному продукту. З погляду
конкуренції такий підхід дозволяє туристичному підприємству вишукувати
можливості підкріплювати свої пропозиції найбільш ефективним способом.
Виникає нова конкуренція не тільки між туристичними продуктами і
послугами, які пропонують різні фірми, підприємства та організації, а й між
тим, чим вони додатково забезпечать свої продукти у вигляді специфічних
послуг, консультацій, інформації та особливостей обслуговування. Тому
туристичні підприємства повинні постійно вишукувати ефективні шляхи
підкріплення запропонованих на ринок продуктів.
Специфіка

сфери

туризму

полягає

в

тому,

що

продукт,

який

виробляється, частково або повністю не відчутний на дотик, а ефект сервісу
оцінюється споживачем в умовах певного емоційного стану, який залежить від
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великої кількості факторів, серед яких суб‘єктивні характеристики туриста:
особливості виховання, вік, культурні традиції народу, представником якого є
гість, поняття про комфорт, звички, самопочуття та психологічний стан на
момент отримання послуг, фізіологічні особливості організму та ін.
Все це робить сприйняття якості турпродукту не завжди об‘єктивним, а
залежним від індивідуальних характеристик кожного туриста. Отже, якість –
один із найважливіших факторів у конкурентній боротьбі на ринку турпослуг.
У

процесі

виробництва

туристичного

продукту

матеріалізуються

найважливіші елементи його конкурентоспроможності: якість і витрати.
Визначаючи

конкурентоспроможність

продукту,

виробник

має

обов‘язково знати вимоги потенційних покупців та оцінки споживачів. Тому
формування конкурентоспроможності починається із визначення суттєвих
споживчих властивостей, за якими оцінюється принципова можливість
реалізувати

продукт

на

відповідному

ринку,

де

покупці

постійно

порівнюватимуть його характеристики з продуктами конкурентів щодо міри
задоволення конкретних потреб і цін реалізації.
Для

визначення

конкурентоспроможності

туристичного

продукту

виробнику необхідно знати фактори конкурентоспроможності туристичного
продукту (рис.1).
Фактори конкурентоспроможності

Конкурентні
вимоги
потенційних
споживачів до
пропонованого
продукту на
ринку
Термін
окупності
витрат

Можливі
розміри та
динаміка
попиту на
продукт

Розрахункови
й рівень
ринкової ціни

Визначення
параметрів продукту
основних
конкурентів

Очікуваний
рівень
конкуренції на
ринку

Найбільш
перспективні ринки
та етапи
закріплення на них

Рис. 1 Фактори конкурентоспроможності туристичного продукту
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На силу конкурентної боротьби в сфері туризму впливає багато факторів.
Боротьба посилюється, коли кількість конкурентів збільшується і вони стають
відносно рівними щодо розмірів і можливостей. Кількість фірм – важливий
фактор, оскільки більша кількість підприємств підвищує ймовірність нових
стратегічних ініціатив. При цьому зменшується вплив окремих фірм на всіх
інших.
Конкурентна боротьба посилюється тоді, коли попит на продукт зростає
повільно. Це стимулює появу нових стратегічних ідей, маневрувань та заходів,
спрямованих на переманювання клієнтів конкурентів.
Конкуренція на туристичному ринку посилюється у зв‘язку з тим, що
попит на туристичні послуги схильний до значних сезонних коливань. Тому
фірми часто вдаються до використання знижок, поступок та інших тактичних
дій, метою яких є збільшення продажу.
Конкурентна боротьба посилюється, коли туристичні продукти фірм
недостатньо диференційовані. Диференціація туристичного продукту має
можливість урізноманітнювати конкурентну боротьбу через примушування
фірм вишукувати нові шляхи підвищення якості туристичних послуг.
Боротьба має тенденцію до посилення, коли вихід із ринку стає
дорожчим, ніж продовження конкуренції. Ці та інші фактори і їх реальний
прояв переконливо свідчать, що конкурентне середовище на туристичному
ринку повинно бути предметом самостійного вивчення і оцінки, а відносини
між суб‘єктами ринку, які складаються в ході конкурентної боротьби і
визначають інтенсивність конкуренції, є важливим напрямком маркетингових
досліджень.
Аналіз конкурентів і вироблення конкретних дій у відносинах головних
суперників інколи приносять навіть більше користі, ніж вагоме реальне
зростання.
Знаючи сильні і слабкі сторони конкурентів, можна оцінити їх потенціал,
цілі, теперішню і майбутню стратегії. Це дозволить стратегічно точно
зорієнтуватись на тому, де конкурент слабший. Таким чином, підприємство
може розширювати власні переваги в конкурентній боротьбі.
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Світова практика напрацювала певні правила організації ефективного
сервісу, дотримання яких і дозволяє залучати по відношенню до конкретного
туристичного продукту весь накопичений у сфері сервісу досвід. Умовами
якісного сервісу в туризмі є дотримання основних та найбільш важливих для
сфери туризму принципів сучасного сервісу: максимальна відповідність послуг,
які надаються, вимогам споживачів та характеру споживання; нерозривний
зв‘язок обслуговування з маркетингом, його основними принципами і
завданнями; гнучкість сервісу, його спрямованість на врахування мінливих
вимог ринку, переваг споживачів турпослуг.
Необхідними умовами для персоналу, який має забезпечити якісний
сервіс, належать: ергономічність робочих місць; чітке формулювання правил,
обов'язкових для виконання кожним співробітником; чітка система оцінки
якості роботи кожного співробітника, яка дозволяє об'єктивно вимірювати
кількісно та якісно ефективність сервісу, особливо таких важких для обліку
елементів як доброзичливість та ввічливість; мотивація персоналу, його щира
зацікавленість в процвітанні всього підприємства, бажання та вміння робити
свою роботу максимально ефективно, настрій на самовдосконалення; система
підвищення кваліфікації персоналу.
Важливою умовою є оптимізація організаційної структури управління
підприємства, яке надає турпослуги. Чим довший ланцюг проходження
замовлення, тим більша ймовірність помилки. Оптимальною вважається така
організаційна структура управління, де кількість елементів гранично мала (але
не ушкоджує високих вимог якості обслуговування) .
Необхідною

умовою

забезпечення

безперервності

технологічного

процесу з однаковим рівнем якості обслуговуванню є також ефективність
взаємодії всіх елементів структури, яка дозволяє негайно виправляти помилки
та виключати можливість їх повторення.
До умов якісного сервісу можна віднести всебічний, повний, об‘єктивний
та безперервний контроль якості сервісу, який включає: створення методик і
критеріїв, які дозволяють співвіднести вимоги стандартів з фактичним станом
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справ; створення системи самоконтролю персоналу; постійна робота з групами
якості; використання чітко сформульованих якісних критеріїв оцінки якості
послуг, які надаються;участь персоналу в створенні систем і критеріїв якості;
застосування технічних засобів контролю якості; створення служб контролю,
куди входили б представники різних підрозділів підприємства: дирекції,
фінансового відділу, кадрової служби, керівники або співробітники усіх
функціональних служб [4].
Ключовим фактором, який формує поняття якості, є найбільш повне
задоволення потреб гостей з різними запитами та своїм розуміння комфорту як
такого. Якість обслуговування в туристичних організаціях залежить від уміння
персоналу:
1.

Розпізнати й оцінити вимоги кожного клієнта.

2.

Оцінити сприйняття кожним клієнтом обслуговування, що йому

надається.
3.

Оперативно коректувати процес обслуговування, домагаючись

задоволеності кожного клієнта рівнем обслуговування.
Для підтримки якості обслуговування багато туристичних організацій
розробляють

стандарти

обслуговування

–

комплекс

обов‘язкових

для

виконання правил обслуговування туристів, які гарантують встановлений
рівень якості для всіх операцій. Стандарт визначає критерії, за якими оцінюють
рівень обслуговування клієнтів і діяльність персоналу організації. До таких
критеріїв належать:
-

час відповіді на дзвінок про отримання інформації або бронювання;

-

витрачений час на надання конкретної послуги;

-

зовнішній вигляд і наявність уніформи;

-

знання іноземних мов персоналом тощо.

Фірми, які мають більш високу ринкову частку і надають більш якісне
обслуговування, ніж конкуренти, отримують і більш високий прибуток, ніж
аналогічні фірми, але з меншою ринковою часткою та гіршою якістю
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обслуговування. Фірми з високою ринковою часткою і високою якістю
обслуговування мають найбільший прибуток на вкладений капітал.
Висока якість приваблює постійних, лояльних до фірми споживачів і
приносить їй добру славу. Це важливий чинник у рішенні клієнта скористатися
послугами фірми. Якість визначає ступінь задоволення клієнта, яке впливає на
його рішення повторно звернутися за послугами і підтримує хорошу думку
громадськості.
На

міжнародному туристичному

ринку

якість

обслуговування

–

найсильніша зброя в конкурентній боротьбі. Туристи, які задоволені
обслуговуванням у готелях, ресторанах, бюро послуг, туристських комплексах
певних країн, стають їх активними пропагандистами. Вони багато разів
відвідують ці місця, сприяючи збільшенню потоків туристів, створюючи високу
репутацію вподобаним їм туристським районам. Якість обслуговування в
кінцевому рахунку сприяє підвищенню економічної ефективності туризму [5].
Одним з основних способів, за допомогою якого компанії, що
пропонують послуги можуть диференціювати себе, – надання споживачам
більш високої якості послуг, ніж у суперників. Багато компаній зрозуміли, що
чудову якість обслуговування може забезпечити їм значні конкурентні
переваги, результатом якого стануть підвищені обсяги продажів і високі
показники прибутку. Деякі компанії через наданого ними найвищої якості
послуг стали вже легендарними.
Якісна туристична послуга – це комплексне поняття, тому її якість
характеризується лише через сукупність усіх її складових елементів. Ефект
сервісу у сфері туризму оцінюється споживачами в умовах певного емоційного
стану, який залежить від великої кількості факторів, серед яких переважають
суб‘єктивні характеристики туриста. На наш погляд, основною запорукою
створення

якісного

турпродукту

є

широке

застосування

прийомів,

напрацьованих маркетинговим досвідом у сфері туристичного обслуговування
та досвіду закордонних туристичних підприємств в галузі управління якістю
туристичного продукту.
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А.А. Гаврилюк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ТА
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
У статті розглядається соціологічна, культурна і економічна сутність
міжнародного туризму як головних аспектів для популяризації туризму та
створення позитивного іміджу країни, позиціонування туристичних країн у
світі. Значну увагу присвячено аналізу тенденцій розвитку міжнародного
туризму у світі порівняно з туризмом в Україні та факторів розвитку
туризму. Доведено важливу роль розвитку міжнародного туризму для
економіки країни.
Ключові слова: турист, туризм, міжнародний туризм, ринок туристичних
послуг, імідж країни, туристична територія.
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Туризм – важливий соціальний інструмент, його вміле використання
виводить економіку країн на якісно новий рівень, забезпечує державі швидкі та
високі прибутки, сприяє створенню нових робочих місць, забезпечує відчутний
прогрес у всіх сферах суспільного життя. Туризм не лише могутній інструмент
економічного розвитку, він може бути дієвим фактором створення іміджу
певної території, пропаганди її історії та здобутків сьогодення. Імідж держави
залежить від змісту, характеру і координації дій її державних органів та
суспільства як на міжнародній арені, так і в середині країни, і безпосередньо
пов‘язаний із відповідним ставленням до цих дій світової громадськості та
власних громадян. Усвідомлення важливості розвитку туризму, як стимулу для
розвитку соціальної та ринкової інфраструктури тощо зумовило актуальність
наукових досліджень в цій сфері. Прогнозується, що туристична галузь стане
одним

з

найважливіших

всесвітніх

працедавців,

тому

актуальним

є

проаналізувати які соціальні та економічні фактори сприяють розвитку
міжнародного туризму та які тенденції його розвитку. Доцільно відзначити, що
особливого значення набуває розвиток туризму в Україні в контексті
євроінтеграції на світовому та національному рівнях, що є актуальним в наш
час.
Дослідженню

явища

міжнародного

туризму

присвячені

роботи

вітчизняних авторів: В.К. Бабарицької, О.О. Бейдика, І.В. Бережної, О.О.
Любіцевої, В.П. Руденка, і закордонних авторів: І.М. Балабанова, І.В. Зоріна,
В.С. Преображенського, Д. Флетчера та інших.
Аналіз

наукових

праць

вказаних

авторів

свідчить,

що

багатьма

вітчизняними і зарубіжними вченими розглядаються та досліджуються
проблеми присвячені висвітленню питань міжнародному туризму щодо
чинників, тенденцій розвитку та факторів міжнародного туризму. В той час, як
зараз доцільно зосередитись на розвиток міжнародного туризму в Україні,
взявши до уваги закордонний досвід.
Метою статті є аналіз ролі міжнародного туризму для економіки,
населення та іміджу країни в цілому. А також узагальнення кращого світового
досвіду в галузі міжнародного туризму, аналіз сучасного стану державного
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регулювання туризму в Україні, виявлення характеру впливу туристичного
обміну між світовими країнами та Україною та сприйняття нашої держави за
кордоном та привернення уваги до необхідності розроблення і здійснення
комплексу заходів з поліпшення іміджу України шляхом пропаганди її
туристичного потенціалу.
З прийняттям Закону України «Про туризм» було задекларовано
сприятливі умови для підприємництва і розвитку туристично-рекреаційних
регіонів, удосконалення і пропаганди національної культури в Україні та за її
межами [1].
На нашу думку, створення високорозвиненої, конкурентоспроможної
туристичної галузі в нашій країні приверне увагу іноземців ,підвищить
авторитет держави на світовому рівні, що в свою чергу сприятиме залученню
зарубіжних інвестицій в країну.
Сприйняття країни іншими державами та їх громадянами залежить від того,
як ця країна демонструє себе в світі. Оцінюються не тільки дії керівництва
держави на міжнародній арені, але й демократичність та відкритість процесів
усередині країни, добробут її громадян, рівень культурного розвитку тощо. В
цьому сенсі туризм можу бути важливою складовою пропаганди, яка дає
моживість людям наочно, можна сказати «з перших рук», через подорож
територією країни побачити і відчути державу, життя її мешканців і процеси,
які у ній відбуваються. Інформація, отримана туристами під час міжнародної
подорожі та після повернення, поширювана серед друзів і знайомих, може мати
ефект набагато більший, ніж велика інформаційно-рекламна акція. Тому
широкомасштабний розвиток високого за якістю обслуговування туристичного
обміну, зокрема з європейськими державами, може значно вплинути на імідж
України, зробити її більш відомою, зрозумілою і цікавою.
У праці Д. Богуша щодо проблем формування позитивного іміджу
України, зокрема, висвітлювався аналіз стану та причин, які вплинули на
формування іміджу України у світі, пропонувались шляхи подолання
негативних тенденцій та напрями подальшого розвитку.
Говорячи про імідж країни в системі міжнародного туризму, то потрібно
дати визначення поняттю «імідж». Слово «імідж» англійського походження й
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дослівно перекладається як «образ» (від англ. «image»). Більшість довідників
розкривають зміст поняття «імідж», трактуючи його, як «образ, що формується
цілеспрямовано» [2].
Зокрема, після обрання України (разом з Польщею) місцем проведення
чемпіонату Європи з футболу 2012 р. значно активізувалося питання брендінгу
України, а представники туристичної галузі України ініціювали розроблення
планів дій щодо створення іміджу України (чи окремих її регіонів) як
привабливої туристичної території. Тоді Україна гідно прийняла усіх іноземних
туристів та провела чемпіонат Європи з футболу. Євро-2012 розглядався лише
як фактор активізації туризму та можливість покращення іміджу України саме
як туристичної держави. Проте, це не означало, що досвід цього періоду
позитивно вплинув на туристичну галузь в Україні в цілому. Тобто, при цьому
даний процес не пов‘язується із більш глобальними змінами у ставленні до
нашої держави.
Говорячи про сьогодення розвитку міжнародного туризму в нашій державі,
завдяки своїй глобалістичній сутності, туристична галузь, на яку зараз припадає
5% світового ВВП, зустрічаючись з новими викликами, такими як економічна
криза, атака 11 вересня 2001 р., цунамі в Індійському океані на Різдво 2004 р. та
інші природні катаклізми, локальні війни або події «Арабської весни», лише
трохи уповільнює темпи розвитку, переорієнтовує туристичні потоки у інші,
безпечніші на певний момент часу, регіони і починає новий етап стрімкого
розвитку. Так, за даними Всесвітньої туристичної організації ООН після
невеликого спаду у 2009 р., викликаного світовою економічною кризою, у
2010р. галузь не тільки повернулась на попередні позиції, але й продовжила
зростання: кількість міжнародних подорожей у 2010 р. досягла цифри у 939
млн. (проти 917 млн. у 2008 р.) [3]. Щодо розвитку міжнародного туризму в
Україні, то на даний момент протягом 2014-2015рр., існує ряд негативних
факторів, які гальмують туристичний потік, внутрішній та виїзний туризм в
державі, це: економічна криза, не проголошена війна на сході України,
знецінення національної валюти, збільшення числа біженців, не впевненість в
майбутньому і т.п. Відповідно, усі ці фактори сприяють гальмуванню розвитку
туризму.
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Україна завдяки ефективному використанню свого великого туристичнорекреаційного потенціалу може увійти до числа найбільш розвинених щодо
туризму країн світу. Проте маючи значні обсяги туристичного обміну, які
дають змогу Україні посідати за цими показниками чільні місця у Європі, наша
держава має мізерні (навіть у порівнянні із нашими сусідами) надходження від
туризму. Це наочно демонструють деякі показники міжнародної туристичної
діяльності України (табл. 1) [4, с.112].
Табл.1 Обсяги туристичних поїздок та надходжень від туризму по Європі в
цілому та в розрізі 10 найбільше відвідуваних країн континенту за 20102012рр.
Кількість туристичних поїздок

Країни
в‘їзду

Європа
У т.ч.
ЄС
Франція
Іспанія
Італія
Велика
Британія
Туреччин
а
Німеччин
а
Австрія
Єгипет
Україна
Росія
Греція

(тис.)

Динаміка потоку
(%)
2011/20 2012/201
10
1
-4,9
3,3

Надходження від туристичних
подорожей
Частка дол.США(млн.)
у
%
(2012р. 2010
2011 2012
)
100
471
410
406
797
932
251

201
0
485
193

2011

2012

461 509

476 551

376
132
79
218
57
192
42
734
30
142
24
994
24
886
21
935

359 645

352335

-4,0

-2,0

77,5

76 824

76 800

-3,0

0,0

16,1

392
739
56 573

52 178

52 677

-8,8

1,0

11,1

61 628

43 239

43 626

1,2

0,9

9,2

45 727

28 199

28 133

-6,4

-0,2

5,9

36 028

25 506

27 000

2,0

5,9

5,7

21 951

24 223

26 875

-2,7

10,9

5,6

39 919

21 355

22 004

-2,6

3,0

4,6

21 587

25,
449
21,
566
159
9

20, 798

21, 203

-18,3

1,9

4,4

5, 768

19, 420

20, 271

-10,0

4,4

4,3

11, 795

1491

1500

-6,4

0,6

3,1

1711

Частка
у
%
(2012р.)
100

340
599
49
319
53
177
40
249
30
149
21
250
34
650
19
404

333
898
46
319
52
525
38
786
30
400
20
807
34
675
18
663

82,2

3,
576
9,
319
1450

3,
788
8,
985
1274

0,9

11,4
12,9
9,5
7,5
5,1
8,5
4,6

2,2
3,1

Загальновідомим є факт, що на розвиток туризму в будь-якій країні
впливають такі фактори як наявність нормативно-правової бази та механізмів
реалізації

відповідної

державної

політики,
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інфраструктура,

сприятливе

соціальне і бізнесове середовище, а також доступна інформація про вказані
чинники. На сьогодні попри певні проблеми економічного розвитку, Україна
має для діяльності туризму необхідну нормативно-правову базу, активно
розвиває і поліпшує якість інфраструктури. Держава здійснює певні кроки
щодо вирішення соціальних проблем та покращення природного середовища,
тоді як заходи щодо презентації нашої країни назовні здійснюються
безсистемно, часто на низькому професійному рівні. Україна є маловідомою у
світі державою, серед наявної про неї інформації переважає негативна, численні
«міфи», якими доповнюється інформація або заміщується її відсутність, часто
має внутрішнє українське «коріння» [5]. І що особливо неприємно для
туристичної галузі України – це мала обізнаність широких закордонних кіл
туристичного бізнесу про потенціал українського туризму.
Наша держава за 20 років свого існування досі не сформувала чіткої
політики донесення до світової спільноти інформації про свої здобутки,
історичну

спадщину,

культурну

різноманітність,

здійснювані

соціальні

реформи, цілі та задачі на майбутнє. Як результат, у пересічних громадян за
кордоном уявлення про Україну формується в основному завдяки оцінкам їх
власних державних діячів і міжнародних організацій та найбільше завдяки
кон‘юнктурним публікаціям у закордонних мас-медіа, які переважно є
негативними, оскільки присвячуються резонансним чи скандальним подіям.
Але у більшості іноземців, що відвідали Україну, враження від нашої країни
були кращими ніж образ, якийформували їм удома власні ЗМІ [5].
Оскільки позитивний імідж країни сприяє збільшенню кількості іноземних
туристів, а збільшення числа іноземців, задоволених міжнародною подорожжю,
покращує імідж держави, Україна має здійснити ряд заходів, які б запустили
дію цього «чарівного кола» на її території, адже говорити про існування бренду
«Туристична Україна» сьогодні передчасно. Вигідне геополітичне положення,
наявність чудової природи, численних пам‘яток і закладів культури, розвинена
інфраструктура самі по собі не сформують позитивний імідж країни. Для цього
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необхідна постійна робота з продукування інформаційних приводів, і
безумовно, ці приводи мають бути позитивними.
Узагальнюючи вищевикладене, важливо наголосити на тому, що, на нашу
думку, розвиток туризму в Україні виконуватиме позитивну роль у соціальноекономічному зміцненні країни лише за умови його поступового та
паралельного розвитку з іншими сферами суспільного життя. Туризм може
бути чинником економічного зростання і виходу країни на світовий
туристичний ринок. При цьому українським урядовцям необхідно усвідомити,
що процес створення бренду України тривалий у часі та потребує значних
фінансових вкладень. Але ці затрати неодмінно повернуться сторицею, коли
наша держава посяде гідне місце в системі міжнародного туризму.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ
ГОТЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Запропоновано та обґрунтовано систему стратегічного управління малими
готельними підприємствами, яка на відміну від існуючих, включає два рівня –
формування загальної стратегії управління та стратегічного контролю, що
дає можливість підприємцю оцінити формування стратегії управління із
врахуванням стабільного розвитку підприємства на основі розширення обсягів
послуг при обмеженій кількості персоналу.
Ключові слова: готельний бізнес, малі готельні підприємства, стратегії,
стратегічне управління, конкуренція.
Готельний бізнес в Україні має певні особливості, пов'язані з характером
праці

в

готельній

індустрії,

видом

послуг,

структурою

продукту,

співвідношенням попиту і пропозиції, формами продажу. Сьогодні індустрія
гостинності як сукупність підприємств сфери обслуговування та інших
організацій працює в умовах жорсткої конкуренції, відвойовуючи як
національний, так і міжнародний ринки. Ринкові перетворення в Україні, що
супроводилися роздержавленням власності і появою нових структурних
одиниць, повинні були привести до підвищення рівня конкуренції між
суб'єктами національної економіки. Таким чином, після розвалу радянського
союзу на ринку готельних послуг України з'явилися приватні підприємства, і
всі вони в процесі розвитку конкуренції стали боротися за споживача.
У багатьох економічно розвинутих країнах відзначається висока
ефективність функціонування малого підприємництва, діяльності якого задіяно
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до населення та виробляється до 70-78% ВВП. Щорічно обсяги світової
індустрії гостинності збільшуються на 2,8% причому значну їх частину
займають малі готельні підприємства як самостійна форма бізнесу.
Процеси активізації структурних зрушень у сфері туристських послуг і
загострення конкурентної боротьби в якій стратегічне управління розглядається
як фундамент ефективної системи управління обумовлюють необхідність
наукового пошуку нових механізмів і методів стратегічного управління
готельними підприємствами з позицій системного підходу до їх діяльності.
Питанням теорії та практики формування стратегічного управління
присвячені праці багатьох провідних вітчизняних та зарубіжних учених: І.
Ансоффа, В. Василенко, Б. де Віта, З. Герасимчука, В. Геєця, Б. Данилишина,
П. Друкера, О. Єфремова, Ф. Котлера, Р. Меєра, які розглядають стратегічне
управління як процес управління з метою реалізації місії організації
пріоритетним завданням якої є забезпечення динамічної реакції на вимоги
підприємницького середовища.
Проте стратегічне управління малими готельними підприємствами
розглянуто

не

достатньо.

Зокрема

потребують

уточнення

питання

обґрунтування стратегії розвитку розробки моделі ринкової поведінки
формування механізму ефективного функціонування та його оцінки в малих
готельних підприємствах. Актуальність та об‘єктивна необхідність подальшого
дослідження зазначених проблем визначили вибір теми, мету та завдання
статті.
Стратегії управління готельним підприємством визначають напрями в
наданні

готельних

послуг

визначають

орієнтири

щодо

використання

потенційних можливостей підприємства та розвитку в контексті змін на ринку
послуг із урахуванням місії, що визначає завдання підприємства як початок
діагностичного етапу процесу стратегічного планування, заснованого на
системно-аналітичному підході до організації підприємницької діяльності,
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створенні міцного зв'язку між цілями і ресурсами підприємства, можливостями
стосовно навколишнього середовища [2].
Стратегічне планування забезпечує прийнятний шлях для збалансованої
взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем у вигляді трьох процесів:
1. Отримання ресурсів із зовнішнього середовища.
2. Перетворення ресурсів у продукт.
3. Передачу продукту в зовнішнє середовище.
Сутність
виробниками

стратегії
послуг

управління

гостинності

в

готельними
досягненні

підприємствами
конкурентних

як

позицій

підприємства базується на основних положеннях, що забезпечують системний
підхід до здійснення таких видів діяльності:
надання готельних послуг, орієнтованих на споживача;
залучення кваліфікованого персоналу;
створення сучасних умов праці та якості наданих послуг;
облік витрат і мінімізація витрат;
адаптація до змін як внутрішнього, так і зовнішнього середовища;
впровадження інноваційних технологій;
розвиток та розширення сервісних послуг [1].
Доведено, що діяльність малих готельних підприємств регулюється
нормативно-правовими

документами

господарського,

адміністративного,

податкового права, разом з тим у дослідженні встановлено, що 70% ринку
гостинності у світовому просторі складають готельні підприємства, які
належать до категорії малого бізнесу. Але при цьому значна кількість
підприємців у сфері малого готельного бізнесу здійснюють свою діяльність
поза правовим полем. Це переважно пов'язано з тим, що власники фізичні
особи( працюють на фіксованому оподаткуванні (єдиний податок) з видом
діяльності – ―здавання житла в найм‖. Такий стан справ, безумовно, актуалізує
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проблему інвентаризації малих об'єктів готельної індустрії з метою визначення
загальної ємності номерного фонду та регулювання їх діяльності.
Виявлено, що недосконалість законодавчої бази – одна з головних причин
неефективного розвитку і функціонування малих готельних підприємств.
Малий готельний бізнес як значне джерело доходів держави потребує
підтримки та фінансування програм із його розвитку.
Вивчення діяльності зарубіжних і вітчизняних підприємств малого
готельного бізнесу дозволило автору виділити конкурентні переваги малих
готельних підприємств (табл. 1).
Таблиця 1
Конкурентні переваги малих готельних підприємств
Переважні ознаки підприємства
Високий рівень господарської
мобільності
Зацікавленість персоналу (зазвичай
сімейного підприємства)
Індивідуалізація обслуговування

Критерії переваг
Необмеженість у свободі
виробничої діяльності
Персонал складається з членів сім'ї
підприємців та їх родичів
Невеликий номерний фонд, що
дозволяє приділити велику увагу
кожному клієнту

Однак малі готельні підприємства відчувають чималі труднощі у своїй
організаційній діяльності через невизначеність статусу як баз розміщення в
загальній структурі готельного господарства. Їх діяльність здійснюється в
умовах децентралізації управління бізнесом [3].
Під

час

формування

стратегії

управління

малими

готельними

підприємствами необхідно враховувати основні принципи та тенденції базових
стратегій, споживчий попит на готельні послуги та формування конкурентного
готельного продукту, якість якого визначається професіоналізмом самого
керівника і якісним складом персоналу підприємства.
Використання структурно-логічної схеми формування стратегічних
альтернатив у напрямі господарчої діяльності малих готельних підприємств на
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засадах комплексного підходу, що сприяє досягненню позитивних результатів у
формуванні загальної стратегії розвитку малих готельних підприємств через
реалізацію наступних послідовних етапів:
1.

Розроблення загальної характеристики готельних підприємств.

2.

Кількісний та якісний аналіз малих готельних підприємств.

3.

Оцінка регіональних особливостей критеріїв стратифікації малих

готельних підприємств.
4.

Прогнозування туристських потоків і в'їзного туризму в готельних

підприємствах регіону.
5.

Визначення карти ринку послуг розміщення у малих готельних

підприємствах регіону.
6.

Визначення частки ринку готельних послуг малих підприємств

регіону.
7.

Складання карти ринку готельних послуг малих рекреаційних

підприємств регіону.
8.

Складання карти ринку за індексами обсягу наданих послуг, витрат

і прибутку малих готельних підприємств.
Схема дозволяє підприємцю коригувати стратегічне управління малими
готельними підприємствами в такій послідовності:
1.

Скласти діагностичний алгоритм позиціонування підприємства на

ринку, використовуючи дані обсягу наданих послуг, обсягу витрат, прибутку і
кількості працівників.
2.

Скласти діагностичний алгоритм формату господарської діяльності

з урахуванням позиціонування на ринку.
3.

Скласти

алгоритми

стратегії

роботи

малих

підприємств,

використовуючи кортеж індексів обсягозатрат, обсягоприбутковий і формат
господарської діяльності згідно з експрес-тестом.
Готельний бізнес України знаходиться в тяжкому становищі. Існує
безліч проблем у вітчизняному готельному бізнесі, пов‘язаних в першу чергу з
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переходом України до ринкової економіки. Однак, існує чіткий план і
рекомендацій щодо покращення готельного бізнесу в Україні, яких слід
дотримуватися державі і українським готельєрам.
Малий готельний бізнес не в змозі формувати інформаційний простір і
довгострокову маркетингову стратегію без об‘єднання всіх учасників бізнесу.
Для активізації їх діяльності в рекреаційних зонах із урахуванням просування
готельних

послуг

і

підвищення

конкурентоспроможності

пропонується

створення об'єднань підприємств у спілки підприємств малого готельного
бізнесу. Регіональний економічний розвиток на базі створення спілок
передбачає ініціативу і активну діяльність бізнесу, створення інформаційної,
довідкової системи, автоматизованого обліку, бронювання і реалізації
номерного фонду в режимі реального часу, що має стати головною умовою їх
становлення і стабільності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Стаття

присвячена

проблемам

забезпечення

ефективної

економічної

туристичної діяльності в сучасних умовах кризи, проаналізовані основні
показники

економічної

діяльності

підприємства.

Показано,

що

для

оперативного реагування на зовнішні чинники та для підвищення ефективності
економічної діяльності туристичного підприємства особливе значення має
покращення

управлінської

діяльності

підприємства

за

допомогою

комп’ютерних автоматизованих систем.
Ключові слова: економічний аналіз, ефективність діяльності, продуктивність
праці, рентабельність, економічні процеси.
Постановка проблеми. В сучасних складних умовах все частіше постає
проблема забезпечення ефективної економічної діяльності підприємства, в тому
числі туристичного. Зовнішнє середовище стало настільки швидкоплинним, що
підприємства не встигають оперативно реагувати на зміни та працювати без
збоїв за встановленими планами. Саме тому постає необхідність пошуку нових
механізмів здійснення економічної діяльності, які б допомогли туристичному
підприємству швидко реагувати на соціальні, політичні, економічні зовнішні
фактори, на зміни у законодавчій базі та вчасно вносити корективи у свою
фінансово - господарську діяльність, а також збільшувати конкурентні переваги
туристичного підприємства на ринку послуг.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми аналізу економічної
діяльності підприємства розглядаються багатьма вченими - економістами,
зокрема, такими авторами, як Кириленко В. В., яким виділено найбільш суттєві
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особливості та характеристики економічної діяльності підприємства [6];
Савицька Г.В. - визначила головні цілі економічної діяльності підприємства [8];
Городня Т. А. та Щербак А.Ф. – дослідили діяльність у напрямку підвищення
економічних показників розвитку об‘єктів туристичного комплексу [5];
Головко В.І., Мінченко А.В. та Шаманська В.М. – провели дослідження
стосовно контролю, аналізу та безпеки фінансово – економічної діяльності
підприємства [4], а Балабановим І. Т. виявлено методи аналізу фінансової
звітності підприємства [1].
Тобто, більшість авторів довели, що аналіз економічної діяльності є одним
із основних методик вирішення проблем щодо ефективності управління
підприємством, проте, конкретні рекомендації щодо туристичних підприємств
залишилися поза дослідженням.
Таким чином, метою дослідження є аналіз особливостей економічної
діяльності туристичного підприємства в сучасних умовах та їх врахування під
час пошуку нових методів швидкого реагування на впив зовнішніх факторів
для виявлення недоліків та підвищення ефективності його економічної
діяльності.
Матеріали та методи дослідження. В статті проаналізовано та узагальнено
матеріали наукових досліджень в галузі економіки туризму провідних вчених,
здійснені горизонтальні, вертикальні та порівняльні аналізи, застосований
метод коефіцієнтного аналізу для ефективних способів планування.
Результати дослідження. Аналіз економічної діяльності — це комплексне
вивчення результатів практичної роботи підприємств за певний період, оцінка
ефективності діяльності з метою виявлення резервів та визначення шляхів
діяльності й надання необхідної інформації для оперативного керівництва
різними ланками
діяльності, одержання передбачених планом показників.
Аналіз економічної діяльності є невід'ємним елементом контролю у
туристичному підприємстві. Порівняння фактичного стану із прийнятими
положеннями і встановлення рівня відхилення між ними засвідчує перебіг і
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результати проведених заходів, означає де-факто аналіз. Без нього не можна
визначити, як виявлені відхилення впливають на здатність підприємства
досягати поставлених цілей.
Основу аналізу функціонування туристичного підприємства становить
економічний аналіз, який полягає в дослідженні явищ і процесів, які
відбуваються в господарській діяльності. Пізнання перебігу і результатів цих
процесів дає змогу оцінити правильність рішень, прийнятих у минулому, і
спланувати майбутню діяльність підприємства [8, с. 29 - 30].
Об‘єктом дослідження послугувало приватне підприємство «Салон
подорожей ВІНГС», яке знаходиться у місті Вінниця. Туристичне підприємство
продає індивідуальні та групові тури, а також екскурсійні програми за
наступними напрямками:
- Україна – Карпати (Ясеня, Яремче, Вижниця, Дрогобич);
- Україна – Крим (Євпаторія, Ялта, Керч, Судак, Саки, Севастополь);
- Європа

(Польща, Словаччина, Швейцарія, Чехія, Румунія, Італія,

Франція, Болгарія, Німеччина, Іспанія);
- Африка (Туніс, Єгипет, Марокко);
- Південно - Східна Азія (Таїланд);
- Тропічні острови [10].

Предметом аналізу економічної діяльності приватного підприємства
«Салон подорожей ВІНГС» є економічні процеси в усіх сферах діяльності
туристичного підприємства, тобто фінансові результати, витрати, виручка від
реалізації, використання засобів, їх ліквідність, кількість наданих туристських
послуг за різними напрямками.
Аналіз економічної діяльності ПП «Салон подорожей ВІНГС» розпочинається
із діагностики асортименту наданих туристичних послуг та кількості
обслуговуваних підприємством туристів, яка здійснена за формою Державної
статистичної звітності №1 – ТУР за 2012, 2013 роки та №1-туризм за 2014 рік
(табл.1).
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Таблиця 1
Аналіз динаміки та структури асортименту турпродуктів ПП «Салон
подорожей ВІНГС» за 2012 – 2014 рр.
Абсолютне
відхилення,
(+/-)

Зміни в
структурі
туристичних
потоків, %

2013
від
2012

2014
від
2013

2013
від
2012

2014
від
2013

6

пито
ма
вага,
%
7

8

9

10

11

Кількість обслугованих туристів
Номенклатура,
асортимент

2012 рік

2

пито
ма
вага,
%
3

14

лікування
Виїзний
туризм, разом
в т.ч.
Туреччина
Єгипет
Росія
Франція
Угорщина
Болгарія
Польща
Чехія
Чорногорія
Словаччина
Ізраїль
Греція
Іспанія
Італія
Шрі – ланка
ОАЕ
Туніс
Литва
Німеччина
ГОА
Швейцарія
Ливан
Разом:

2014 рік

4

пито
ма
вага,
%
5

10,14

2

1,7

50

43,9

-12

+48

-8,4

+42,2

1

0,72

2

1,7

50

43,9

+1

+48

+1,0

+42,2

13

9,42

-

-

-

-

-13

-

-9,4

-

124

89,86

115

98,3

64

56,1

-9

-51

+8,4

-42,2

27

19,57

29

24,7

22

19,3

+2

-7

+5,1

-5,4

31
3
9
3
15
4
4
2
4
2
2
8
8
2
138

22,46
2,17
6,52
2,17
10,87
2,90
2,90
1,45
2,90
1,45
1,45
5,80
5,80
1,45
100

5
47
15
5
9
5
117

4,3
40,2
12,8
4,3
7,7
4,3
100

8
6
1
12
4
7
1
2
1
114

7,0
5,3
0,9
10,5
3,5
6,1
0,9
1,7
0,9
100

-31
-3
-4
+44
+1
-4
-2
-4
-2
+3
-8
-8
-2
-21

+8
-5
-41
-14
-5
-9
+12
-5
+4
+7
+1
+2
+1
-3

Осіб
1
Внутрішній
туризм, разом
в т.ч.
дозвілля,
відпочинок

2013 рік
осіб

осіб
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-22,5 +7,0
-2,2
-2,2
-4,3
+38,0 -34,9
+1,9 -11,9
+1,4
-4,3
+7,7
-7,7
-2,9
-1,4 +10,5
-2,9
-1,4
+2,9
-4,3
-5,8
+3,5
-5,8
+6,1
-1,4
+0,9
+1,7
+0,9
Х
Х

З таблиці 1 можна зробити висновок, що асортимент туристичних послуг,
що

надається

ПП

«Салон

подорожей

ВІНГС»

досить

широкий

та

різноманітний, а попит на більшість туристичних напрямів не падає. У 2012
році найбільшим попитом користувалися подорожі до таких країн, як:
Туреччина (19,6%), Єгипет (22,5%), Польща (10,9%) Чехія (14,53%) та
Угорщина (6,5%). Приблизно ж така сама ситуація склалася у 2013 році, що ж
до 2014 року, то до країн, до яких найбільше виїжджали туристи ввійшли:
Туреччина (22 особи), Греція (12 осіб), Єгипет (8 осіб), Туніс (7 осіб).
Загальні ж обсяги продажів турів складають: у 2012 році – 138 од., у 2013
році – 117 од. та у 2014 – 114 од., тобто спостерігається незначне коливання, що
є прийнятним для туристичного ринку.
З метою виявлення резервів та визначення шляхів діяльності й надання
необхідної інформації для оперативного керівництва різними ланками
діяльності було здійснено оцінку ефективності діяльності, а саме фінансово –
економічних показників діяльності ПП «Салон подорожей ВІНГС» за 2012 –
2014 роки (табл.2).
Таблиця 2
Аналіз фінансово – економічних показників діяльності приватного
підприємства «Салон подорожей ВІНГС» за 2012 – 2014 роки

Показник, тис. грн.

Обсяг наданих
туристичних послуг
іноземним
туристам
з
них туристам, які
виїжджали за
кордон
Витрати, пов‘язані з
наданням
туристичних послуг
іноземним
з
них туристам

Абсолютне
відхилення, (+/-)

Темп приросту, %

2013 р.
від
2012 р.

2014 р.
від
2013 р.

2013 р.
від
2012 р.

2014 р.
від
2013 р.

2012
рік

2013
рік

2014
рік

5,8

55,4

28,8

+49,6

-26,6

+855,2

-48,0

-

-

-

-

-

-

-

5,6

26,2

28,8

+20,6

+2,6

+367,9

+9,9

2,4

39,5

23,2

+37,1

-16,3

+1545,0

-41,3

-

-

-

-

-

-

-
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Продовження таблиці 2
туристам, які
виїжджали за
кордон
Платежі по бюджету
Заборгованість
перед бюджетом
Балансовий
прибуток

2,3

15,3

23,2

+13,0

+7,9

+565,2

+51,6

0,3

12,4

3,6

+12,1

-8,8

+4033,0

-71,0

-

-

-

-

-

-

-

3,1

3,5

2,0

+0,4

-1,5

+12,9

-42,9

Проаналізувавши фінансово – економічні показники у таблиці 2, можна
спостерігати, що обсяг наданих послуг зменшився у 2014 році на 26,6 тис.грн. в
порівнянні з 2013 роком, а у 2013 році порівняно з 2012 роком він збільшився
на 49,6 тис. грн., в результаті чого зріс і балансовий прибуток підприємства у
2013 році на 12,9 тис. грн., що безперечно є позитивним показником діяльності
підприємства. У результаті зменшення прибутку у 2014 році знизилися й
витрати, пов‘язані з наданням туристичних послуг порівняно з 2013 роком на
16,3 тис. грн.
Наступним

етапом

аналізу

економічної

діяльності

туристичного

підприємства в сучасних умовах є оцінка ефективності туристичної діяльності
підприємства, яка має на меті об'єктивний аналіз величини та структури обсягів
наданих туристичних послуг підприємства і визначення на цій основі міри його
фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.
Слід зауважити, що при оцінці туристичної діяльності підприємства не
існує яких - небудь нормованих підходів. Власники підприємств, менеджери,
фінансисти самі визначають критерії аналізу ефективності туристичної
діяльності підприємства залежно від переслідуваних цілей та завдань,
поставлених перед організацією [2, c. 40].
Здійснюючи аналіз ефективності туристичної діяльності підприємства,
насамперед потрібно провести аналіз фінансових результатів діяльності
підприємства, оскільки даний аналіз дає загальну уяву про ефективність і
результати діяльності підприємства.
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Так як майже всі туристичні підприємства є суб‘єктами малого
підприємництва, тому аналіз проводився лише по тій інформації, яка існує на
підприємстві. При аналізі ефективності туристичної діяльності ми використали
наступні показники [5, с.184 – 186]:
1. Продуктивність праці (Пп) – визначається кількістю реалізованого
турпродукту в розрахунку на одного працівника в одиницю часу (1.1.):
ПП

Вр
Ч ср

,

(1.1.)

де Вр – обсяг виручки від реалізації тур продукту (послуг);
Чср – середньорічна чисельність працівників підприємства.
2. Коефіцієнт рентабельності використання трудових ресурсів (РТР) –
характеризує

величину

прибутку,

яку

забезпечує

підприємству

один

середньообліковий працівник (1.2.):
РТР

Пч
Ч ср

,

(1.2.)

де Пч – чистий прибуток туристичного підприємства.
3. Рентабельність обсягу продажу (РП) – це модифікований показник
рентабельності продукції чи послуг (1.3.):
РП

4. Ефективність

діяльності

Пч
*100%
Вр

туристичного

(1.3.)
підприємства

(Еф)

-

це

характеристика процесів і впливів, в основному, управлінського характеру, яка
відображає ступінь досягнення поставлених цілей (1.4.):
Еф

Пч
Витрати

(1.4.)

Усі проведені розрахунки були зведені в таблицю 3, в якій відображено
значення показників за аналізований період та динаміку їх зміни, що значно
полегшить здійснення оцінки туристичної діяльності приватного підприємства
«Салон подорожей ВІНГС».
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Таблиця 3
Аналіз основних показників оцінки ефективності туристичної діяльності
ПП «Салон подорожей ВІНГС» за 2012 - 2014рр.
Значення
Показники

1
Продуктивність
праці
Коефіцієнт
рентабельності
використання
трудових
ресурсів
Рентабельність
обсягів
продажу, %
Ефективність
туристичної
діяльності

Абсолютне
відхилення, (+/-)
2013
2014
2014
від
від
від
2012
2013
2012
5
6
7

Темп приросту, %
2013
від
2012
8

2014
від
2013
9

2014
від
2012
10

+6,7

+379,3

-30,9

+231,0

-0,3

-0,8

-38,4

-37,5

-61,5

-46,9

-0,5

-47,4

-86,4

-6,8

-87,3

-0,96

-0,01

-0,97

-92,3

-12,5

-93,3

2012
Рік

2013
рік

2014
рік

2

3

4

2,9

13,9

9,6

+11,0

-4,3

1,3

0,8

0,5

-0,5

54,3

7,4

6,9

1,04

0,08

0,07

Як ми бачимо з табл. 3 показник продуктивності праці у 2013 році зріс на
11,0 порівняно з 2012 роком та на 6,7 у 2014 році порівняно з 2012, що
підтверджує ефективний розподіл та використання робочої сили, а також
застосування правильних мотивуючих факторів керівництвом приватного
підприємства «Салон подорожей ВІНГС».
Як видно з табл. 3 коефіцієнт рентабельності використання трудових
ресурсів у 2013 році знизився на 38,4% порівняно з 2012 та 61,5% у 2014 році у
порівнянні з базовим 2012 роком, що характеризує загалом незначне
зменшення прибутку, який забезпечує підприємству один середньообліковий
працівник.
Найефективнішим роком туристичної діяльності ПП «Салон подорожей
ВІНГС» був 2012 рік, адже його ефективність становила 1,04 тис.грн., що на
0,96 тис. грн. більше, ніж у 2013 році та на 0,01 тис.грн. порівняно із 2014
роком. Причиною цього було збільшення обсягу наданих
послуг,

зменшення

витрат

на

туристичних

надання туристичних послуг та відкриття
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нових напрямків туристичних потоків підприємства, таких як Таїланд, Південна
Корея, Австрія та Казахстан.
Проаналізувавши

показники

туристичної

підприємства «Салон подорожей ВІНГС», для

діяльності

приватного

покращення економічної

діяльності підприємства та зростання прибутку можна запропонувати наступне:
1. Розробити нові напрямки діяльності, які зацікавлять споживачів,
дозволять

стабілізувати

і

покращити

фінансовий

стан

туристичного

підприємства, наприклад, здійснювати не лише реалізацію туристичних послуг,
а й надавати послуги клієнтам у відкритті робочої візи.
2. Зменшити витрати на реалізацію туристичних послуг шляхом побудови
довготривалих

договірних відносин

з постачальниками, що

дозволять

зменшити витрати на послуги за рахунок наданих знижок.
3. Доцільно

розміщувати

одержаний

прибуток

задля

досягнення

оптимального ефекту, в першу чергу, частину прибутку розподілити між
основними потребами і лише потім задовольняти всі інші. При цьому певну
частку потрібно залишити в резерві.
4. Організовувати і проводити роботу щодо підвищення кваліфікації
працівників за рахунок спеціалізованих семінарів, курсів та рекламних турів.
За результатами досліджень було виявлено, що на сьогоднішній день все
більше туристичних підприємств для покращення власної економічної
діяльності впроваджують сервіс автоматизованих систем в щоденній роботі [7,
c. 126 - 127].
Найкраще для ПП «Салон подорожей ВІНГС» підійшла б автоматизована
система U-ON.Travel. Це найбільш повна з існуючих комп'ютерних програм версія опису процесу діловодства і бухгалтерії для роботи туристичних фірм.
Програма необхідна як найбільш сучасний інструмент організації і ведення
роботи з клієнтами і партнерами фірми, а також для одержання статистичних і
аналітичних даних діяльності туристичної фірми (рис.1).

327

Рис.1. Логотип автоматизованої системи U-ON.Travel
U-ON.Travel зберігає в собі всі необхідні дані для роботи компанії:
- інформацію по турам (заявками);
- повний список документів і прикріплених файлів за заявками;
- дані покупців і туристів;
- економічні дані діяльності підприємства [9].

Перевагою

даної

програми

є

те,

що

співробітники

приватного

підприємства «Салон подорожей ВІНГС» зможуть мати доступ до системи з
офісу або вдома, на відпочинку або в дорозі, 24 години на добу, 7 днів на
тиждень. Тобто немає необхідності встановлювати систему на свій комп'ютер.
Це може бути як комп'ютер або ноутбук, так і смартфон або інтернет–планшет.
Будь - якій туристичній компанії в якийсь момент часу може знадобитися
статистика, наприклад, за місяць або за рік, щоб оцінити успішність роботи
того чи іншого менеджера або розмір прибутку від покупців. Розділ маркетингу
в даній системі покаже прибуток і витрати за період з клієнтам і партнерам.
Ще однією перевагою системи U-ON.Travel є її захищеність, адже вона є
ліцензійною та доступ до неї може мати лише працівник, який володіє
інформацією про коди доступу до системи.
Отже,

серед

найважливіших

досягнень

сфери

туризму

стала

її

комп'ютеризація. Комп'ютерна революція в туризмі має особливості, на які
варто звернути увагу. Кожна з них розповідає про застосування комп'ютерів у
сфері управління, прямо дає рекомендації менеджерам туристичних компаній,
що зіштовхнулися з труднощами в застосуванні комп'ютерних технологій.
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Висновки. Таким чином, в умовах нестабільної ситуації в країні для
підвищення ефективності економічної діяльності туристичного підприємства
особливе значення має удосконалення фінансових інструментів та покращення
управлінської

діяльності

підприємства

за

допомогою

комп‘ютерних

автоматизованих систем, що призведе до збільшення конкурентних переваг
туристичного
здійснювати

підприємства.

Потрібно

також

не

забувати

господарсько-економічний

аналіз

діяльності

періодично
туристичного

підприємства для виявлення недоліків та усунення їх для кращої роботи у
майбутньому.
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ГОСПОДАРСТВА
У

статті

визначено

проблеми

розвитку

підприємств

готельного

господарства, розглянуто основні теоретичні положення щодо економічної
сутності стратегічного управління на ринку готельних послуг, особливості
організації діяльності підприємств у сфері готельної індустрії. Проведено
аналіз досвіду зарубіжних країн в цілях внесення пропозицій стосовно
подальшого

розвитку

сфери

гостинності

України

та

підвищення

її

конкурентоспроможності в умовах інтеграції української економіки у світове
господарство.
Ключові слова: готельний бізнес, готельне господарство, ринок готельних
послуг, стратегія, стратегічне управління, процес управління, ефективність,
якість.
Розвиток готельного господарства в Україні набуває досить швидких
темпів та є прибутковою галуззю, якою необхідно займатися задля підняття
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іміджу держави та можливості надання послуг світового класу. Але ведення
готельного господарства характеризується нестійкими тенденціями розвитку,
що залежать від наступних чинників: сезонність коливань попиту, зростання
цін на послуги та недостатній рівень якості обслуговування. Ситуація
ускладнюється
внутрішніх

нестабільністю

процесів

зовнішнього

підприємств,

середовища,

невідповідність

неузгодженістю

ринковим

вимогам

управління господарською діяльністю. Для ефективного функціонування
підприємств

готельного

господарства

виникає

необхідність

наукового

обґрунтування стратегій їх розвитку, які випливають із світового досвіду та
вдалої практики вітчизняних підприємств-лідерів.
Проблемою вітчизняних підприємств готельного господарства в умовах
економічної нестабільності є пошук сучасних механізмів організації управління
з метою забезпечення стійкої позиції на ринку готельних послуг.
Проблеми управління готельним господарством досліджено в наукових
працях: О. Виноградової, С. Драгунцова, К. Ладиченко, Т. Марущака, С.
Мельниченко, Г. Муніна, М. Новак, І. Олексин, Т. Ткаченко та ін. Основна
увага в них приділяється визначенню сутності готельного продукту,
особливостям його формування на вітчизняному ринку та способам і шляхам
реалізації з урахуванням потреб і запитів споживачів.
На

сьогодні

в

Україні

проблема

формування

стратегії

розвитку

підприємств галузей сфери послуг досліджена недостатньо. До цього
господарського сегменту належить і готельне господарство.
Практична значимість зазначених проблем та об`єктивна необхідність
застосування

основ

формування

стратегії

й

методології

стратегічного

управління підприємствами готельного господарства обумовили актуальність
теми статті.
Важливим фактором успішного функціонування підприємств в складних
ринкових умовах є стратегічне управління, але відсутність якого, на жаль,
призводить до поразок в конкурентній боротьбі підприємств готельного бізнесу
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Концепція стратегічного управління виражається у наступних характерних
рисах її застосування:


трактується

як

відкрита

соціально-економічна

система,

що

базується на певному поєднанні теорії: системному, ситуаційному та цільовому
підходах до діяльності підприємства;


оpiєнтує на вивчення умов, в яких функціонує підприємство. Це

дозволяє створювати адекватні цим умовам системи стратегічного управління.


концентрує увагу на необхідності збору та застосування баз

стратегічної інформації.


дозволяє

прогнозувати

наслідки

рішень,

що

приймаються,

впливаючи на ситуацію шляхом відповідного розподілу ресурсів, встановлення
ефективних зв‘язків та формування стратегічної поведінки персоналу.


передбачає застосування певних інструментів та методів розвитку

підприємств (цілей, стратегій, стратегічних планів i програм, стратегічного
планування та контролю тощо).[5]
Наведені характеристики узгоджують можливість визначити найбільш
суттєві складові і саму сутність концепції стратегічного управління.
Сутність стратегічного управління полягає в тих процесах, за допомогою
яких здійснюється довгострокове керівництво організацією, визначаються
специфічні цілі діяльності, розроблюються стратегії для досягнення цих цілей,
враховуючи всі найсуттєвіші зовнішні та внутрішні умови, а також
забезпечується виконання розроблених відповідних планів, які постійно
розвиваються i змінюються.[3]
Стратегічне управління передбачає досягнення цілей і в цьому контексті є
цільовим.
Цільове управління, – зазначають науковці,–... потребує ясного і чіткого
визначення цілей або бажаних результатів роботи, формування реальних
програм їхнього досягнення та чіткої оцінки параметрів роботи шляхом
вимірювання конкретних результатів на етапах досягнення поставлених
цілей.[4] Однак ціль не можна ототожнювати з планом або прогнозом (рис. 1).
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Розглядається стратегічне управління як багатоплановий, формальноповедінковий управлінський процес, який допомагає формулювати та
виконувати ефективні стратегії, що сприяють балансуванню відносин між
організацією, включаючи її окремі частини, та зовнішнім середовищем, а також
досягненню встановлених цілей.[1]
Аналіз –діагноз-прогноз

Середовище (об‘єктивні умови
функціонування системи)

Цілі системи (підтвердження,
корегування діючих або
встановлення нових)
Стратегії
Розробка системи
планів
Реалізація планів у
вигляді конкретного
управлінського впдиву
Зміна цілей
системи

Функціонування системи

Зміна
середовища
(умов)

Оперативне регулювання
Облік, контроль та оцінка
функціонування системи

Рис.1. Схема циклу управління готельним підприємством
Сутність стратегії управління готельними підприємствами як виробниками
послуг гостинності в досягненні конкурентних позицій підприємства базується
на основних положеннях, що забезпечують системний підхід до здійснення
таких видів діяльності:
o

надання готельних послуг, орієнтованих на споживача;

o

залучення кваліфікованого персоналу;

o

створення сучасних умов праці та якості наданих послуг;
333

o

облік і мінімізація витрат;

o

адаптація до змін як внутрішнього, так і зовнішнього середовища;

o

впровадження інноваційних технологій;

o

розвиток та розширення сервісних послуг.

Стратегія - це багатогранне, ефективне для діяльності підприємства
творіння, яке, між іншим, не є панацеєю від всіх негараздів підприємства. Тому
важливо чітко визначити, чого саме не треба очікувати від стратегії.[6]
Під час формування стратегії управління готельними підприємствами
необхідно враховувати основні принципи та тенденції базових стратегій,
споживчий попит на готельні послуги та формування конкурентного
готельного продукту, якість якого визначається професіоналізмом керівника і
якісним складом персоналу підприємства.
Формування ефективної стратегії управління готельного підприємства
передбачає виявлення потенційних можливостей і загроз у зовнішньому
середовищі підприємства, а також оцінку ризиків і можливих альтернатив.
Стратегічне управління – це динамічний процес аналізу, вибору стратегій,
планування, забезпечення та реалізації розроблених планів організацією [1].
Реалізація

стратегічного

управління

підприємством

готельного

господарства можлива лише за умови, якщо воно є стратегічно орієнтованим, в
якому кадри мають стратегічне мислення, де існує система стратегічного
планування, що надає можливість розробляти і використовувати інтегровану
систему стратегічних планів, а поточна діяльність, спрямована на досягнення
стратегічних цілей [2].
Успішна діяльність готельного комплексу можлива лише у випадку, коли
вихід підприємства готельного бізнесу на ринок не тільки продуманий,
всебічно обґрунтований, а має виходити з довгострокових цілей. У світі
постійно відбувається процес освоєння нових концепцій готельного бізнесу i
модернізації старих.
Нині в готелях пропонується велика кількість послуг, що надаються
різноманітними закладами харчування і побуту, фітнес-, велнес- і спа334

центрами, салонами краси.
Поширюється

тенденція

індивідуалізації

обслуговування

клієнта.

Персонал запам‘ятовує його ім‘я, улюблені напої, намагається створити у нього
враження, що він є бажаним гостем. На це спрямовані й так звані
компліментарні послуги.
Набуває великого значення екологізація готельного продукту у зв‘язку з
необхідністю збереження довкілля, зростанням попиту туристів на екологічно
безпечні послуги і товари.
На сучасному етапі розвитку готельний бізнес в Україні має ряд проблем,
які є перешкодами для становлення європейських стандартів якості послуг в
підприємствах готельного господарства.
До основних належить:


невелика кількість готелів міжнародного класу;



незначні обсяги інвестування у будівництво нових готелів;



недостатня кількість кваліфікованих фахівців у галузі управління

підприємствами готельного господарства та обслуговування;


низький рівень конкуренції на готельному ринку внаслідок

відсутності корпоративних стандартів управління якістю готельних послуг;


високий рівень податків.[1]

Вітчизняний

ринок

готельних

послуг

характеризується

не

тільки

недостатньою кількістю готелів, але й обмеженістю їх типів, відсутністю
відповідної

інфраструктури,

що

негативно

впливає

на

рівень

якості

обслуговування.
Беручи до уваги прагнення України послідовно інтегруватися у світове
економічне співтовариство, актуальним завданням для вітчизняного ринку
гостинності є пошук стратегічних орієнтирів збільшення конкурентних переваг,
які дозволять більш повно задовольняти потреби споживачів, підвищити рівень
сервісу і, як наслідок, сформувати необхідний рівень конкурентоспроможності
галузі.
Висновки.

Основними

напрямками
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стратегічного

управління

підприємствами готельного бізнесу є спрямованість готельного комплексу на
привабливість готельних послуг, їх реалізацію та рентабельність діяльності
підприємства, досягнення конкурентних переваг в довгостроковому періоді, які
нададуть високу норму прибутку та стабільне економічне зростання. Розвиток
ринкових відносин в Україні, отримання підприємствами готельного бізнесу,
що надають конкурентоспроможні та високоякісні послуги, права виходу на
ринок готельних послуг вимагають постійного вдосконалення підходів до
стратегічного управління.
Досліджуючи сучасний стан розвитку готельного господарства у світі, слід
визнати той факт, що в багатьох країнах світу індустрія гостинності
сформувалась

і

стабільно

розвивається,

маючи

матеріальну

базу

та

забезпечуючи роботою мільйони людей, що позитивно впливає на економіку
держави. Сьогодні готельне господарство в усьому світі розвивається на
індустріальній основі та є галуззю економіки, яка забезпечує значні валютні
надходження завдяки поширенню іноземного туризму. За результатами
попередніх

досліджень

можна

виокремити

основні

напрями

розвитку

готельного бізнесу:


поглиблення спеціалізації і концептуалізації готельних закладів;



утворення міжнародних готельних ланцюгів та консорціумів під

впливом глобалізації;


персоніфікація обслуговування і повна концентрація на запитах та

потребах клієнтів;


диверсифікованість послуг;



упровадження в індустрію гостинності комп‘ютерних технологій.

Перспективами подальших досліджень є вивчення, аналіз і використання
резервів підвищення якості обслуговування та конкурентоспроможності
готельних

комплексів

України

шляхом

впровадження

позитивного

закордонного досвіду розвитку підприємств сфери гостинності.
Стратегії управління готельним підприємством визначають напрями в
наданні

готельних

послуг,

визначають
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орієнтири

щодо

використання

потенційних можливостей підприємства та розвитку в контексті змін на ринку
послуг із урахуванням місії, що визначає завдання підприємства, як початок
діагностичного етапу процесу стратегічного планування, заснованого на
системно-аналітичному підході до організації підприємницької діяльності,
створенні міцного зв'язку між цілями і ресурсами підприємства, можливостями
стосовно навколишнього середовища.
Вирішення цих питань потребує підвищення ефективності управління
діяльністю підприємств у туристичній сфері, розробки конкретних програм
щодо

зниження

витрат

за

всіма

напрямами

діяльності

туристичного

підприємства. З метою досягнення конкурентоспроможності туристичне
підприємство повинне так організовувати свою діяльність, щоб мінімізувати
ризики, збитки та витрати, які пов‘язані з процесами формування асортименту
туристичних послуг, розробкою туристичних маршрутів та їх продажем,
максимізувати прибутки від їх реалізації.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В
УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
В статті розглянуто основні проблеми розвитку сільського, зеленого та
фермерського туризму. Розглянуто основні перешкоди для успішного розвитку
туристичних угідь в сільській місцевості. Визначено основні невикористані
ресурси орієнтовані на сільський туризм. Зазначено результати досліджень
перспектив розвитку туризму в українському селі.
Ключові слова: туризм, зелений туризм, сільський туризм, українське село.
Оскільки

в

сільському

туризмі

основний

наголос

ставиться

на

зближування людини з природою, організатори туристичних подорожей
вибирають регіони з оптимальним рівнем поєднання соціокультурних,
ландшафтних, екологічних факторів, а також унікальних природніх ресурсів.
Навіть при високому рівні поєднання цих умов людський вплив може
знівелювати переваги туристичної бази над конкурентами та створити
негативний образ бази для дійсних та потенційних клієнтів. Перспективність
розвитку сучасних агротуристичних, екотуристичних та фермерських напрямів
дозволяє населенню знаходити альтернативні шляхи ведення сільського
господарства, отримуючи при цьому додатковий дохід від нетрадиційного
застосування ресурсів.
На

даний

мотивуючих

момент

інструментів

в

українському
для

ведення

законодавстві

не

вироблено

підприємницької

діяльності

туристичного напрямку селянами на особистих сільських господарствах (ОСГ).
В даному питанні латвійський та польський уряди мають відчутні результати
порівняно з українським, оскільки впровадили пакети необхідних положень в
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законодавстві, що безпосередньо впливає на розвиток зеленого туризму та
адаптувало його до зовнішньої політики відкритості для іноземців. Окрім того
в українській економіці сформувалася застійна соціальна політика, спрямована
на розвиток сільського туризму, що не дозволяє позбутися таких негативних
тенденцій в українському селі, як:
-

безробіття та занижений рівень оплати праці у селі;

-

відсутність

ринкових

умов

в

усіх

галузях,

економічна

неграмотність;
-

відсутність належної державної підтримки сільським громадам;

-

недостатня

розвиненість

диференційованого

сільського

виробництва;
-

зношеність сільської інфраструктури та МТБ;

-

занедбаність медичної системи;

-

надмірна узагальненість сільської освіти;

-

недоступність сучасних технологій;

-

відсутність підтримки соціально незайнятих та самозайнятих осіб;

-

втрата автентичності українським селом.

Протиріччя

виникають

на

стику

інтересів

великих

туристичних

підприємств, що не бажають втрачати клієнтів та створювати якісно і кількісно
новий продукт для зарубіжного споживача, маючи доволі прибутковий бізнес
на даному етапі розвитку економіки.
Варто зазначити, що в Україні історично склалися необхідні умови для
розвитку зеленого туризму, оскільки вона володіє великою територією, що в
перспективі не може бути повністю перетворена задля економічних благ, та
унікальними традиціями, соціокультурними особливостями, а також іншими
перевагами перед більшістю країн:
-

багата природна спадщина;

-

15 унікальних природних заповідників;

-

м‘який клімат з сезонністю;

-

етнічна спадщина: традиції, культурні відмінності, звичаї, обряди,

пісні тощо;
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-

мільйони незайнятих громадян або зайнятих виключно в сільському

господарстві;
-

мільйони будинків, що можуть бути використані для розміщення

туристів;
-

недостатня збутова політика продукції сільських угідь, або збут її

централізовано за надмірно заниженими цінами;
-

ментальна відкритість та гостинність українців.

Розглянемо з точки зору розвитку зеленого туризму класифікацію заходів
подолання безробіття, запропоновану Заячківським Ю. В.[1]
-

надання роботодавцям коштів на інвестування їх в підлеглих.

Оскільки ринок зеленого туризму в Україні знаходиться на стадії народження,
він потребує навчання персоналу з метою його адаптації до умов ведення
бізнесу. Важливо зазначити, що безцінний досвід спеціалісти можуть отримати,
внаслідок співпраці приватних підприємств з іноземними туристичними
операторами та ОСГ, що акцентують свою діяльність на наданні послуг
зеленого сільського туризму;
-

відновлення ринку праці. Підприємства, що внаслідок невдалих

реформ в соціальній політиці, економіці потерпіли банкрутство повинні
користуватися державною допомогою та державною інфраструктурою задля
відновлення своєї конкурентоспроможності, співпрацювати з державою,
оскільки на даний момент існує розвинена та ефективна Державна служба
зайнятості України, що може стати активним постачальником трудових
ресурсів та працевлаштовувати громадян з попереднім перекваліфіковуванням
відповідно до потреб ринку. Активно працює в сфері налагодження співпраці
між угіддями та туроператорами спілка сприяння розвитку сільського зеленого
туризму в Україні;
-

відновлення роботи підприємств та покращення стану виробництва.

До ключових факторів, від яких залежить інтенсивний розвиток зеленого
туризму варто віднести науково-технічний розвиток суміжних та затребуваних
галузей:

засоби

зв‘язку,

обслуговуюча

інфраструктура

(СТО,

АЗС,

транспортний зв'язок, стан доріг, зворотній зв'язок, маркетинговий рівень
340

просування послуг тощо; державне сприяння розвитку зеленого туризму:
дотування, податкові канікули, аудит ефективності підприємств та моніторинг
потоків туристів).
-

дослідження ринку праці щодо актуальності різних спеціальностей.

Значних результатів в майбутньому досягне зовнішній аудит підприємств
туристичного бізнесу, оскільки на даний момент неможливо навести реальні
дані стосовно наявності вищої та професійної освіти працівників підприємств в
зеленому туризмі. Варто очікувати зростання рівня працевлаштування
спеціалістів після реального спонукання випускників вищих навчальних
закладів до пошуку роботи за спеціальністю. [2]
Варто зазначити, що для розвитку підприємств у даній галузі та отримання
ними прибутку необхідно звернути увагу на пріоритетні для розвитку туризму
у сільській місцевості фактори, зазначені В. І. Бірковичем [3]:
- зростаючий попит мешканців українських міст та іноземців на
відпочинок у сільській місцевості;
- унікальна історико-етнографічна спадщина українських сіл;
- багаті рекреаційні ресурси;
- екологічна чистота сільської місцевості;
- відносно вільний сільський житловий фонд для прийому туристів,
- наявність вільних трудових ресурсів для обслуговування туристів;
- традиційна гостинність господарів та доступна ціна за відпочинок;
- можливість надання комплексу додаткових послуг з екскурсій,
риболовлі, збирання ягід і грибів, катання на конях тощо.
Врахування важливості даних факторів дасть змогу підприємствам
зацікавити потенційного споживача та розпочати процес популяризації
зеленого туризму, як прибуткового туристичного продукту.
Інтенсивного розвитку зазнали сфери зеленого туризму Великої Британії,
скандинавських країн, США, Франції, Іспанії, Італії, Німеччини тощо [4]. А з
кінця 90-х рр. створена Європейська федерація фермерського та сільського
туризму, що спрямована в своїй діяльності на популяризацію фермерського,
зеленого та сільського туризму.[5].
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Найбільш незахищеною верствою населення є пенсіонери, а занепадаючи,
сільська інфраструктура призводить до вимирання села, що, в свою чергу,
знижує можливості впровадження в дію підприємств у сфері зеленого туризму.
Інвестиції спроможні створити у взаємодії з природніми ресурсами та
ментальністю українського села синергічний ефект, що трансформується в
додаткову вартість, а, отже, прибуток підприємства.
Варто спиратися на іноземний досвід при відкиданні стереотипів про
малу рентабельність діяльності в сфері зеленого туризму чи обмеженість в
ідейному розвитку. В Європейському союзі давно затвердився живий інтерес
до зближення з природою на основі старовинних та порівняно нових традицій,
що реалізуються в масових народних гуляннях, фестивалях, святах тощо.
На сьогоднішній день існує велика кількість баз відпочинку, які
пропонують комфортні умови проживання, харчування та проведення дозвілля.
Зелений туризм в нашій країні набув популярності у багатьох областях.
Налагоджена інфраструктура, етно-декор та дизайн надають відпочинку
відчуття повноти та завершеності. Найперспективнішими у розвитку галузі
зеленого туризму в Україні є такі підприємства, як: гостьовий дім «Синиця»,
котедж «Зачаровані Карпати» та сільський дім «На краю світу». Так, як
розвиток сільського туризму в Україні відбувається дуже повільно і не
системно дані підприємства можна вважати еталоном у сфері обслуговування
для щойно створених та малих підприємств, які знаходяться на початкових
етапах реалізації туристичних послуг.
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Здобувачі освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕОБХІДНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ
ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
УКРАЇНИ
Подолання спаду в українській економіці напряму залежить від того,як скоро
ми засвоїмо передові методи управління,навчимось раціонально організовувати
виробничі процеси. Основним інструментом ,що допомагає в прийнятті
обґрунтованих управлінських рішень є планування та прогнозування.
Ключові

слова:

планування,

індустрія

методи

гостинності,

прогнозування,

прогнозування,

стратегічне

стратегічне

управління,

прогноз,

управлінське рішення.
Постановка проблеми. Індустрія гостинності - найважливіша галузь
економіки

більшості

країн

світу.
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Сучасну

індустрію

гостинності

характеризують: швидка змінюваність економічних умов, підвищення якості
послуг, безперервний вступ на ринок нових учасників, у тому числі іноземних.
Ці зміни роблять сильний вплив на фінансове становище українських
підприємств індустрії гостинності.
Керівники повинні оперативно проводити оцінку впливу змін , що виникли
в економічній ситуації на функціонування підприємства, знаходити нові
рішення

щодо

коригування

їх

діяльності.

Найважливішим

завданням

управління виступає своєчасне прийняття правильних рішень у зв'язку із
змінами економічної ситуації. Ухвалення своєчасного рішення безпосередньо
залежить від прогнозування діяльності підприємств індустрії гостинності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у вивчення
методів прогнозування в індустрії гостинності вносять роботи Д. К. Фрехтлінг,
Х. Сонк і С. Ф. Вітт, K. Ф. Вонг. Білоруські та російські вчені проводять
дослідження за наступними напрямками: В. М. Геєць - галузеве прогнозування ;
Ю. Н. Лапигін, В. Є. Крилов, А. П. Чернявський - економічне прогнозування.
Виклад основного матеріалу.

Економічне прогнозування (від грец.

prognosis — передбачення) являє собою наукове обґрунтування можливих змін
або якісного стану економіки в майбутньому, а також альтернативних шляхів і
строків досягнення цього стану.
Прогнозування є не самостійним видом планування, а лише однією з
чотирьох його стадій (аналіз досягнутого рівня економіки; науковий прогноз
можливих і ефективних напрямів розвитку економіки і вибір оптимального
напряму; розробка плану; виконання плану, його контроль і коригування), яка
передує складанню плану і охоплює більший період, ніж план. Прогнозування
має здійснюватись на будь-якому рівні і стосуватись усіх видів планів — довго, середньо- і короткострокових , проте особливо велике значення воно має для
перспективного планування.
Завданнями прогнозування є: аналіз соціально-економічних і науковотехнічних процесів; виявлення закономірностей, чинників і тенденцій, які
визначають подальший соціально-економічний розвиток; вивчення та оцінка
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можливостей для досягнення поставленої мети і на цій основі прийняття
оптимального рішення, в якому потреби суспільства чи підприємства
узгоджуються з реальними можливостями їх забезпечення. Результати
прогнозів ураховуються при розробці на перспективу питань економічної і
соціальної політики та при складанні планів.

Рис. 1. Складові системи прогнозування
Роль прогнозування полягає не в розв‘язанні конкретних проблем, тобто
поєднанні знань з діями, що є функцією планування, а лише у виявленні
найважливіших проблем, з якими зіткнеться готельне підприємство у
перспективі, імовірнісних методів, строків і результатів їх вирішення різними
способами, оцінці ефективності того чи іншого варіанта. Його роль також у
тому, щоб значно скоротити ділянку невизначеності, окреслити межі
реалістичних завдань і цілей плану.
Застосування прогнозування на рівні окремо взятого підприємства сприяє
розробці науково обґрунтованих цілей його функціонування, стратегічних і
поточних планів, в основу яких покладені різні варіанти прогнозів, що
характеризують

перспективи

розвитку

самого

підприємства

та

його

зовнішнього середовища; значною мірою зумовлює прийняття керівниками
правильних управлінських рішень; допомагає уникнути негативних тенденцій,
які виникають як всередині підприємства, так і в його зовнішньому оточенні.
Крім того, використовуються елементарні математичні процедури, нехтуються
зв‘язки

та

вплив

суттєвих

зв‘язку отримання прогнозних даних на
систематизований, спонтанний характер.
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чинників.

У

підприємствах найчастіше

цьому
має не

В

умовах

сучасного

стану

економіки,

яка

нерідко

виявляється

непередбачуваною і неконтрольованою, традиційні механізми наукового
менеджменту стають непродуктивними.
В індустрії гостинності застосовуються різні підходи прогнозування, які
можна розділити на кількісні, засновані на математичних розрахунках, і якісні
методи, які, в свою чергу, являють собою різного роду експертні оцінки (рис.2).
Методи планування являють собою конкретні способи і прийоми
економічних розрахунків, застосовуваних при розробці окремих розділів і
показників плану, їх координації та зв‘язку. При виборі конкретних методів
прогнозування враховуються такі фактори:
- тривалість планового періоду;
- особливості розрахунків планових показників
- забезпеченість вихідною інформацією і можливість її використання;
- наявність відповідної технічної бази обробки інформації та проведення
розрахунків;
- рівень кваліфікації працівників.

Рис.2. Методи прогнозування
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Найчастіше у практиці планової діяльності підприємств сфери гостинності
можуть бути використані наступні методи плавання: балансовий, нормативний,
розрахунково-аналітичний, економіко-математичний.(табл.1.)
Метод
Балансовий

Особливості застосування
ґрунтується на взаємному поєднанні ресурсів, якими володіє
готельне підприємство, тобто трудові ресурси, обладнання,
матеріальні та фінансові ресурси. Цей метод планування
реалізується шляхом складання системи балансів:трудових,
вартісних, матеріально-технічних передбачає розрахунок
планових завдань на основі норм і нормативів
. Норматив показує ступінь використання ресурсу, є більш

Нормативний

укрупненим показником і визначається на 1 карбованець
виручки, 1 м2 площі, на 1 робоче місце і т.д. Нормативний
метод планування є як самостійним , так і допоміжним по
відношенню до балансового методу

Розрахунково-

планування здійснюється на основі аналізу досягнутого рівня

аналітичний

показників діяльності підприємства індустрії гостинності і
запланованих

темпів їх зміни з урахуванням стадій

життєвого циклу підприємства. Використання цього методу
вимагає великого досвіду і розвиненою інтуїції працівників
апарату управління, доброго знання регіонального ринку
готельних послуг
Економіко-

передбачає здійснення планових розрахунків на основі

математичний

різного роду моделей. Так, на готельних підприємствах
можуть бути використані найпростіші статистичні моделі,
наприклад,

кореляційні,

які

кількісно

висловлюють

взаємозв'язок між плановими показниками і факторами, які їх
визначають
Табл.1 Характеристика основних методів прогнозування у сфері
гостинності
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Висновки. В даний час планування роботи підприємств індустрії
гостинності стає необхідним елементом стратегічного управління. Правильне і
своєчасне складання планів діяльності підприємства обумовлює успішну і
узгоджену роботу всіх підрозділів підприємства, а також його узгоджену
роботу з іншими підприємствами. Планування дозволяє уникнути не
обґрунтованих

витрат,

підвищити

ефективність

використання

ресурсів

підприємства. Цінність планування полягає не стільки в документі, званому
планом, скільки в аналізі факторів, оцінці їх ролі, у збереженні або підвищенні
ефективності діяльності підприємства та можливих значень, які можуть бути
досягнуті в результаті реалізації заходів, намічених до здійснення за
підсумками аналізу.
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РОЛЬ МОДЕЛІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ, ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ,
ПРАВОВИЙ, ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ АСПЕКТИ
УДК 347.77:338.48(045)
Р.С.Ковальська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ
Стаття присвячена проблемам правового використання об’єктів права
інтелектуальної власності в туристичній індустрії. Показано, що наразі
широко поширеною формою передачі прав на використання інтелектуальної
власності є комерційна концесія (франчайзинг). Запропоновано правові заходи
щодо захисту такого об’єкта інтелектуальної власності як комерційна
таємниця туристичного підприємства.
Ключові слова: комерційна концесія, комерційна таємниця, торговельна
марка, інтелектуальна власність, режим захисту.
Постановка проблеми. В сучасних умовах інформаційного суспільства
все частіше постає проблема забезпечення раціонального використання прав
інтелектуальної власності підприємства, в тому числі такого, яке має основним
напрямком своєї діяльності надання туристичних послуг. Наявність суттєвих
прогалин у правовому регулюванні зазначеної сфери обумовлює наявність
значної кількості наукових розвідок у цій царині юриспруденції, що спрямовані
на

пошук

нових

правових

механізмів

використання

об‘єктів

права

інтелектуальної власності, які б допомогли туристичному підприємству
підвищити конкурентоспроможність шляхом створення нових конкурентних
переваг.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам використання
об‘єктів права інтелектуальної власності у підприємницькій діяльності
присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, таких як
А. С. Довгерт, А. М. Мєшков, П. М. Цибульов, А. М. Єлісєєв, І. Є. Шульга, П.
Меггс. Згадані автори науково довели, що раціональне використання об‘єктів
права інтелектуальної власності є одним із основних шляхів вирішення
проблем

ефективності

рекомендації,

які

б

управління
враховували

підприємством,
специфіку

проте

діяльності

конкретні
туристичних

підприємств, залишилися поза їх дослідженням.
Таким чином, метою статті є аналіз особливостей використання об‘єктів
інтелектуальної власності у діяльності туристичного підприємства в сучасних
умовах.
Результати дослідження. Сучасний туристичний ринок України поряд з
труднощами фінансового характеру існує в умовах жорсткої економічної
конкуренції. Так як більшість туристичних підприємств є представниками
малого та середнього бізнесу, витримати таку конкуренцію на ринку є досить
складним завданням, що підтверджують статистичні дані про кількість
суб‘єктів господарювання у сфері надання туристичних послуг, які останнім
часом припинили підприємницьку діяльність або змінили вид діяльності.
Наразі

основним

напрямком

вдосконалення

діяльності

суб‘єктів

туристичного бізнесу є підвищення своєї конкурентоспроможності шляхом
створення конкурентних переваг, окрема, формування стабільної клієнтської
бази, пошук та створення нових шляхів розвитку, постійне оновлення власної
підприємницької політики з урахуванням динамічного ринку туристичних
послуг, що розвивається. Означені завдання вимагають від власників та
керівників таких підприємств залучення значних коштів та фінансових
інвестицій, позитивного досвіду підприємницької діяльності та раціонального
використання об‘єктів інтелектуальної власності.
За таких умов на прикладі приватного підприємства «Салон подорожей
ВІНГС» ми розглянемо найбільш використовувані об‘єкти інтелектуальної
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власності у сфері туристичної індустрії: торговельну марку, комерційну
таємницю та програмне забезпечення.
ПП «Салон подорожей ВІНГС» розташоване у м. Вінниці та здійснює
реалізацію індивідуальних і групових туристичних турів, а також екскурсійних
програм як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках з 1995 року [8]. З
2006 року зазначений суб‘єкт господарювання зареєстрований у Єдиному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців саме з назвою ПП «Салон
подорожей ВІНГС» [2]. Таким чином, назва суб‘єкта господарювання, а саме,
ПП «Салон подорожей ВІНГС» є об‘єктом інтелектуальної власності та
охороняється від посягань законодавством України.
Разом з тим, враховуючи кон‘юнктуру ринку, гарну ділову репутацію,
значний досвід роботи та інші фактори у стратегічних планах цього
підприємства передбачено розширення господарської діяльності шляхом
проведення франчайзингової діяльності, де зазначене підприємство буде
виступати правоволодільцем (франчайзером). Зазначена стратегія базується на
даних про те, що практично всі туристичні агенції, власниками яких є фізичні
особи-підприємці, функціонують за договором комерційної концесії.
Згідно із ст. 1115 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України)
договір

комерційної

концесії

–

це

надання

однією

стороною

(правоволодільцем) другій стороні (користувачеві) права на користування
відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою
виготовлення (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг [1].
Ведення бізнесу на основі договору комерційної концесії (франчайзингу)
передбачає

обов'язкову

реєстрацію

договору

в

Державній

службі

інтелектуальної власності України. Крім цього, потрібно враховувати норми
законодавства, які забороняють передачу в користування назви суб‘єкта
господарювання (окрім випадку продажу). Тому для проведення діяльності в
рамках договорів комерційної концесії ПП «Салон подорожей ВІНГС»
необхідно зареєструвати власну торговельну марку. Наразі ж для захисту
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стилю, методів і технології ведення бізнесу керівництво ПП «Салон подорожей
ВІНГС» використовує режим захисту, передбачений авторським правом.
Загалом, торговельні марки у туристичній індустрії використовуються як
спосіб закріплення інформації про туристичний продукт у пам'яті споживача.
Це особливо важливо, коли торговельна марка розповсюджується на інші
категорії

продуктів,

оскільки

імідж

«батьківської

туристичної

марки»

переноситься на новий туристичний бренд.
Торговельні марки забезпечують дієвий правовий захист туристичному
підприємству,

оскільки

внутрішній

та

зовнішній

дизайн

приміщень

підприємства підлягає охороні авторським правом, назва охороняється як засіб
індивідуалізації учасників цивільного обороту, а от компоненти туристичного
продукту в даному випадку залишаються поза правовою охороною. Тому, на
нашу думку, важливим аспектом подальшої успішної господарської діяльності
для ПП «Салон подорожей ВІНГС» є реєстрація власної торговельної марки.
Варто зазначити, що споживачі також все більше покладаються на
конкретні торговельні марки, які повинні відповідати їх очікуванням. Наявність
в туристичній індустрії відомої торговельної марки сприяє розширенню її
присутності на внутрішньому та міжнародному ринках, включенню у
міжнародні

системи

бронювання,

програми

просування

та

продажів

туристичних послуг.
Перевага зареєстрованої торговельної марки обумовлюється також
наявністю різних видів відповідальності за порушення її використання іншими
суб‘єктами.
Як і будь-який інший спосіб ведення бізнесу франчайзинг має свої
переваги і недоліки. Особливостями франчайзингових договорів є тривалий
термін дії, стандарті умови для всіх франчайзі та узгодженість дій з усією
мережею.
Таким чином, керівництво ПП «Салон подорожей ВІНГС» повинно
врахувати, що ризиками для франшизера (правоволодільця) є: неможливість
одностороннього розірвання договору, ризик негативного впливу на всю
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мережу при недотриманні окремим підприємством належних стандартів якості
надання туристичних послуг та можливість розголошення комерційної
таємниці, наприклад, клієнтської бази [7, с.291-292].
Нині існують ряд правових проблем, які, на нашу думку, заважають
успішному запровадженню франчайзингу в Україні, а саме:
1. Недосконалість нормативно-правової бази України. Наприклад, в США
тільки на федеральному рівні створено біля сотні законів, що так чи інакше
стосуються франчайзингу, у той час як в Україні відсутній навіть закон про
франчайзинг (є лише проект) [5].
2. Відсутність законодавчих вимог щодо практики апробації бізнесу. За
кордоном франчайзер не має права продавати франшизу, якщо не було
апробації механізму ведення бізнесу за цією франшизою. В Україні існує
практика продажу зовсім нової франшизи без ведення франчайзером
комерційної діяльності за даним напрямком бізнесу.
3. Відстуність у підприємців правових знань щодо способу ведення такого
бізнесу як франчайзинг.
Разом з тим, на нашу думку, для підвищення франчайзингової активності у
туристичній сфері необхідно, в першу чергу, удосконалити законодавчу базу
щодо регулювання франчайзингових відносин. В Україні франчайзингові
правовідносини регулюються тільки на стадії виконання та припинення
франчайзингового договору. Тому існує об‘єктивна необхідність у створенні
належного

законодавчого

регулювання,

що

сприятиме

створенню

франчайзингу як ефективної форми організації бізнесу на вітчизняному ринку
товарів і послуг. Не менш важливим завданням є уніфікація та наближення
вітчизняного законодавства міжнародним нормам та стандартам.
Важливим питанням у сфері туристичного бізнесу є забезпечення безпеки
комерційної таємниці як виду інтелектуальної власності. Для захисту
підприємницьких

інформаційних

потоків

від

різного

роду

посягань

використовуються як правові, так і спеціальні заходи, а в необхідних випадках
комплексне їх застосування. Так згідно з ст. 505 ЦК України комерційною
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таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому
чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є
легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до
якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була
предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її
секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію [1].
До комерційної таємниці у туристичній індустрії можуть бути віднесені
найрізноманітніші відомості, пов'язані з створенням та наданням туристичних
послуг, технологією, управлінням, фінансами та іншими питаннями діяльності
туристичного підприємства.
Згідно чинного законодавства України до комерційної таємниці не можуть
бути віднесенні:
- установчі

документи,

документи,

що

дозволяють

займатися

підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами;
- інформація за всіма встановленими формами державної звітності;
- дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших

обов'язкових платежів;
- відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в

цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;
- документи про сплату податків і обов'язкових платежів;
- інформація про забруднення навколишнього природного середовища,

недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди
здоров'ю, а також інші порушення законодавства України та розміри
заподіяних при цьому збитків;
- документи про платоспроможність;
- відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих

підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях, які займаються
підприємницькою діяльністю;
- відомості,

що

відповідно

до

чинного

оголошенню [4].
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законодавства

підлягають

На ПП «Салон подорожей ВІНГС» існують власні особливості системи
безпеки комерційної інформації. Головне місце для надійного захисту секретної
інформації на підприємстві відводиться роботі з кадрами. Така робота
починається з дня прийому людини на посаду менеджера у сфері туризму. При
обранні кандидата на робоче місце роботодавець, зокрема, директор ПП «Салон
подорожей ВІНГС» пропонує претендентам надавати інформацію про
попереднє місце роботи та причину звільнення з метою отримання інформації
про морально-ділові якості майбутнього працівника. При прийомі на роботу
працівник

попереджається

про

необхідність

забезпечення

збереження

комерційної таємниці та про можливу юридичну відповідальність у разі
порушення цієї вимоги.
З метою упередження втрати втрату комерційної таємниці, що розміщена
на паперових носіях, керівництво ПП «Салон подорожей ВІНГС» здійснює:
1. Контроль приміщень і обладнання (встановлено в приміщенні офісу
камери стеження).
2. Відправлення пошти тільки рекомендованими листами та листами з
повідомленням про вручення адресату.
3. Заборону залишення документів, що дозволяє стороннім особам
отримати до них доступ.
4. Документи, які надаються під час перевірки службовим особам
державних органів, зберігаються окремо від інших конфіденційних паперів.
Враховуючи те, що обмеженні доходні ресурси ПП «Салон подорожей
ВІНГС» не дозволяють залучати до власної системи безпеки професіональних
суб‘єктів надання таких послуг, керівництву підприємства потрібно спочатку
визначити, яка саме інформація потребує захисту, кого вона може зацікавити та
який «термін життя» цих секретів. І лише потім слід підготувати план заходів з
охорони комерційної таємниці [6, c. 5].
Також заходами підвищення безпеки збереження комерційної таємниці, що
не потребують значних фінансових витрат, є створення систем захисту
електронної інформації від несанкціонованого до неї доступу, забезпечення
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контролю

за

користуванням

комп'ютером

(встановлення

паролів)

та

встановлення сейфів або спеціальних контейнерів для зберігання документів.
Обов‘язковим заходом захисту комерційної таємниці є укладання типових
договорів або в межах трудового договору (контракту) з працівником про
відповідальність у разі розголошення комерційної таємниці. Тому необхідно
чітко проінформувати співробітника про відомості, що становлять комерційну
таємницю, та види відповідальності, що передбачені за її розголошення, адже
як показує закордонна практика роботи приватних підприємств, витік
інформації найчастіше відбувається з ініціативи їхніх же співробітників, яких
підкупили конкуренти, або які мають особисті неприязні стосунки з
керівництвом підприємства і тому діють з мотиву помсти.
Висновки. Підводячи підсумок варто зазначити, що об‘єкти права
інтелектуальної власності є невід‘ємною частиною успішної підприємницької
діяльності суб‘єктів господарювання в сучасних умовах. Важливою сферою
використання таких об‘єктів є туристична індустрія. Однак, використання
об‘єктів інтелектуальної власності у цій сфері підприємництва має свої
особливості. Так, найбільш поширеними об‘єктами інтелектуальної власності у
цій сфері є комерційне найменування, торговельна марка, комерційна таємниця
та окремі об‘єкти авторського права.
Незважаючи на існування значної кількості нормативно-правових актів у
сфері використання об‘єктів авторського права, існує значна кількість правових
прогалин та колізій у цій сфері, зокрема, існують окремі недосконалості
правового регулювання франчайзингових відносин (комерційної концесії). З
метою усунення зазначених правових недоліків пропонується активізувати
законотворчу роботу в цій діяльності, а також прийняти ряд міжвідомчих
нормативно-правових актів з метою створення типових договорів та посилення
правової охорони об‘єктів інтелектуальної діяльності в сфері туристичної
індустрії.

356

Список використаних джерел:
11. Цивільний Кодекс України: за станом на 27.09.2014 р. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
12. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осібпідприємців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irc.gov.ua/ua/Poshukv-YeDR.html
13. Про

комерційну

[Електронний

таємницю:

ресурс].

Проект
–

закону
Режим

від

18.02.2004.доступу:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=
&pf3516=5180&skl=5
14. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці:
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993. – [Електронний ресурс].№ 611. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF
15. Про франчайзинг: Проект Закону від 08.11.2001р. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?skl=
4&pf3516=8241
16. Носік Ю. В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільноправовий аспект) / Ю. В. Носік // автореф дис.. к-та юрид.наук. – К., 2010.– 8 с.
17. Ткаченко Т. І., Костін С. О. Франчайзинг як інноваційна форма бізнесу
в туристичній індустрії України / Т.І. Ткаченко, С.О. Костін // Серія «Економіка
та управління». – Т. 23 (62). – К., 2010. - № 3. - С. 291-292.
18. Приватне підприємство «Салон подорожей ВІНГС»: офіційний сайт.
[Електронний

ресурс].

–

Режим

wings.uaprom.net/contacts.

357

доступу:

http://pp-salon-podorozhej-

ВІСНИК СТУДЕНТСЬКОГО
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
«ВАТРА»
ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Випуск 24

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
IV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Актуальні проблеми ефективного соціальноекономічного розвитку України: пошук молодих»
Редактор: Осадчук Г.А.
Комп‘ютерна верстка: Білоус Т.В.
Підп. до друку 14.05.2015 р. Формат 60х84/16. Папір письм.
Друк різографічний. Ум. друк. арк. 20,80
Обл.-вид. арк. 15,29. Тираж . Зам. №
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ
21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
358

