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МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

УДК 640.43.001.76(045)
Ю.О. Андрущенко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЇ В ОБСЛУГОВУВАННІ СПОЖИВАЧІВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
В статті розглянуто нововведення в сфері обслуговування ресторанного
господарства та охарактеризовано додаткові послуги, що пропонуються в
сучасних закладах ресторанного господарства. Встановлено, що інновації
відіграють велику роль в розвитку ресторанного бізнесу, є результатом
зростання споживчого попиту та вимагають постійних змін. Запропоновано
набір послуг, використовуючи які можна привабити відвідувачів до ресторанів
та підвищити ефективність їх функціонування. До найбільш важливих
віднесено впровадження креативних ІТ технології, використання QR-коду для
ознайомлення відвідувачів із рестораном, мобільне приймання замовлень від
відвідувачів, застосування технології кобрендингу.
Ключові слова: інновації, культура, соціокультурні послуги, ресторан, меню,
духовне задоволення, естетичне задоволення.
В сучасних ринкових умовах ефективна діяльність ресторатора залежить
не тільки від наявності сучасної кухні, концепції ресторану, бару, бездоганного
сервісу, цікавого інтер'єру і цін, але в першу чергу від новітніх технологій
обслуговування споживачів, така система дозволяє вдосконалити роботу
підприємства у всіх аспектах його діяльності.
Актуальність розвитку економіки більшості країн світу стала необхідність
забезпечення інноваційної діяльності шляхом гармонізації інтересів суб’єктів
господарювання, споживачів і суспільства в цілому.
13

Ресторанний бізнес вважається прибутковим, однак створити новий заклад
і мати безліч гостей, не знаючи специфіки цієї делікатної справи, дуже важко,
адже необхідно здивувати та зацікавити гостей новим.
На

сучасному

етапі

функціонування

підприємств

ресторанного

господарства підвищення культури цього виду обслуговування споживачів є
перспективним завданням власників закладів, яке потребує особливої уваги та
швидкого вирішення. Останніми відвідувачі приходять до ресторанів не тільки
для того, щоб скуштувати вишукані страви, але одночасно і відпочити,
поспілкуватися один з одним – отримати духовне і естетичне задоволення.
Кожен ресторатор аби залучити як найбільше відвідувачів намагається
підвищити рівень якості обслуговування. Для цього особливе значення
приділяється інноваціям, які привертають до себе увагу клієнтів за рахунок
неординарності пропозицій та загалом підвищують імідж ресторану.
Серед сучасних підприємств ресторанного господарства актуальним є
впровадження новітніх технологій обслуговування ресторанного господарства,
так як

це дасть змогу максимально задовольнити попит споживачів та

забезпечить високий рівень конкурентоспроможності закладу.
Питанню послуг та інновацій в ресторанному бізнесі в тому або іншому
аспекті присвячені дослідження Карсеніна В. та Ткаченко Т., які досліджували
загальні проблеми розвитку ресторанного бізнесу в Україні [3]. Пятницька Г.Т.
розглядає безпосередньо ресторанні інноваційні технології [5]. Литвиненко Т.К.
аналізує новітні технології обслуговування клієнтів [4], Бреус О. зупиняється на
питаннях ресторанних послуг, що пов’язані з доставкою готових страв
споживачам [2]. У своїй роботі Алексєєв Д. вбачає позитивний ефект для
ресторанного бізнесу від використання емоційної складової клієнтів [1].
В цілому варто відмітити, що в існуючій науковій літературі досліджувана
проблематика недостатньо висвітлена тому потребує аналізу на засадах
креативного підходу.
Метою статті є узагальнення можливих інновацій обслуговування
споживачів ресторанного бізнесу України та характеристика напрямів їх
використання в діяльності закладів ресторанного господарства.
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Розвиток підприємств у різних сферах бізнесу в сучасних умовах
господарювання досягається за рахунок використання ними інновацій, що
забезпечують стратегічні конкурентні переваги на ринку.
Інновації - ідеї та пропозиції, що можуть стати основою створення нових
видів продукції чи значно поліпшити споживні характеристики

існуючих

товарів, створення нових процесів, послуг, чи будь-чого, що може покращити
«якість життя» людства. Саме вони змінюють суспільство і економіку країн. На
наявні соціально-економічні перетворення в громадянському суспільстві
продовжує впливати розвиток нових технологій. Без нових технологій не
обходиться й сервісна сфера. Новітні технології дозволяють сервісним
компаніям виконувати різноманітні операції значно швидше та з більшою
продуктивністю.
Останнім часом на вітчизняному ринку з’являється все більше закладів
ресторанного господарства, що викликано, насамперед, зростаючою потребою
споживачів в харчуванні та якісному проведенні дозвілля. Незважаючи на
нестабільний економічний стан в українському суспільстві, заклади харчування
користуються значним попитом порівняно з іншими місцями відпочинку чи
засобами організації різноманітних заходів. Гнучка політика ресторанних
підприємств дозволяє задовольнити бажання усіх людей. Але на фоні
конкуренції, яка виникає в ресторанному бізнесі, все частіше постає питання
відходу від традиційних методів обслуговування, кухні, розважальних заходів
та очікуваного контингенту споживачів [1, с. 167].
Підприємства ресторанного бізнесу вимушені впроваджувати найновітніші
технології, методи та методики як на рівні управління закладом, так і на рівні
обслуговування. Інновації в ресторанному господарстві, з одного боку, можуть
бути охарактеризовані як виробничі (виробництво продуктів харчування), а з
другого, - невиробничі (надання послуг з організації харчування та не
пов’язаних з цим процесом послуг). Всі види інновацій у сфері ресторанного
господарства надають певні переваги як виробникам продукції та послуг
ресторанного господарства, так і споживачам.
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Проаналізувавши сучасні тенденції у впровадженні інноваційних підходів
до обслуговування споживачів можна відмітити наступні моменти:
1. Заклад ресторанного господарства, щоб зарекомендувати себе і якісно
відрізнятися серед конкурентів, зазвичай робить акцент на розширенні
асортименту певного виду продукції, в той же час скорочуючи перелік інших
страв і напоїв у меню. Це дозволяє закладу закупляти, виготовляти та
реалізувати

товари

різної

вартості;

створювати

постійний

контингент

споживачів і при цьому не втрачати старих клієнтів; орієнтуватися на смаки
гурманів, що прийдуть знову; бути одними з перших, хто впроваджує нові ідеї в
ресторанний бізнес. Прикладами такого формату обслуговування клієнтів є
реалізована ідея «Кава- шоп» або концепція фреш-кава у таких закладах як
«Кава Ленд» (м. Київ), кав’ярня «Золотий Дукат» (м. Львів)).
2. Заклад має привертати клієнтів розмаїттям музичних супроводів та
іншими мистецькими заходами на високому рівні, піднімаючи власний рейтинг
і ціни на страви та напої, відповідно до статусу. Такі засоби використовуються
у ресторані «Марокана Fashion-Cafe» (м. Київ), у кафе «Худграф» (м. Київ), у
фестиваль-ресторації «Диван» (м. Київ.
3. Для заохочення клієнтів неабияке значення має введення системи
знижок та спеціальних пропозицій у ціновій політиці, запровадження заходів,
що орієнтуються на певний контингент чи час роботи: знижки в нічний чи
ранковий час, дні, коли готуються певні екзотичні або навпаки типові страви,
знижки для студентів, пенсіонерів, дітей, школярів, людей з певними
інтересами, чи знижки за виконання певних умов чи дій в ресторані. Такі
інноваційні ідеї практикуються в їдальні ПАТ «Оболонь» (м. Київ), рестораніпаб-клубі «Крейзі Дейзі» (м. Київ) [2, с. 49].
Це має, насамперед, соціальний ефект, оскільки часто головну роль
відіграють не ціни, а цікавість людей та неординарність підходу. Разом з тим,
зазначені заклади громадського харчування, особливо комерційні, залишаються
популярними серед широкого кола відвідувачів, що забезпечує підприємствам
нарощування доходності бізнесу.
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Важливою інновацією є також застосування сучасних інформаційних
нанотехнологій, цифрової оргтехніки. Найважливішими заходами даного
напрямку в сучасному просторі являються інформаційно- комп’ютерні
технології, які розроблені для підприємств ресторанного господарства,
дозволяють значно спростити, оптимізувати і прискорити цілий ряд рутинних,
специфічних для цього бізнесу операцій. Однією з основних ІТ-інновацій для
ресторанного бізнесу є впровадження комплексу web- і телекомунікаційних
рішень для взаємодій з клієнтами. Як наслідок, все частіше з’являються
послуги доставки додому замовлень, зроблених по телефону та мережі
Інтернет. Однак, не слід звужувати технологічні перетворення в сфері послуг до
нововведень лише інформаційних та автоматизованих технологій. Так, на
ресторанний бізнес значно впливають ще й досягнення з таких типів
технологій: енергетичних процесів, конструкційних матеріалів, дизайну,
біотехнологій,

інформаційних,

обслуговуючих,

управлінських,

продажу

обладнання, а також технологічні досягнення з виготовлення продуктів
харчування [1, с. 167].
Можна відмітити, що інновації як явище повинні збільшувати рівень
задоволення клієнтів, піднімати конкурентоспроможність закладу та, як
результат, підвищувати прибутковість закладу. Це пов’язано з тим, що
інновації – це результати науки, які втілені в реально існуючі речі та процеси і
дозволяють людству переходити на новий більш якісний рівень розвитку та
існування.
Протягом останніх років вимоги відвідувачів ресторану постійно
ускладнювались. Так, якщо десять чи п'ятнадцять років тому клієнти з подивом
споживали суші і молоде вино, то в бажаннях сучасного клієнта обов’язковими
вимогами до ресторанів є наявність дитячої кімнати, боулінгу, звукового
супроводу, аніматорів. Не маючи можливостей відмовити гостям, деякі
ресторани прагнуть до стрімких змін і перетворень. Однак, як показує практика,
далеко не всі додаткові послуги можуть збільшити рентабельність бізнесу, а
деякі мають зворотній ефект. Така ситуація пов’язана з тим, що прагнучи до
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проведення

інноваційних

змін

в

соціокультурному

просторів

заклади

ресторанного бізнесу не розраховують економічних наслідків, а розроблені
заходи мають тривалий термін окупності. Досить часто це твердження
підкріплюється порушенням класичних стандартів обслуговування клієнтів та
відвідувачів [3, c. 42].
Сьогодні багато закладів пропонують своїм відвідувачам широкий
асортимент додаткових послуг. В наш час особливо популярні наступні
поєднання: заклади із східною кухнею і кімнати для кальяну, класичні
ресторани з кав’ярнями. Такі заходи, що передбачають поєднання кількох
напрямків спеціалізації, спрямовані на затримку відвідувачів на тривалий час,
щоб вони змогли замовити більше послуг та страв.
Вважається, що люди обирають заклад з повним спектром послуг і тим
самим більш повно і комплексно задовольняють свої вимоги, а заклади
ресторанного господарства за рахунок таких інновацій в соціокультурному
просторі отримують вищий економічний ефект. Безумовно, існуючі під одним
дахом ідеї мають поєднуватись однією концепцією і взаємодоповнювати одна
одну. Будь-яке нововведення потрібно ретельно вивчити, враховуючи смаки і
побажання своїх відвідувачів, щоб відповідати їх очікуванням. Вводити
додаткову послуги за принципом «чим більше, тим краще» досить небажано.
На основі досвіду маркетингових досліджень проведення змін варто
розпочинати їх впровадження у власному закладі, але обов’язково з
врахуванням індивідуальних особливостей. При цьому варто виділити основні
підходи до обслуговування споживачів, а саме кейтеринг, ІТ технології,
електронне меню, QR-код, «мобільний офіціант», «кобрендинг» (рис. 1).
Кейтеринг - це галузь суспільного харчування, пов’язана з наданням
послуг. На світовому ринку кейтеринг почав активно розвиватись в США на
поч. ХХ століття, під час масштабного будівництва хмарочосів, для організації
харчування великої кількості працівників. Одночасно ідею швидко поширили
як спосіб забезпечення харчування співробітників великих промислових
підприємств і офісних працівників бізнес-центрів США і Європи з метою більш
ефективної організації роботи [6, c. 95].
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Основні види обслуговування споживачів

кейтеринг

ІТ
технології

Електронне
меню

QRкод

«мобільний
офіціант»

«кобрендинг»

Рис. 1. Основні підходи до обслуговування споживачів ресторанного
господарства
За інноваціями кейтирингу стоять не лише економічні причини, але і
зростання споживчих потреб клієнтів. Кейтерингові клієнти почали купувати
послуги «під ключ», коли фірма-організатор бере на себе рішення всіх моментів
святкування (меню, місце, охорона, оформлення, забезпечення паркування та
ін.). Нині по всій Україні, особливо у великих містах, існують кейтерингові
компанії, які забезпечують харчовими продуктами велику кількість споживачів,
а прибутковість даного виду діяльності постійно зростає. Дана інновація є
вигідною і привабливою не лише для підприємців, які її впровадили, але і для
споживачів, які нею користуються.
Варто відмітити, що кілька років назад інновацією в ресторанному бізнесі
вважався виклик таксі із кафе чи ресторану або бронювання столів по телефону.
Трохи пізніше інноваційними ставали ресторани, в яких можна було зробити
замовлення додому, а також заклади в яких в різноманітних конкурсах можна
було виграти знижку на обслуговування або наприклад вечерю на двох
[5, c. 69].
В сучасному ж обслуговуванні виникає значна кількість новинок, які до
цього часу повністю не вивчені ні ресторанними закладами, ні їх відвідувачами.
Креативні IT технології – в наше життя постійно входять нові
інформаційні технології, які вносять креативні інновації в ресторанний бізнес.
Сьогодні і туристи, і жителі міста віддають перевагу ресторанам, кафе, барам,
де є безкоштовний WI-FI. Також, часто до ресторанів приваблюють
відвідувачів теплан-шоу, коли на очах відвідувачів теплан- кухар віртуозно
створює яку-небудь фірмову страву. Науково-технічний прогрес пропонує
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теплан- шоу з інновацією – коли поряд з робочим місцем кухаря на кухні
вмонтована камера, а на моніторах у залі за столиками за його діями
спостерігають відвідувачі [4, c. 52].
Електронне меню - нові винаходи від Apple встигли стати революційною
інновацією в ресторанному бізнесі, замінивши собою старовинні звичайні
меню. Інтерактивне електронне меню стало каналом зв’язку між клієнтами та
персоналом закладу і дозволило адміністрації швидко редагувати меню і
вносити в нього нові страви.
Для відвідувачів візит в ресторан можна порівняти з грою, яка дозволяє: обрати з карти вин закладу вино за ціною, року, регіону, букету, а потім до
нього обрати страву з меню;
- підрахувати калорійність тих чи інших страв;
- при виборі страв бачити одразу кінцеву суму чека;
- в очікуванні замовлення пограти в ігри, скористатись Інтернетом.
QR-код і можливості маркетингу – відкрив нові необмежені можливості
для on-lіne взаємодії компаній і користувачів. В QR-коді можна запрограмувати
всі відомі інновації ресторанного бізнесу, а також багато нових можливостей. У
квадраті можна закодувати історію ресторану: виникнення, авторство деталей
інтер’єру і картин. Відвідувачі вивчають кожну страву з меню: склад,
калорійність, спосіб обробки. За допомогою QR- коду ресторан може
повідомляти своїх відвідувачів про акції, лотереї, розіграші, активування нових
різноманітних програм лояльності, влаштовувати голосування, інтерактивні
опитування і відгуки про ресторан від гостя.
«Мобільний офіціант» - це дуже ефективний спосіб прийняття замовлення,
за допомогою бездротових портативних приладів. Програмне забезпечення на
мобільному пристрої вміщує меню всього ресторану, офіціант швидко може
обрати страву з меню, а головне швидко передати замовлення на кухню по
безпровідному зв’язку. При цьому значна економія ресурсів і одночасно
підвищується рівень обслуговування гостя.
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«Кобрендинг» – це симбіоз 2 різних напрямків бізнесу, де гість може не
тільки обідати, але і займатись власними справами, дивитись фільми. Зараз
люди хочуть отримувати максимум послуг в одному місці. Ресторатори
намагаються задовольнити всі потреби гостей і роблять ставку не на кухню, а
на різні послуги [7, c. 31].
Зважаючи на досвід впровадження інновацій у соціокультурному просторі
ресторанного бізнесу можна запропонувати наступні додаткові послуги,
спрямовані на задоволення вимог клієнтів та підвищення ефективності
діяльності закладів громадського харчування:
- святкування ювілеїв і весіль, днів народжень, барбекю на природі та ін.);
- забезпечення доступу до мережі Інтернет з бездротовою технологією Wi-Fi;
- надання безкоштовної паркувальної зони;
- забезпечення доступу відвідувачів до караоке-зали;
- надання

можливостей

для

клієнтів

скористатись

виїзним

обслуговуванням,
- надання послуг флориста, дизайнера букінг-артиста, фото і відео
зйомки;
- організація святкування з послугами відомих артистів різних жанрів,
музичних колективів;
- проведення дитячих свят з використанням дитячого меню, клоунів,
улюблені персонажів казок, фокусників, ілюзіоністів, лялькового театру, шоу
мильних бульбашок, рухливих ігор;
- надання дитячого майданчика;
- надання VIP будиночків;
- забезпечення та організація активно відпочинку – катання на квадро
циклах, велосипедах, лижах, тощо.
Можна зазначити, що в умовах зростання потреб населення, лише на
основі забезпечення комплексного відпочинку клієнтів у соціокультурному
середовищі закладів ресторанного господарства на інноваційній основі можна
досягти бажаного результату в даному виді бізнесу.
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Звичайно,

що

кожен

ресторанний

комплекс,

зважаючи

на

свою

спеціалізацію, розміщення, розміри та можливості спроможний надавати різні
послуги та задовольняти різні специфічні запити споживачів.
Критерієм доцільності впровадження інновацій в простір ресторанного
господарства повинні бути оптимальні чи раціональні грошові витрати на
певний захід, а також можливість їх повернення протягом 1-3 років в
залежності від складності та призначення.
Потрібно відзначити, що в умовах кризової ситуації, що склалась в
Україні, в результаті чого зменшились доходи населення, ресторанний бізнес не
повинен занепадати, а навпаки – розвиватись, процвітати. Для цього необхідно
шукати нові підходи для його розвитку не лише в методах обслуговування
гостей, але й у інноваційних технологіях приготування та подачі страв.
Для

підвищення

рівня

конкурентоспроможності

підприємств

в

ресторанному господарстві необхідно відкривати більше закладів ресторанного
господарства

з

впровадженням

комп’ютеризованого

обслуговування,

приготування страв у присутності відвідувачів закладу, або ж в існуючих
закладах впроваджувати новітні технології обслуговування споживачів.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів концепцій управління
маркетингом та його застосування у зовнішньоекономічній діяльності
підприємств. В статті досліджено різноманітні підходи до визначення
сутності поняття «маркетингова стратегія». Визначено основні завдання
маркетингової стратегії та здійснено класифікацію маркетингових стратегії
в зовнішньоекономічній діяльності. Доведено, що для успішної реалізації
стратегії її варто сформулювати у вигляді програми та наведено основні
етапи формування маркетингової програми в ЗЕД.
Ключові слова:

маркетингова стратегія, класифікація маркетингових

стратегій в ЗЕД, дослідження ринку, маркетинговий аналіз
В

умовах

ринкової

економіки

успішність

роботи

підприємства

здебільшого залежить від ефективного планування і, в першу чергу, від
правильно

обраної

стратегії.

Світові

тенденції

глобалізації,

швидкого

технічного та технологічного підйому виробництва, зростання темпів розвитку
національних ринків і, як наслідок, посилення до жахливого рівня конкурентної
боротьби висувають високі вимоги до підприємства, що вже діють на
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міжнародних ринках чи тільки починають виходити на зовнішні ринки. Саме
тому, щоб вижити в цій боротьбі і досягти успіху, підприємства необхідно
використовувати всі можливості маркетингу.
Питанням розробки та реалізації маркетингових стратегій підприємств
при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності присвячено багато праць
вітчизняних та зарубіжних авторів. Серед них роботи таких зарубіжних і
вітчизняних дослідників, як Й. Ансофф, Ф. Котлер, М. Портер, С. Гаркавенко,
О. Гринекно, Т. Пічугіна, C. Ковальчук, А. Панкрухін та інші. Незважаючи на
цілу низку існуючих наукових праць, питання формування та реалізації
маркетингової

стратегії

українських

підприємств

при

здійсненні

зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) залишається не достатньо дослідженим.
В науковій літературі поняття «маркетингова стратегія» не має
однозначного тлумачення, так зарубіжні та вітчизняні науковці наводять різні
визначення. Маркетингова стратегія на думку Ж.Ж. Ламбена повинна
вміщувати такі елементи, як визначення одного або декількох цільових
сегментів, позиціювання відносно пріоритетних конкурентів, вимоги щодо
асортименту товарів, канали збуту, ціни і умови продажу, торговий персонал,
його завдання і організація, реклама і стимулювання збуту, після продажне
обслуговування, гарантії, послуги, дослідження ринків [1, с.570]. Ф.Котлер
зазначає, що стратегія маркетингу головну увагу приділяє цільовим покупця,
так підприємство обирає ринок, розподіляє його на сегменти, вибирає
найперспективніші та концентрує свою увагу на обслуговуванні й задоволенні
цих сегментів[2, с.47]. Науковець С. Гаркавенко, розвиваючи ідеї Ф. Котлера,
визначає маркетингову стратегію як програму маркетингової діяльності фірми
на цільових ринках, яка визначає принципові
маркетингових цілей. Дослідник наголошує,
стратегія

є

планом

що

рішення для досягнення
по

суті

маркетингова

досягнення маркетингових цілей [3, с.25]. На думку,

А. Панкрухіна маркетингова стратегія – це втілення комплексу домінуючих
принципів, конкретних цілей маркетингу на тривалий період і відповідних
рішень з вибору і агрегування засобів організації і здійснення на ринку
орієнтованої на ці цілі ділової активності [4, c. 86].
24

Різноманіття підходів до визначення маркетингової стратегії обумовлене
глибиною самого терміна «стратегія» та масштабами його використання. На
нашу думку, найбільш повним визначенням, у відповідності до обраної теми
дослідження є наступне: маркетингова стратегія підприємства при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності - це процес формування та реалізації цілей та
задач підприємства-виробника та експортера по кожному окремому ринку або
його сегменту ринка, та кожному товару, на певний період часу, для здійснення
виробничо-комерційної діяльності, у повній відповідності до ринкової ситуації
та можливостей підприємства.
Мета використання маркетингової стратегії полягає у довгостроковому
узгодженні можливостей підприємства з ситуацією на ринку, тобто в
узгодженні внутрішньої і зовнішньої середовищ його діяльності [5]. Виходячи з
сутності поняття та мети маркетингової стратегії доцільним є визначення її
завдань наведених на рис. 1.

Рис. 1. Завдання маркетингової стратегії підприємства при здійсненні ЗЕД
Кожне підприємство відповідно формує власний набір стратегій у
відповідності до місії та основних завдань. В економічній літературі наведена
велика кількість підходів до класифікації маркетингових стратегій. В нашому
дослідженні,

ми

пропонуємо,

ознайомитись

з

двома

класифікаціями

розробленими Т. Циганковою та Ж. Ж. Ламберном (табл. 1), так як данні
класифікації акцентують увагу на маркетинговій діяльності як складовому
елементі при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
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Стратегій маркетингу може бути багато, але головне - вибрати найбільш
вдалу з них для кожного ринку і кожного товару, тобто стратегію, яка б
відповідала

вимогам

досягнення

маркетингових

ціле.

Різноманіття

маркетингових стратегій зумовлює виникнення ряду проблем пов’язаних з
вибором найбільш підходящої стратегії та її подальшою реалізацією. Така
ситуація може виникати вразі складності діагностики основних параметрів
зовнішнього і внутрішнього середовища та необхідності врахування різних
факторів, що впливають на досягнення поставлених цілей.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика підходів до класифікації
маркетингових стратегій в ЗЕД
Автор

Група стратегій

Стратегії, що входять в групу

Циганкова Т. Міжнародні Загальні
маркетингові стратегії
стратегії
Регіональної
експансії

Географічна розповсюдженість
Продуктова лінія
Один ринок
Декілька ринків

Глобальні
стратегії

Ламбен Ж. Ж. Стратегії
розвитку

Інтеграції
Глобальних сегментів
Глобальних елементів 4Р
Глобального продукту
Глобальних торговельних марок
Стратегії
Широка продуктова лінія
продукт-ринок Вузька продуктова лінія
Конкурентні
стратегії
підприємств
на
міжнародних ринках
міжнародного Цілі міжнародного розвитку
Форми міжнародного розвитку
Стадії розвитку міжнародних
організацій

Саме тому для успішної реалізації маркетингової стратегії в ЗЕД
підприємству необхідно завжди мати стратегічну маркетингову програму на
найближчі 3-5 років. Основні етапи процесу формування, ми узагальнили у
вигляді таблиці (табл. 2).
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Таблиця 2
Основні етапи процесу розробки маркетингової програми при
здійсненні ЗЕД
Етап
Стратегічний
маркетинговий
аналіз
Стратегічні
напрямки
формулювання
маркетингової
стратегії
Оцінка стратегії

Складові частини
та Маркетинговий аудит та SWOT-аналіз
Аналіз ефективності маркетингу
Аналіз конкурентів
Аналіз споживачів
Місія та цілі
та Аналіз бізнес-середовища
Сегментація та позиціювання
Формулювання стратегії і портфельний аналіз
Формулювання
стратегії:
лідер,
послідовник,
інноватор, ніша
Оцінка за критеріями
Моделювання

Реалізація стратегії Реалізація
та контроль
Контроль за діяльністю
Першим кроком у процесі формування маркетингової програми, як
складової маркетингової стратегії ЗЕД є аналіз ринкової ситуації (рис. 2). Цей
етап доцільно поділити на два напрямки аналізу:

аналіз проміжного

(маркетингового) середовища; оцінка маркетингового потенціалу підприємства.
При аналізі внутрішнього середовища підприємства визначаються ті
можливості й той маркетинговий потенціал, на які підприємство може
розраховувати в процесі досягнення маркетингових цілей. У процесі цього
аналізу оцінюється вся система господарювання підприємства й окремих його
підсистем щодо реалізації можливостей, які проміжне середовище надає
підприємству.
Процес

розробки

маркетингової

стратегії

підприємства

повинен

закінчуватись узгодженням її з рештою стратегій в певній послідовності.
Узгодження маркетингової стратегії (рис. 3) зі загальною стратегією
підприємства

здійснюється

за

[18]:

рівнями

управління

стратегічного планування; ресурсами та кон’юнктурою ринку.
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та

етапами

Дослідження ринку
Вивчення
кон’юнктури

Характеристика
особливостей комерційної
діяльності

Вивчення загальної
кон’юнктури ринку

Позиціювання
підприємства на
цільовому сегменті

Вивчення кон’юнктури
товарного
(регіонального) ринку

Аналіз діяльності
підприємств конкурентів

Дослідження попиту

Оцінка фінансовогосподарської діяльності
підприємства

Дослідження пропозиції
Вивчення тенденцій
розвитку ринку

Рис. 2. Стадії здійснення маркетингового аналізу ринкової ситуації
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Рис. 3. Етапи процесу обґрунтування та узгодження стратегії [18]
Варто зазначити, що під час формування стратегії, насамперед, необхідно
врахувати: на якій стадії життєвого циклу перебуває галузь; структуру галузі;
сутність і потужність п’яти конкурентних сил (продукти-замінники, нові гравці,
постачальники, споживачі, конкуренти). При формуванні маркетингової
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стратегії підприємство необхідно

проводити детальний проаналізувати

кожного етап діяльності. Також, при формуванні стратегії важливо приділяти
увагу моніторингу ходу її реалізації, метою якого є дослідження ефективності
вибору, впровадження і реалізація маркетингової стратегії. приділити оцінці й
контролю результатів. Таке дослідження варто проводити шляхом порівняння
результатів з запланованими показниками. Детальна розробка маркетингової
стратегії дозволить уникнути зайвих ризиків при здійсненні ЗЕД.
Отже, маркетингова стратегія визначає вектор дій підприємства і по
відношенню до споживачів, і по відношенню до конкурентів. Вона є
довгостроково орієнтованою, є засобом реалізації маркетингових цілей
підприємства та базується на результатах маркетингового стратегічного
аналізу, а також має певну підпорядкованість в ієрархії стратегій підприємства і
визначає ринкове спрямування діяльності підприємства при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності.
Розробка

маркетингової

стратегії

підприємства

при

здійсненні

зовнішньоекономічної діяльності дасть змогу не тільки правильно вибрати
шлях реалізації стратегії, а й отримати значні конкурентні переваги та
сформувати план дій на випадок настання форс мажорних обставин.
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У роботі сформульовано суть маркетингу інновацій. Визначено принципи,
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На сучасному етапі розвитку економічної системи одним з найбільш
ефективних напрямків забезпечення підвищення ефективності виробництва є
розвиток інноваційної діяльності, спрямованої на розробку і використання
результатів

наукових

що

досліджень,

дає

можливість

забезпечити

прибутковість шляхом задоволення нових потреб ринку.
Активізація інноваційної діяльності, як свідчить досвід промислово
розвинених країн, є визначальним напрямом розвитку підприємств, який
підвищує їх конкурентоспроможність і забезпечує стале становище на ринку.
У той же час ринкове «супроводження» інновацій залишається не
достатньою

мірою

розробленим

напрямом

досліджень.

Розробка

і

комерціалізація нових товарів та послуг - складна проблема. На світовий ринок
щорічно виводиться близько 100 тис. найменувань нових продуктів, однак
комерційного успіху досягають не більше ніж 25%, при цьому 75% їх ринкових
невдач пояснюються переважно дією ринкових факторів.
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В останні роки в економічній літературі часто використовується поняття
«маркетинг інновацій». Проблеми, пов'язані із вивченням інноваційної
діяльності та маркетингом інновацій досліджували такі вітчизняні і зарубіжні
фахівці, як Балабанова Л., Веденєєв Д., Гаркавенко Л., Доблер Л., Ілляшенко С.,
Картер Ф., Ковальчук С., Котлер Ф., Новікова О., Павленко А, Портер М.,
Турченюк М., Холод В. та багато інших. [1]
Метою статті є визначення суті маркетингу інновацій, принципів, факторів
та заходів здійснення інноваційної діяльності.
Інноваційна діяльність, що охоплює процес створення, впровадження та
поширення інновацій, частіше пов’язана із довгостроковим характером
отримання результатів, підвищеним ризиком, непередбачуваністю результатів,
потенційно високими прибутками. В умовах ринку формування системи
довгострокових цілей організаційної діяльності, що передує інноваційному
розвитку, відбувається в результаті прогнозування можливих змін параметрів
зовнішнього середовища і зіставлення їх зі стратегічним потенціалом
організації, серед найважливіших функціональних сфер якої є інвестиційна
діяльність і маркетинг. Їх вплив на формування і зміст інноваційної стратегії,
приводить у відповідність виявлені напрями розвитку ринкових можливостей і
їх ресурсне забезпечення.
Сучасний маркетинг є складним соціально-економічним явищем, що
найбільш правильно розглядати як сукупність трьох основних факторів
діяльності, постійно мінливих параметрів поведінки в умовах ринку:
‐ маркетинг як філософія взаємодії і координації підприємницької
діяльності;
‐ маркетинг як засіб забезпечення переваг у конкурентному середовищі;
‐ маркетинг як метод пошуку рішень.
Головним призначенням маркетингу, його основною метою є формування
й постійний розвиток процесу обміну, щоб зробити цей обмін взаємовигідним
для партнерів, що беруть у ньому участь. Взаємодіючи із двома потоками
діяльності

й

корисностей,

маркетинг
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визначає

асортимент

продуктів,

виробленими окремими підприємствами в певних умовах, вивчає й регулює
попит споживачів і дає можливість підвищувати ефективність наявних у
підприємства ресурсів для задоволення потреб як внутрішньорганізаційних, так
і ринкових. [2]
Маркетинг інновацій дозволяє сформувати комплекс заходів, спрямованих
на визначення та аналіз факторів впливу на процеси просування товарів від
виробника до споживачів в умовах інноваційної діяльності підприємства.
Маркетингова діяльність виявляє і контролює фактори, що визначають умови
тривалого виживання і розвитку підприємства на ринку.
Дія об’єктивних факторів, що спрямовується впливом зовнішнього мікрота макросередовища, не залежить від конкретного підприємства. Ці фактори
обумовлюють необхідність пристосування та адаптації шляхом використання
ринкових можливостей і мінімізацією ринкових загроз. Суб’єктивні фактори
повністю або частково є керованими, їх вплив необхідно спрямовувати у
потрібне русло. Разом з тим завдання маркетингу інновацій - не тільки
збільшувати попит, але й намагатися впливати на нього так, щоб він відповідав
пропозиції. Передбачати, прогнозувати попит можна тільки постійно вивчаючи
споживачів так, щоб розробляти й пропонувати саме те, що вони хочуть і чого
потребують.
Маркетингова діяльність спрямована як на споживачів, так і на суспільство
в цілому. Споживчий попит стосується характеристик і потреб кінцевих
споживачів, каналів збуту (таких як оптова й роздрібна торгівля). Концепція
маркетингу інновацій – це орієнтована на споживача, інтегрована цільова
філософія,

діяльність

якої

відповідає

інноваційній

концепції

розвитку

підприємства. Загальноприйнятим розумінням терміну «концепція» є система
поглядів на ті чи інші явища, процеси; спосіб розуміння, трактування певних
явищ, подій; ідея певної теорії. Ми не бачимо достатніх доводів на користь
віднесення маркетингу інновацій (а також і інноваційного маркетингу) до ряду
окремих концепцій, тобто системи поглядів, ідеї, що виступає основою цілісної
окремої теорії. [4]
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Натомість вважаємо доцільним визначати інноваційний маркетинг,
партизанський маркетинг, холістичний маркетинг, освічений маркетинг,
латеральний маркетинг, а також маркетинг інновацій як види маркетингу зі
специфічним об’єктом впливу, інструментарієм тощо в рамках концепцій
товарно-орієнтованого, ринково-орієнтованого, суспільно-орієнтованого тощо
маркетингу. Ряд фахівців відкидає існування маркетингу інновацій як окремого
напряму, виду маркетингу, управлінської діяльності. Окремі дослідники, з
якими погоджуються автори статті, наголошують на відмінності змісту
маркетингу інновацій та інноваційного маркетингу.
На нашу думку, поняття «інноваційний маркетинг», та «маркетинг
інновацій» мають різний зміст, ототожнювати їх не слід. Ілляшенко С. та
Ковальчук С. відзначають, що маркетинг інновацій слід одночасно розглядати:
«як концепцію ринкової діяльності підприємства (філософію бізнесу), коли в
змінах вбачають джерело доходу; як аналітичний процес, що передбачає
виявлення ринкових можливостей інноваційного розвитку; як засіб активного
впливу на споживачів та цільовий ринок у цілому, що пов'язаний з виведенням
та просуванням інновації на ринок; як функцію інноваційного менеджменту,
спрямовану на виявлення можливих напрямків інноваційної діяльності, їх
матеріалізацію і комерціалізацію». [5]
При цьому можна одночасно розглядати інноваційний менеджмент як
функцію маркетингу інновацій, спрямовану на втілення досягнень науки і
техніки в нові товари, здатні задовольнити потреби й запити споживачів та
забезпечити товаровиробнику (продавцю) прибуток; як засіб (ринковий
інструментарій) орієнтації окремих суб'єктів господарювання, а заразом з тим і
національної економіки в цілому на інноваційний розвиток.
Погоджуючись із багатогранністю поняття маркетингу інновацій, не
можемо не відмітити ряд суперечностей у вищенаведеному підході. Щодо
необґрунтованості визначення маркетингу інновацій як концепції бізнесу уже
йшла мова вище. Визначення маркетингу інновацій як аналітичного процесу з
виявлення можливостей розвитку та ототожнення його із засобом впливу на
споживача, на нашу думку, звужує розуміння маркетингу інновацій.
33

Погоджуючись з можливістю тлумачення маркетингу інновацій як функції
менеджменту, не можемо визнати інноваційний менеджмент як функцію
маркетингу інновацій. Відтак, вважаємо, що маркетинг інновацій слід
розглядати як систематичну активність (сукупність цілеспрямованих дій) на
ринку щодо створення, виведення та просування інновації, як комплексну
функцію менеджменту. Зауважимо, що не вважаємо наведений вище підхід
вичерпним і таким, що усебічно відображує суть маркетингу інновацій. В
узагальненому вигляді суть маркетингу інновацій може бути визначена як
систематична активність щодо розробки і просування на ринку нових товарів,
послуг та технологій для задоволення потреб і запитів споживачів (та
суспільства) у більш ефективний, ніж у конкурентів, спосіб на основі
підвищення потенціалу підприємства, пошуку нових напрямів та засобів його
використання з метою отримання прибутку та забезпечення умов тривалого
виживання й розвитку на ринку.
Очевидно, що ринкове супроводження інновацій (нових товарів, послуг та
технологій)

потребує

нетрадиційних

дій,

прийомів,

методів,

тобто

інноваційного маркетингу як набору інструментів та напрямів їх використання.
Під інноваційним маркетингом, на нашу думку, слід розуміти використання
новітніх інструментів у комплексі маркетингу (у дослідженні ринку,
сегментації, просуванні, товарній, ціновій політиці, комунікаціях).
Можна ідентифікувати основні принципи маркетингу, які важливі при
здійсненні інноваційної діяльності:
1. Націленість на досягнення кінцевого практичного результату інновації.
2. Захоплення певної частки ринку відповідно до довгострокової мети, яка
поставлена перед інноваційним проектом.
3. Інтеграція дослідницької, виробничої та маркетингової діяльності в
систему менеджменту підприємства.
4. Орієнтація на довгострокову перспективу, що вимагає ретельної уваги
до прогнозних досліджень, розроблення на їх основі інновацій, що
забезпечують високопродуктивну господарську діяльність.
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5. Застосування взаємозалежних і взаємоузгоджених стратегії і тактики
активного пристосування до вимог потенційних споживачів інновації з
одночасним цілеспрямованим впливом на їх інтереси.
Перераховані особливості інновації як товару пояснюють необхідність
проведення

підприємствами,

які

здійснюють

інноваційну

діяльність,

відповідних маркетингових заходів, а саме:
1. Проведення маркетингових досліджень ринку, які дають можливість
виявити незадоволені потреби споживачів на ринку і генерувати ідею інновації.
Особливо це завдання актуальне для реалізації стратегії «притягування
інновації»,

оскільки

«інновації,

що

втягуються

попитом»

потребують

ретельного вивчення платоспроможного попиту на ринку.
2. Підбір відповідних складових комплексу маркетингу для адаптації
розробленої інновації до потреб ринку та подальшого його просування.
3. Формування ринкового попиту на нововведення, що обумовлює
необхідність застосування таких маркетингових прийомів, як активна збутова
діяльність та просування нововведення на етапі виходу на ринок. [3]
Особливо це завдання актуальне для реалізації стратегії «проштовхування
інновації», оскільки «інновації, що виштовхуються лабораторією» потребують
пошуку можливих сфер використання інновації і, можливо, навіть створення
попиту на радикальні для ринку нововведення. Зауважимо, що трактування
поняття інноваційного маркетингу, визначення сутності, класифікації, опис
видів інновацій у маркетингу не ставилось за мету опрацювання у даній статті.
Отже, маркетинг інновацій доцільно розглядати як окремий вид
маркетингу, напрям маркетингової діяльності, який, у свою чергу, потребує
особливих методів, інструментів та прийомів. Термін «маркетинг інновацій»
може бути визначений як сукупність дій, прийомів, методів, систематична
активність суб’єктів економічних відносин щодо розробки і просування на
ринку нових товарів, послуг та технологій для задоволення потреб і запитів
споживачів (суспільства) у більш ефективний, ніж у конкурентів, спосіб на
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основі оновлення та підвищення рівня складових потенціалу підприємства,
пошуку нових напрямів та засобів його використання з метою отримання
прибутку та забезпечення умов тривалого виживання й розвитку на ринку.
Вважаємо, що проблема уточнення сутності та змісту маркетингу
інновацій потребує більш докладного вивчення. Методологія та теоретичне
обґрунтування інструментарію маркетингу інновацій мають стати підґрунтям
ринкового успіху та ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах
господарювання.
Метою подальших досліджень повинні стати:
‐ уточнення ролі та завдань маркетингу інновацій на окремих етапах
інноваційного та життєвого циклу товару (послуги, технології);
‐ уточнення

ролі

та

завдань

маркетингу

інновацій

для

різних

організаційних форм ведення інноваційного бізнесу;
‐ наукове обґрунтування методичного забезпечення маркетингу інновацій
на окремих етапах інноваційного та життєвого циклу товару для різних
організаційних форм ведення інноваційного бізнесу тощо.
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ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
У даній науковій статті надане визначення поняття брендингова політика та
стратегія

розвитку бренду, визначено їхнє місце в системі управління

підприємством в цілому, а також маркетингової діяльності
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розглянуто особливості формування брендингових

стратегій на прикладі туристичного підприємства.
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брендинг, стратегія, брендингова стратегія, маркетинг, маркетингова
стратегія.
Постановка проблеми. Динамічний розвиток туризму у світі стимулює
власників туристичних підприємств використовувати усі можливі засоби для
покращення управління даним процесом з метою залучення більшої кількості
туристів та просування туристичного продукту. У розвинених країнах широко
використовують брендинг для пропагування переваг власного туристичного
продукту споживачам. З цією метою необхідно визначити основні стратегії
розвитку власного бренда, оцінити переваги, які можна отримати, створити
умови для розширення бренда та стати гарантом якості для своїх клієнтів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженням загальних

аспектів маркетингу, у тому числі брендингу, стратегічному маркетингу та
стратегіям брендингу

приділяли увагу у своїх працях велика кількість

вітчизняних та зарубіжних

науковців, а саме: Агафорва. Л. Г. [1, с.358],

Агафова. О. Є. [1, с.358], Ансофф. І. [2, с.416]. Теоретичному і практичному
розвитку

вітчизняного брендингу присвятили свої роботи Сабурова. І. М.

[5, с.716], Гончаренко. Ж. Р. [5, с.716], Радченко. Е. А [5, с.716], Мельник. І. В.
[9, с.44-49] та інші.

Однак аналіз даних літературних джерел виявив
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відсутність

чітко розробленої концепції брендингової стратегії, а також

підкреслив те, що вона найчастіше розглядається у теоретичному аспекті.
Також можна чітко стверджувати про відсутність єдиного підходу до
формування, просування та розвитку стратегій брендингу туристичного
підприємства. Саме тому дослідження у заданому напрямку потребують
подальшого розвитку, оскільки визначення правильної стратегії є запорукою
успіху туристичного підприємства на довгостроковий період.
Метою дослідження

є

обгрунтування сутності та взаємоузгодження

базових понять та термінів, а саме брендингової політики та стратегії розвитку
бренду, а також розробка теоретичних засад з формування найефективніших
стратегій маркетингу і брендингу для туристичного підприємства з метою
створення

та

зміцнення

конкурентного

статусу

підприємства

на

довготривалий період часу.
Визначити

поняття

«бренд»,

«брендинг»,

«брендинг

туристичного

підприємства», «стратегія бренду». Визначити цілі, обрати інструменти, які
можна використовувати у діяльності туристичного підприємства, а також
сформувати переваги стратегії диференціації перед іншими стратегіями.
Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах загострення конкуренції
практично у всіх сферах діяльності слід враховувати те, що бренд для будьякого підприємства є стратегічною зброєю і цінним активом, який необхідно
берегти і розвивати. Для початку, вважаємо за потрібне, з’ясувати сутність
понять “бренд” та “брендинг” у викладі різних дослідників, а також як його
можна застосувати у туристичній галузі. У словниках визначено цей термін так:
“бренд (англ. brand) – комплекс понять, які узагальнюють уявлення людей про
відповідний

товар,

послугу,

компанію

або

особистість.

Широко

використовується в маркетингу та рекламі, але також є і економічним
поняттям” [6].
Використання бренда можливе для будь-якого товару, послуги чи
територіальної одиниці. У туристичній галузі дане поняття використовують у
наступних варіаціях: «бренд міста», «бренд країни» та «бренд туристичного
підприємства».
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Оскільки наукові і практичні доробки щодо формування бренда
туристичних підприємств є досить обмеженими, виникає потреба у дослідженні
актуальних проблем формування бренда та таких брендингових стратегій, які б
чітко враховували галузеву специфіку.

Саме тому потрібно розглянути

сутність дефініції брендингу туристичного підприємства.
Брендинг туристичного підприємства – це досить складний процес, який
потребує творчого підходу, великої кількості проведених досліджень ринку та
конкурентного середовища, визначення потреб споживачів та їх вимог щодо
існуючих брендів, їх складових, формування такого бренда, який би був
невід’ємною частиною туристичного підприємства, доповнював і завершував
його імідж у свідомості споживачів [8].
Формування бренда відбувається у декілька етапів, а саме:
1.

Позиціювання

на ринку. Передбачає

бренда

аналіз

ключових

характеристик бренда та способи його просування, визначення його місця на
ринку з обов’язковим урахуванням потреб споживачів та сприйняття бренда як
вагомої складової туристичного підприємства.
На даному етапі вирішуються наступні завдання: аналіз цільової
аудиторії, для якої створюється бренд; визначення переваг, які отримає
споживач від цього бренда; розуміння тієї мети, для досягнення якої потрібний
бренд.
2.

Формування

стратегії

бренда.

Передбачена

розробка

програми

стратегічного напряму, який найбільш вдало підійде для туристичного
підприємства. Від вибору програми формування стратегії туристичного
підприємства залежить ефективність брендингу та досягнення майбутніх
результатів

туристичного

планування

бренда

маркетингових
поведінку

підприємства.

необхідно

досліджень

споживачів,

здійснювати,

відносно
їх

На

цільової

нашу

думку,

стратегічне

використовуючи
аудиторії:

соціально-психологічні

та

методи

проаналізувати
демографічні

характеристики, які допоможуть зробити висновок, що бренд правильно
створений, названий та рекламований.
39

3. Розробка ідеї бренда. Ідея бренда повинна бути такою, яка б залишала у
свідомості споживачів позитивний образ туристичного підприємства, значно
підвищувала імідж туристичної фірми і підштовхувала б нових клієнтів
купувати туристичний продукт саме тут, а постійних клієнтів повертатися
знову і знову.
4. Пошук імені бренда передбачає розробку ідей щодо його назви,
проведення лінгвістичного аналізу на предмет негативних асоціацій.
5. Тестування бренда – оцінюється відношення споживачів до різних
варіантів назви марок, зображення, дизайну.
6. Бренд - трекінг передбачає вимір ефективності бренду [10, с.201-207].
Враховуючи вище викладене, можемо вважати, що стратегія бренду – це
певний план дій, що визначає альтернативи позиціонування бренду з
урахуванням майбутніх потреб клієнтів і стратегії конкурентів. Так в одному із
джерел наведене наступне тлумачення поняття: стратегія брендингу – це одна з
маркетингових стратегії, яка займає ключове положення в корпоративній
стратегії підприємства [7].
При

створенні

нового

бренда

туристичне

підприємство

може

використовувати певну модель розробки стратегічного плану, позиціювання
нового бренда на туристичному ринку. Серед даних моделей вважаємо за
доцільне виділити наступні:
9

Модель Brand Wheel (колесо бренда) – допомагає детально описати та
систематизувати процес взаємодії бренда та споживача, де бренд
розглядається як сукупність п'яти елементів, взаємопов’язаних між собою.
Елементами цієї моделі є ядро бренда, центральна ідея, індивідуальність,
переваги, атрибути.

9

Модель

Thompson Total Branding (загальний брендинг Томпсона) –

особлива увага приділена ядру бренда, яким є продукт та його якісні
характеристики. Наступний елемент над яким активно працюють, обравши
дану модель, – це призначення продукту та його складові, що відрізняють
його

від

пропозицій

конкурентів.
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Розробники

моделі

надалі

відпрацьовують цільову аудиторію потенційних споживачів та фокусують
зусилля на створенні індивідуальності бренда. Ми вважаємо, що дана
модель допомагає визначити чинники, які формують враження від бренда.
9

Модель Brand Key (ключ бренда) – в основі створення бренда знаходиться
визначення цільової аудиторії та аналіз конкурентного середовища,
визначення мотивів, притаманних споживачам, які можна використати для
побудови бренда.

9

Модель Brand Name Development Services (послуги з розвитку назви
бренда) передбачає використання алгоритму створення бренда, який
включає наступні етапи: ринкове позиціювання, розробка стратегії бренда,
створення ідеї та перевірка чистоти майбутнього бренда, лінгвістичне
тестування та тестування під час маркетингових досліджень [9, с.44-49].
Здійснивши аналіз вище перерахованих моделей, можна констатувати те,

що кожен із варіантів використовується у взаємозв’язку з певною стратегією
брендингу. Туристичні підприємства при розробці стратегії брендингу для
досягнення конкурентних переваг можуть використовувати різні методи:
лідерство у витратах, диференціація продукції, концентрація, ранній вихід на
ринок, інтеграція.
Ми вважаємо, що для українського туристичного ринку, зокрема для м.
Чернівці, найоптимальнішою є стратегія диференціації у поєднанні з моделлю
Thompson Total Branding, у межах якої туристичне підприємство, керуючись
стратегією диференціації, надаватиме клієнтам послуги, здатні задовольнити
його різноманітними споживчими перевагами. У даному аспекті можна
використовувати різні типи диференціацій. Розглянемо деякі з них:
1) Продуктова диференціація
характеристиками
диференціації

кращими,

становить

ніж

передбачає пропозицію продуктів з
у

широкий

конкурентів.
асортимент

Основу
послуг,

продуктової
пропонованих

туристичним підприємством. Так, пропозиція може включати тури, сформовані
за різноманітними видами туристичних послуг і практично розробляти для
клієнта будь-який географічний напрямок подорожі.
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2) Сервісна диференціація передбачає пропозицію різноманітного і більш
високого (в порівнянні з конкурентом) рівня обслуговування.
3) Диференціація персоналу - це найм та тренінг персоналу, який виконує
свої функції роботи з клієнтами більш ефективно, ніж персонал конкурентів. В
туристичній індустрії даний фактор має особливе значення, а часто й
вирішальне, оскільки від професійності менеджерів, їх комунікабельності,
ввічливості, активності, вміння швидко реагувати на ситуацію та приймати
рішення, а також майстерності переконання та ведення діалогу, залежить рівень
продажів підприємства, його імідж в очах споживачів та конкурентний статус
підприємства на ринку.
4) Диференціація іміджу передбачає створення такого іміджу підприємства
або його послуг, які за певними позитивними ознаками відрізняють його від
конкурентів. При використанні диференціації іміджу туристичне підприємство
може пропонувати послуги під різними брендами для різних сегментів ринку.
Даний тип диференціації частково пов’язаний із моделлю, яку ми пропонуємо
використовувати разом із загальною стратегією диференціації. Саме тому, на
нашу думку, ефективність створення диференційованих брендів для реалізації
туристичних послуг підтверджується теорією самоконцепції особистості
споживача.
Самоконцепція – це комплекс думок і почуттів індивідуума про самого
себе. Фахівці стверджують, що відповідно до теорії самоконцепціі особистості
споживача імідж бренду, створений навколо підприємства, відіграє для нього
дуже істотну роль при ухваленні рішення про покупку. Клієнти знаходять
внутрішній спокій, купуючи продукти, які вони сприймають як такі, що
відповідають їх цінностям, перевагам, життєвому стилю, соціальному статусу
[11, с.175-179].
Дослідивши теоретичні джерела та опираючись на практичний досвід,
вважаємо, що обов'язковою складовою розробки стратегії диференціації бренду
є вивчення туристичної послуги з метою її вдосконалення та модернізації. Для
успішної реалізації стратегії диференціації підприємство має ретельно вивчити
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потреби і поведінку споживачів з метою усвідомлення, що вони виділяють в
якості важливого і цінного в наданій їм послузі і за що готові будуть платити.
Враховуючи отримані результати, туристичне підприємство має створити для
своїх послуг одну або кілька відмінних характеристик, які б відповідали
вимогам і перевагам виділеної цільової групи споживачів. Диференціація
бренду туристичного підприємства буде ефективною в тому випадку, якщо
самоконцепція клієнта і імідж виділеного підприємством бренду будуть
ідентичні. Отже, даний бренд повинен мати власну індивідуальність, марочний
імідж, а також кожен окремий бренд туристичного підприємства повинен бути
розрахований на конкретний ринковий сегмент.
Висновки. Виконана робота з дослідження функціонування туристичного
ринку

дає

змогу

стверджувати,

що

стратегія

розвитку

бренду

є

підпорядкованою брендинговій політиці підприємства, оскільки остання
визначає принципи поведінки бренду і являється рушійною силою стратегії.
Правильно підібрана стратегія та її гармонійне комбінування з потрібною
моделлю розробки стратегічного плану є основою перемоги та успіху
туристичного підприємства на довгостроковий період часу. Орієнтація в
більшій мірі на діяльність конкурента, а не на клієнта, надаватиме більшої
переваги підприємству та сприятиме його подальшому розвитку. Особливу
увагу доцільно приділяти аналізу помилок, які доволі часто допускають в
маркетинговій діяльності туристичні підприємства, та несвоєчасне усунення
яких здатне призвести до втрати підприємством бажаного місця на ринку
туристичних послуг. Проаналізувавши дослідження вітчизняних та зарубіжних
вчених та науковців, можна стверджувати, що у кризовий для нашої країни
період єдиними класичними стратегіями розвинути туризм та туристичний
продукт неможливо, так само неможливо застосовувати одну стратегію для
двох різних туристичних підприємств.
У зв’язку з цим для вітчизняних туристичних підприємств бажаним є
нестандартний підхід до стратегічного планування, у межах якого ми
пропонуємо використовувати стратегію диференціації у поєднанні з моделлю
43

Thompson Total Branding. Підприємство, керуючись стратегією диференціації,
надаватиме

клієнтам

туристичні

продукти,

які

задовольнятимуть

їх

різноманітними споживчими перевагами. А за допомогою використання різних
типів диференціації, а саме: продуктової, сервісної, диференціації персоналу,
диференціації іміджу, туристичне підприємство зможе вдосконалювати та
реорганізовувати свою роботу набагато краще за конкурентів. Обов'язковою
складовою розробки стратегії диференціації бренду має бути вивчення
туристичної послуги з метою її вдосконалення та модернізації, а для успішної
реалізації стратегії диференціації підприємство має ретельно вивчати потреби і
поведінку споживачів, щоб зрозуміти, що для них є пріоритетним і за що вони
готові платити. Диференціація бренду туристичного підприємства має
орієнтуватися на самоконцепцію клієнта, у рамках якої має бути створений
відповідний імідж бренду.
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дослідження.
Розбудова ринково орієнтованої господарської системи та розвиток
досконалих конкурентних відносин між її суб'єктами в Україні, вимагають
впровадження одночасно керівного і керованого маркетингового механізму,
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здатного

забезпечити

найважливіших
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Становлення і розвиток ринкових відносин в економіці України
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умови
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в

навколишньому середовищі та всередині підприємства. Це зумовлює тенденції
щодо формування управління на маркетингових засадах, що, в свою чергу,
спонукає керівників підприємств до використання відповідного інструментарію
в управлінні. Але в багатьох керівників і спеціалістів розуміння маркетингу
обмежується сукупністю засобів стимулювання збуту та реклами.
Проте ринкові економічні трансформації вимагають розгляду всіх сфер
діяльності підприємства через призму маркетингу. Внаслідок цього вся система
управління діяльністю підприємства повинна мати маркетингову орієнтацію.
Виникає необхідність розгляду і вирішення проблемних питань, розроблення
стратегій переходу підприємств від застарілих форм і методів управління і
господарювання до нових, науково-обґрунтованих ринкових методів, які
передбачають маркетинговий підхід.
Проблематиці формування та функціонування маркетингу в системі
управління підприємством присвячено наукові праці багатьох учених. Зокрема,
у зарубіжній літературі даний аспект вивчали Г. Багієв, П. Зав'ялов, Ф. Котлер,
К. Макконелл, Е. Уткін та ін. Серед український вчених-економістів над
вказаним питанням працювали П. Березівський, А. Вовчак, В. Збарський,
В. Котков, С. Захарін, П. Саблук, Д. Олійник, Г. Черевко, М. Шульський,
В. Юрчишин та інші. У їхніх працях досліджено та проаналізовано зміст
економічної категорії маркетингового управління, а також теоретичні засади
формування маркетингового менеджменту на підприємстві.
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При цьому, маркетинг в системі управління підприємством практично не
розглядається з погляду комплексного підходу та не враховує його специфіку в
сучасних умовах. Отже, об'єктивна необхідність подальшого розвитку
теоретичних

основ

управління

маркетингом

з

урахуванням

сучасних

особливостей маркетингової діяльності в Україні обумовлює актуальність
досліджуваної проблеми.
Виклад основного матеріалу. В умовах розвитку ринкових відносин,
становлення економіки та функціонування підприємств, що базуються на
засадах маркетингу, велика увага повинна приділятися формуванню цілісної,
науково обґрунтованої системи організації, формування та управління
підприємством в сучасних умовах. Такою системою, може стати маркетингове
управління діяльністю підприємства, тобто створення та функціонування таких
підприємств, які б найбільш задовольняли потреби та попит на ринку, могли
гнучко та адекватно реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому
ринковому становищі, підвищували прибутковість виробництва та діяльності
підприємства в цілому.
Маркетингова діяльність має всебічний та вичерпний характер і охоплює
значно

більше

коло

питань.

Підприємства,

які

не

використовують

маркетинговий підхід у своїй діяльності, ризикують втратити власні позиції на
ринку, адже, без його постійного та системного аналізу, передусім покупців і
конкурентів, підприємство не зможе вчасно реагувати на зміни та коливання
попиту споживачів, їх смаки та вподобання, динаміку цін, а отже, не зможе
розробляти ефективні товарні та цінові стратегії, спрямовані на конкретні
сегменти споживачів і забезпечення певних конкурентних переваг. Також без
використання маркетингових досліджень та заходів зі створення позитивного
іміджу фірми та залучення нових клієнтів, підприємство не матиме шансів на
розвиток [ 1 ].
Сутність маркетингу в системі управління підприємством доцільно
розглядати з позиції історичних етапів його становлення.
1.Донауковий етап (4-3 тис. до н.е. - перша половина ХІХ ст.). У цей
період виникли перші методи впливу на споживача, так звані прототипи
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інструментів маркетингу. Вказані процеси виникли внаслідок розпаду
первіснообщинного ладу.
2.Етап початку становлення та розвитку концепцій маркетингу (друга
половина ХІХ ст. - перша половина ХХ ст.). Однією з основних ознак другого
етапу формування маркетингового менеджменту вважається введення терміну
«маркетинг» в офіційну ділову лексику. Під поняттям «маркетинг» тут
розуміють підпорядковане знання виробництва, тобто основне значення мали
вимоги щодо масового виробництва, а не задоволення потреб покупців. Спершу
маркетинг трактували як одну з головних функцій управління [ 4 ].
3.Етап формування маркетингового управління (з початку 50-х рр. ХХ ст.
і до сьогодні). Маркетингове управління може функціонувати лише за умови,
якщо управління підприємством здійснено на основі принципів маркетингу,
тобто в центрі організації повинен бути споживач і відповідно система
маркетингу та менеджменту повинні об’єднувати усі зусилля, щоб максимально
задовольнити потреби споживачів [ 3 ].
Маркетингове управління підприємством – це можливість організувати
його діяльність на принципах оптимального використання наявного потенціалу
та отримання найбільшого прибутку з урахуванням задоволення потреб
споживачів. Аналіз можливостей підприємства дає змогу отримати достовірну
інформацію щодо стану активів і пасивів виробництва, здійснювати аналіз
зовнішнього маркетингового середовища.
Під маркетинговим механізмом слід розуміти ефективну структурнодинамічну,

організаційно-функціональну

систему

управління

діяльністю

підприємства з дискретним станом, яка складається з дослідницької,
виробничої, комунікаційно-збутової і контролінгової підсистем, спрямовану на
вивчення ринку, конкурентного середовища, потреб споживачів і орієнтацію на
них товарів, що виробляються [1].
Системний підхід до організації маркетингу є необхідною умовою для
успішної діяльності підприємства на ринку. Він характеризує підприємство, яке
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застосовує методологію маркетингу, як відкриту складну систему, орієнтовану
на ринок та зовнішнє середовище.
Маркетингове управління діяльністю підприємства – це процес аналізу,
розробки та втілення в життя засобів, які розраховані на встановлення,
укріплення та підтримку вигідних обмінів з покупцями для досягнення головної
мети підприємства – отримання прибутку, росту обсягів збуту, збільшення
частки ринку тощо.
Система маркетингу знаходиться в постійній взаємодії з зовнішнім
середовищем. Фактори зовнішнього середовища можна розділити на ті, які
піддаються впливу зі сторони керівництва і служби маркетингу, і фактори, які
не піддаються управлінському впливу. В умовах ринку забезпечення успішного
функціонування маркетингу в різних організаційно-правових господарських
структурах повинно враховувати всі фактори впливу на підприємства мікро- та
макросередовища.
Для розкриття змісту маркетингу в системі управління, виділимо його
основні завдання та функції (рис. 1).
Отже, в системі управління підприємством саме маркетинг виконує
супроводжуючу місію, починаючи з організаційно-підготовчої і закінчуючи
контрольною функцією.
Формування маркетингу в системі управління підприємством передбачає
наявність знань із основ потреб ринку, процесів виробництва, фінансовогосподарських

операцій,

соціально-економічних

принципів

управління

підприємством тощо.
Пошук і обґрунтування основних чинників, що впливають на систему
управління підприємством та напрямів формування комплексної системи
управління на основі маркетингу на підприємстві – є пріоритетним завданням
кожного управлінця.
Реалізація концепції маркетингового менеджменту в умовах конкретного
підприємства можлива за допомогою практичного впровадження і застосування
комплексної системи управління на основі маркетингу (КСУП) ( рис.2).
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Комплексна система управління підприємством на основі маркетингу
являє собою складну систему елементів (структурний аспект) і дій
(функціональний аспект), за допомогою яких забезпечується збалансованість
системи управління і її загальної ефективності.
Маркетинг в системі управління підприємства

Завдання маркетингу

Функції маркетингу

Розроблення комплексу завдань
та мети фірми, стратегічної
програми розвитку організації

Аналіз ринку
Організація, планування,
мотивація, реалізація
поставлених завдань

Визначення орієнтовних ринків
збуту та ринкових позицій для
підприємства

Здійснення контролю та аналізу
виконнаня маркетингових
заходів

Планування, розробка,
просування та збут продукції

Інструменти маркетингу
Розроблення комплексу завдань
та мети фірми, стратегічної
програми розвитку організації

Проведення маркетингових
досліджень

Розроблення планувального
процесу щодо здійснення
закупівель ресурсів матеріальнотехнічного призначення

Здійснення товарної та цінової
політики
Вибір оптимальних каналів збуту

Формування та введення в дію
методів впливу керівництва
Формування маркетингової
структури та рівнів каналів
розподілу

Рис. 1. Зміст маркетингу в системі управління підприємством
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Структура КСУП є багаторівневою, вона складається з чотирьох основних
рівнів:
1- й рівень - місія підприємства;
2- й рівень - цілі підприємства;
3- й рівень - приватні системи управління на підприємстві;
4- й рівень - підсистеми приватних систем управління.
Комплексна система управління підприємством на основі
маркетингу (КСУП)

Система
управління
маркетинговими
дослідженнями

Організація
маркетингових
досліджень
Планування
маркетингових
досліджень

Контроль і
координація
маркетингових
досліджень

Система
управління
персоналом

Система
управління
організаційнотехнологічною
діяльністю

Об’єкти
управління
персоналом

Управління
технологічним
процесом

Принципи
управління
персоналом

Управління
комерційною
діяльністю

Методи
управління
персоналом

Вибір ефективних
організаційних
форм
функціонування
підприємства

Система
управління
економічним
потенціалом
Управління
результатами
діяльності
Управління
господарськи
ми ризиками

Управління
фінансовим
станом

Кадрова
політика
підприємства

Рис. 2. Рекомендована комплексна система управління підприємством
Місія підприємства дає уявлення про його призначення, необхідність і
корисність для суспільства загалом і його співробітників зокрема. Центральним
моментом місії є визначення головної мети підприємства з урахуванням
інтересів, очікувань і цінностей споживачів в стратегічній перспективі. У цьому
випадку місія не повинна залежати від поточного стану підприємства, форм і
методів роботи, оскільки загалом вона виражає спрямованість в майбутнє,
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показуючи, на що буде зосереджено зусилля і які цінності будуть, при цьому,
пріоритетними [ 2 ].
В свою чергу, КСУП є місією підприємства, що об'єднує такі масштабні
цілі, як управління маркетинговими дослідженнями, управління організаційнотехнологічною діяльністю, управління персоналом і економічним потенціалом
підприємства.
Важливу роль в організації КСУП відіграє система управління
маркетинговими дослідженнями, яка формує інформаційну базу управління,
дозволяє здійснювати діагностику системи управління, створює передумови
для прийняття оптимальних управлінських рішень, дозволяє визначити
ефективність їх реалізації і ефективність системи управління підприємства
загалом.
Діагностика системи управління підприємством повинна охоплювати
основні сфери: організацію управління, маркетинг, дослідження і розробки,
технологію, персонал, організаційну культуру і імідж.
При оцінці персоналу необхідно проаналізувати його якісний і кількісний
склад, виявити тенденції плинності кадрів і міру їх умотивованості.
Організаційна культура відображає норми поведінки, ділову етику, стиль
керівництва, філософію керівництва. При аналізі організаційної культури
необхідно оцінити міру розробленості управлінської філософії на підприємстві,
відношення співробітників до історії розвитку, традицій, що склалися на
підприємстві, стиль ділового спілкування, рівень культури поведінки, а також
з'ясувати наявність розроблених стандартів поведінки і формальних правил, та
процедур

менеджменту.

Оцінка

іміджу

підприємства

здійснюється

за

допомогою експертних оцінок.
Використання запропонованої методики дозволить оцінити існуючий
потенціал підприємства, його конкурентну позицію і обґрунтувати вибір
стратегії підприємства.
Для досягнення ефективності управління пріоритетне значення має
формування організаційної структури управління підприємством в процесі її
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проектування (для підприємств, що знову створюються) і перепроектування
(для діючих підприємств).
Так, як це процес складний, трудомісткий, багатоплановий, багато в чому
діалектичний, то його ефективність буде залежати від міри дотримання вимог
до організаційних структур управління, обліку впливу на їх функціонування
соціально-економічних,

виробничо-технічних,

організаційно-управлінських,

зовнішньоекономічних чинників, а також вибору найбільш прийнятного методу
визначення чисельності і структури адміністративно-управлінського апарату.
Впровадження

і

реалізація

комплексної

системи

управління

підприємствами на основі маркетингу дозволить забезпечити маркетингову
орієнтацію управлінської діяльності незалежно від величини і потужності
підприємств, буде сприяти підвищенню внутрішньої і зовнішньої ефективності
підприємств, що нарівні з використанням стратегічного підходу до управління
забезпечить зміцнення їх ринкових позицій і отримання довготривалих
конкурентних переваг.
Однак для забезпечення стабільної стійкості підприємства в умовах
мінливого ринкового середовища недостатньо застосування КСУП.
Важливим етапом на шляху вдосконалювання управління є корінна зміна
всієї системи планування. На основі глибоких маркетингових досліджень
ринку,

системи

збуту,

споживчих

характеристик

товарів,

і

конкурентоспроможності, реклами, економічного аналізу витрат, прибутків, цін
і інших показників, проведення мотиваційного аналізу повинно здійснюватися
планування маркетингової стратегії. Ця стратегія у вигляді сформованих цілей,
поставлених

задач, визначеної

послідовності

дій знаходить конкретне

виконання в програмі маркетингу.
Отже, на даному етапі розвитку ринкових відносин, жодне підприємство
не може нормально функціонувати без застосування маркетингу для
визначення свого положення на ринку, аналізу своїх можливостей, вивчення
ринкового

середовища,

визначення

стратегії

розвитку

тощо.

Тому,

маркетингова діяльність є загальновизнаною ознакою сучасного успішного
управління підприємством.
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Маркетингове управління діяльністю підприємства сприяє процесу
аналізу, розробки та втілення в життя заходів, спрямованих на встановлення,
укріплення та підтримку взаємовигідних відносин з покупцями; забезпечує
можливість організації діяльності підприємства на принципах оптимального
використання наявного потенціалу та отримання найбільшого прибутку з
урахуванням задоволення потреб споживачів. Маркетинг в системі управління
підприємством виконує супроводжуючу місію, починаючи з організаційнопідготовчої і закінчуючи контрольною функцією.
Впровадження комплексної системи управління підприємствами на
основі

маркетингу

дозволить

забезпечити

маркетингову

орієнтацію

управлінської діяльності незалежно від величини і потужності підприємств,
сприяє підвищенню внутрішньої і зовнішньої ефективності підприємств, що
нарівні з використанням стратегічного підходу до управління забезпечить
зміцнення їх ринкових позицій і отримання довготривалих конкурентних
переваг.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ
КОМУНІКАЦІЙ В НЕКОМЕРЦІЙНІЙ СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті запропоновано концептуальну схему некомерційного маркетингу, на
прикладі комунального підприємства. Визначено її структурні елементи та
спосіб їх взаємодії. Досліджено основні тенденції використання соціального
маркетингу як складової маркетингової стратегії підприємства.
Ключові

слова:

некомерційний

маркетинг,

інтегровані

маркетингові

комунікації, маркетингова комунікаційна стратегія, канали маркетингу.
Сучасний ринок характеризується дедалі більшим насиченням ринкового
простору інформацією, зростанням її значущості й цінності. В цих умовах
суттєво ускладнюються процеси формування попиту й уподобань споживачів,
здійснення

маркетингового

впливу

на

них.

Ефективна

маркетингова

комунікативна політика покликана не тільки надати споживачеві необхідні
знання щодо характеристик і якості товарів та послуг, умов укладення угод,
особливостей конкурентної пропозиції, а й викликати прихильність покупців,
створити атмосферу емоційного взаєморозуміння, доброзичливості й довіри
між виробником і споживачами, суспільством. Тому необхідність пошуку
шляхів стабільного розвитку вітчизняної некомерційної сфери на засадах
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маркетизації змушує оновити систему поглядів на концепцію некомерційного
маркетингу.
Найчастіше маркетингові комунікації ототожнюють з просуванням
продукції, що призводить до помилкового розуміння їх сутності і, як наслідок,
до нераціонального застосування потенціалу маркетингових комунікацій у
некомерційній діяльності підприємств.
Маркетинг у сфері некомерційних підприємств набув активного розвитку у
другій половині ХХ ст. і на сьогодні займає вагоме місце в сучасній економіці,
що, відповідно, викликає адекватний інтерес у науковців.
На сьогодні стан ринку показує, що найкращі результати дає комплексне
застосування одразу кількох засобів маркетингових комунікацій, а саме:
застосування інтегрованих маркетингових комунікацій.
Визначальний
процесуальної

внесок

складових

у

розвиток

некомерційного

концептуальної,
маркетингу

змістової
зробили

та

праці

Ф. Котлера, С. Лівая, Дж. Зальтмана, Б. Шапіро, А. Андреасена, Л. Гонзалеза,
А. Кара, І. Маседо, С. Андрєєва, Л.Мельниченко та інших. Деяких аспектів
маркетизації некомерційної сфери стосувалися окремі дослідження вітчизняних
учених, серед яких Є. Ромат,

В.Божкова, М.Матвіїв, Б. Братаніч,

Т. Оболенська, Л. Волокитіна, О. Дубровка, Є. Смірнова та інші.
Ціллю дослідження є виявлення концептуальних особливостей та напрямів
розвитку

маркетингової

діяльності

суб’єктів

некомерційної

сфери

за

допомогою інтегрованих маркетингових комунікацій.
Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання таких завдань:
визначення загального способу взаємодії елементів системи некомерційного
маркетингу; аналіз особливостей

формування комунікаційної

політики;

виявлення перспективних напрямів маркетизації некомерційної сфери.
Застосування різних засобів маркетингових комунікацій у господарській
діяльності фірми є доволі витратним процесом, а тому потребує особливої
уваги щодо вартості кожного інструмента окремо та ефективності його дії.
Комунікації

створюють

у

покупців
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позитивне

уявлення:

підвищують

задоволення купленим економічним благом та надають продукції підприємства
додаткову цінність в очах споживачів. Кінцевою ціллю будь-якої стратегії
маркетингових комунікацій некомерційного підприємства є продаж його
послуги та збереження бізнесу [5].
Основним у стратегій маркетингових комунікацій стає інформування,
переконування, нагадування споживачам про товар фірми, підтримка його
збуту, створення позитивного іміджу компанії.
Маркетингова

політика

комунікацій

реалізується

за

допомогою

відповідного процесу, логічна послідовність якого складається з таких
елементів представлених на рис. 1.
Відправник
(джерело інформації)
підприємство товаровиробник

Кодування
(перетворення
інформації в
ефективну форму)

Звернення
(набір символів і
момент їх передачі)

Зворотний зв'язок
(частина зворотної
реакції,що надходить
до відправника)

Перешкоди
(інформаційні,
технологічні,
психологічні)

Засоби поширення
інформації
(канали комунікації
та її носії)

Зворотна реакція
(дії споживача)

Одержувач
(споживач)

Декодування
(розшифрування
інформації
споживачем)

Рис. 1 Елементи процесу маркетингових комунікацій
Відправники повинні знати, яку аудиторію вони хочуть зацікавити і які
відповідні реакції хочуть одержати. Вони повинні вміти кодувати звернення з
урахуванням специфіки процесу розшифрування, яким звичайно користується
аудиторія. Вони повинні передавати звернення, використовуючи ефективні
засоби поширення інформації, що досягають цільової аудиторії, повинні
створити канали зворотного зв’язку і прогнозувати відповідні реакції на своє
звернення [8].
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Варто відзначити, що досі немає єдиного розуміння маркетингової
комунікаційної стратегії. Вважатимемо, що маркетингова комунікаційна
стратегія є напрямом дій підприємства з забезпечення його інформаційної
присутності на ринку та формування довготривалих партнерських відносин з
іншими ринковими суб’єктами в процесі створення і розподілення цінностей
[6, с.115].
Під

стратегічним

управлінням

маркетинговими

комунікаціями

розумітимемо управління, що орієнтує комунікаційну політику на формування
лояльності цільового ринку, гнучко реагує на ринкові зміни та ефективно
позиціонує себе на ринку й у свідомості споживачів за рахунок раціональної
конкурентної поведінки з метою формування привабливого довготривалого
іміджу [4].
Розглядаючи маркетинг у діяльності некомерційних утворень чи фізичних
осіб в конкурентному середовищі, заснований на принципах класичного
маркетингу та спрямований на досягнення цілей, які безпосередньо не пов’язані
з отриманням прибутку,слід зазначити що це є некомерційний маркетинг.
В свою чергу, некомерційний маркетинг багато авторів ототожнюють із
соціальним маркетингом (Вайсброд Б., Шиф Дж., Шекова Є.), розглядаючи
його як вид маркетингу, спрямований на формування суспільних цінностей. На
соціальній спрямованості некомерційного маркетингу акцентує увагу і
Ромат Є., конкретизуючи дане поняття як сферу соціальної взаємодії, що
містить в собі спрямовану діяльність різноманітних суб’єктів, які не ставлять за
мету досягнення певних економічних цілей (одержання прибутку), а отримують
результати шляхом задоволення потреб конкретної спільноти споживачів.
К. Романенко некомерційний маркетинг зводить до його характеристики як
галузі, яка об’єднує діяльність різноманітних суб’єктів (установ, організацій,
окремих осіб), які не мають на меті безпосереднє досягнення економічних
цілей, насамперед, отримання прибутку [1, с.172].
У сучасному управлінні маркетинговими комунікаціями необхідно
виділити концепцію інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК). Варто
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зауважити, що загалом інтеграція маркетингових комунікацій з іншими
компонентами маркетингового комплексу є домінуючою тенденцією у розвитку
теорії та практики маркетингу кінця 90-х років минулого століття.
На думку Лук’янець Т., поняття ІМК поєднує в собі всі інструменти
маркетингових комунікацій, призначені для формування звернень, що
направляються цільовий аудиторії та службовцям для просування товару фірми
до споживача [3, с. 364].
Ромат Є. зазначає, що інтегровані маркетингові комунікації (ІМК) –
концепція, що поєднує всі способи і засоби комунікації в єдиний комплекс –
рекламу, PR, особисті продажі, стимулювання збуту, канали Інтернетмаркетингу, комплекс директ-маркетингу. На думку вченого, ІМК дозволяють
підвищити ефективність всієї системи продаж компанії, тому що, на відміну від
всіх інших окремих організаційних форм, поєднує різні її підрозділи та відділи
під одним прапором – іміджем марки. Єдина система комунікацій дозволяє
усунути місництво менеджерів і звернутися з правильно складеними
звертаннями до потрібних покупців, у потрібний час та потрібному місці
[7, с.180].
Схематично модель інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК)
представлено на рис. 2

Рис. 2 Схема інтегрованих маркетингових комунікацій
Визначення цілей та структури комунікаційної політики в некомерційній
сфері діяльності передбачає формування певної стратегії як напряму дій
підприємства щодо забезпечення його наявності на ринку, інформування
контактної аудиторії стосовно появи нових можливостей щодо наданої послуги,
а також формування довготривалих відносин з іншими ринковими суб’єктами.
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Процес стратегічного управління маркетинговими комунікаціями повинен
бути узгоджений з місією підприємства та системою стратегічного планування
комплексу маркетингу, а також базуватися на виробленні стратегічних цілей в
області комунікацій. При цьому розроблення стратегічних цілей є важливим
етапом управління маркетинговими комунікаціями [2].
Принципи

інтегрованої

маркетингової

комунікації

ґрунтуються

на

інтеграції вибору. Для досягнення позитивного результату доцільно поєднувати
різні канали комунікацій, інтеграції позиціонування: синергічний ефект від їх
взаємодії значно перевершує їх механічну суму – кожен канал вносить свій
внесок у позиціювання марки. Інтегровані маркетингові комунікації поєднують
стратегію бізнесу в цілому з потребами і умовами життя окремого споживача,
координують всі комунікації бізнесу в рамках набору, встановлюють контакт зі
споживачем і ведуть з ним діалог, готують комунікації на замовлення, щоб
вони точніше відповідали смакам окремих споживачів (рис. 3).
Інтеграція
маркетингових
комунікаційних каналів

Поєднання стратегії
бізнесу з потребами
індивіда

Підготовка комунікацій
на замовлення
споживачів

Встановлення контакту
та ведення діалогу зі
споживачем

Рис. 3 Шляхи поєднання інтегрованих маркетингових комунікаційних
каналів
Побудова

комплексу

інтегрованих

маркетингових

комунікацій

за

принципами поєднання інтегрованих маркетингових комунікаційних каналів
сприятиме підвищенню ефективності комунікаційної політики і до зволить
створити додаткові конкурентні переваги підприємства сфери некомерційної
діяльності.
Отже, сутність інтегрованих маркетингових комунікацій полягає у виборі
концепції планування маркетингових комунікацій, пов'язаної з необхідністю
оцінювання стратегічної ролі окремих напрямів і пошуком оптимального їх
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поєднання для забезпечення чіткості, послідовності та максимізації впливу
комунікаційних програм за допомогою несуперечливої інтеграції всіх окремих
звернень.
Таким

чином,

проведення

ефективного

управління

інтегрованими

маркетинговими комунікаціями у некомерційній сфері вимагає врахування
кількох особливостей, зокрема:
1. Вироблення ефективної стратегії маркетингових комунікацій вимагає
дотримання логічного взаємозв’язку між цілями та плануванням господарської
поведінки.
2. Важливим є раціональне планування каналів подання інформації до
споживачів: для передачі готового повідомлення аудиторії необхідно вибрати
найбільш ефективний канал комунікації.
3. Управління маркетинговими комунікаціями на підприємстві має
відбуватись за принципом зворотного зв’язку: передавач по каналах зворотного
зв’язку повинен оцінити відгук цільової аудиторії на передані повідомлення.
Удосконаленню

деяких

елементів

інтегрованих

маркетингових

комунікацій буде сприяти комплекс організаційно-економічних, рекламноінформаційних та міжособистісних-комунікативних заходів. А інтеграційні
процеси різних маркетингових комунікацій формують інтегровані маркетингові
комунікації як цілісну систему діяльності у некомерційній сфері, спрямовану на
витяг максимальної економічної та соціальної вигоди з доступних поточних (а
також перспективних) ресурсів. Саме входження в маркетинговий простір, або
комплекс маркетингових комунікацій, формує справжню цінність компанії, що
забезпечує їй інвестиційну привабливість і динаміку розвитку.
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М.О. Загоруйко
здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВОЇ
ПЛАТФОРМИ В ІНТРНЕТІ
На сучасному етапі розвитку економіки актуальною постає тема ведення
бізнесу в мережі Інтернет. Електронна комерція є однією з альтернатив для
розвитку бізнесу. Зростання Інтернет - аудиторії

дає можливість

підприємствам активно працювати в цьому секторі.
Ключові слова: Інтернет – аудиторія, електронна комерція, електронний
кабінет, торгівля, економіка, Інтернет – портал, продажі в Інтернеті,
торгова платформа, торгівельна площадка, маркетинг, B2B, B2C.
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В даний час сучасні підприємства можуть здійснювати свою діяльність в
мережі Інтернет. Це площадка для ведення бізнесу сьогодні розглядається не
лише як інструмент маркетингу в комунікаційній політиці компанії, але й як
варіант виводу компанії на нові ринки і формування маркетингової стратегії
компанії в мережі. В наш час,

в умовах економічної кризи і глобалізації

економіки питання розширення збуту ринку і необхідність зниження витрат на
ведення бізнесу сформувало актуальність теми електронної комерції.
У зв’язку з зростаючою роллю Інтернет – мережі у суспільстві, виникає
потреба подальшого вивчення питань економіки і управління бізнесом в
мережі. Теоретичні дослідження маркетингу Ф. Котлера [1], М. Портера [1]
поклали початок дослідженням сфери Інтернет - маркетингу. Розробкою
теоретичних,

методологічних,

методичних

і

практичних

питань

щодо

формування та розвитку електронних форм торгівлі, а також їх ефективності
функціонування, займалися наступні зарубіжні вчені: Н. Вулкан, О. Іссінг,
К. Браун, С. Кайа, Г. Ниоман, Д. Косіур.
Дослідження цих авторів дозволяє підійти до використання Інтернет маркетингу для підвищення продаж, організації ефективної комунікаційної
політики,

вдосконалення

стратегії

фірми,

але

питання

організації

конкурентоздатних бізнес-моделей в мережі Інтернет потребують додаткового
вивчення.
Оскільки термін «електронна комерція» та «електронна торгівля» в
лексиконі економістів увійшли відносно недавно, необхідно проаналізувати,
зміст наведених термінів. Розглянемо ці визначення за принципом від
загального до приватного [5].
Під електронною комерцією розуміється технологія, що забезпечує повний
замкнутий цикл операцій, які включають замовлення товару (послуги),
проведення платежів, участь в управлінні доставкою товару (виконання
послуги). Ці операції проводяться з використанням електронних засобів та
інформаційних технологій і забезпечують передачу прав власності або прав
користування однією юридичною(фізичною) особою іншій [3].
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Під електронною торгівлею зазвичай розуміється економічний процес
оплатній реалізації товарів однією особою (продавцем) іншій особі (покупцеві),
коли така реалізація здійснюється з використанням електронних засобів і в
електронній формі, або, іншими словами, угоди купівлі-продажу, вчинені з
використанням засобів електронного документообігу або сукупність дій,
спрямованих на їх укладення.
Під віртуальним торговим майданчиком розуміється місце, де укладаються
угоди між продавцем і покупцем і здійснюється проведення фінансовоторгових операцій. Електронна торговельна площадка - це портал, призначений
для організації електронної торгівлі різними продуктами і послугами як в
приватному порядку так і в сфері державних торгів [4].
Ріст Інтернету і проникнення в різноманітні сфери життя є однією з
головних тенденцій сучасного світу. Сучасні статистичні дослідження Інтернет
– аудиторії демонструють постійне збільшення кількості користувачів мережі
[8].
Лідируюче місце по кількості Інтернет - користувачів займає Китай, а
країнами, де найбільший процент населення користується мережею Інтернет –
Німеччина, Франція, Корея, США, Японія, Великобританія [9].
Найбільші торгові центри в світовому Інтернеті засновані в період з 1995
по 2000 рік, для них характерні набагато більші обороти в порівнянні з Інтернет
- магазинами. В 2011 році оборот американських сайтів Amazon.сom та
Еbay.com склав 8,7% ринку електронної комерції в світі, а це $59,73 млрд. [6].
Оборот

японського

Rakuten.com

склав

$12,9

млрд.,

китайського

Alibaba.com – $1,02 млрд. і Taobao.com – $22 млрд. в 2011 році. В Південній
Америці варто виділити сайт Mercadolibre.com з оборотом в $4,82 млрд. [6].
Основа бізнес моделі великих гравців ринку електронної комерції
побудована за принципом торгового центру оффлайн. Продавець «орендує»
місце для розміщення товарів та послуг, а торговий майданчик прикладає
зусилля для залучення максимальної кількості покупців.
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Можна виділити три моделі монетизації торгових центрів. Торгові центри
що орієнтовані на В2С сегмент отримують відсоток від обороту проданих
товарів та послуг. Amazon.com в залежності від обороту отримує від 1,9% до
5,5% [6].
Інша модель – коли компанії проводять оплату за користування пакетами
послуг. Так працює Alibaba.com. Тут можна безкоштовно зареєструвати
компанію та отримати обмежений набір послуг у вигляді візитної картки
компанії, 10-20 товарних позицій та можливість отримувати повідомлення від
клієнтів, а можна скористатися й платним розміщенням, вартість якого складає
$2999 на рік [6].
В таблиці 1 показана вартість користування платними послугами торгових
центрів, яка залежить від набору сервісів і періоду оплати. Платна реєстрація
дозволяє збільшити формат опису товарної позиції, додати відео-презентацію
товару, включити опцію Інтернет – магазин, збільшити кількість каналів
комунікації з клієнтами через sms-повідомлення. Також можна підвищити
оперативність обслуговування покупців через налаштування повідомлень про
отримання замовлень в Інтернет - магазині на мобільний телефон, отримати
доступ до команди клієнт-менеджерів та спеціалістів з оптимізації сайтів і
контекстної реклами [4, 6].
Таблиця 1.
Вартість платного розміщення для компаній в Інтернет торгових
центрах [6]
Торговий центр

Вартість на рік, $

alibaba.com
amazon.com
ebay.com
mercadolibre.com
rakuten.com
all.biz
prom.ua

2999
191,4 – 3599,4
1188
Одноразовий внесок 75
313-3755
120-3504

Оплата % від обсягу
продажів
1,9 -5,5%
7-13%
В середньому 3,91%
-

Третій варіант монетизації – це змішаний формат, який включає
одноразову оплату і відсоток від обороту. Так працює Rakuten.com: компанія
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платить одноразово внесок $75, отримує доступ до розширеного набору послуг
на сайті, а також сплачує відсоток від обороту – в середньому 3,91%.
Перша та третя моделі монетизації торгових центрів використовуються в
більш розвинених ринках електронної комерції – США та Японії. Друга модель
дозволяє нівелювати ризик зменшення платоспроможності компаній, і
популярна на ринках, які активно розвиваються: Китай, Росія, Бразилія, Індія,
Україна та ін.
В світі торгові центри в Інтернеті розвивають унікальні сервіси для
продавців, які дають можливість користувачам брати участь в розвитку
продукту. В додатку «Garden Ebay» відвідувач сайту може встановити собі для
тестування

новий

сервіс,

дати

рекомендації

щодо

його

покращення,

запропонувати свої ідеї. Унікальним прикладом створення спільноти для
продавців є сервіс «Головна вулиця міста» на Ebay.com. В цю спільноту
входять адвокати, юристи, логісти та спеціалісти з інших сфер обслуговування
бізнесу, які допомагають консультаціями в містах, де вони знаходяться.
Практично на усіх порталах працюють університети для продавців, які
допомагають навчитися основам розвитку власного бізнесу в мережі. Ці сервіси
формують лояльне відношення компаній до торгових центрів [2].
Міжнародні торгові майданчики формують довіру завдяки створенню
максимально комфортних умов для клієнтів і розвитку багатьох сервісів, які в
першу чергу компенсують психологічні бар’єри покупок в мережі. Страх
купити товар в ненадійній компанії компенсується перевірками документів на
всіх вищезгаданих торгових майданчиках, а також створенням рейтингів оцінки
репутації продавця.
Щодо України, то кожен наступний рік додавав до 5% користувачів
Інтернету. Тиха мережева революція відбулась в 2015 р. і дала ще 49%
охоплення. Відповідно хоробрих покупців в Україні стало на 20% більше. За
західними мірками Україна ще не дісталась глибини цього потенціалу [7].
Весь минулий рік розвиток реального і електронного сектору нашої
економіки розвивалися в кардинально різних напрямках. Обсяг електронної
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торгівлі вражаюче виріс в дуже непростих економічних умовах. Саме вони
«штовхнули в мережі» роздрібного покупця. Позначилися не тільки слоган «в
Інтернеті дешевше», а й зручний 3G, що вабить з усіх підручних пристроїв.
За оцінками гендиректора майданчики Prom.ua, в гривні товарообіг –
2015 р. виріс на 40-60%, а число замовлень - на 20-25%. В результаті обсяг
ринку виріс з 19 млрд. грн. в 2014 р. до 25 млрд. грн. в 2015 р. - до того ж, вся
роздрібна торгівля України склала 903 млн. грн. [7].
Роздрібний Інтернет - рітейл, що стартував у свій час з категорії «техніка»,
нині ґрунтується на продажу одягу. На 2-му місці - покупка квитків;
електроніка - вже на 3-м. І кожен 5-й товар, придбаний в мережі Інтернет в
Україні - від українського виробника [7].
Впродовж останніх років на внутрішньому ринку попит зростав на
українську їжу, напої, одяг, будматеріали, сільськогосподарські товари і дерево.
Торгівля онлайн відкрила середньому бізнесу всю красу зовнішньоекономічної
діяльності. Побила всі рекорди пшениця: заявок на неї в 2015 р. було на 1200%,
більше, ніж в минулому. Так, приріст замовлень Німеччини по окремим
пунктам склав майже 300%; від неї не набагато відстали США і Білорусь.
В Україні торгові центри представлені 2-ма найбільшими проектами –
Prom.ua та All.biz. Якщо перший сконцентрований на локальний ринок і надає
можливість локальним компаніям розвивати свій бізнес в Інтернеті та
торгувати онлайн, то другий орієнтований, в першу чергу, на надання
можливості компаніям торгувати закордоном. Prom.ua дає можливість замовити
товар онлайн, знайти координати постачальника товару/послуги. Більшість
покупок проходить оффлайн з допомогою телефонних дзвінків та переговорів,
але частка онлайн - замовлень постійно зростає. Наявність відгуків покупців
про компанії, рейтинг товарів та компаній, повідомлення компаній сприяють
розвитку довіри користувачів до онлайн - покупок.
Досить

вірогідно

ситуацію

сканують

Prom.ua

з

543

тисячами

зареєстрованих компаній і майже 60 млн. товарів і послуг і міжнародна All.biz,
де торгує середній бізнес з 90 країн і в добу обертаються до 350 тисяч заявок на
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поставку товарів. За даними цих майданчиків, першої загостриться боротьба за
якість сервісу. Гравцям побільше належить неабияка боротьба за репутацію, і в
цьому продавці подрібніше і «комфортніше» можуть позмагатися з ними.
Ставки будуть робитися на логістику і платежі через додаткові сервіси, адже
покупки з мобільних пристроїв обіцяють 30-40% зростання. Прогнозується
приріст на чверть гривневих обсягів ринку, в той же час валютний еквівалент
скоротиться з вини інфляції. Найактивніше в Україні потечуть товари з Китаю
та Індії [7].
Отже, 2016 рік може принести зміни в саму модель ринку: дрібні і середні
магазини упакують в Класифайди типу olx. Великі гравці, можливо, навіть
утворюють різні види маркетплейсов начебто e-Bay (зі своєю платіжною
системою).
Бум розвитку соціальних медіа, який спостерігається в останні роки, буде
частково диктувати розвиток ринку електронної комерції через інтеграцію
торгових центрів з соціальними мережами. В цьому напрямку вже працюють
деякі світові гравці Mercadolibre.com і Ebay.com, якому належить 19,5% акцій
Mercadolibre Inc. Вони провели інтеграцію з додатком Інтернет - магазину на
Facebook, що дозволяє клієнтам розміщувати товари одночасно на сайті і в
соціальній мережі.
Інтеграція торгових платформ з аукціонами та дошками оголошень в
майбутньому дозволить розміщувати оголошення та лоти з кабінету компанії в
торговому центрі, що буде створювати додатковий трафік та обсяг продажів.
Цей тренд повинен змінити сприйняття сайтів для розміщення оголошень,
аукціонів та торгових центрів як конкурентів та створити партнерські
відносини, які будуть сприяти росту продаж товарів та послуг для компаній.
Важливим фактором впливу на ринок торгівлі в мережі стане розвиток
нових технологій мобільних телефонів. Ebay вже випустив додаток для Android
і iPhone.
В майбутньому нас чекає активний ріст ринків електронної комерції, що
розвиваються в Північній Америці, Азії та Східній Європі, а також суміжних
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бізнесів, які будуть обслуговувати цю сферу. Купувати в мережі стане легше
через розвиток сервісів для покупців, інтеграцію з іншими платформами і
перетворення процесу покупки в стиль життя – «fun for sales». В країнах, де
ринки знаходяться в активній стадії росту, розвиток буде проходити за рахунок
копіювання сервісів лідерів та стрімкого розвитку технологій, але основною
завадою може стати розвиток логістики, особливо там, де доставка займає поки
від 1-2 днів в великих містах і до тижнів в віддалені райони країни.
Так що онлайн - русло великого бізнесу буде тільки поширюватися, паралельно з тим, що індекс національного промислового виробництва
продовжує з «завидною» постійністю падати в рік на 20%.
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Н. А. Ковальчук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ
РОЗРОБКА РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ З
МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ВИРОБНИЧО –
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті розглянуто та схематично представлено процес інтегрованих
маркетингових комунікацій (ІМК). Виділено основні чинники, що впливають на
процес впровадження концепції ІМК, та основні проблеми, які вирішуються в
процесі їх використання. Визначено, що важливу роль при реалізації стратегії
інтегрованих маркетингових комунікацій відіграє ефект синергії. Його
сутність

полягає

у

спільному

застосуванні

декількох

маркетингових

комунікаційних заходів. У статті запропоновано вдосконалення деяких
елементів інтегрованих маркетингових комунікацій, шляхом комплексного
застосування

організаційно-економічних,

рекламно-інформаційних

і

міжособистісних-комунікаційних заходів.
Ключові слова: інтегровані маркетингові комунікації, канал комунікації,
рекламний ринок, цільова аудиторія, ефект синергії.
Відомо, що під інтегрованими маркетинговими комунікаціями (ІМК)
розуміють стратегічний аналіз, вибір, застосування та контроль над усіма
засобами маркетингових комунікацій, які забезпечують ефективну взаємодію
між підприємством та його наявними і потенційними покупцями, споживачами
та клієнтами. За своєю природою ІМК є практичним застосуванням концепції
загальності комунікацій. Це означає, що всі повідомлення, що відсилаються
споживачам, мають бути інтегрованими, а отже, односпрямованими та
узгодженими.

Крім

цього,

вони

мають

сприяти

досягненню

єдиної

комунікаційної мети – мінімізації сфери розбіжності економічних інтересів
підприємства та його цільових споживачів [2, с.29].
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Аналіз останніх досліджень показує, що дослідження питання аналізу
сутності інтегрованих маркетингових комунікацій, їх місця та ролі в
маркетинговій діяльності та управлінні підприємством знаходяться в центрі
уваги вчених та практиків.
В науковій літературі проблеми формування та використання інтегрованих
маркетингових комунікацій розглядаються як вітчизняними так і зарубіжними
вченими маркетологами: Дібровою Т.Г., Котлером Ф., Мазилкіною С.І., Примак
Т.О., Решетніковою І.Л., Роматом Е.В., Смітом П., Старостіною А.О.,
Холенсоном С., Шерашевою М.Ю. Разом з тим, оцінюючи вклад цих науковців
в розвиток теорії маркетингу, дослідженні сутності маркетингових комунікацій
в цілому і інтегрованих маркетингових комунікацій зокрема, слід зазначити, що
аналізу процесу формування та управління інтегрованими маркетинговими
комунікаціями не приділено достатньої уваги. Ці проблеми аналізуються в
даній статті. Крім того, в статті розглядаються особливості формування та
використання інтегрованих маркетингових комунікацій в маркетинговій
діяльності українських підприємств [2, с.30].
Метою статті є дослідження сутності інтегрованих маркетингових
комунікацій, визначення критеріїв інтегрованості комунікацій, їх принципів та
функціонування як системи, розгляд особливостей формування та управління
інтегрованими маркетинговими комунікаціями на виробничо – торговельних
підприємствах.
В

умовах зростання ролі нецінових форм конкуренції та бурхливого

розвитку

інформаційних

конкурентоспроможності

технологій
підприємств,

ключовим
як

на

фактором

забезпечення

внутрішньому,

так

і

на

міжнародному ринку, стає ефективна система маркетингових комунікацій. В
умовах конкурентної боротьби постійно зростає необхідність вдосконалення
механізму просування товарів на ринках, що обумовлює необхідність пошуку
найбільш ефективних інструментів комунікативного впливу на ринок. Зміни,
що відбулися у світовому маркетингу, характеризуються в першу чергу
кардинальними змінами в комунікативній стратегії компаній. Конкуренція
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змушує компанії витрачати зусилля не тільки на створення принципово нових,
унікальних товарів і послуг, але і на створення унікальних технологій їх
просування. Активізується пошук економічних, і при цьому ефективних,
способів спілкування зі споживачами без розробки яких ставиться під загрозу
успіх та існування компанії [3, с.192].
Нами було виявлено, що в умовах ринку зі зростаючою конкуренцією
недостатньо розробити новий, якісний, конкурентоспроможний продукт,
встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу.
Дедалі більшого значення набуває така складова комплексу маркетингу, як
маркетингові

комунікації.

Їх

система

спрямована

на

інформування,

переконування, нагадування споживачам про послуги підприємства, підтримку
збуту, створення позитивного іміджу підприємства, налагодження тісних
взаємовигідних партнерських стосунків між підприємством і громадськістю, а
також оцінювання ринкової ситуації через зворотний інформаційний потік з
метою адаптації цілей фірми до ситуації, яка склалася [3, с.194].
Існує багато підходів до визначення поняття „маркетингові комунікції”,
проте, на нашу думку, варто акцентувати увагу на тому, що маркетингові
комунікації — це сукупність сигналів, що виходять від підприємства на адресу
різноманітних цільових аудиторій: посередників, конкурентів, споживачів,
постачальників, акціонерів, органів державного управління, власного персоналу
та зворотній зв'язок – відповідна бажана реакція споживача на комунікаційне
звернення.
Основними видами комунікації, які називають комплексом просування, є
реклама, персональний продаж, стимулювання збуту і паблік рілейшнз (зв'язки
із громадськістю) [5, с.387].
Можна погодитись із Лук’янець Т., поняття ІМК поєднує в собі всі
інструменти маркетингових комунікацій, призначені для формування звернень,
що направляються цільовий аудиторії та службовцям для просування товару
фірми до споживача [4. с.377].
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Ромат Е. зазначає, що інтегровані маркетингові комунікації (ІМК) –
концепція, що поєднує всі способи і засоби комунікації в єдиний комплекс –
рекламу, PR, особисті продажі, стимулювання збуту, канали Інтернетмаркетингу, комплекс директ-маркетингу [6. с.512]. На думку вченого, ІМК
дозволяють підвищити ефективність всієї системи продаж компанії, тому що,
на відміну від всіх інших окремих організаційних форм, поєднує різні її
підрозділи та відділи під одним прапором – іміджем марки. Схематично модель
інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК) представлено на рис.1.
Єдине
позиціонування
на цільовому
сегменті

Комунікації з
приводу
товару, ціни,
розподілу

Комплекс просування
реклама,PR ,
персональний продаж
та ін.

Досягнення мети
комунікацій
оптимальним
чином

Рис. 1. Схема інтегрованих маркетингових комунікацій.
Як видно з рисунка 1, єдина система комунікацій дозволяє усунути
місництво менеджерів і звернутися з правильно складеними звертаннями до
потрібних покупців, у потрібний час та потрібному місці.
Аналіз сучасних уявлень про маркетингові комунікації, процеси інтеграції,
дозволяє сформулювати їх основну рису, яку слід трактувати як множинність
зв'язків і обмінів. ІМК починаються зі сприйняття споживачем і системної
діяльності підприємства; ІМК повинні в цілому інтегрувати стратегію
підприємства з потребами і побажаннями діяльності конкретного споживача,
координувати всі комунікації бізнесу в рамках набору їх інструментів,
забезпечувати встановлення контактів із споживачем і ведення з ним діалогу,
створюватися і формуватися для кожної марки, компанії або бренду окремо.
Дані принципи враховуються підприємствами при плануванні та управлінні
системою інтегрованих маркетингових комунікацій.
Науковець Алешина І.В. характеризує цей процес як віддзеркалення
стратегії

підприємства

по

відношенню

до

споживачів,

посередників,

конкурентів і так далі [1]. Отже, враховуючи вищезазначене можна
запропонувати наступний алгоритм управління ІМК (рис. 2).
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Бачення середовища діяльності
Місія / Мета організації
Стратегія організації
Цілі / Стратегії / Програма маркетингу
‐

Аналіз можливостей

‐

Сегментація ринку і вибір цільового сегменту

Продуктове
рішення

Цінове
рішення

Рішення про
канали
розповсюдження

Рішення по комплексу маркетингових комунікацій (КМК)
-Паблік рілейшнз – Реклама – Особисті продажі
–Стимулювання продажів
Цілі / Бюджети / Час / Заходи / Виконавці
КМК для
посередників

КМК для кінцевих
споживачів

Цільовий ринок / Сегмент

Рис.2. Стратегічний підхід до управління інтегрованими маркетинговими
комунікаціями
Як видно з рисунка 2, ефективне управління підприємства передбачає
"вписування" ІМК в загальну програму маркетингу (компанії, продуктової лінії
або марки) з врахуванням інформації про маркетингові цілі організації.
Ці відомості є вихідними даними для розробки програми комплексу
маркетингових комунікацій, в якому розписуються деталізовані програми PR,
реклами, особистих продажів, та стимулювання продажів та ін. Такий підхід
додає плану інтегрованих маркетингових комунікацій характер концепції,
згідно якої підприємство ретельно продумує, планує, координує і управляє
роботу своїх багаточисельних каналів комунікації - реклами в засобах масової
інформації, особистого продажу, стимулювання збуту, пропаганди, прямого
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маркетингу і інших – з метою розробки чіткої, послідовної і переконливої уяви
про саме її товари[5. с.389].
На нашу думку, основним ефектом, цілеспрямоване використання і
прогнозування якого відіграє велику роль при реалізації стратегії інтегрованих
маркетингових

комунікацій,

є

синергетичний

ефект

маркетингових

комунікацій. Сутність ефекту синергії зводиться до того, що спільний результат
застосування

комплексу

маркетингових

комунікацій

перевищує

суму

результатів використання елементів комунікацій, взятих окремо. При цьому,
заходи з просування продукту будуть ефективними лише у тому випадку, коли
вони підкріплені ефективними рішеннями у сфері товарної, цінової та збутової
політики підприємства, або, інакше кажучи, коли відбувається комплексна
інтеграція маркетингових комунікацій з іншими складовими комплексу
маркетингу[5. с.387].
У політиці маркетингових комунікацій доцільним є виокремлення 3-х
основних напрямків поширення ефекту синергії: перший – виникнення ефекту
синергії в результаті вибору найбільш ефективного засобу комунікацій в
рамках одних видів комунікації (зокрема, оптимальний вибір каналу
поширення реклами); другий рівень – виникнення ефекту синергії в результаті
спільного використання різних елементів комунікації (посилення впливу
реклами

засобами

стимулювання

збуту);

третій

рівень

–

інтеграція

маркетингових комунікацій з іншими складовими маркетингового комплексу –
товаром, ціною та збутом[1. с.57].
Потреба в інтеграції маркетингових комунікацій визначається насамперед
поставленою

метою,

глобальністю

та

масштабністю

завдання.

Якщо,

наприклад, підприємству необхідно поширити презентаційні зразки продукції
серед вузького кола споживачів, немає сенсу використовувати інтегровані
маркетингові комунікації. Достатньо скористатися послугами промоперсоналу.
У разі, коли продукт виходить на новий ринок і мета підприємства – донести
його імідж та функціональні переваги до споживача; коли підприємство
здійснює ребрендинг і його мета – пояснити причини його здійснення та
переваги; коли підкреслюють соціальну відповідальність підприємства і його
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мету – сформувати позитивну репутацію тощо, є сенс застосовувати інтегровані
технології.
Інтегровані маркетингові комунікації дають можливість розв'язати одразу
дві взаємопов'язані проблеми:
1. Створення системи комунікаційних повідомлень з використанням різних
засобів комплексу маркетингових комунікацій, які б не протирічили один
одному та були б скоординовані між собою.
2. Досягнення максимізації ефективності маркетингових комунікацій через
пошук оптимальних комбінацій основних засобів маркетингових комунікацій
[5. с.393].
Відомо, що процес впровадження концепції інтегровані маркетингові
комунікації

у

практику

діяльності

підприємства

визначається

такими

чинниками:
- нерозумінням

значення

застосування

інтегрованоі

маркетингові

комунікації у процесі зростання ефективності маркетингових комунікацій;
- суперечностями між різними функціональними підрозділами служб
комунікатора;
- нечисленністю рекламних та інших агентств, які в змозі розробити
ефективні інтегровані маркетингові комунікації, в силу відсутності кадрів
відповідної компетентності, переслідування своїх меркантильних інтересів.
За умов єдиного позиціювання в межах кожного цільового сегмента
інструменти комунікації посилюють дію один одного. Ефект синергії, таким
чином, є результатом проведення централізованої, чітко сформульованої та
послідовної

стратегії

інтеграції

маркетингових

комунікацій.

Головним

принципом створення таких інтегрованих маркетингових комунікацій, можна
вважати взаємну підтримку всіх елементів інтегрованих маркетингових
комунікацій і координацію усіх перерахованих вище факторів.
Отже, основними задачами комунікаційної діяльності є підвищення
технікоекономічних показників і більш ефективна робота всіх ланок
підприємства з метою виконання маркетингової стратегії. Тому, для виконання
поставленої задачі, необхідна тісна взаємодія різних підрозділів підприємства,
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що обумовлює перш за все відлагоджені комунікації всередині підприємства та
великий арсенал різних засобів для створення і підтримки комунікації із
зовнішнім середовищем. Саме комплекс маркетингових комунікацій впливає на
формування комерційного успіху підприємства, забезпечує його інвестиційну
привабливість та динаміку розвитку. Найбільш перспективним та ефективним
підходом до вирішення проблеми побудови ефективної системи маркетингових
комунікацій

підприємства

є

застосування

концепції

інтегрованих

маркетингових комунікацій (ІМК), на основі якої повинна будуватися система
управління маркетинговими комунікаціями.
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СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ МАРКЕТИНГОВОГО
СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ
У статті розглянуто сутність процесу моніторингу маркетингового
середовища діяльності підприємства на ринку. Запропоновано механізм
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створення системи моніторингу маркетингового середовища діяльності
підприємства на ринку, що допоможе на початковій стадії виявити ознаки
кризи, яка потенційно загрожує банкрутством будь-якому підприємству.
Ключові слова: моніторинг, маркетингове середовище, ринок, система
моніторингу, банкрутство.
В сучасних умовах господарювання маркетингова діяльність підприємств
відіграє важливу роль у забезпеченні його стабільного функціонування і
розвитку. Для кожного суб’єкта господарювання зростає необхідність
адекватної оцінки його поточного стану, який виступає не просто як
характеристика

оцінки

маркетингової

діяльності

«для

внутрішнього

користування», а насамперед як характеристика стану підприємства на ринку в
цілому, в тому числі і для зовнішніх користувачів (партнерів, акціонерів,
кредиторів тощо). Отже, підприємство зустрічається з необхідністю проведення
моніторингу маркетингового середовища діяльності на ринку, що дасть
можливість йому отримати інформацію, яка стане одним із дієвих інструментів
у конкурентній боротьбі та дасть можливість збільшити ринкову частку і тим
самим покращити свої результати.
З різних позицій наукові та методичні засади визначення сутності
маркетингового середовища діяльності підприємства і завдань моніторингу
достатньо повно викладені в працях українських та зарубіжних вчених, таких
як

І.Ансофф,

О.М.

Бандурка,

Л.А.

Бернстайн,

С.С.

Гаркавенко

[2],

І.М. Герчікова, Н.П. Коробов, В.О. Мец, А.М. Поддєрьогін, О.О. Приходько,
Г.В. Савицька, С.В. Скибінський [4], О.О. Терещенко та інші. У той же час,
питання, пов’язані із створенням системи моніторингу маркетингового
середовища діяльності підприємства на ринку, все ще не знайшли належного
відображення в наукових дослідженнях, тому звернення до них зумовило вибір
теми дослідження та її цілей.
На основі викладеного можна сформувати цілі статті, які полягають у
необхідності створення системи моніторингу маркетингового середовища
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діяльності підприємства на ринку, яка допоможе на початковій стадії виявити
ознаки кризи, що насувається, яка потенційно загрожує банкрутством будьякому підприємству.
Отже, розглянемо погляди різних науковців щодо поняття «моніторинг»,
яке (від англ. monitoring) означає постійне спостереження за будь-яким явищем
з метою виявлення його відповідності бажаному результату або тенденцій
розвитку [1]. В класичному вигляді моніторинг — це: сукупність процесів
систематичного або безперервного збору інформації про параметри складного
об'єкту або діяльності для визначення тенденцій їх змін; регулярне відстеження
і спостереження заданих об'єктів; складова частина управління, яка полягає в
безперервному спостереженні і аналізі діяльності економічних об'єктів з
відстеженням динаміки змін; цілеспрямована система обробки даних, яка може
бути використана як інструмент зворотного зв'язку в системі управління
фінансово-господарською діяльністю підприємницьких структур.
Теоретичні аспекти моніторингу як складового компоненту управління
відображені в роботах багатьох науковців [2-7]. Як показали результати
проведених досліджень, в основному, під моніторингом розуміють – процес
спостереження, оцінки та прогнозу за якимось процесом або об’єктом [2-7].
І.П. Мойсеєнко під моніторингом розуміє «… систему спостереження та
вивчення поведінки економічного механізму конкретного підприємства і
розробки шляхів для досягнення мети, яку воно ставить перед собою» [3, с.115].
Як економічна категорія моніторинг розглядається С.С. Гаркавенком [2, с.234]
та С.В. Скибінським [4, c.220] у їхніх працях як неперервний нагляд за
економічними об’єктами та аналіз їх діяльності.
Система моніторингу маркетингового середовища діяльності підприємства
на ринку тісно пов’язана із маркетинговими ризиками, тому що, саме
моніторинг направлений на вишукування показників, які піддаються впливу
факторам ризику, тобто на основі проведеного моніторингу визначаються
негативні тенденції змін в діяльності підприємства та на ринку загалом.
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Стрельчук Є.М. [5] під системою моніторингу розуміє «... розроблений на
підприємстві

механізм

постійного

спостереження

за

найважливішими

показниками фінансової діяльності , схильними до факторів ризику ,
визначення розмірів відхилень фактичних результатів від передбачених та
виявлення причин цих відхилень».
Аналізуючи поняття «маркетингове середовище» більшість авторів
трактують як сукупність суб’єктів, сил, факторів, які діють на підприємство і
впливають на його стратегію, і з цим ми погоджуємося. Проте, виявляється
суперечливе питання щодо меж їх дії, одні автори вказують, що вони
впливають за межами підприємства і не підлягають безпосередньому впливу з
його боку. З цим не можна погодитися тому, що маркетингове середовище
складається з внутрішнього (фактори, що підлягають управлінню на
підприємстві та можуть обиратися) та зовнішнього, яке, в свою чергу, включає
фактори мікросередовища (на які лише у деякій мірі підприємство може
вплинути: обирати постачальників, коригувати умови співпраці з ними або за
допомогою маркетингових інструментів подіяти на поведінку покупців та
процес прийняття ними рішення щодо покупки тощо) та макросередовища.
Слід зазначити те, що моніторинг маркетингового середовища діяльності
підприємства на ринку не закінчується тільки збором інформації, а
спрямований на розкриття причин зміни стану досліджуваних факторів і
передбачення трендів їх розвитку. Такий підхід до відстежування за
критичними факторами середовища дозволяє визначити можливості і загрози,
що можуть впливати на фінансовий результат підприємства [6, с.32].
Проаналізувавши різні визначення даного поняття, можна зробити
висновок, що створення системи моніторингу маркетингового середовища
діяльності підприємства на ринку є важливим засобом для:
− визначення, наскільки запланована діяльність відповідає потребам, та
здійснення відповідного коригування;
− забезпечення найбільш ефективного та раціонального використання
ресурсів (фінансових, матеріальних, трудових, інформаційний та сервісних);
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− оцінки, наскільки досягнуто очікуваного результату;
− прийняття відповідних рішень щодо управління та подальшого розвитку
підприємства [7, с.231].
Саме

створення

системи

моніторингу

маркетингового

середовища

діяльності підприємства на ринку дає можливість своєчасно зреагувати
(прийняти рішення) на зміну факторів, які можуть спричинити негативний
вплив (банкрутство) на підприємство. Тому моніторингова інформація відіграє
дуже важливу роль у прийнятті управлінських маркетингових рішень.
Використовується саме перетворена інформація, що піддавалась цілому
комплексу технічної діагностики та дій щодо збирання, оброблення, аналіз,
оцінювання і розподіл інформації про значення діагностичних параметрів стану
об'єкту. Таким чином, моніторинг маркетингового середовища діяльності
підприємства на ринку: виявляє стан критичних або таких, що знаходяться в
стані зміни явищ довкілля, відносно яких буде вироблений курс дій на
майбутнє; встановлює стосунки зі своїм оточенням, забезпечуючи зворотний
зв'язок, відносно попередніх успіхів і невдач певної політики або програм;
встановлює

відповідність

правилам

організації

бізнесу

і

контрактним

системи

моніторингу

зобов'язанням.
Таке

розуміння

потребує

створення

власне

маркетингового середовища діяльності підприємства на ринку, обґрунтованої
стосовно складу і структури контрольних заходів для вирішення поставлених
завдань, хоча терміни «контроль» і «нагляд» інколи вказують як синоніми
здійснення спеціальних організаційних функцій управління маркетинговою
діяльністю (контролінг маркетингової діяльності). В останньому розумінні
мають все ж дещо інше значення. Через причини, що пов'язані із розвитком
інформаційних систем, поняття «контролінг маркетингової діяльності» більше
наближається до визначення процесів керувати, регулювати, управляти.
Сучасний

контролінг

маркетингової

діяльності

підприємства

представлений у вигляді безлічі організаційних операцій, які реалізують
замкнутий контур маркетинг-менеджменту підприємством та забезпечують
методичну і інструментальну базу для підтримки основних функцій управління:
81

планування, контролю, обліку і аналізу, а також оцінки ситуації, що склалася на
ринку для ухвалення управлінських маркетингових рішень.
Створення системи моніторингу маркетингового середовища діяльності
підприємства на ринку складається з наступних етапів (рис. 1).
Згідно рисунку 1 на IV етапі за відносними показниками всі відхилення
поділяють на три групи: позитивне відхилення; негативне «припустиме»
відхилення; негативне «критичне» відхилення.
Для проведення такої градації на кожному підприємстві повинен бути
визначений критерій «критичних» відхилень, що може бути диференційований
за контрольними періодами. Наприклад, критичним критерієм може бути
прийняте відхилення в розмірі 20 та більше відсотків за місячний період; 15 і
більше відсотків – за квартальний період та 10 і більше відсотків – за річний
період [6, с.33].
Процес моніторингу маркетингового середовища діяльності підприємства
на ринку є досить трудомістким, що пов’язано із розумінням отриманих
результатів.
І етап

Створення первинної підсистеми, яка враховує дані внутрішньої
звітності підприємства

ІІ етап

Визначення періоду проведення моніторингу маркетингового
середовища діяльності підприємства на ринку: денний, тижневий,
місячний квартальний та річний

ІІІ етап

Розробка підсистеми аналітичних показників (коефіцієнтів), які
відображають реальні результати маркетингової діяльності
підприємства на ринку.
Розробка алгоритму розрахунку аналітичних показників

ІV етап

Визначення розмірів відхилень фактичних результатів розглянутих
показників від встановлених стандартів здійснюється як в
абсолютних, так і у відносних показниках

V етап

Виявлення основних причин відхилень фактичних результатів
розрахованих показників від встановлених стандартів

Рис. 1 Етапи системи моніторингу маркетингового середовища
діяльності підприємства на ринку
Джерело: сформовано автором на основі [5, с.177].
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Моніторинг поточного стану підприємства на ринку повинен нести
інформацію про тенденції зміни в діяльності підприємства. З цієї причини
фінансові показники, що використовуються в процесі моніторингу, мають бути
високо інформативними. В той же час, кількість таких показників не має бути
дуже велика, щоб прийняти адекватне маркетингове рішення.
Однією із властивостей системи показників, що можуть використовуватися
для створення системи моніторингу маркетингового середовища діяльності
підприємства на ринку є відображення ними поточного стану і оперативної
динаміки підприємства.
Кількісний

і

якісний

склад

показників

система

моніторингу

маркетингового середовища діяльності підприємства на ринку вибирається
маркетологом на основі власних уявлень про важливість впливу тих або інших
факторів на стан бізнесу. Для моніторингу слід використовувати ті з них, які
визначають оперативні характеристики бізнесу, і порівнювати їх в часовому
аспекті має сенс не менше за один раз в місяць. І, нарешті, на вибрані
показники маркетолог повинен мати можливість впливати на основі ухвалення
тактичних маркетингових рішень. По суті, моніторинг маркетингового
середовища діяльності підприємства на ринку створює систему раннього
виявлення кризи, що насувається, яка потенційно загрожує кожному
підприємству.
Складання списку показників для створення системи моніторингу
маркетингового середовища діяльності підприємства на ринку формально
вирішується досить просто. Розглядаються всі фінансові коефіцієнти, із складу
яких вибираються ті, що підходять для дослідження за приведеними вище
критеріями. Необхідно зазначити те, що вибір показників для проведення
моніторингу маркетингового середовища діяльності підприємства на ринку є
індивідуальним.
Наступним етапом створення системи моніторингу маркетингового
середовища діяльності підприємства на ринку є обґрунтування списку
показників. Система показників для моніторингу стану підприємства, як
мінімум, повинна включати наступні показники (коефіцієнти): тенденція зміни
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доходу від реалізації продукції, відносний валовий дохід, тенденція зміни
витрат на збут, середній період погашення дебіторської заборгованості,
оборотність

товарно-матеріальних

запасів,

показники

системи

моніторингу

ліквідності

та

продуктивність праці [5; 7].
Використання

при

створенні

маркетингового

середовища діяльності підприємства на ринку інших показників є власним
бажанням маркетолога, але вони мають бути представлені у прийнятному і
зрозумілому вигляді, наприклад, графічному на тлі критичного значення.
Наближення до критичного значення візуально сигналізує про погіршення
ситуації, а пересічення критичного значення говорить про те, що необхідно
терміново приймати заходи щодо ліквідації даного явища.
Отже, створення системи моніторингу маркетингового середовища
діяльності підприємства на ринку допомагає на початковій стадії виявити
ознаки кризи, що насувається, яка потенційно загрожує банкрутством будьякому підприємству.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА
В даній статті буде розглянуто та наведено певні проблеми та теоретичні
питання пов`язані із управлінням конкурентоспроможністю продукції. Дана
тема є актуальною на фоні збільшення конкуренції на ринку товарів та послуг,
у світлі сучасного ведення підприємницької діяльності.
Ключові слова: конкуренція, ринок, продукція, асортимент, проблеми,
актуальність.
Питання управління конкурентоспроможністю продукції

на сьогодні,

доволі гостро стоїть, по-скільки сама концепція відіграє важливу роль в системі
управління

підприємством.

Рух,

конкурентоспроможністю продукції, до

від

концепції

управління

системи маркетингового підходу в

управлінні є доцільними та актуальними для сучасного менеджменту
підприємства, який формується із взаємопов’язаних складових, та від
результату діяльності якого, залежить конкурентоспроможність підприємства.
Проте, на сьогоднішній час, беручи до уваги усю важливість управління
конкурентоспроможності продукції, єдиного підходу визначення та механізму
управління цим процесом, так і не запропоновано.
На сьогодні в Україні уся система управління конкурентоспроможністю
продукції залишається лише в теорії. На практиці, на підприємствах різних
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галузей вона не знаходить місця, більше того, часто ігноруються основні
поняття та основи управління. Це призводить до нераціонального застосування
потужностей підприємств, що в свою чергу призводить до низки проблем,
починаючи від втрати частки ринку підприємства і до падіння економічних
показників
Проблематику управління конкурентоспроможності продукції вивчають та
аналізують такі закордонні науковці як М. Альберт, Г. Армстронг, С. Брю,
В. Вонг, П. Дракер, Т. Коллінз, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, К. Макконелл,
М. Мескон, М. Портер, С. Репп та інші. Поточним питанням займаються й
вітчизняні науковці. Загальні аспекти конкурентоспроможності досліджують
В .Адамик, Г. Вербицька, О. Нефедова, Г. Осовська, Н. Тарнавська, Н. Струк,
Н. Бутенко. Н. Гладчак, Н. Грицишин. М.Кривовенко. Я. Машталір,
О. Циганюк, О. Сумець та інші.
Ціллю дослідження є узагальнення та виявлення основних проблем
управління конкурентоспроможністю продукції та акцентування значимості
концепції, для використання на практиці в сучасних ринкових умовах.
Проблема підвищення конкурентоспроможності є вирішальною при
забезпеченні виживання та прибутковості підприємства в ринкових умовах
господарювання. Найперспективнішим шляхом підвищення якості продукції та
забезпечення належного рівня конкурентоспроможності є управління ними.
Управління якістю та конкурентоспроможністю є одним із найважливіших
напрямків загального управління підприємством, яке визначає політику, цілі та
відповідальність у цих сферах.
У сучасних умовах на світовому ринку на зміну ціновій конкуренції
прийшла нецінова, тобто конкуренція технічного та якісного рівня продукції. У
конкурентній боротьбі за ринки збуту перемагає не той, хто пропонує нижчі
ціни, а той, хто пропонує вищу якість, оскільки продукція з кращою якістю
значно ефективніша у використанні. Однак при цьому роль ціни не
зменшується, вона завжди була й буде виступати найвпливовішим критерієм
максимізації прибутку [4].
86

Конкурентоспроможність продукції – це насамперед сукупність якісних і
вартісних характеристик продукції, що виготовлена за схемою оптимальних
витрат

для

забезпечення

потреб

споживачів,

що

відповідає

вимогам

конкурентного ринку у порівнянні з аналогічною продукцією, що представлена
на ньому [1, с.100].
Модель конкурентоспроможності продукції складається з трьох складових
наведених на рис.1. Така сукупність факторів є стратегічно орієнтуючою,
враховуючи при розробці або проектуванні продукту, передусім, норми
прибутку та ціну виробу [8, с. 31].

Рис. 1 Модель складових конкурентоспроможності продукції
При управлінні конкурентоспроможністю продукції потрібно звернути
особливу увагу на стадію життєвого циклу, на якій перебуває досліджувана
продукція. Це важливо, оскільки в залежності від стадій та

рівень

конкурентоспроможності впливають різні фактори. Тому для ефективного
управління потрібно спочатку виявити, що саме має найбільший вплив на
конкурентоспроможність продукції на кожній стадії життєвого циклу, а вже
потім можна розробляти методи впливу на ці фактори для підсилення своїх
позицій [2, с. 152].
До основних методів управління конкурентоспроможністю підприємства
можна віднести метод підвищення фінансового рейтингу, в тому числі
маркетингові методи, що дозволяють провести порівняльний аналіз суб’єктів
ринку і прийняти обґрунтовані управлінські рішення, які спрямовані на її
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підвищення, задоволення вимог ринку конкурентоспроможною продукцією і
покращення
управлінням
процес

результатів

економічної

конкурентоспроможністю

планування,

забезпечення

діяльності

підприємництва.

продукції

необхідного

рівня

слід
і

Під

розуміти
підвищення

конкурентоспроможності продукції за допомогою цілеспрямованого впливу на
умови і чинники, що формують конкурентоспроможність. При цьому
конкурентоспроможність продукції створюється в рамках функціонування
певних процесів: дослідження, розробки, виготовлення та споживання
[7, с. 329].
Отже, управління конкурентоспроможністю продукції на різних стадіях
здійснюється опосередковано через управління процесами її створення і
просування (рис.2).

Рис.2 Складові управління конкурентоспроможністю продукції
Не менш важливим фактором у завоюванні позицій на ринку щодо
численних

конкурентів є своєчасне оновлення
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вироблюваних

товарів,

підготовка й організація виробництва нових видів продукції. В сучасному світі
створення і виробництво нових товарів мають вирішальне значення для
процвітання підприємства. Після освоєння нової продукції, яка являє собою
основу виробництва, темп зростання її реалізації приблизно удвічі вищий, ніж у
конкурентів. Випускаючи нову продукцію та розширюючи асортимент
пропонованих товарів, фірми прагнуть понизити залежність від одного
товару, звести нанівець імовірність банкрутства та забезпечити стабільність
свого розвитку [5, с.102].
Реалізація зазначених методів потребує системи заходів управління, яка
складається з окремих напрямків удосконалення господарської діяльності,
таких як: вибір конкурентних стратегій розвитку, забезпечення комплексного
підходу до процесів управління, удосконалення систем управління персоналом,
забезпечення

якості

та

низької

собівартості

продукції

тощо.

Все перелічене опосередковано через фактори позитивно впливає на якість та
собівартість продукції у довготривалій перспективі.
У всьому світі забезпечення якості продукції визнано пріоритетним
методом ведення конкурентної боротьби на насиченому споживчому ринку.
Підвищення якості — одна із форм конкурентної боротьби, завоювання і
втримання позицій на ринку. Високий рівень якості продукції сприяє
підвищенню попиту на продукцію і збільшенню суми прибутку не лише за
рахунок обсягу продажів, а й за рахунок вищих цін. На сьогоднішній день,
через насиченість конкуренції у більшості сфер виробництва – якість послуг,
якість продукції чи якість надання гарантійного сервісу – стає ключовим
фактором у виборі продукції підприємства, яке найкраще виконає вимоги
покупця [6].
Саме в умовах відкритої ринкової економіки немислимої без гострої
конкуренції, проявляються фактори, які роблять якість продукції умовою
виживання товаровиробників, мірилом результативності її господарської
діяльності, економічного добробуту країни. В цей же час набувають поширення
стандартизація та сертифікація продукції. Для забезпечення якості та
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конкурентоспроможності на підприємствах розробляються та впроваджуються
системи якості, які відповідають вимогам міжнародних стандартів. Недоліком
цих систем є те, що вони не керуються функціоналом оптимізації якості
продукції за економічними показниками. Якість може мати величезний вплив
на баланс доходів та витрат підприємства, що, відповідно, впливає на його
прибуток та рівень цін на продукцію. Співвідношення «ціна/якість» продукції
повинне відповідати ринковим вимогам. У випадку, якщо по одному із
зазначених показників спостерігається відхилення і ціна не відповідає
очікуваній якості, конкурентоспроможність продукції значно знизиться. При
цьому, якщо немає реальної можливості збалансувати дане співвідношення,
допоможе лише активне рекламування. Наявність позитивної репутації у
підприємства сприяє підвищенню довіри споживачів, в протилежному ж
випадку, більшість споживачів не ризикуватимуть купувати нову невідому їм
продукцію у цього виробника. Тому, підприємство перед виведенням на ринок
нової продукції повинне спочатку відновити свою репутацію або відкрити
новий розрекламований бренд для цієї продукції. На підприємствах поряд з
системою якості необхідно впроваджувати системи, які взаємодіють і
доповнюють її та забезпечують якість та конкурентоспроможність при
оптимальних

витратах

і,

як

наслідок,

прибуток

виробнику

та

конкурентоспроможну ціну якісних виробів. Для досягнення оптимальності
необхідно перш за все знати отриманий результат та понесені витрати.
Підприємство вкладе кошти у нову продукцію лише за умови, що ці інвестиції
окупляться в достатній мірі. Саме тому на початковому етапі планування
необхідно здійснити пошук альтернативних варіантів виробництва, що
дозволить знизити собівартість продукції, також можливе підвищення попиту
за рахунок покращення якісних та кількісних характеристик продукції, які
будуть вагомими для споживача [3, с. 177].
Результатом є інтегральний показник, який поки що відображає тільки
технічний рівень продукції. Цей показник ще не наповнено економічно
вигідними споживачеві складовими. Тому необхідно розраховувати систему
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показників конкурентоспроможності та соціально-економічної ефективності
виробу для споживача, які можуть використовуватись самостійно та при
необхідності перетворюватися у єдине число - рейтинг продукції, що означає
міру першості одних товарів серед собі подібних. Цю систему показників та
рейтинг продукції пропонується використовувати як критерії при визначенні
результату.
Управління конкурентоспроможністю повинно бути рейтинговим, тобто та
ким,

яке

при

прийнятті

управлінських

рішень

щодо

забезпечення

конкурентоспроможності орієнтується на основний результат – рейтинг та
порівнює його з необхідними витратами для досягнення ефективності
[2, с. 102].
Сам процес процес управління конкурентоспроможністю підприємства
схематично зображений на рис.3.

Рис.3 Процес управління конкурентоспроможністю продукції
підприємства
Цивілізована конкуренція товаровиробників на ринку неможлива без
вирішення таких завдань як встановлення вимог до якості та безпеки товарів,
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робіт та послуг, регламентація способів формування відношень, які виникають
у процесі торгівлі, наявності об'єктивної інформації про продукцію. Механізм
конкуренції дозволяє вирішувати ці задачі без органів державного управління,
проте, як показує досвід, без регулювання діяльності виробників та продавців
на сучасному етапі розвитку економіки України не обійтись.
Отже,

конкурентоспроможністю

продукції

підприємства

необхідно

управляти. Управління конкурентоспроможністю продукції підприємства – це
цілеспрямований вплив на чинники, умови, джерела конкурентоспроможності з
метою досягнення великої кількості конкурентних переваг. Управління
повинно бути рейтинговим, тобто таким, яке орієнтоване на результат - рейтинг
продукції на ринку, який враховує її конкурентоспроможність та соціальноекономічну

ефективність

для

споживача.

Метою

управління

конкурентоспроможністю підприємства є забезпечення умов його успішного
функціонування в конкурентному середовищі та створення конкурентних
переваг стосовно інших підприємств певної галузі усередині країни та за її
межами за будь-яких економічних, політичних, соціальних та інших змін у його
зовнішньому середовищі. для забезпечення стабільного розвитку, перш за все,
підприємство повинне досягти певного рівня ефективності своєї роботи, а для
цього необхідно впровадити і постійно вдосконалювати систему управління
конкурентоспроможністю продукції на різних стадіях життєвого циклу. Як
бачимо, після виходу на ринок будь-яка продукція піддається впливу факторів,
які можуть впливати на конкурентоспроможність як позитивно, так і негативно.
Тому при розумному управлінні дію позитивних чинників можна підсилити, а
дію негативних – мінімізувати. Головне – це виявити фактори, вплив яких на
продукцію найсильніший, а вже потім слід підбирати методи управління ними
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Формування потенційної можливості господарюючих суб'єктів до
конкурентної боротьби і досягнення ефективних результатів, в сьогоднішніх
умовах ускладнюється у зв'язку з необхідністю постійного пристосування до
мінливих умов, що вимагає, в свою чергу, пошуку науково-обгрунтованих
концепцій

функціонування

і розвитку підприємства, підвищення його

конкурентоспроможності. Розробка таких концепцій обумовлює необхідність
глибокого

дослідження

як

самої

економічної

категорії

конкурентоспроможності, її особливостей і ознак, так і впливу загальносвітових
тенденцій, політичних факторів, особливостей конкретно історичної стадії
розвитку на процес її формування та вдосконалення.
В ринковій економіці категорія конкурентоспроможності є однією з
ключових, оскільки її рівень визначає успіх чи невдачу в діяльності
підприємства, а підвищення конкурентоспроможності продукції, і як наслідок
зростання її експорту, є засобами для підвищення рівня життя населення
країни.
Питання теорії та практики

маркетингової методології визначення

конкурентоспроможності є однією з найактуальніших тем дослідження
багатьох зарубіжних науковців, найвідомішими серед яких є: Ф.Котлер,
Е.П. Голубков, Н.В. Куденко, Н.І. Чухрай, Р.Б. Ноздрева, Дж.Р.

Эванс,

Б. Берман, Е.М. Жих, Л.І. Ципічко, Є.В. Крикавський, М.Р. Ліндерс, М. Портер,
Р. Фатхудінов, В. Блонська, М.Саєнко, М. Юдін, А. Загородній. В їхніх
наукових

працях

розкрито

різні

методичні

підходи

до

оцінки

конкурентоспроможності. Проте в сучасній економічній літературі немає
єдиної загальної методики оцінювання конкурентоспроможності. Саме тому
дослідження є актуальним, адже від правильно підібраного маркетингового
методу залежить точність оцінки та подальші дії підприємства.
Метою

статті

є

визначення

маркетингових

методів

підвищення

конкурентоспроможності як продукції, так і підприємства взагалі.
Підвищення конкурентоспроможності будь-якого об'єкта - еволюційний
процес, обумовлений неможливістю прийняття ефективних управлінських
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рішень тільки на основі попереднього досвіду або його екстраполяції, що
вимагає створення специфічних моделей і механізмів мобілізації науковотехнічного, виробничо-технологічного, фінансово-економічного, соціального та
організаційного потенціалів підприємства. Звідси необхідність активізації
досліджень в напрямку формування механізму стійкого процесу підвищення
рівня конкурентоспроможності як самих вітчизняних підприємств, так і їх
продукції.
Конкурентоспроможність - це властивість об'єкта, що характеризується
ступенем реального або потенційного задоволення ним конкретної потреби у
порівнянні з аналогічними об'єктами, представленими на даному ринку.
Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати конкуренцію в
порівнянні з аналогічними об'єктами на даному ринку [1].
Головним чинником конкурентоспроможності продукції є її ціна. У це
поняття входить ціна придбання продукції, ціна експлуатації, що залежить від
показників її якості, і ціна сервісного обслуговування. Ціна споживання
звичайно значно вище продажної ціни (в загальних витратах за термін служби
транспортних засобів продажна ціна становить не більше 20%, магістрального
літака - 10-12%, побутового холодильника - близько 10%), тому найбільш
конкурентоспроможний не той товар, який пропонують за мінімальною ціною
на ринку, а той, у якого мінімальна ціна споживання за весь термін його служби
у споживача.
Число чинників конкурентоспроможності залежить від виду і складності
виробів в технічному та експлуатаційному відносинах, а також від необхідної
точності

оцінки,

мети

дослідження

Конкурентоспроможність

визначається

та

інших

тільки

тими

зовнішніх

факторів.

властивостями,

які

представляють помітний інтерес для покупця і, природно, гарантують
задоволення даної потреби.
Вивчення конкурентоспроможності продукції повинно вестися безупинно
і систематично, у тісній прив'язці до фаз її життєвого циклу, щоб вчасно
визначати момент початку зниження конкурентоспроможності і прийняти
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відповідні попереджувальні рішення (наприклад, зняти виріб з виробництва,
модернізувати його, перевести на інший сектор ринку).
При вирішенні проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції
з кожним роком все більше значення набуває проблема вибору та освоєння
нових ринків збуту. Нові ринки збуту вирішальним чином можуть вплинути на
конкурентоспроможність

товару

і

рентабельність

збутової

діяльності.

Зрозуміло, що впроваджуючи товар на новий ринок, можна продовжити
життєвий цикл товару. Сезонні коливання в попиті можуть сприяти успішній
реалізації одного і того ж товару в різних точках планети. А збільшення обсягу
продажів на нових ринках дозволить знизити витрати виробництва на одиницю
продукції, насамперед за рахунок використання дешевої робочої сили, досить
низьких рівнів податків і митних зборів і ряду інших факторів на нових ринках
збуту.

У

зв'язку

з

цим

дуже

важливо

для

подальшого

розвитку

конкурентоспроможності товару спробувати вийти з ним на новий ринок збуту,
якщо на внутрішньому його конкурентоспроможність різко впала [2] .
Для визначення методів підвищення конкурентоспроможності продукції
підприємства слід розглянути методи її оцінки, серед яких можна виділити
наступні: методика оцінки конкурентоспроможності товарів на основі їх
рейтингу, за обсягом продажу, диференціальний, комплексний та змішаний
методи.
Методика оцінки конкурентоспроможності товарів базується на визначені
їх рейтингу, який розраховується за формулою 1[3]:
=П

(1),

де: Рt – рейтинг t-го товару;
Qі – відносний показник якості товару;
n – кількість одиничних показників якості, взятий для оцінки.
Переваги цієї методики полягають у: простоті розрахунку; наявності
оперативної інформації про якість продукту, що дає змогу швидко реагувати на
зміни у ринковому середовищі. Серед недоліків методики є те, що вона не
охоплює характеристики продукції повною мірою, тобто основний акцент під
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час розрахунку показника рівня конкурентоспроможності зроблено на якісні
показники товару, абстрагуючись від впливу економічних показників та
показників якості послуг, а тому вона не може бути використана для середньота довготермінового планування [4].
Оцінка конкурентоспроможності товарів за обсягом продажу [3]
проводиться наступним чином:
=

1

(2),

де Kij – конкурентоспроможність i-го товару на j-му ринку;
ai – питома вага і-го товару в обсязі продажу, за період який
аналізують;
bi — показник значимості ринку, на якому представлений товар
підприємства.
Для зовнішніх ринків промислово-розвинутих країн значимість ринку
рекомендують приймати рівною 1, для зовнішніх ринків інших країн — 0,7, для
внутрішнього ринку — 0,5.
Дана методика дозволяє достовірно оцінити інформацію про динаміку
продажу

на

ринках,

проте

цей

показник

суперечить

поняттю

«конкурентоспроможність», оскільки не враховує якісні показники продукції
підприємства [4].
Диференціальний метод оцінки конкурентоспроможності базується на
використані і співставленні одиничних параметрів аналізованої продукції та
бази порівняння. Якщо за базу оцінки береться потреба, розрахунок одиничного
показника конкурентоспроможності здійснюється за формулою [5].:
(3),
де qі - одиничний параметричний показник конкурентоспроможності;
Pi - величина і -го параметра для продукції, що аналізується;
Pio - величина і-го параметра, за якого потреба задовольняється
повністю.
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Проте, диференціальний метод дозволяє лише констатувати факт
конкурентоспроможності аналізованої продукції або наявності у неї недоліків,
порівняно з товаром – аналогом, проте не враховує вплив на перевагу
споживача при виборі товару вагомості кожного параметра. Як правило, за
значеннями одиничних показників неможливо однозначно оцінити рівень
конкурентоспроможності

продукції,

тому

широке

поширення

знайшли

комплексні та змішані методи оцінки [5].
Комплексний метод оцінювання конкурентоспроможності заснований на
використанні комплексних (групових, інтегральних, узагальнених) показників
або порівнянні питомих корисних ефектів продукції, яка аналізується.
Конкурентоспроможність продукції розраховується за формулою:

=

(4),

де: Rij – рівень конкурентоспроможності продукції досліджуваного
суб’єкта ринку та інших конкурентів;
A1, A2, …, Aij – одиничні показники оцінки конкурентоспроможності
продукції досліджуваного суб’єкта ринку та інших конкурентів.
Цей

метод

використовують

для

оцінки

конкурентоспроможності

продукції за величиною комплексного чи інтегрального показника на основі
поєднання

показника

конкурентоспроможності

товарів

і

показників

ефективності організаційно-економічного управління підприємством.
Змішаний метод оцінки конкурентоспроможності поєднує в собі
диференціальний і комплексний методи, а саме: при проведенні оцінювання
використовується частина параметрів, розрахованих диференціальним методом,
та частина параметрів, розрахованих комплексним методом. Даний метод
визначення конкурентоспроможності товару не є досконалим, оскільки він не
враховує важливість споживчих властивостей товару для покупця [6].
Аналіз кожної з методик дає підстави стверджувати, що методи оцінки
конкурентоспроможності

товарів

на
98

основі

їх

рейтингу

та

оцінки

конкурентоспроможності товарів за обсягом продажів не враховують фірмове
обслуговування та розраховані на ринок з однорідною продукцією.
Таким чином, можна стверджувати, що розглянуті методики не є
ідеальними та потребують подальшої модифікації з урахуванням поєднання
таких критеріїв як: якість, важливість властивостей товару для споживачів,
врахування глобалізаційних та інтеграційних процесів у світовій економіці,
імідж підприємства, особливості регіональних ринків продукції, вплив
сервісної економіки на інтегральний показник конкурентоспроможності.
Необхідно вносити корективи та покращувати не тільки методики, а й сам
алгоритм проведення оцінки конкурентоспроможності. Доцільно внести такий
критерій як споживацька поведінка, що дозволить отримувати більш точний
результат.
За результатами оцінки конкурентоспроможності продукції можуть бути
прийняті рішення, що стосуються різних аспектів діяльності підприємства,
зокрема:
-

зміна

складу,

структури

застосовуваних

матеріалів

(сировини,

напівфабрикатів), комплектуючих виробів та / або конструкції продукції;
- зміна порядку проектування продукції;
- зміна технології виготовлення продукції; методів випробувань, системи
контролю якості виготовлення, зберігання, пакування, транспортування та
монтажу;
- зміна цін на продукцію, цін на послуги, по обслуговуванню і ремонту, і
цін на запасні частини;
- зміна порядку реалізації продукції на ринку;
- зміна структури і розміру інвестиції в розробку, виробництво і збут
продукції;
- зміна структури та обсягів коопераційних поставок при виробництві
продукції та цін на комплектуючі вироби і складу обраних постачальників;
- зміна системи стимулювання постачальників;
- зміна структури імпорту і видів імпортованої продукції[7].
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Основними напрямками підвищення конкурентоспроможності продукції
є управління ціною та якістю. Ціноутворення — складний процес, на який
впливає ряд динамічних факторів. З їх врахуванням формування рівня ціни
включає такі етапи:
-

формування

вимог

до

політики

ціноутворення,

виходячи

з

маркетингових завдань щодо певної продукції;
- визначення попиту на продукцію і його залежності від ціни;
- аналіз конкуренції, цін і пропозиції конкурентів;
- обчислення собівартості продукції;
- вибір методу ціноутворення і встановлення ціни.
При розробці ціни повинні враховуватися завдання, які підприємство
ставить на перспективний і поточний період. Вони можуть бути різними: вихід
у певний сегмент ринку, розширення меж ринку, одержання максимального
прибутку за короткий період часу, виживання за умов гострої конкуренції або
економічної кризи тощо. Кожне з цих завдань впливає на політику
ціноутворення і рівень цін. В одних випадках ціни підтримуються на високому
рівні (максимізація прибутку у поточному періоді), в інших — на низькому
(завоювання ринку) або гранично низькому (виживання). Слід враховувати
також державну політику в галузі ціноутворення, регулювання цін [8].
Стратегія підвищення якості товару є найважливішою складовою
частиною стратегії фірми. Серед способів підвищення конкурентоспроможності
продукції можна виділити запровадження у виробництво новітніх технологій,
сучасних виробів нової техніки, використання кращих матеріалів та сировини
більш високої якості, модернізацію оснащення та обладнання.
Отже, успішна діяльність будь-якого підприємства залежить від постійної
роботи над поліпшенням конкурентоспроможності продукції. Частково це
досягається шляхом поліпшення якості та характеристик товарів, що продаються.
Але якість товарів і послуг є не єдиним фактором, що впливає на підвищення
конкурентоспроможності підприємства. На конкурентоспроможність підприємства
також впливає середовище, в якому підприємство існує, ефективність обраної
маркетингової стратегії, рівень кваліфікації персоналу і менеджменту тощо.
100

Список використаних джерел:
1. Плотницкий М.І. Курс економічної теорії: навч. / М.І. Плотницкий,
Е.І. Лобкович, М.Г. Муталімов і ін .; під ред. М.І. Плотницкого. - Мн .:
Інтерпрес-сервіс; Місанта, 2005. – 125 с..
2. Ярова І. Інтернет як інструмент просування продукції промислових
підприємств / І.Ярова // Економіка Росії. - 2010. -№12.- С. 48.
3. Юданов А.Ю. Конкуренція: теорія і практика: навч.-практ. допомога /
А.Ю.Юданов 3-е изд. - М .: ГНОМ і Д, 2009. - С. 204.
4. Блонська

В.І.

Порівняльна

характеристика

методів

оцінки

конкурентоспроможності продукції / В.І.Блонська, Н.Т.Депа //Науковий вісник
НЛТУ України. – 2010. − Вип. №15.- С.115-120
5. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства /
С. М.Клименко, О. С. Дуброва, Д. О.Барабась – К.:КНЕУ, 2006. – 527с.
6. Трещов
продукції»

М.М.

«

Методи

[Електронний

оцінювання
ресурс]

конкурентоспроможності

–

Режим

доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_23/1/treshov.pdf.
7. Портер М.Е. Конкуренція: пров. з англ. / М. Е. Портер. -М.: Вільямс,
2005. - 118 с.
8. Марченко Т.Б. Методика впровадження системи управління якістю на
підприємстві / Т.Б. Марченко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - №12. –
с.152-156.
УДК 334.711:65.012.34
Т.О. Кузьменко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ОСНОВНІ
ПРИНЦИПИ ТА СУТНІСТЬ
Розвиток ринкових процесів в Україні, реформування усього комплексу
виробничих відносин вимагають створення принципово нової системи
управління великими промисловими підприємствами. Для досягнення стійкої
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конкурентоспроможності

на

ринку

актуальним

є

питання

пошуку

інноваційних моделей розвитку й управління підприємством, однією з яких є
застосування логістичного підходу до управління підприємством. Розвиток
логістичного управління на вітчизняних підприємствах знаходиться на
початковій стадії, та з кожним роком воно все більше прогресує та все
частіше застосовується [1].
Ключові слова: логістика, управління, підприємство, логістичне управління,
логістичний потік, логістична система, логістичний підхід,

управлінський

цикл.
Незважаючи на значну кількість наукових розробок у сфері логістичного
управління, його стан на сучасних підприємствах промисловості України
знаходиться на початковому етапі свого розвитку, що обумовлює вирішення
низки завдань, пов’язаних зі вдосконаленням формування системи управління.
У зв’язку із цим виникає питання про розкриття сутності та ролі логістичного
управління

в

розвитку

підприємств,

його

елементів

й

особливостей

застосування з одночасним забезпеченням їхньої поточної й довгострокової
стабільності, оскільки саме управлінська діяльність обумовлює системну
стійкість підприємства як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках,
впливає на логістичні потоки й забезпечує міжфункціональне координування
бізнес-процесів підприємства, що, в свою чергу, підвищує його здатність до
адаптації в сучасних умовах господарювання. Необхідність розробки науково
обґрунтованих заходів щодо впровадження логістичного управління для
забезпечення формування, функціонування та розвитку логістичних систем, що
дозволить підприємствам раціоналізувати свою діяльність та підтримувати
конкурентоспроможність на ринку обумовила дослідження сутності логістики
та виокремлення її структурних елементів [2].
На основі викладеного можна сформулювати цілі статті, які полягають у
визначенні економічної сутності логістичного управління та обґрунтування
його основних принципів в умовах сучасної української економіки.
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Для того, щоб визначити сутність поняття «логістичне управління
підприємства», потрібно розділити його на два елементи: «логістика» та
«управління». У вітчизняній і зарубіжній економічній літературі існує досить
чимало трактувань поняття логістики. Виникнення логістики спричинене у
результаті тривалої інтеграції та еволюції таких наук або концепцій, як
маркетинг та виробничий менеджмент. Сьогодні до логістики відносять
управління людськими, фінансовими та іншими потоками, що мають місце в
економічних системах. З’явилися такі терміни, як банківська логістика,
інформаційна логістика та ряд інших.
На сучасному етапі розвитку економіки логістика не може існувати без
поняття «управління». Управління є основою функціонування і життєдіяльності
будь-якого підприємства. Існують чотири найважливіших підходи, які зробили
істотний внесок в розвиток теорії та практики управління. Це: підхід з позицій
виділення різних шкіл в управлінні; процесний підхід; системний підхід;
ситуаційний підхід.
Підхід на основі виділення різних шкіл в управлінні містить у собі
фактично чотири різних підходи до управління. Це школи наукового
управління,

адміністративна

(або

класична),

людських

стосунків

та

поведінкових наук, а також науки управління (або кількісний підхід), котрі
здобули розвиток в першій половині XX сторіччя [3].
Логістичне управління - це поєднання системного, процесного та
функціонального підходів до логістичного управління та виокремлення його
елементів на підставі розробленої системи принципів, яка допомагає скерувати
його елементи на задоволення потреб споживачів і створить передумови для
ефективного оперативного й стратегічного управління підприємством в цілому.
Застосування логістики в економіці України зумовлене сучасними
реаліями, управлінню підприємствами на засадах логістичних підходів
приділяється поки що недостатньо уваги порівняно із розвиненими країнами.
Найважливіші проблеми, пов’язані з ефективним використанням логістики у
вітчизняному підприємництві, можна поділити на об’єктивні й суб’єктивні [4].
103

Об’єктивними

причинами

є

недосконалість

методологічної

бази

впровадження логістики в реальний сектор економіки України; невизначеність
меж використання логістики в існуючих господарських системах; нестійке
правове поле діяльності підприємницьких систем; відсутність необхідної
структуризації

діяльності

господарських

систем,

яка

потрібна

для

впровадження логістики; слаборозвинена транспортна інфраструктура, яка не
відповідає сучасним вимогам .
Суб’єктивними причинами є відсутність кваліфікованих фахівців з
логістики і потенційне небажання менеджерів змінювати сталі стереотипи
роботи на тлі загальної низької правової й управлінської культури. Начальники
служб постачання, доставки, продажу, які звикли виконувати свої традиційні
функції,

перешкоджають

упровадженню

наскрізної

схеми

управління

матеріальними потоками підприємства, оскільки цілі логістики не збігаються з
цілями окремих функціональних підрозділів [4].
Важливим завданням для побудови системи логістичного управління є
створення на підприємстві логістичної інфраструктури, тобто всього того, що
обслуговує функціонування системи закупівлі, зберігання, обробки, постачання
та транспортування матеріального потоку підприємства з усіма необхідними
процедурами
«управління

до

споживача.

логістичною

Звідси

випливає

інфраструктурою

необхідність

підприємства».

вивчення

Під

таким

управлінням будемо розуміти приведення інфраструктури підприємства до
стану рівноваги або процес досягнення мети ефективного забезпечення та
обслуговування

логістичних

процесів

і

логістичною

інфраструктурою

підприємства. Зрозуміло, що досягнення такої мети є досить складним
завданням, при вирішенні якого дуже часто виникають проблеми негативного
впливу

на

ефективність

логістичної

інфраструктури,

чим

гальмується

виконання основних завдань, або значні перевитрати коштів і часу.
Основні передумови входження економіки України у сферу логістичного
управління мають свою специфіку, зумовлену як тимчасово діючими
факторами, пов'язаними з перехідним характером української системи
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господарювання, так і з такими факторами, як розміри і географічне
розташування країни; види, обсяги, якість і доступність природних ресурсів;
наявність інтелектуального потенціалу і кваліфікованих трудових ресурсів;
розміри, спеціалізація і розподіл по території країни виробничих комплексів і
центрів; рівень інтеграції у світовий економічний простір [5].
Як головна підсистема загальної системи управління підприємством
логістичне управління спрямоване на досягнення стратегічних і тактичних
цілей

розвитку

підприємства.

Логістичне

управління

інвестиційною,

інноваційною, виробничою, фінансовою, кадровою та інформаційною сферами
діяльності сприяє реалізації стратегічних, а всіма потоковими процесами в
ланцюзі «закупівля ресурсів - транспортування - виробництво - складування реалізація - сервісне обслуговування кінцевих споживачів» - тактичних цілей
підприємства.
Загальною метою логістичного управління є реалізація й узгодження
економічних

інтересів

безпосередніх

і

опосередкованих

учасників

підприємницьких процесів через найефективніше використання ресурсів в
існуючих на даний час умовах господарювання. Діяльність будь-якого
підприємства можна охарактеризувати як процес, що постійно повторюється,
тому логістичне управління можна розглядати як замкнений управлінський
цикл, який також постійно повторюється. Як циклічний процес логістичне
управління

розглядають

з

позицій

структурного,

процесного

та

функціонального підходів, які тісно пов'язані між собою.
Характерне для логістичної концепції мислення системними категоріями
вимагає трактування логістичних завдань як комплексу залежностей, а
логістики- як єдиного замкненого в собі простору завдань підприємства. У
теорії управління підприємством така сфера завдань визначається як важлива
функція підприємства. Тобто логістика трактується як одна з важливих
функцій, які реалізуються на підприємстві, серед яких можна виділити основні
й допоміжні.
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Якщо трактувати функції досліджень і розвитку, постачання, виробництва
і збуту, які випливають безпосередньо з ринкових завдань як «основні функції»
підприємства, то «допоміжними функціями», окрім логістичної, можна вважати
ті функції, які стосуються персоналу, фінансів та інформації. Допоміжний
характер цих функцій не означає другорядності їх ролі щодо основних функцій,
а вказує на взаємозв'язок з останніми. Яка з функцій має більше значення для
ефективності діяльності підприємства, залежить від існуючої ситуації у сфері
конкуренції і витрат. Натомість, якщо говорити про наскрізні функції, то тим
самим наголошується на тому, що вони проникають через основні функції.
Діяльність промислового підприємства як логістичної системи, тобто
такої, що підлягає логістичному управлінню, може бути подана за фазовим
поділом трьома блоками:
1)
управління

логістика постачання, під якою розуміють комплексне планування,
та

фізичне

опрацювання

потоку

матеріалів,

сировини,

комплектуючих та відповідного інформаційного потоку від їх переміщення від
постачальників до початкового виробничого складування;
2)

логістика виробництва, яка включає управління процесами від

початку виробництва до передавання продукції у сферу збуту;
3)

логістика збуту охоплює управління переміщенням готових виробів

до замовника [6].
Відзначною рисою логістичного управління є системний, цілісний підхід
до організації та здійснення переміщень матеріалів і готових виробів на всьому
шляху від виготовлення до кінцевого споживання. Логістичний підхід надає
можливість розглядати рух вантажу від постачальника до споживача як
систему, що становить поєднання взаємодіючих логістичних ланцюгів.
Логістичне управління здійснюється на основі загальних принципів
управління з урахуванням специфіки логістичної діяльності. Серед принципів
логістичного управління можна виділити такі:
- системність

і

комплексність,

які

полягають

в

управлінні

всіма

потоковими процесами у взаємодії та узгодженні окремих етапів бізнеспроцесів з метою оптимізації всієї логістичної системи;
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- узгодження критеріїв оцінки ефективності функціонування окремих
ланок логістичного ланцюга на мікро- і макрологістичному рівнях;
- організацію обліку витрат на управління матеріальними й пов'язаними з
ними інформаційними, фінансовими та сервісними потоками вздовж усього
логістичного ланцюга;
- активніше використання інформаційних технологій та сучасних методів
моделювання в управлінні логістичними системами та ін.
Ефективна

діяльність

підприємства

неможлива

без

упровадження

інформаційної системи управління, наявність якої дозволяє швидше реагувати
на зміни ринку, раціоналізувати управлінський процес, автоматизувати
здійснення ряду операцій [7].
Основними концептуальними положеннями логістичного підходу до
управління внутрішньовиробничими потоками промислового підприємства є
сучасні тенденції в галузі управління потоками сировини та матеріалів, що
передбачають перехід до гнучких планів виробництва, обміну та споживання.
Наявність гнучких планів дозволяє уникнути проблем, пов’язаних із
використанням традиційних методів управління внутрішньовиробничими
потоками промислового підприємства. Перш за все стає можливим складання
більш

збалансованих

та

внутрішньо

узгоджених

планів

управління

виробничими потоками й виробничо-господарською діяльністю промислового
підприємства. Крім того, до таких планів значно легше і простіше вносити
необхідні корективи.
З наведеного вище можна зробити наступні висновки. Найдоцільнішим у
сучасних умовах господарювання є логістичний підхід до формування стратегії
інноваційного розвитку великих багатопрофільних промислових підприємств,
під яким пропонується розуміти процес побудови механізму, за допомогою
якого усі можливі стратегії діяльності окремих елементів логістичної системи
підприємства повинні бути щільно пов'язані між собою та забезпечувати
якомога

скоріше

досягнення

загальної
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мети

підприємства.

Проведене

дослідження показало, що логістичне управління підприємством може бути
ефективним за умов логістизації ланок ланцюга руху товарів від виробника
сировини через виробництво готової продукції, а від нього до кінцевого
споживача. Виходячи з цього можемо сказати, що логістика є дуже важливим
компонентом в управлінській діяльності підприємства. Вона відіграє важливу
роль для вирішення багатьох процесів поліпшення ефективності виробництва
та реалізації продукції. Її проникнення у всі сфери діяльності підприємства дає
змогу зрозуміти саму важливість використання логістичних методів.
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інноваційної діяльності методично зміцнює його теоретичну основу.
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Стратегічне управління вирішує питання планування і реалізації різних
стратегій підприємства, має справу з процесом прогнозування змін в
економічній ситуації, пошуком й реалізацією масштабних рішень, що
забезпечують активізацію інноваційної діяльності і розвиток за рахунок
виявлення майбутніх факторів успіху. Прискорення змін в навколишньому
середовищі, поява нових запитів і зміни позицій споживачів, збільшення
конкуренції і інші причини привели до різкого збільшення комплексу
маркетингу, який дозволяє формувати, реалізовувати і коригувати адаптовані
до ринкової ситуації системи управління. Але мало уваги приділено
методичним підходам до формування маркетингового стратегічного управління
інноваційною діяльністю підприємства.
Розробка різних стратегій підприємства - це проблема, яка широко
вивчається в даний час, і актуальна в своєму прояві. Цією проблемою
займаються багато зарубіжних і вітчизняних вчених: В. Агафонов, Л. Антонюк,
Ю. Брюханов, В. Савчук, З.Шершньова, С. Оборська і ін. Дослідженням
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проблем, пов'язаних з інноваційною діяльністю підприємства, займаються
А. Гриньов, В. Власенко, О. Козирєва, О. Кузьмін, В. Соловйов та інші. Але
незважаючи на величезну кількість наукових робіт, пов'язаних зі стратегічним
управлінням та інноваційною діяльністю, відкритим залишається питання
оцінювання рівня проблем, пов'язаних з реалізацією стратегій, в тому числі й в
напрямі планування такої діяльності за інноваційною діяльністю підприємств,
що визначає актуальність теми дослідження.
Метою нашого дослідження є обґрунтування значення та виявлення
закономірностей

розвитку

стратегічного

маркетингового

планування

інноваційної діяльності підприємства.
У країнах з розвиненою ринковою економікою маркетинг розглядається як
провідна функція управління, яка визначає ринкову і виробничу стратегії
підприємства і заснована на знанні споживчого попиту. У цих умовах
маркетинг

- система організації

діяльності підприємства

з розробки,

виробництву і збуту продукції на основі вивчення запитів споживачів з метою
отримання високого прибутку [2].
Автор дає визначення маркетингового планування як систематичне
використання маркетингових ресурсів для досягнення маркетингових цілей. Це
засіб, за допомогою якого підприємство відстежує і контролює багато зовнішні
і внутрішні чинники, що впливають на отримання прибутку [1, с. 50]. Ми
погоджуємося з думкою М.І. Белявцева та В.Н. Воробйова, що маркетингове
планування є комплексною системою, яка включає підсистему стратегічного
планування та планування маркетингу (поточних, оперативних) [4, с. 110].
Загалом, можемо відмітити, що маркетингове планування є послідовністю
дій і процедур з постановки цілей маркетингу, вибору стратегій і розробці
заходів з їх досягнення. На певному періоді маркетингове планування
здійснюється на основі стратегічного планування, тобто до складання плану
маркетингу повинні бути визначені цілі і завдання підприємства, розроблений
план розвитку господарського портфеля, повинні бути визначені сфери
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діяльності підприємства, розрізняються ознакою товару, ринку і т.д., стратегія
зростання фірми (інтенсивна, розширення меж ринку), плани маркетингу
розробляються для кожної стратегічного господарського центру. Це річні плани
з розподілом по кварталах (місяцях, п'ятирічні плани) [3].
Автор притримується думки, що успішні компанії та високоефективні
підприємства володіють мистецтвом орієнтованого на ринок стратегічного
планування, який передбачає вміння адаптуватися до постійно мінливих
зовнішніх умов [4 c.46].
Стратегічне маркетингове планування являється управлінським процесом
створення

і

потенційними
стратегічного

підтримки

відповідності

можливостями
маркетингового

і

між

шансами

в

планування

цілями
сфері
є

підприємства,

його

маркетингу. Метою

визначення

найбільш

перспективних напрямків діяльності організації через ефективне використання
її наявних ресурсів для забезпечення зростання і процвітання організації.
Інакше кажучи, стратегічне планування спрямоване на адаптацію діяльності
підприємства до умов зовнішнього середовища, постійно змінюється, і на
отримання вигоди від нових можливостей. Крім того, стратегічне маркетингове
планування має ефективно поєднати виробництво, задоволення потреб
споживачів, прибуток і розвиток фірми [1 c.28].
Орієнтоване на ринок маркетингове стратегічне планування спрямоване на
розвиток і досягнення поставлених цілей. Найважливіша роль в процесі
стратегічного планування належить маркетингу інноваційної діяльності
[2, с.187].
Модель стратегічного маркетингового планування інноваційної діяльності
надає можливість виділити п'ять основних етапів: аналіз середовища,
визначення місії та цілей, обґрунтування вибору стратегії, її виконання та
оцінка і контроль (рис.1) [5].
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1. Аналіз середовища підприємства
2. Визначення місії і цілей підприємства
3. Вибір стратегії
4. Виконання стратегії
5. Оцінка і контроль виконання стратегії

Рис.1. Етапи стратегічного маркетингового планування інноваційної
діяльності [5, с. 39]
Однак, саме маркетинговий процес інноваційної діяльності пропонується
розділити на чотири основні етапи (рис.2).
1. Аналіз маркетингових можливостей
2. Розробка інноваційних маркетингових стратегій
3. Планування маркетингових програм інноваційної
діяльності
4. Організація виконання та контролю всієї
маркетингової роботи за інноваційною діяльністю
підприємства

Рис.2. Маркетинговий процес інноваційної діяльності
Підприємство керується стратегією, прийнятою на основі маркетингового
планування й аналізу потреб покупців інновації, комплексного дослідження
можливостей ринку і його секторів, вибору найбільш привабливого сегмента
ринку для своєї інновації.
Визначення ідеї інноваційного продукту (product) чи технологічної
інновації для впровадження у виробництво здійснюється на основі вивчення
ринку і передбачення латентних потреб покупців (purchaser), складається
інвестиційний проект впровадження інновації (project), з'ясовується термін
окупності

інвестицій

(pay

back

period),

визначається

необхідність

і

встановлюється доступність нового обладнання (plant), нової технології
виробництва (production) для придбання і впровадження, яке ґрунтується на
вивченні ринкової пропозиції.
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На основі бенчмаркінгу та ознайомлення з наявними досягненнями
встановлюється потреба вдосконалення виробничих процесів (processes).
Підтримка високої кваліфікації і клієнтоорієнтованості персоналу (personnel)
здійснюється його навчанням і заохоченням, а також за допомогою рекрутингу
кваліфікованих фахівців. Формування нових потреб у споживачів, споживчого
попиту здійснюється комплексом планових маркетингових заходів, які
охоплюють як просування продуктів виробництва до покупця (promotion). Ціни
продажів (purchase price) і, відповідно, прибутковість продажів (profit)
визначаються прогнозованим (сформованим) споживчим попитом (purchaser споживачі), тобто засобами маркетингу, який формує додатковий прибуток з
продажів (prize-money).
Всі проекти зіставляються з усіх 12 компонентів, з усіх представлених
проектів вибирається найбільш економічно ефективний з точки зору
затребуваності

нового

продукту.

Взаємозв'язок

і

взаємозумовленість

компонентів моделі стратегічного маркетингового планування інноваційної
діяльності представлено на рис. 3.
Дана структуризація завдань стратегічного маркетингового планування
інноваційної діяльності створює передумови оцінювання і зіставлення
інноваційних пропозицій. Зміст компонентів моделі розкрито в табл. 1.
Таким
інноваційної
пропонуємо

чином,

процес

діяльності

для

формувати

стратегічного
наочності

і

маркетингового
практичної

дванадцятикомпонентною

планування

відтворюваності
формулою

(моделлю) маркетингу інновацій (12р): purchaser - product - project - pay back
period - plant - production - processes - personnel promotion - purchase price - profit
- prize-money.
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Вивчення очікувань споживачів, (Purchaser) генерація ідей
Формування проектів (Project), фільтрація ідей
Придбання нового обладнання (Plant) нa основі
вивчення ринкового пропозиції
Впровадження технологічних інновацій (Production)
Впровадження процесного підходу (Processes) на
основі бенчмаркінгу
Ректрутинг кваліфікованого персоналу (Personnel)
Продукт (Product) як результат маркетингу і інновативності
виробництва
Просування (Promotion) товару до покупця
Формування ціни продажів на основі купівельної спроможності
(Purchase price)
Рентабельність продажів (Profit)
Отримання додаткового (маркетингового) прибутку з продажів
(Prize-money)

Рис. 3. Механізм стратегічного маркетингового планування
інноваційної діяльності
Таблиця 1
Зміст компонентів моделі стратегічного маркетингового планування
інноваційної діяльності підприємств
Об'єкт маркетингу
1. Purchaser
(покупці)

2. Product
(продукт)

Дії

Результат

Оцінка ринку, розмір
Аналіз потреб споживачів, формування та аналіз
потенційного ринку
інноваційних ідей щодо задоволення латентних
для інноваційних
очікувань споживачів, виявлення затребуваних
ідей обраного
інновацій
продукту
Вибір інноваційного
продукту,
Можливі варіанти реалізації ідеї в продукті для затребуваність якого
майбутнього виробництва Вибір інноваційного покупцем
продукту, потенційна затребуваність якого обґрунтована
покупцем обґрунтована маркетингом
маркетингом,
ідентифікація
продукту
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Продовження табл. 1
Об'єкт маркетингу

Дії

Результат

Формування та аналіз інвестиційних проектів
3. Project (проект) інновацій, вибір найбільш економічно
ефективного та фінансово реалізованого
Вибір кращого обладнання на основі ринкової
4. Plant (обладання)
пропозиції
5. Production
Вибір нової технології для виробництва
(технологія
продукту на основі ринкової пропозиції
виробництва)
6. Personnel
Ректрутинг кваліфікованого персоналу або
(персонал)
навчання
Виявлення напрямків поліпшення організації
7. Processes
виробничих процесів на основі бенчмаркінгу
(процеси)
процесів
Процес формування затребуваності продукту
8. Promotion
покупцем, просування товару до покупця,
(просування)
організація продажів
9. Purchase price
Продажі в відповідно до купівельної
(ціна продажу)
спроможності споживача - ціною попиту
10. Profit
Визначається розрахунком за прогнозом
(прибутковість
обсягів продажів
продажів)
Отримання додаткового прибутку з продажів
11. Prize-money
за рахунок маркетингового управління
(прибуток)
інноваціями
12. Payback period Визначається споживчим попитом і обсягом
(період окупності інвестицій, мінімальний період повернення
інвестицій)
інвестицій

Оцінка споживчого
потенціалу проекту,
технічної і
фінансової
можливості бути
реалізованим і
економічної
ефективності

Систематизація механізму стратегічного маркетингового планування
інноваційного продукту допускає його стандартизацію, що методично зміцнює
теоретичну основу активізації інноваційної діяльності підприємств.
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УДК 339
А.В. Лісніковський
здобувач освітнього ступеня «магістр»

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА
РИНКУ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ
Аналіз ринку рекламних послуг в Україні обумовлює облік специфіки рекламної
діяльності. При цьому слід розрізняти маркетинг рекламної продукції (послуг)
й маркетинг об’єктів рекламної діяльності.
Ключові слова: маркетингові дослідження, ринок послуг, маркетинг рекламної
продукції, маркетингова інформація, ринкове середовище.
Практика свідчить, що рекламна діяльність знайшла значне поширення і є
однією з основних галузей діяльності будь-якої країни й світового простору
взагалі. Основним призначенням якої є діяльність щодо розповсюдження
інформації про особу або товар у будь-якій формі з метою підтримки свідомості
споживачів реклами відносно товару або послуги.
В сучасних реаліях

динамічності маркетингового середовища для

забезпечення свого існування та ефективного функціонування підприємство
повинно своєчасно та адекватно реагувати на зовнішні зміни. В Україні триває
системна економічна криза, внаслідок чого рівень невизначеності умов та
перспектив функціонування підприємств сфери послуг залишається доволі
високим. Суттєво знижується ефективність діяльності підприємств, яка
виявляється у необхідності застосування сучасних засобів у сфері прийняття
рішень з маркетингу, зниженні показників прибутковості, зменшенні обсягів
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випуску продукції, скороченні чисельності персоналу, погіршенні загальних
фінансових результатів господарювання тощо.
Маркетинг рекламної продукції (послуг) - це діяльність щодо дослідження
ринку рекламної продукції (послуг), оцінки, прогнозування та створення
попиту на неї, то виробництво й реалізація рекламних послуг орієнтовані на
отримання прибутку через максимально повне задоволення потреб споживачів
(замовників) рекламних послуг шляхом їх надання й реалізації, що
відповідають якості й ціні, з використанням технологій надання таких послуг,
що не шкодять суспільству [1, с. 464].
Сучасному

підприємцю

для

орієнтації

в

ринковому

середовищі

недостатньо особистої інтуїції, чужих суджень, висловів, думок та висновків,
йому потрібна інформація щодо існуючих і очікуваних ринкових проблем та
способів їх розв'язання. З кожним роком в умовах конкуренції для зменшення
міри ризику фірма повинна володіти надійною інформацією про товарне
виробництво, середовище конкуренції, стан економіки регіону, країни, фірми, і
стосовно цього будувати свою політику на ринку.
Для аналізу ринку рекламної діяльності виділимо декілька показників, які
найбільш точно описують ситуацію на ринку рекламних послуг України:
1. Складові елементи діючих ринків рекламної діяльності.
2. Обсяги рекламної діяльності.
Підприємства сфери послуг, які спроможні швидко та адекватно
відреагувати на зовнішні зміни, оптимізувати структуру своїх витрат,
запропонувати споживачам якісні послуги, здатні забезпечити собі стабільне
функціонування навіть в умовах економічного спаду.
Маркетинговим дослідженням підприємств як в теоретичному, так і в
практичному аспектах присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних
авторів. Серед них роботи таких зарубіжних та вітчизняних дослідників, як
І. Ансофф, Г. Армстронг, В. Вонг, П. Діксон,

Дж. Р. Еванс, Ф. Котлер,

М. Портер, Д. Сондерса, С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчук, Н.П. Гончарова,
А.П Гречан, О.В. Зозульов,

Є.В. Крикавський, І.В. Лилик, П.Г. Перерва,
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Т.О. Примак, Т.Б. Решетілова, А.О. Старостіна, Н.І. Чухрай, Ю.В. Яковець та
багато інших вчених.
Проте окремі питання щодо маркетингових досліджень у підвищенні
ефективності роботи підприємств потребують удосконалення та подальшого
розвитку дослідження.
Маркетингові дослідження - це система збору, обробки та аналізу
інформативних даних про ситуацію на ринку для зменшення ризику
підприємницької

діяльності

і

прийняття

відповідних

обґрунтованих

маркетингових рішень.
Слід відмітити, що не існує єдиного визначення поняття «маркетингові
дослідження».

Ф.

Котлер

вважає,

що

«маркетингові

дослідження

–

систематичне визначення кола даних, необхідних у зв’язку з маркетинговою
ситуацією, що постає перед фірмою, їх збирання, аналіз і звітування про
результати» [2, с. 118].
Американська

маркетингова

асоціація

-

національна

маркетингова

асоціація США. Асоціація була створена в 1937 році, об'єднавши Національну
асоціацію викладачів маркетингу (National Association of Marketing Teachers) і
Американське маркетингове товариство (American Marketing Society).
Американська маркетингова асоціація (American Marketing Association)
визначає маркетингові дослідження як функцію, яка пов’язує покупця і
суспільство з фахівцем з маркетингу за допомогою інформації, яку
використовують для визначення маркетингових можливостей і проблем
збирання, відбирання й оцінювання маркетингових дій, спостереження за
ефективністю маркетингу і поліпшення сприйняття маркетингу як процесу [3].
Роль досліджень полягає в обліку та оцінці потреб, запитів і попиту
споживачів, створення конкретної програми їх задоволення, враховуючи
існуючу ситуацію на ринку, можливості фірми та її потенціал. Метою цих
досліджень є виявлення ринкових можливостей фірми, завоювання стабільних
конкурентних позицій на ринку, зменшення ризику та збільшення шансів на
результативний

успіх

всієї

маркетингової
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діяльності.

Кожну

ринкову

можливість потрібно оцінити з точки зору її відповідності цілям і наявним
ресурсам фірми. Залежно від інформації, яка використовується, способів її
отримання, аналізу та узагальнення результатів маркетингові дослідження
мають свою специфічну функціональну структуру (рис.1)
Аналіз минулих і
поточних результатів
виробничо-збутової
діяльності

Дослідження іміджу
власної фірми зі
сторони покупців і
конкурентів

Дослідження параметрів
конкурентоспроможності
власних товарів

Дослідження власної фірми

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження об’єктів ринку:
• Дослідження кон’юнктури
ринку;
• Аналіз попиту на товари;
• Визначення місткості ринку;
• Сегментація ринку;
• Формування цінового
механізму;
• Дослідження умов

Дослідження суб’єктів ринкового середовища:
• Дослідження
психології,
поведінки
потенційних покупців, мотивів купівлі;
• Дослідження
іміджу,
можливостей
постачальників та посередників збуту сфери
торгівлі, транспорту, зберігання;
• Дослідження дій основних конкурентів на
ринку.

конкуренції.

Рис. 1 Функціональна структура маркетингових досліджень
Основні принципи проведення маркетингових досліджень розроблені
Міжнародною торговельною палатою і Європейським товариством з вивчення
суспільної думки і маркетингу. Вони послужили основою «Міжнародного
кодексу з практики маркетингових і соціальних досліджень».
До

основних

принципів

проведення

відносяться: об'єктивність, точність і старанність.
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маркетингових

досліджень

Принцип об'єктивності означає необхідність обліку усіх факторів і
неприпустимість прийняття певної точки зору до завершення аналізу всієї
зібраної інформації.
Принцип точності означає чіткість постановки задач дослідження,
однозначність

їхнього

розуміння

і

трактування,

а

також

вибір

інструментів дослідження, що забезпечують необхідну вірогідність результатів
дослідження.
Принцип старанності означає детальність планування кожного етапу
дослідження, високу якість виконання всіх дослідницьких операцій, що
досягається за рахунок високого рівня професіоналізму і відповідальності
дослідницького колективу, а також ефективної системи контролю його роботи
[4, с. 712].
Сукупність окремих завдань, що випливають з основного завдання,
можна розглядати як конкретну проблему, яку вирішує маркетингове
дослідження. Маркетингове дослідження має декілька етапів, які зображено
на рис. 2.
У маркетингових дослідженнях головну роль відіграє маркетингова
інформація. Інформація - це сукупність відомостей (даних) про будь-який
об’єкт, факт, явище, процес.
Маркетингова інформація має певну специфіку:
-

маркетингова

інформація

відображає

якісні,

а

не

кількісні

характеристики об’єкту;
-

багато

інформації,

яка

не

піддається

формалізованому

представленню;
-

багато інформації, обробка якої потребує участі людини;

-

маркетингова

інформація

розпорошена

у

великій

джерел;
-

актуальність маркетингової інформації короткострокова.

120

кількості

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Етап 4

Етап 5

Визначення проблеми і цілей дослідження:
• визначення проблеми;
• визначення потреби у виконанні досліджень;
• визначення цілей дослідження;
• розроблення пошукових питань;
• формування робочої гіпотези.

Розробка плану дослідження:
• визначення методу дослідження;
• розроблення форм для виконання дослідження;
• визначення об’єкту дослідження та обсягу
вибірки;
• оцінка маркетингової інформації;
• визначення місця і терміну виконання
дослідження.

Реалізація плану дослідження:
• організація дослідження;
• проведення дослідження;
• контроль збирання даних;
• документування отриманих даних.

Обробка та аналіз даних:
• перевірка даних;
• підготовка даних до обробки на ЕОМ;
• обробка даних;
• аналіз даних.

Підготовка звіту та розробка рекомендацій:
• підготовка звіту;
• презентація результатів;
• передавання звіту особам, які приймають
рішення.

Рис. 2 Етапи маркетингового дослідження
Маркетингова інформація також може бути класифікована по різним
ознакам:
-

по періоду діяльності об’єкта розрізняють ретроспективну, поточну,

прогнозну;
-

в залежності від рівня значущості розрізняють оперативну, тактичну,

стратегічну;
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-

по частоті надходження розрізняють систематичну інформацію і

епізодичну;
-

по методам одержання інформації розрізняють первинну і вторинну

інформацію;
Первинна - інформація, що збирається вперше безпосередньо в місцях
виникнення. Вторинна інформація - це інформація, яка вже існує, і надходить
до дослідників з різних джерел.
Дослідження переважно починають із збирання вторинної інформації. Цей
етап називають «кабінетними дослідженнями». Вторинну інформацію можна
збирати із внутрішніх і зовнішніх джерел [5].
Висновки. Отже, для забезпечення стабільної та ефективної роботи
підприємств необхідно проводити маркетингові дослідження. Для вирішення
цього завдання необхідно створювати маркетингові відділи на підприємствах
галузі або делегувати ці функції маркетинговим аутсорсинговим компаніям, які
зможуть на високопрофесійному рівні забезпечувати організацію та здійснення
маркетингової діяльності підприємств.
Це є надзвичайно актуальним завданням, оскільки дозволить зміцнити
ринкові позиції галузі та підвищити її конкурентоспроможність, що в свою
чергу позитивно вплине на розвиток економіки України в цілому.
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2. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; Пер. с англ.. – Новосибирск :
Наука, 1992. – 734 с.
3. Peter P. Bennett. ed., Glossary of Marketing Terms – Chicago : American
Marketing Association, 1990, P. 117–118.
4. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. - К.: Лібра, 2002. - 712 с.
5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.economy.kpi.ua – стаття
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підприємства» Смирнова Н.С.
122

зовнішньоекономічній

діяльності

УДК 658:338
А.Л. Мала
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто підходи до визначення фактичних конкурентів
підприємства та запропоновано алгоритм визначення товарних меж ринку на
основі кластерного аналізу. Застосування методики проілюстровано на
прикладі вітчизняного виробника побутових газових котлів.
Ключові слова: конкурентне середовище, машинобудівне підприємство,
товарні межі ринку, географічні межі ринку, кластерний аналіз.
Становлення в Україні ринкової економіки зумовило формування
конкурентної структури більшості промислових ринків. Машинобудування є
однією з галузей промисловості, що на сучасному етапі розвивається найбільш
швидкими темпами. Через загострення проблем енергозберігання та екології в
Україні відбувається перехід від централізованого теплопостачання до
автономних джерел тепла, що стимулює підвищення попиту на побутові газові
котли. Зростання ринку супроводжується посиленням конкурентної боротьби
та збільшенням конкурентного тиску з боку вітчизняних і зарубіжних
виробників котлів. У цьому контексті проблема визначення конкурентного
середовища є особливо актуальною для підприємств машинобудівної галузі
України. Адже в процесі дослідження конкурентного середовища можна
сформувати напрямки створення власної успішної конкурентної стратегії.
В процесі аналізу конкурентного середовища постає проблема визначення
меж ринку, яка є дійсно актуальною для продукції машинобудування. Різні
виробники застосовують власні технології виробництва, що впливає на
матеріаломісткість, трудомісткість та собівартість продукції, а різні умови
сервісного обслуговування та продажу ще більше ускладнюють процес
визначення фактичних товарів-конкурентів.
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Варіативність підходів до встановлення ринкових меж конкуренції вимагає
розроблення чіткого механізму визначення товарних та географічних меж
ринку, що підтверджує актуальність подальшого дослідження.
Дослідженню галузевих ринкiв присвячено багато праць зарубiжних та
вiтчизняних вчених. Зокрема, серед зарубiжних науковців можна згадати:
М.

Портера,

І.

Ансоффа

та

Ф.

Котлера.

Необхідність

дослiдження

конкурентного середовища підприємства висвiтлюється також у працях таких
вiтчизняних науковцiв, як: В.В. Гнатушенка, Л.В. Балабанової, Ю.М. Дробілка,
С.О. Черненка.
Метою статті є дослідження конкурентного середовища машинобудівного
підприємства, формування алгоритму визначення ринкових меж з врахуванням
особливостей продукції машинобудування.
Конкурентне середовище являє собою результат і умови взаємодії великої
кількості суб’єктів ринку, що визначає відповідний рівень економічного
суперництва

і

загальноринкову

можливість

впливу

ситуацію.

Важливо

окремих
те,

що

економічних

агентів

на

конкурентне

середовище

утворюється не лише і не стільки власне суб’єктами ринку, взаємодія яких
викликає суперництво, але насамперед — відносинами між ними. Існує багато
підходів стосовно визначення фактичних конкурентів. Більшість із них
виділяють конкурентів за ціною, за збутом та за товаром.
Західні

вчені

пропонують

чотирирівневий

підхід

для

визначення

конкурентного середовища:
1) рівень товару, коли конкурентами є виробники взаємозамінних або
схожих товарів;
2) рівень атрибутів, за якого конкурентами є виробники товарів зі схожими
атрибутами;
3) рівень

абстрактних

цінностей

чи

альтернатив,

порівняти;
4) рівень прийняття споживачем рішення про купівлю [8].
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які

неможливо

Антимонопольний комітет України розробив «Методику визначення
монопольного становища суб'єктів господарювання на ринку», яка надає
обґрунтування щодо визначення товарних та географічних меж ринку. Товарнi
межi ринку визначаються шляхом формування групи взаємозамiнних товарiв, у
межах якої споживач за звичайних умов може легко перейти вiд споживання
одного товару до споживання iншого. Групи взаємозамiнних товарiв
формуються iз перелiку товарiв, якi мають ознаки одного товару. До
взаємозамінних показників належать:
- подiбнiсть призначення, споживчих властивостей, умов використання;
- подiбнiсть

фiзичних,

технiчних,

експлуатацiйних

властивостей

i

характеристик, якiсних показникiв;
- наявнiсть спiльної групи споживачiв товару;
- вiдсутнiсть суттєвої рiзницi в цiнах;
- здатність виробникiв запропонувати новi товари на заміну їснуючих [4].
Визначаючи товарні межі ринку, також можна застосовувати державну
систему

класифікації

і

кодування

техніко-економічної

інформації.

Класифікатори природних ресурсів, продукції, робіт, послуг, які мають широке
застосування в економічному аналізі, становлять предметну основу статистики,
визначення предметів, що тісно пов'язані як зі споживчими властивостями та
умовами споживання, так і з технологічними ознаками виробництва, що є
також

загальноприйнятими

в

стандартах

та

технічних

умовах,

в

конструкторській та технологічній документації, регламентах, рецептурах, в
організаційних документах тощо. Тобто за допомогою КВЕД та інших
класифікаторів можна певною мірою виділити товарні ринки, так як товар
набуває споживчих властивостей за сукупністю економічних ресурсів та
процесів, що об'єднуються в підприємницькій діяльності [3].
Як практичний інструмент визначення товарних меж ринку варто
запропонувати кластерний аналіз. Кластерний аналіз являє собою поділ об'єктів
на відносно однорідні кластери, виходячи з розглянутого набору змінних, таким
чином, щоб в один кластер потрапляли схожі, близькі, а в різні кластери 125

далекі один від одного об'єкти. Одним із різновидів методу кластерного аналізу
є метод середнього міжгрупового зв’язку, який супроводжується побудовою
графіка-дендрограми. Цей метод дозволяє легко сформувати групи схожих
товарів в процесі встановлення товарних меж ринку.
Визначимо товарні межі ринку для виробника побутових газових котлів
ПАТ «Барський машинобудівний завод» (м.Бар). Для цього обираємо з
асортименту підприємства одну із товарних груп і створюємо перелік подібник
товарів-конкурентів. Дані обираємо, вивчивши склад товарної номенклатури
газових котлів ПАТ «Барський машзавод» (табл.1). В табл.2 наведено моделі
стаціонарних побутових газових котлів низької потужності димоходних з
атмосферним пальником.
Таблиця 1
Склад товарної номенклатури ПАТ «Барський машзавод»

№
з/п

Товарна номенклатура

Виручка
від
реалізації
за 2015р.
(тис.грн)

1

Котли опалювальні газові 5 - 16 кВт бездимоходні КСГС; КС-ГВС

11654,4

2

Котли опалювальні газові 10 - 95 кВт димоходні КС-Г;
КС-ГВ

14 586

3

Апарати газові двоконтурні (димоходний і
бездимоходний)

18702

4

Котли електричні проточні Ж7-КЕП; 4,5-30кВт

10260,2

Разом:

55202,6
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Таблиця 2
Перелік моделей-конкурентів побутових газових котлів
№з/п

Серія/модель

Виробник

1

КС-ГВ-20

2
3

Житомир-3 КС-Г-020
С
DANI FОRТЕ D-20

4

АОГВ-20С

5

«Палій-20»

6

КТН 20ТS

7

КС-ТГВ-25

8

Данко-25

9

МАЯК-18Р

10

RХ 26

АТЗТ «Маяк» (Україна, м. Зміїв. Харківська
обл.)
SІМЕ (Італія)

11

РКОТНЕRМ 20 ТLО

РROTHERM (Чехія)

12

РЕGАSUS F1 32

Ferroli (Італія)

13

НАВІТАТ 2 24SЕ

Hermann (Італія)

14

Сіаззіс S ЗО

Моrа (Чехія)

15

Novella 31 RАЇ

Веretta (Італія)

16

SUPRALINE К 28-8Е

Junkers (ВОSСН) (Німеччина)

17

АtmoУit VК ЇNT
254/1-5
LOGANO G 124-20
Logmatic 2107
ВАХІ SLIМ 2230І

Vaillant (Німеччина)

DTG 120-5 NEZ
Diematic

De Dietrich (Франція)

18
19
20

ПАТ «Барський машинобудівний завод»
(Україна, м. Бар. Вінницька обл.)
ЗАТ "Агротепломаш" (Україна, с. Березівка
Житомирська обл.)
ЗАТ "Машзавод” (Україна, м. Новгородівка
Донецька обл.)
ЗАТ «Термо» (Україна, м. Луганськ)
ТОВ «Фірма» Промгазтехнологія»(Україна, м.
Фастів. Київська обл.)
ВАТ «Котельний завод «КОЛВІЕНЕРГОМАШ»
(Україна, м. Чернігів)
"63 Івано-Франківський котельно-зварювальний
завод" (Україна, м. Івано-Франківськ"
ЗАО "Агроресурс" (Україна, м. Рівне)

Buderus (Німеччина)
ВАХІ SРА (Італія)
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Щоб визначити ступінь подібності цих моделей застосуємо кластерний
аналіз. Кластери сформуємо на основі технічних та економічних характеристик
моделей

котлів.

дендрограми.

У

табл.

Дендрограма

3

наведено

побудована

вихідні
з

дані

для

використанням

побудови

програмного

комплексу SPSS. SPSS - програмний комплекс для статистичного аналізу даних
та, відповідно, важливий інструмент досліджень маркетолога. Програмні
продукти SPSS дозволяють оперативно отримувати аналітичну інформацію,
наочно представляти результати у вигляді високоякісних таблиць і діаграм,
а також поширювати і впроваджувати отримані результати. Все це
дає можливість, знаходячи ключові факти, взаємозв'язку і тенденції,
своєчасно

приймати

оптимальні

рішення.

Програмний

комплекс

SPSS розвивається вже протягом 35 років. Сьогодні SPSS фактично є
стандартом представлення даних кількісних маркетингових досліджень.
Проведення навіть невеликих тестів за допомогою SPSS робить їх набагато
ефективніше, а в разі масштабних досліджень SPSS реалізує весь свій
потенціал. За допомогою SPSS можна:
- організувати планування і здійснення комплексної обробки результатів
проведених досліджень;
- обробити отриману інформацію з використанням сучасних потужних
статистичних методів (частотний, дискримінантний, регресійний, кластерний,
факторний аналізи);
- еффектно і доступно презентувати статистичну інформацію.
Навички роботи з SPSS застосовуються для того, щоб: визначити мотиви
покупців, ступінь їх взаємозв'язку і впливу на купівельну поведінку; оцінити і
спрогнозувати поведінку споживачів; визначити відмінності між сегментами
споживачів;

оцінити і спрогнозувати попит на товар;

конкурентів і точність позиціонування продукції компанії [6].
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оцінити позиції

Таблиця 3

19
20

Ціна. гри.

18

Сервісна
підтримка

17

Строк служби,
років

16

Гарантія, міс.

15

ширина

14

висота

13

довжина

12

Маса, кг

7
8
9
10
11

Опалювальний
об’єм, кв. м.

6

Номінальна
витрата газу
мЗ/год

4
5

ККД.%

3

Габарити, мм

Потужність.
кВт

1
2

Серія/ модель

№з/п

Вихідні дані для побудови дендрограми

КС-ГВ-20
Житомир3 КС-Г-020
С
DANI
FОRТЕ D20
АОГВ-20С

20,0

90.0

3,00

210

125

540

880

400

24

15

0

3200

22,5

90.0

2,60

250

123

77

113

39

30

15

1

2593

20.0

88.0

2.40

240

49

540

1179

420

36

12

0

2650

20,0

92,0

2,00

240

112

600

840

380

36

14

0

2986

«Палій-20»

20,0

3,00

210

82

750

880

500

24

10

0

3100

КТН 20ТS
КС-ТГВ-25
Данко-25
МАЯК-18Р
RХ 26
РКОТНЕR
М 20 ТLО
РЕGАSUS
F1 32
НАВІТАТ
2 24SЕ
Сіаззіс S
ЗО
Novella 31
RАЇ
SUPRALI
NE К 288Е
АtmoУit
VК ЇNT
254/1-5
LOGANO
G 124-20
ВАХІ
SLIМ
2230І
DTG
Diematic

20,0

2,20

220

110

650

920

400

24

15

1

3123

2,76

250

128

705

865

465

36

15

1

3358

91.8

25,0

92,0
90.0

25,0

91.0

2,80

230

127

895

560

505

30

15

0

3562

18,0

90.0

2,00

216

120

580

880

380

24

15

1

3730

30,5

87,6

3,70

250

126

720

850

400

24

12

1

4120

17,0

90.0

1,90

240

90

675

880

510

24

10

1

4540

32,0

92,3

3,50

320

165

615

850

500

12

10

1

5014

23,7

90.0

2,70

220

35

800

610

480

24

10

1

5918

26,0

90.0

3,00

250

110

600

880

420

12

12

1

6302

31,0

90,1

3,50

240

118

648

550

600

24

15

1

7324

33,0

92,5

3,20

280

114

410

680

660

24

15

1

7558

25,0

92,0

3,00

300

65

550

1020

510

18

12

1

8656

20,0

90.0

2,80

250

127

768

1011

600

24

15

1

9308

22,1

90.0

3,00

220

155

650

850

600

18

15

1

9854

24,0

92,0

3,00

340
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750

850

600

24

15

1

11120
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Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)
Rescaled Distance Cluster Combine
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Рис. 1. Дендрограма результатів кластерного аналізу
Для того, щоб отримати точніші дані про фактичних конкурентів
підприємства, такий аналіз доцільно проводити за всіма товарними групами
асортименту підприємства.
Географічні межі ринку певної товарної групи визначаються шляхом
встановлення мінімальної території, за межами якої, з погляду споживача,
придбання товарів, що належать до групи взаємозамінних товарів, є
неможливим або недоцільним. При цьому, зокрема, повинні враховуватися такі
критерії: фізичні і технічні характеристики товару; технологічні зв´язки між
виробниками і споживачами; можливості щодо технічного, гарантійного,
абонентського

обслуговування;

співвідношення

цін,

зокрема

рівень

співвідношення цін на певні товари в межах цього ринку, прийнятний для
виробників або споживачів; можливості по переміщенню попиту на товар між
територіями, які входять в один географічний ринок, а саме можливості
збереження рівня якості і споживчих властивостей товару при транспортуванні;
рівень транспортних витрат, включаючи особливості транспортування товару.
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Крім того, істотними чинниками, що визначають географічні межі, є:
наявність

торговельних,

складських

приміщень,

навантажувально-розвантажувальних

робіт,

зручностей

можливостей

виконання
виконання

передпродажної підготовки; наявність знаків для товарів і послуг; наявність на
відповідній території бар´єрів на вивіз або ввезення товару, а саме:
адміністративних бар´єрів; економічних і організаційних обмежень; впливів
вертикальної чи горизонтальної інтеграції; бар´єрів, пов´язаних з ефектом
масштабу виробництва; бар´єрів, що базуються на абсолютному переважанні
рівня витрат; бар´єрів, пов´язаних з розмірами капітальних витрат або обсягів
інвестицій, необхідних для вступу на певний товарний ринок; обмежень з боку
попиту; екологічних обмежень; бар´єрів, що перешкоджають вільному виходу з
ринку і т. ін.; місце-розташування специфічних груп споживачів; рівень цін на
певні товари на суміжних територіях, можливість переміщення пропозиції
товару між цими територіями [5].
Усі

перераховані

виробники

товарів-аналогів

є

конкурентами

у

географічних межах ринку для ПАТ «Барський машзавод», оскільки мають
представництва на ринку збуту продукції заводу.
Для остаточного визначення ринку, встановлюємо також часові межі.
Зазвичай береться 1 рік. В деяких випадках, для перної групи товарів
підвищеного попиту з коротким виробничим циклом, або ринків товарів з
сезонним чи кон’юнктурним коливанням цін, часові межі можуть мати і
набагато менший проміжок часу. Проте в нашому випадку вони становитимуть
1 рік.
Під час дослідження конкурентного середовища варто визначати не тільки
фактичних конкурентів, а й потенційних. Потенційними конкурентами є: поперше, підприємства, що давно існують, які розширюють асортимент або
застосовують нову технологію, займаються вдосконалюванням продукту для
того, щоб краще задовольняти потреби покупців і в результаті стати прямими
конкурентами; по-друге, нові фірми, що тільки вступають у конкурентну
боротьбу [5].
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Враховуючи вищевказане, можна запропонувати

алгоритм визначення

ринкових меж продукції машинобудування, який наведено на рис.2.
1. Встановлення
товарних меж ринку

Формування групи
подібних товарів

Кластерний аналіз
Використання КВЕД
Дослідження реакції
покупців на підвищення
цін

2. Встановлення
географічних меж
ринку

3. Встановлення
часових меж ринку

4. Визначення
потенційних
конкурентів

Встановлення
території
Сервісне
обслуговування

Рівень цін на
суміжних територіях

Можливості
транспортування

Рівень транспортних
витрат

Рис.2. Алгоритм визначення ринкових меж продукції
машинобудування
Висновки.

Проаналізувавши

підходи

до

визначення

товарних

та

географічних меж ринку було розроблено алгоритм визначення конкурентів
підприємства на прикладі ПАТ «Барський машзавод». Даний алгоритм
доцільно застосовувати в процесі дослідження конкурентного середовища
підприємства. Використання кластерного аналізу дає змогу створити групу
товарів-аналогів, що в свою чергу, дає змогу визначити фактичних конкурентів
підприємства. Це є особливо актуальним для виробників складнотехнічної
продукції, зокрема в галузі машинобудування. Визначення товарів-конкурентів
зі сторони техніко-економічних характеристик котлів зображено на прикладі
моделей побутових газових котлів.
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К.В. Мала
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ
КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Основним чинником забезпечення конкурентоспроможності промислових
підприємств стає ефективна система маркетингових комунікацій, яка
характеризується

широким

інструментів. В статті

застосуванням

висвітлено питання
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різних

комунікаційних

вдосконалення системи

маркетингових комунікацій на промисловому підприємстві. Проаналізовано
існуючу комунікаційну політику ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат»
та запропоновано комплекс заходів щодо підвищення її ефективності.
Ключові слова: маркетингові комунікації, комунікаційна політика, комплекс
маркетингових комунікацій, промисловий маркетинг, В2В.
Індустріальне суспільство змінюється на інформаційне, але блага, створені
в результаті промислового виробництва, продовжують підтримувати весь світ,
тому на сьогодні виробничо-переробні підприємства у своїй роботі потребують
якісного управління інформативним та

комунікаційним

маркетинговим

середовищем.
Інформаційне середовище повинно включати в себе активну складову
комунікації (формування, обробка, одержання та передавання інформації) та
пасивну можливість зберігання інформації. Зменшення рівня достовірності та
актуальності інформації в процесі комунікацій та з часом може бути
компенсовано можливістю постійного оновлення інформації в банку даних і
знань, а також за допомогою процедур уточнення та нагадування інформації
[5].
Побудова оптимального комунікаційного середовища повинна бути
націлена на створення віртуального простору, набуття відповідних знань із
опрацювання замовлень в мережі створення локальних віртуальних мереж,
застосування інформаційних технологій, тощо. Такі заходи дозволять уникнути
дублювання управлінської інформації, виявити і усунути різні джерела
перешкод під час транзакцій, застосовувати системний підхід до управління
більш ефективно[5].
Виходячи з цього, особливого значення набуває вирішення проблем
просування товарів та послуг, що виробляються та надаються на вітчизняних
підприємствах олійно-жирової галузі, які не поступаються якості продукції та
послуг зарубіжних виробників, а в деяких випадках навіть перевершують її.
Однак тільки якість, а також її, як правило, більш низька ціна не гарантують
підприємству реалізації його товарів та послуг на ринку.
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Особливості

удосконалення

системи

маркетингових

комунікаційної

розглянуті багатьма іноземними науковцями, а саме: Ж. Ж. Ламбеном,
Ф. Котлером, Д. Аакером, О. Старостіною, Т. Примаком, А. Павленком,
А. Бойчуком, Дж., Барнетті, С. Моріарті та ін.
Що стосується вітчизняної літератури, то даній проблематиці присвячені
роботи

таких вітчизняних науковців, як: Т. Лук’янець, Л. Балабанова,

О. Шлапак, Т. Примак, О. Романенко, та інші.
Створюючи продукцію, або надаючи послугу, промисловому підприємству
в першу чергу, необхідно встановити взаємозв'язок із цільовими ринками,
забезпечити

діючу

комунікацію

зі споживачами, посередниками та

партнерами.
При

формуванні системи маркетингової

необхідно: визначити

цільову

аудиторію,

комунікації
з’ясувати

цілі

підприємству
комунікації,

створити звернення, вибрати канали комунікації, визначити бюджет, прийняти
рішення про можливість поєднання різних способів просування і окрім того
оцінити результати просування, тобто ефективність.
Особливо

актуальним дане питання є для промислових підприємств,

адже коло використовуваних ними засобів маркетингових комунікацій є
обмеженим; крім того більшість із них базуються на безпосередньому
спілкуванні із клієнтами та партнерами.
Вдосконалення системи маркетингових комунікаційної розглянемо на
прикладі ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат».
Перша виробнича лінія Вінницького олійножирового комбінату була
побудована ще в 1955 році. В 2013 році на території ВОЖК побудований і
введений в експлуатацію другий олійноекстракційний завод. В даний час
Публічне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат» є
одним з найбільших і найпотужніших підприємств з переробки олійних культур
і виробництва рослинних олій та жирів в Україні [6].
На сьогодні ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» входить до
промислової групи «Vioil».
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Пріоритетом діяльності ПАТ «Вінницький ОЖК» є випуск продукції, яка
конкурентоспроможна та відповідає сучасним вимогам якості та безпеки. ПАТ
«Вінницький ОЖК» виробляє широкий асортимент високоякісної продукції,
яка реалізується великій кількості споживачів. Асортимент продукції складає
понад 60 найменувань. Фасована продукція виробляється під торговою маркою
«Vioil» [6].
ПАТ «Вінницький ОЖК» щорічно підтверджує якість своєї продукції на
провідних українських та міжнародних дегустаційних конкурсах, неодноразово
являвся переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт,
послуг) «100 кращих товарів України» переможцем регіонального конкурсу
«Краща торгова марка Поділля». Продукція підприємства має чисельні
нагороди - золоті та срібні медалі, а також «Золоті зірки якості» [7].
Завданням маркетингових комунікацій на підприємстві є:
- формування позитивного іміджу підприємства;
- розширення ринків збуту власної продукції в усіх регіонах України;
- залучення партнерів із інших регіонів України;
- підвищення прибутковості підприємства.
Незважаючи на те, що підприємство має значні виробничі потужності та
перспективи, але як такого плану маркетингової діяльності на підприємстві
немає.
Проаналізувавши діяльність підприємства нами було визначено наступні
стратегічні цілі для ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат»:
1. розширення продажів на В2В ринках;
2. модернізація та введення інноваційних технологій на підприємстві;
3. залучення нових партнерів для співпраці на умовах давальницької
сировини.
Одночасно нами було сформовано і оперативні

цілі для

ПАТ

«Вінницький олійножировий комбінат», а саме:
1. підвищення рівня прибутковості за рахунок
продажів;
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збільшення обсягу

2. активізація співпраці із Київським, Черкаським та Одеським регіонами
на умовах давальницької сировини.
На основі вище перерахованих завдань та стратегічних цілей діяльності
підприємства, доцільно запропонувати напрямки

вдосконалення системи

маркетингових комунікацій, які повинні кореспондуватися і не суперечити їм.
Необхідність

вдосконалення

комунікаційної

політики

підприємства

пояснюється рядом причин: недостатньою інформованістю цільової аудиторії
про товари та послуги підприємства; підприємству не вдалося сформувати
імідж «лідера» у свідомості споживачів та партнерів; немає конкретного
маркетингового плану; не враховується те, що підприємство працює на
ринкові B2B.
Оперативними цілями підприємства є активізація співпраці з Київським,
Черкаським та Одеським регіонами, оскільки вони є найбільш перспективними
з огляду на концентрацію в них підприємств конкурентів та середню
врожайність, що можна прослідкувати на рис.1.

Рис.1 Концентрація підприємств олійно-жирової галузі в Україні [7]
Дослідження показали, що Вінницький олійножировий комбінат працює на
ринку В2В. Ринок В2В підприємство ділить на такі сегменти: миловарні
підприємства, харчова
кондитерських

виробів,

промисловість
підприємства

сіьськогосподарських тварин, та інші.
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хлібобулочних
по

і

виготовленню

борошняних
кормів

для

Основними клієнтами, які забезпечують підприємство сировиною для
переробки на давальницьких умовах та здійснюють реалізацію виробленої
продукції є: ТОВ "Ді енд Ай Еволюшн" м.Вінниця, ПП "Вектор-М" м.Вінниця,
ТОВ "Торговий дім "Олійно-жирова компанія" с.Вінницькі Хутори Вінницька
область, ТОВ "Агроінтер" м.Вінниця, ТОВ "Національна перевага" м.Вінниця,
ТОВ "Підволочиськ зерно" м.Київ. Ці підприємства забезпечують більше 10
відсотків загального обсягу постачання сировини та реалізації готової
продукції [6].
З метою підвищення ефективності заходів маркетингових комунікацій,
комунікаційні програми доцільно розробляти спеціально для кожного сегмента
ринкової ніші.
Нами було
ринку

B2B

розроблено комплекс маркетингових програм окремо для

і для партнерів на умовах давальницької сировини, оскільки

основна частина доходів підприємства формується саме за рахунок угод на
операціях з давальницькою сировиною.
В промисловому маркетингу головним інструментом

комунікації є

особисті продажі, але нами було запропоновано більш ширший перелік
інструментів маркетигових комунікацій.
Для

залучення

партнерів

на

умовах

давальницької

сировини

із

перспективних для нас регіонів нами було запропоновано використовувати
наступні засоби комунікацій: прямий продаж та стимулювання збуту.
Ми пропонуємо використання наступних заходів:
- розробка стандартів обслуговування партнерів по телефону та при
здійсненні особистого продажу;
- у відповідних регіонах будуть працювати агенти, основна мета роботи
яких, налагодення звязків з новими партнерами та підтримка уже існуючих.
- при

підготовці агентів

необхідно

використовувати

тренінги з

професійного ведення переговорів;
- удосконалення web-сайту який дозволив би менеджерам здійснювати
інтерактивну

взаємодію

з

партнерами: можливість отримати прайс-лист
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компанії з останніми змінами; оформити заявку;

отримати

професійну

консультацію менеджера, або навіть керівника підрозділу
- розробка програми лояльності, яка покликана утримати постійних
партнерів, шляхом надання їм додаткових

послуг, створення системи

знижок та відстрочок платежу.
Для ринку В2В нами було запропоновано використання таких синтетичних
інструментів системи маркетингових комунікацій як: рекламна кампанія та
участь у виставках та ярмарках.
Основна мета рекламної кампанії – проінформувати та нагадати
потенційним споживачам, партнерам та посередникам про підприємство його
продукцію та послуги. Також, ще одним, не менш важливим. завданням
рекламної кампанії є підвищення рівня

пізнаваності підприємства серед

цільової аудиторії на конкурентному ринку. Масовість реклами на радіо,
зовнішня реклама (біл-борди) та розміщення реклами в друкованих виданнях
буде створювати синергетичний ефект рекламування.
Участь у спеціалізованих виставках та ярмарках міста Вінниці, Києва,
Черкас та Одеси дасть змогу детально ознайомити потенційних покупців,
партнерів та посередників з продукцією та послугами ПАТ «Вінницький
ОЖК», укласти попередні домовленості та проаналізувати роботу конкурентів.
Однією із основних цілей удосконалення комунікаційної діяльності
підприємства, які були нами сформовані було підвищення позитивного іміджу
підприємства, яке ми зможемо досягти використовуючи інструменти PR, а
саме: спонсорські програми, прес-конференції, та благодійні акції.
Отже, реалізація

запропонованих

стратегії інтегральної
покращення
інструментів

реклами,

маркетингових

політики маркетингових
стимулювання збуту,

заходів

комунікацій

в

рамках
стосовно

персонального продажу,

PR та інших аспектів організації комунікаційної діяльності

підприємства призведе до підвищення рівня інформованості та пізнаваності,
цільової аудиторії про товари та послуги ПАТ «Вінницького олійножирового
комбінату» серед цільової аудиторії, сформує позитивний імідж підприємства,
розширить ринки збуту власної продукції в регіонах України, залучить
139

споживачів, партнерів та посередників із інших регіонів України, і як результат
призведе

до

підвищення

рівня

прибутковості

на

ПАТ

«Вінницький

олійножировий комбінат». Перелічені заходи впливатимуть на діяльність
підприємства як в довгостроковому, так і в короткостроковому періодах.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕЙНЕРНИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ
В статті досліджено особливості використання контейнерних перевезень
вантажів. Розглядається значення та доцільність контейнерних перевезень, їх
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переваги та недоліки. Також розглянуто загальний попит на контейнерні
перевезення на світовому ринку. Проаналізована ситуація та проблеми
контейнерних перевезень в Україні.
Ключові

слова:

контейнер,

контейнерні

перевезення,

вантаж,

контейнеризація.
На сьогоднішній день актуальною проблемою є дослідження особливостей
використання

контейнерних

перевезень

вантажів.

Адже

контейнерні

перевезення є одними з найбільш безпечних перевезень вантажів, а завдяки
високій кількості пропозицій ще й найбільш дешевими на ринку. Такий вид
перевезень дозволяє доставити необхідний вантаж, багаж і навіть цінні речі в
будь-яку, навіть саму віддалену точку нашої планети. Вантажовідправник і
одержувач в такому випадку можуть бути повністю впевнені в безпроблемному
проходженні вантажем всієї довжини маршруту.
Метою статті є дослідження особливостей використання контейнерних
перевезень вантажів.
Питанням

контейнерних

перевезень

вантажів

присвячено

роботи

вітчизняних та зарубіжних вчених таких, як М.О. Горяїнов, М.В. Домашенко,
Л.А. Коган, О.А. Малахова, В.П. Корнієнко, М.М. Андрієнко, М.Д. Ситник,
А.В. Вельможин та ін.
В

сучасному

світі

контейнерні

вантажоперевезення

являються

універсальним видом вантажних перевезень на будь-які відстані, які призначені
для

переміщення

великих

обсягів

вантажів.

Вантажним

контейнером

називається одиниця транспортного обладнання багаторазового використання,
що призначена для розміщення в ній вантажу [4].
Варто відзначити, що першим хто винайшов контейнерні перевезення був
американець Малкольм Маклін (Malcolm McLean). Наприкінці 30-х років ХХ
століття йому прийшла ідея створити транспортну одиницю, за допомогою якої
можна перевозити вантаж автомобільним і морським видом транспорту без
перевантаження [8].
Всі контейнери в незалежності від того, що в них перевозять, мають
стандарти за такими критеріями: габарити, маса брутто, конструкція
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приєднувальних пристроїв до рухомого складу, приєднувальні розміри,
захватні механізми до машин для навантаження і розвантаження.
Найчастіше використовують контейнери вантажопідйомністю 3 та 5 тонн,
а також 20- і 40-футові контейнери. Важкі і необ'ємні вантажі перевозять у 20футових контейнерах. А для перевезення легких, але об'ємних вантажів
використовують 40-футові High Cube контейнери. Також, як і у всіх
транспортних засобів, у контейнерів може бути 3 способи завантаження:
верхній, задній і бічний [6].
Універсальні контейнери використовуються для перевезення тарноштучного вантажу, промислових і продовольчих товарів для фізичних і
юридичних осіб. В універсальних контейнерах можуть перевозиться як рідкі
вантажі в дрібній розфасовці (місткістю до 1 літра), а також в бочках, бідонах
тощо. Дозволяється перевезення деяких швидкопсувних та небезпечних
вантажів.

Спеціальні

вантажовідправникам

та
або

спеціалізовані

контейнери,

вантажоодержувачам,

які

належать

використовуються

для

перевезення окремих видів вантажу, котрі вимагають дотримання особливих
умов при транспортуванні. Зокрема, до спеціалізованих великотоннажних
контейнерів відносяться рефрижераторні (ізотермічні) контейнери, танкиконтейнери (контейнери-цистерни), хопери-контейнери [2].
У сучасному світі основною тенденцією в розвитку вітчизняного та
світового транспорту є швидкий ріст контейнерних перевезень, які в
максимальній мірі відповідають вимогам ринкової економіки. Контейнерні
перевезення стають невід’ємною частиною товаросупровідної розподільчоскладської системи, що забезпечує безперебійну доставку різної продукції в
торгову мережу, а також вантажів виробничо-технічного призначення в галузь
промислового

виробництва.

Таким

чином

досягається

високий

позатранспортний ефект від підвищення збереження вантажів, значно
прискорюється

їх

доставка,

підвищується

конкурентоспроможність

та

екологічність транспортної продукції [7]. Розглянемо переваги та недоліки
контейнерних перевезень вантажів наведених в (табл.1)
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Таблиця 1
Переваги та недоліки контейнерних перевезень вантажів [1]
Переваги контейнерних перевезень
1) висока продуктивність машин і механізмів
при навантаженні й розвантаженні вантажів;
2) комплексна механізація навантажувальнорозвантажувальних робіт;
3) мінімальний простій транспортних засобів
під вантажними операціями;
4) гарне збереження вантажів, що
транспортуються (від погодних умов і
розкрадань);
5) скорочення витрат на транспортну тару;
6) низька собівартість транспортування й
переробки вантажів;
7) невеликі трудовитрати на
навантажувально-розвантажувальні роботи.

Недоліки контейнерних перевезень
1) висока вартість контейнерів;
2) мале статичне навантаження транспортних
засобів (менше на 15-20 %);
3) необхідність повернення порожніх
контейнерів або пошуку вантажів для їхнього
завантаження;
4) необхідність у потужних дорогих
перевантажувальних комплексах;
5) складна система обліку руху й
експлуатації контейнерів;
6) ускладнення системи організації
перевезень.

Перевезення контейнерів здійснюються згідно з:
- в межах території України – Правилами перевезення вантажів в
універсальних контейнерах та Правилами перевезення вантажів у спеціальних
та спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів;
- в міжнародному сполученні – пунктом 15 розділу III Правил перевезень
вантажів (додаток 1 до СМГС).
Варто відмітити, за останні роки світовий ринок контейнерних перевезень
продемонстрував стійку тенденцію до зростання (рис. 1).

Рис. 1. Загальний попит на контейнерні перевезення на світовому
ринку [3]
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Така динаміка пов’язана безпосередньо зі зростанням світової економіки,
винесенням виробництва із країн з розвиненою економікою до країн третього
світу, кластеризацією виробництва, широкою кооперацією продавців з метою
скорочення транспортних витрат, можливістю здійснення покупок по всьому
світу завдяки мережі Internet та зручністю тари, зростанням індивідуальних
потреб людей в перевезеннях [5].
Слід зазначити, що в основі контейнеризації, передусім є підвищення рівня
інтеграції, глобалізація перевезень, використання інноваційних технологій і
підвищення рівня інформатизації.
Сьогодні контейнерні перевезення в світі розвиваються темпами 10 – 12%
на рік. Рівень контейнеризації сухих вантажів в світі за деякими оцінками сягає
50 – 60%. В той же час навантаження вантажів в контейнерах складає близько
1,5% від загального навантаження по мережі залізниць, що говорить про значні
резерви розвитку цього виду сполучень [4].
За І квартал 2014 року залізниці України в складі контейнерних та
комбінованих поїздів перевезли у всіх видах сполучень (імпорт, експорт,
транзит та внутрішні перевезення) 19512 контейнерів (в ДФЕ – 20-футовому
еквіваленті), що на 1,53% більше, ніж у 2013 році, коли було перевезено 19218
контейнерів. Найбільше перевезено за маршрутом Нікополь – Іллічівськ –
Нікополь – 3940 контейнерів, 3580 контейнерів – поїздом, що курсує за
маршрутом Словаччина (Кошице) – Росія (Перспектива), 3492 – поїздом
Румунія – Росія (Москва) – Румунія. Наразі територією України організовано та
курсує

14

контейнерних

поїздів.

Перевезення

контейнерів

у

складі

контейнерних поїздів становлять 40% від загального обсягу перевезених
контейнерів територією України [9].
В 2015 році частка контейнерів, що перевозяться залізничним транспортом
в Україні зросла до 35%, а по завезенню та вивезенню з портів до 45%.
При цьому в країні прослідковуються наступні основні проблеми ринку
контейнерних перевезень:
- недостатня кількість досвідчених експедиторів та контейнерних
операторів;
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- диспропорції в потужності портових перевантажувальних комплексів та
пропускної спроможності прилеглих транспортних ліній;
- нестача залізничного рухомого складу для перевезення контейнерів –
фітингових платформ;
- низька якість автомобільних доріг та їх непристосованість за своїми
технічними характеристиками для перевезення великотоннажних контейнерів;
- невикористання можливостей перевезення контейнерів по внутрішніх
водних шляхах;
- високий рівень портових зборів (кількість портових зборів є рекордною –
13, в той час як у більшості країн їх кількість не перевищує 8);
- складні та довготривалі митні процедури;
- фактична відсутність єдиної інформаційної системи контролю та
прогнозування переміщення контейнерів;
- недостатня кількість та нераціональне оснащення контейнерних
терміналів всередині країни;
- нерозвинута логістика контейнерних перевезень та низький рівень
транспортного сервісу [3].
Для ефективності та розвитку контейнерних перевезень потрібно
впроваджувати заходи щодо удосконалення роботи по цілому ряду напрямків.
Необхідно створювати більш сприятливий соціальний клімат, удосконалювати
систему інформаційного забезпечення, підвищувати рівень транспортного
сервісу, впроваджувати в життя політику відкритості та гнучкості по
відношенню до клієнтів. Це стосується як тарифної політики, так і питання
організації перевезень та всебічної інформаційної підтримки відправника в
режимі реального часу.
Таким чином, на підставі викладеного вище можна зробити висновки, що
перевезення вантажу з використанням контейнерів користується на ринку
великим попитом та популярністю, і причиною цього є зручність та
універсальність даної тари. Контейнерні перевезення не тільки забезпечують
швидкість проведення вантажно-розвантажувальних робіт, а й забезпечують
високий ступінь захищеності товарів від природних факторів, механічних
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пошкоджень

під

час

зберігання

і

транспортування

та

розкрадань.

Контейнеризація – це майбутнє транспортного комплексу. Відсутність в
транспортному комплексі сформованого єдиного шляху розвитку контейнерних
перевезень і неоднорідність розвитку транспортних комплексів веде до
ускладнення організації вантажних перевезень.
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В умовах ринкової трансформації української економіки, діяльність
суб’єкта господарювання вимагає використання нових технологічних рішень,
організаційних змін, які створять базис для відповідності внутрішніх
можливостей

підприємства

актуальним

національного

та

ринків.

світового

змінам

Успішна

інноваційної

діяльність

сфери

промислового

підприємства на світовому ринку в період зростання глобалізаційних змін
кон’юнктури залежить від комплексу факторів, але перш за все базисним
вектором, що визначає розвиток підприємства в системі «товар –інновація –
світовий ринок» є інноваційно - маркетинговий потенціал, формування якого є
досить складним та суперечливим питанням. Отже, необхідно окреслити роль
інноваційно - маркетингового потенціалу (ІМП) у формуванні умов для
підвищення екоспортоспроможності підприємства.
Проблема

формування

інноваційно

-

маркетингового

потенціалу

промислового підприємства в наукових дослідженнях вітчизняних вчених
розглядається лише з аспекту маркетингу інновацій такими дослідниками як:
А.М. Годін, В.І. Захарченко, Н.С.Ілляшенко, С.М.Ілляшенко, Ю.В. Каракай,
В.Я.

Кардаш,

О.П.

Костіна,

Р.Г.Купер,

Ю.А.Родіонова,

А.Б.Тітов,

Ю.С. Шипуліна. Дані автори в своїх дослідженнях розкривають необхідність
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використання маркетингу на всіх етапах інноваційного процесу, але при цьому
не приділяється значної уваги складовій, з якої починається старт процесу
створення інноваційного продукту. Отже, питання щодо ролі формування ІМП
та вплив його реалізації на діяльність промислового підприємства на світовому
ринку залишається відкритим.
Метою статті є визначення ролі формування та розвитку інноваційно маркетингового потенціалу підприємства для зростання експортоспроможності
інноваційної продукції та підвищення його конкурентоспроможності на
світовому ринку в умовах глобалізаційних процесів.
Ключова роль інноваційно - маркетингового фактора в процесі
економічного росту більшості країн світу реалізується на сучасному етапі через
систему державних технологічних пріоритетів. Доля технологічних інновацій в
об’ємі ВВП розвинутих країн складає від 70 до 90%. В той же час сфера впливу
наукоємних технологій обмежується не тільки економічною системою, зокрема,
такими її важливими характеристиками, як ВВП, об’єми промислового
виробництва, зайнятість, продуктивність праці персоналу і технологічного
обладнання,

але

й

системного

управління

інноваційними

процесами,

безпосередньо на промислових підприємствах з використанням досвіду
міжнародного

маркетингу.

Аналіз

роботи

промислових

підприємств

старопромислових регіонів України показує, що сьогодні зберігається тенденція падіння інноваційної активності виробничої сфери [1, c.144]. Для того,
щоб інноваційно - маркетинговий розвиток промислового виробництва із
декларації та намірів перевести в реальність, потрібно впровадити більш
раціональну модель. Світовий досвід вказує принаймні на дві інноваційні
моделі, які вдало реалізуються в розвинених країнах. Свого часу Франція
вибрала так звану модель «100 провідних технологій». Японія, Фінляндія теж
розвиваються за подібною моделлю. А США, наприклад, зосередили увагу на
розвитку однієї («військової») галузі, а отримані тут технологічні розробки
поширюють на інші галузі економіки. Це, зрештою, забезпечило їм світове
технологічне лідерство майже у всіх сферах. Аналіз роботи промислових
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підприємств старопромислових регіонів України показав, що вітчизняні
підприємства в більшості своїй продовжують використовувати інженерну
(індустріальну) модель розвитку виробництва, в той же час як в розвинутих
країнах вже здійснений перехід до інноваційно – маркетингово - інвестиційної
моделі. Розвинуті країни знаходяться на етапі постіндустріального розвитку, в
окремих галузях на етапі технотронного розвитку, тому що індустріальна
модель розвитку промислового виробництва вичерпала свої можливості і
окреслила межі підвищення ефективності та конкурентоспроможності на
світових ринках. В теперішній час особливо актуальними стають проблеми
формування

конкурентоспроможності

галузей

промислового

комплексу

України, питання пов'язані з управлінням конкурентоспроможністю окремих
машинобудівних підприємств в рамках здійснення експорту та їхньої продукції
сучасних

світових

ринках,

маркетингових

підходів,

а

забезпечення

конкурентних

на

визначенням

також

основних

переваг

з

основних
методів

інноваційно-

та

інструментів

урахуванням

особливості

господарювання в країнах далекого зарубіжжя.
Конкурентоспроможність
світовому

ринку

залежить

продукції
від

промислового

декількох

складових:

підприємства
по-перше,

на

рівня

інноваційних рішень, які необхідні та сприймаються споживачами; переваг від
використання інноваційного продукту; конкурентної ціни; правильно обраної
системи маркетингового просування продукції (тобто враховуючи особливості
ринку тієї країни, на який виходить підприємство з інноваційним продуктом).
Забезпечити ефективну реалізацію даних етапів складових можливо лише через
побудову системи інноваційно-маркетингового потенціалу на підприємстві,
який в свою чергу допоможе не тільки прослідкувати на всіх етапах
інноваційного процесу необхідність та значимість певних вагомих індикаторів
чи параметрів (наприклад, екологічності), але і створить умови для підтримки
рівня конкурентоспроможності продукції починаючи з виводу товару на
світовий ринок. Інноваційно-маркетинговий потенціал в умовах промислових
підприємств є невід’ємною частиною загального потенціалу і представляє
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сукупність

інтеграційно-ринкових

можливостей

підприємства,

а

також

здатність за допомогою маркетингового потенціалу забезпечувати ефективність
використання інноваційних та маркетингових ресурсів. Важливим при
реалізації

інноваційно-маркетингового

потенціалу

(наприклад, будівниче

підприємство) є перш за все співвідношення його в системі «інноваціямаркетинг-ринок».
Результатом

реалізації

інноваційно-маркетингового

потенціалу

підприємства є конкурентоспроможній інноваційний продукт. В галузі
будівництва в Україні є попит на інновації, та зі зростанням конкуренції на
ринках будівничої продукції він буде збільшуватися. В теперішній час тільки
великі холдинги можуть впроваджувати інновації на всіх ланках ланцюгу
«фундаментальні розробки – базові технології – розробка» з метою
конкурування на світовому ринку. В табл. 1 зображено кількість інноваційноактивних підприємств промислового комплексу України. За даними таблиці 1
спостерігається загальна тенденція зменшення кількості інноваційно-активних
підприємств в Запорізькій, Миколаївській, Львівській, Вінницькій областях.
Таблиця 1
Кількість інноваційно-активних підприємств промислового
комплексу регіонів України
Регіони
Україна
Запорізька обл..
Миколаївська
Львівська обл..
Одеська обл..
Вінницька обл..
м. Київ

2005р.
1705
59
65
97
19
109
98

2010р.
1193
37
31
44
49
77
213

2011р.
1118
32
27
62
54
61
171

2012р.
1472
43
26
127
46
82
180

2013р.
1397
36
55
101
49
83
155

2014р.
1411
31
63
106
58
80
136

2015р.
1462
22
71
102
62
86
119

При цьому лідером по збільшенню кількості інноваційно-активних
підприємств ( з 19 до 62 у 2005 та 2015 роках відповідно) є Одеська область.
Якщо розглядати основні показники інноваційно-маркетингового процесу
на промислових підприємствах Вінницької області, то можна зробити висновок,
що спостерігається негативна тенденція зниження основних показників
(табл.2).
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Так, наприклад, зменшилася не тільки загальна кількість впровадження
інновацій, але й майже втричі кількість маловідходних та безвідходних
інноваційних процесів, в 10 разів скоротилися витрати на маркетингові заходи
та витрати на придбання нових технологій, що свідчить про доволі складну
ситуацію на підприємствах та вимагає конструктивних рішень для вирішення
даної проблеми не тільки на регіональному рівні, але і на рівні безпосередньо
підприємств. Зміни необхідно починати з коригування внутрішніх бізнеспроцесів, а саме нарощування інноваційно-маркетингового потенціалу, що
стане передумовою для успішного виходу на зовнішні ринки.
Одним із показників, що характеризує успіх продукції на зовнішньому
ринку є обсяг експортованої продукції в вартісному вираженні.
Так, ТОВ ФІРМА «ЕНЕРГІЯ» ЛТД має високі показники експорту
продукції в Російську федерацію (12% від всього виробництва фірми). Але при
цьому вона не співпрацює з іншими країнами, які межують з Україною, що
свідчить про недостатній рівень конкурентоспроможності продукції на ринках
цих країн.
Зміни в інноваційній системі підприємств необхідно починати з
коригування внутрішніх бізнес-процесів, а саме нарощування інноваційномаркетингового потенціалу, що стане передумовою для успішного виходу на
зовнішні ринки.
В процесі реалізації ІМП повинна перш за все діяти функція
превентивності, тобто передбачення властивостей інноваційного продукту, що
будуть необхідні в тій чи інший країні .
Таблиця 2
Показники інноваційно-маркетингового процесу на промислових
підприємствах Вінницької області
Найменування показників
1.Кількість промислових
підприємств, що впроваджують
інновації, в тому числі
1.1.впроваджують нові технології, в
тому числі
Маловідходні, енергозберігаючі та
безвідходні

2005р.
88

2010р.
61

2011р.
54

2012р.
73

2013р.
75

2014р.
69

2015р.
76

58

37

34

36

37

28

24

39

11

18

21

29

17

13
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Продовження табл. 2
Найменування показників
1.2.освоювали виробництво нових
видів інноваційної продукції
Нових видів техніки промислового
напрямку
1.3.Впроваджували інновації
підприємства будівельної галузі
2.Частка промислових підприємств,
що впроваджували інновації в
загальній кількості промислового
комплексу, %
3.Обсяг реалізованої інноваційної
продукції (млн. грн.), в тому числі
3.1.принципово нової продукції
3.2.поставленно інноваційної
продукції на експорт
3.3.частка інноваційної продукції
промислового комплексу регіону в
загальній кількості поставленої на
експорт Україною, %
4.Загальний обсяг інноваційних
витрат у промисловому комплексі
(млн. грн.), в тому числі за напрямами
4.1.НДР(дослідження, розробки,
сертифікати)
4.2.придбання нових технологій
4.3.придбання машин, обладнання,
установок інших засобів та капітальні
витрати, пов’язані з впровадженням
інновацій
4.4.маркетинг(комунікація, реклама,
інноваційні інструменти маркетингу)
4.5. інші
5.Загальний обсяг інноваційних
витрат у промислових підприємствах
будівельної галузі(млн. грн.), в тому
числі за напрямами:
5.1.НДР(дослідження, розробки,
сертифікати)
5.2. придбання нових технологій
5.3. придбання машин, обладнання,
установок інших засобів та капітальні
витрати, пов’язані з впровадженням
інновацій
5.4. маркетинг(комунікація, реклама,
інноваційні інструменти маркетингу)
5.5.інші

2005р.
46

2010р.
39

2011р.
31

2012р.
34

2013р.
43

2014р.
37

2015р.
35

24

19

12

11

15

13

12

14

11

7

9

7

5

6

4,6

2,7

2,2

1,8

2,1

1,9

1,6

5923,5

4935,5

5206,2

5601,4

7411,9

7399,1

3651,8

516,6
1679,8

3070,4
3223,4

3889,3
3389,3

2998,1
2998,1

4356,7
4356,7

3583,2
3583,2

3280,6
3280,6

28,6

19,3

16,8

18,4

16,1

11,6

10,9

2984,6

1690,7

869,1

1890,6

2740,4

798,1

786,1

384,6

406,3

122,3

108,7

161,0

103,4

236,6

818,9
906,5

491,6
696,3

101.3
591,7

411,7
1104,4

290,4
2239,5

36,5
615,4

14,6
477,0

240,1

58,1

40,3

80,4

27,3

21,8

19,9

634,5
1044,6

38,4
422,7

13,5
304,2

185,4
472,7

22,2
685,1

21,0
199,5

58,0
196,5

109,4

89,9

60,4

99,9

112,8

81,3

64,3

296,3
502,1

70,6
201,3

68,4
112,4

90,6
169,1

90,8
408,9

39,9
64,3

28,4
71,3

89,1

21,4

23,0

29,5

24,6

8,3

9,3

47,7

39,5

40,0

83,6

48,0

5,7

23,2
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Процес виводу інноваційного продукту на світовий ринок можна
представити у вигляді наступних етапів:
1) дослідження особливостей ринку країни (чи групи країн) на які буде
орієнтовано інноваційний продукт;
2) діагностика можливостей підприємства на національному та світовому
ринках;
3) скоординована діяльність виробництва з відділом маркетингу в процесі
розробки властивостей та необхідних параметрів інноваційного продукту. Фахівці
з маркетингу повинні донести до конструкторів, інженерів яким споживач хоче
бачити новий продукт. При розробці напрямів НДДКР на підприємстві слід також
враховувати переваги споживачів щодо характеристик нової продукції. Тому
однією з умов ефективної реалізації інноваційно- маркетингового потенціалу є
наявність системи маркетингу та збуту, що здійснює зв'язок зі споживачами з
метою постійного виявлення нових вимог споживачів, що пред'являються до
характеристик і якості вироблених товарів і послуг).
4) тестування інноваційного продукту на визначених ринках;
5) визначення ціни (важливим є аспект урахування цінностей додаткових
параметрів, таких як екологічність, маловідходність) Підприємству, що
здійснює розробку інноваційної продукції необхідно враховувати конкуренцію,
яка може виникнути з місцевими підприємствами в обраній країні (країнах)
аналогічного профілю по витратам, коли вартість інноваційного продукту буде
перевищувати очікування споживача, в той час коли на локальному (місцевому)
ринку є аналогічне обладнання за значно нижчою ціною .
6) виведення інноваційного продукту на ринок
7) отримання зворотного зв’язку щодо переваг/недоліків функціонування
виробу
На рис. 1. зображено структурно – логічну схему впливу правильної
реалізації

інноваційно-маркетингового

потенціалу

підприємства

на

конкурентоспроможність промислового підприємства. За даними рис. 1 можна
побачити, що використання інноваційних та маркетингових рішень в комплексі
на всіх етапах інноваційного процесу вже на початкових стадіях передбачає
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високий рівень експортоспроможності підприємства, яка в свою чергу складає
основу конкурентоспроможності підприємства на світовому ринку.

Рис. 1. Вплив інноваційно-маркетингового потенціалу підприємства на
конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому ринку
Нововведення неминучі і мають бути вчасно сприйняті організацією,
промисловим підприємством. Керівники підприємств виходять з того, що
нововведення в умовах світових ринків пов’язані з ризиком, але відмова від них
– ще більш ризикова. Визначенню факторів успішності і невдач нововведень в
умовах світового ринку присвячено чимало досліджень в Європі, США, Японії,
висновки яких дають схожі результати. Перш за все зазначається висока
«смертність» нових ідей. Зі ста ідей у розробку береться 26,6% до стадії
випробувань

доходить

12,4%,

введеними

і

комерційно-маркетингово

успішними виявляються 9,4% [4, c.132]. За даними М.А.Йохни, В.В. Стадник
для успіху одного нововведення продукувати потрібно 18 нових ідей [5, c.138].
Спроможність промислових підприємств створювати і маркетингово
комерціалізувати нововведення залежать першочергово від її сприятливості до
новацій. Існує дві групи факторів, які визначають можливість введення новацій
з використанням механізмів промислового маркетингу з розрахунком рівня
інноваційно-маркетингового потенціалу на світові ринки, - зовнішні та
внутрішні. Зовнішні фактори: конкуренція, стійкий попит на нововведення,
виробничо-технічні

визначають

рівень
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залежності

підприємства

від

зовнішнього середовища. Серед внутрішніх факторів можна виділити кілька
найважливіших (рис.2).
Крім розглянутих факторів, на рівень сприйнятливості промислових
підприємств до нововведень впливає і характер нововведення власності
технології чи продукту, які розглядаються як набір певних властивостей, що
дадуть переваги користувачам, набір вигод, які одержить підприємство, як
користувач нововведення.
Таким чином, на рівень сприйнятливості нововведень мають вплив як
характер нововведень, рівень його радикальності, життєвий цикл, рівень
економічного потенціалу, в тому числі важливої складової – інноваційномаркетингового потенціалу, так і параметри підприємства, яке здійснює
інновацію в умовах світових ринків.

Рис.2. Внутрішні фактори сприяння інноваціям в умовах промислових
підприємств
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Таким чином, оскільки на сьогодні успіх промислового підприємства на
світовому ринку залежить від комплексу складових як конкурентоспроможна
продукція, наявність ефективної системи розподілу, фінансова стійкість,
ефективна маркетингова підтримка, однак базисом залишається внутрішня
можливість підприємства створити такий інноваційний продукт, який буде
рентабельним на ринках багатьох країн. Отже, промисловим підприємствам, які
прагнуть

випускати

продукцію

конкурентоспроможну

не

тільки

на

національному, але і на світовому ринку необхідно приділити уваги внутрішнім
бізнеспроцесам в підприємстві, а саме формуванню ІМП
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МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ
ПІДПРИЄМСТВА
Статтю присвячено дослідженню факторів, що впливають на ефективність
управління асортиментом торговельного підприємства. Визначено економічні
показники, що характеризують ефективність комерційної діяльності.
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В сучасних ринкових умовах, ефективність суб’єктів підприємницької
діяльності сфери торгівлі та культура обслуговування населення залежать від
постійної наявності в продажі широкого й стійкого асортименту товарів.
Загальні

напрями

формування

асортименту

товарів

торговельними

підприємствами визначаються їх асортиментною політикою.
Постановка завдання - дослідити фактори впливу на ефективність
управління

асортиментом

торговельного

підприємства.

Ідентифікувати

економічні показники, що характеризуватимуть ефективність комерційної
діяльності торговельного підприємства.
Вивченню питань формування асортиментної політики, їхнього впливу на
конкурентні

позиції

торговельного

підприємства

присвячені

праці

Балабанової Л. В., Біленького О. Ю.[1], Германчука А. М., Качуріної І. М. [2],
Лігоненко Л. О., Мазаракі А. А., Ушакової Н. М., Щербака В. Г.[6].
Проте, в сучасній літературі недостатньо розроблені та обґрунтовані
фактори, що формують асортиментну політику торговельного підприємства,
вплив

маркетингових

інструментів

на

зміну

асортиментної

політики.

Важливість і необхідність удосконалення теоретичних і практичних аспектів
формування асортиментної політики торговельного підприємства обумовила
актуальність теми даної статті.
В сучасних ринкових умовах важливу роль відіграє маркетингове
управління товарним асортиментом підприємства, так як все це є складовою
частиною плану розвитку підприємства в цілому. Розробка та управління
товарною політикою передбачає виконання наступного переліку робіт:
комплексний аналіз можливостей діючих ринків з позиції забезпечення
успішної реалізації попередньої номенклатури продукції, тобто оцінка ринків
збуту; оцінка рівня конкурентоздатності власного товару і аналогічного товару,
виробленого конкурентами; вибір найбільш сприятливих ринків і встановлення
для кожного з них відповідної номенклатури продукції, обсягу реалізації, ціни,
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аналіз зміни виторгу, визначення її оптимальних обсягів і відповідних їм цін, а
також розробка плану перспективної номенклатури продукції з урахуванням її
конкурентоздатності[1,3].
В економічній літературі [4] дається наступне визначення асортиментної
політики – це комплекс заходів щодо управління асортиментом товарів. Разом з
тим, асортиментна політика в роздрібній торгівлі не зводиться лише до
орієнтації магазинів на торгівлю окремими групами (комплексами) товарів.
Вона включає загальні напрями формування асортименту товарів в роздрібній
мережі міста, мікрорайону, торговельної організації, приватного підприємства
чи фірми.
Кінцевою метою асортиментної політики є отримання прибутку та
забезпечення високої ефективності роботи промислових i торговельних
підприємств, якi досягаються за рахунок максимально можливої відповідності
обсягів i структури виробництва товарів народного споживання купівельному
попиту населення.
Крім того, асортиментна політика є важливим складником загальної
стратегії роздрібної торгівлі.
Стратегія оптимізації асортименту може здійснюватися шляхом звуження
його широти i зменшення глибини: магазини скорочують асортимент до
декількох товарних груп, а в межах груп, організовують продаж лише найбільш
популярних і ходових товарів. Це дозволяє значно зменшити товарні запаси,
збільшити швидкість обертання товарів i скоротити потребу в кредитах на
закупівлю та реалізацію товарної маси.
Змінюваність складу продукції є наслідком цілеспрямованого чіткого
управління цим процесом, що передбачає відносну стабільність асортименту за
певні короткі проміжки часу, ретельне планування випуску продукції і суворий
контроль за виконанням усіх асортиментних завдань і термінів випуску
окремих видів продукції. Тому відхилення від планових завдань розцінюють як
суттєвий недолік у роботі виробничих підрозділів, їхніх керівників та
виконавців [1].
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Суть планування, формування і управління товарним асортиментом
торговельного підприємства полягає в тому, щоб товаровиробник вчасно
пропонував визначену сукупність товарів, які відповідають в цілому профілю
його виробничої діяльності, найбільш повно задовольняють вимоги визначених
категорій покупців.
Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і зростання
основних економічних показників діяльності торгового підприємства залежать
від правильного формування асортименту товарів в магазині.
В період кризи фірмам, які займаються і роздрібною торгівлею, важко
зорієнтуватися на потреби споживачів. Щоб товар не простоював на полицях
магазинів, потрібно враховувати споживчі можливості покупців.
Відповідно до правила «80/20», 80% прибутку торговельна точка одержує
від 20% асортиментного товару, інші 20% прибутку – з 80% асортименту. Якщо
цей баланс порушується, якась частина асортиментів не тільки сама стає
збитковою, але й заважає продажу основних 20% асортименту, в першу чергу,
тим, що фізично займає дороге місце на полках і розсіює увагу покупця.
Відповідно до цього правила фірмі потрібно звернути велику увагу на
продукцію, яка користується найбільшим попитом [4].
В зв’язку з цим була проаналізована асортиментна структура ТОВ «ФОЗЗІФУД»,

супермаркет

«Сільпо»

міста

Вінниці.

Завдяки

аналізу

можна

запропонувати деякі зміни. Наприклад, вивести з продажу ту продукцію, яка
протягом аналізованих останніх трьох років не користувалася великим попитом
і не приносила майже ніяких змін у приріст прибутку. Сюди можна віднести
консерви овочеві, консерви рибні та інші рибні продукти. Далі потрібно
звертати увагу на товари, які краще продавалися. У сезонні періоди доречно
було б продавати овочі та фрукти. У загальній структурі вони займають
невелику частку, тому бажано збільшити цей показник.
Безперечно, не можна все пояснити тільки правилом «80/20». З одного
боку, багато покупців надійним способом збереження своїх заощаджень
вважають вкладення грошей у продукти тривалого зберігання. Відповідно,
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попит визначає збільшення обсягів продажу певної категорії продовольчих
товарів.
Визначити найбільш ходові позиції в асортименті можна шляхом аналізу
товарообігу в грошовому й натуральному вираженні. Інший, більш ефективний
показник – частота замовлень даного товару, тобто відсоток замовлень, де цей
товар присутній. Для точнішого аналізу варто виділити найбільш великих
покупців і провести аналіз їх замовлень на предмет виявлення найбільш
ходових позицій. Саме їх потреби найбільшою мірою повинні впливати на
формування асортименту. Також можна використати інформацію агентів про
запити покупців.
Однак, даний аналіз не включає аналіз зовнішніх факторів. Для більш
точного результату необхідно провести аналітичну роботу з даними про продаж
інших фірм або інформаційних агентств з виявлення впливів з боку зовнішніх
факторів, політичної й економічної ситуації в регіоні. Також треба врахувати
сезонність тих або інших товарів. Оперативне реагування на сезонний попит
дозволяє підприємству одержати додатковий прибуток.
Таким чином, підприємство має потребу в певному товарі, який би
приваблював покупців або низькою ціною, або ексклюзивністю продажу.
Попит на такий товар повинен якнайменше залежати від сезонності. Якщо
знайти такий товар на ринку складно, то підприємство може замовити товар зі
своєю торговою маркою.
Рекламна діяльність є частиною асортиментної політики. Визначення
ефективності реклами торгового підприємства дозволяє з'ясувати доцільність
використання реклами, умови оптимальної її дії на потенційних покупців.
Абсолютно точно визначити ефективність реклами часто неможливо. Проте,
приблизні розрахунки необхідні, оскільки вони орієнтують на ступінь
доцільності рекламної діяльності.
Економічна ефективність може визначатися співвідношенням поставленою
перед рекламою метою і тією сумою грошей, яка на ці цілі виділяється.
Реклама може проводитися не для отримання додаткового прибутку, а з
метою уникнення збитків.
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У наш час при зростанні вартості орендної плати за приміщення, високих
кредитних відсотках, великих податках може постати наступне завдання перед
рекламою – сприяти швидкому продажу всього товару, щоб уникнути збитків.
Складається ситуація – прибутку від реклами немає, але поставлена перед
рекламою мета досягнута.
Проте, як правило, отримання прибутку при проведенні реклами далеко не
завжди представляється можливим. Таке завдання може і не ставитися. В
умовах конкуренції, коли конкуренти себе рекламують,підприємство також
повинне нести витрати на рекламу. Інакше про нього ніхто не знатиме і воно
може розоритися. Так само слід враховувати ефективність психологічної дії
реклами, яку можна визначити за допомогою спостережень або експериментів.
Метод спостереження є пасивним методом і застосовується при дослідженні дії
окремих рекламних засобів на споживачів.
Спостерігач при цьому ніяк не впливає на потенційного покупця і веде
спостереження за ним непомітно. Цей метод дозволяє оцінювати психологічну
дію реклами в природному спілкуванні потенційного покупця з конкретним
рекламним засобом.
Асортиментну політику слід оцінювати за допомогою економічних
показників. Таким показником, на наш погляд, є ступінь оновлення товарного
асортименту, тобто його поповнення новими продуктами і виробами. Цей
показник може бути визначений як коефіцієнт оновлення. Він представляється
важливим для роботи з непродовольчими товарами.
Визначення ефективності реклами торгового підприємства дозволяє
з'ясувати доцільність використання реклами, умови оптимальної її дії на
потенційних покупців. Ефективність рекламування можна розрахувати як
відношення середньоденної кількості його відвідувачів в період рекламування
до середньоденного числа відвідувачів до рекламування. Для отримання цих
даних користуються методами спостережень та експерименту.
При проведенні спостережень необхідно дотримуватись відповідності
даних. Наприклад, спостереження до і після реклами повинні проводитися в
одні дні тижня, в однаковому режимі дня.
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Метод експерименту використовується в умовах, штучно створених
експериментаторами. Цей метод використовується, наприклад, при визначенні
дії на покупців вітрин, упаковки, оголошень в різних рекламних засобах.
Наприклад, один і той же товар поміщають в упаковку різної ємності, кольору,
оформлення, і аналізують обсяг продажу даного товару в цих варіантах
упаковки.
Метод опитувань трудомісткий, але дає високу достовірність. Він виявляє
безпосередньо у самих покупців їх відношення до реклами в цілому і до її
складових елементів. Результати опитувань дозволяють оцінити ефективність
різних рекламних засобів. Таким чином, дієва реклама є необхідною при роботі
роздрібної торгівлі. Від неї у великій мірі залежать товарообіг і прибуток
торговельного підприємства.
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Стаття

розкриває

підходи

до

оцінки

маркетингової

діяльності

на

підприємстві, запропоновані шляхи підвищення ефективності маркетингової
діяльності підприємства в умовах стрімко розвиваючої конкуренції.
Ключові

слова:

ефективність

маркетингових

заходів,

маркетингова

стратегія, підходи до оцінки ефективності.
Маркетинг є одним з найважливіших різновидів економічної і суспільної
діяльності. Ціль маркетингу – підвищення якості товарів і послуг, поліпшення
умов їх придбання, що в свою чергу приведе до підвищення рівня прибутку
підприємства.
Проблема визначення економічної ефективності маркетингової діяльності
переслідує дві мети: обґрунтування ефективності маркетингової діяльності на
стадії розробки або ухвалення рішення, зокрема вибір оптимального варіанту;
визначення кінцевої ефективності маркетингової діяльності після завершення
певного періоду часу, виходячи із фактично досягнутих результатів.
Виходячи з цього, необхідно надати оцінку ефективності маркетингових
заходів. Точність оцінки ефективності маркетингової діяльності залежить від
правильного врахування відповідних маркетингових витрат, а також пов'язаних
фінансових

результатів.

З

точки

зору

короткострокових

результатів

ефективність маркетингу вимірюється показниками, пов'язаними з доходом. З
довгострокової

перспективи

ефективність

маркетингу

вимірюється

індикаторами, пов'язаними з брендом та споживчим капіталом. Який метод
оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства обере залежить від
цілей оцінки та досвіду маркетологів підприємства. На основі отриманих
результатів менеджери підприємства зможуть прийняти рішення щодо
формування маркетингової стратегії.
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Мета статті - узагальнити підходи до оцінки ефективності маркетингової
діяльності підприємства та розробити шляхи її підвищення.
Розгляду методик визначення ефективності маркетингових заходів має
передувати

розкриття

сутності

поняття

«ефективність

маркетингу».

Ефективність маркетингу – це показник оптимальності вжитих маркетингових
заходів для зменшення витрат і досягнення очікуваних результатів у
короткостроковій
М.В.Конишева

та

довгостроковій

ототожнюють

перспективі

ефективність

[1].

маркетингової

Н.К. Мойсеєва,
діяльності

із

маркетинговою активністю підприємства [2].
Особливе
маркетингу

місце

займає

пов'язують

із

підхід,

показником

згідно

з

яким

рентабельності

ефективність
маркетингових

інвестицій [3].
Окрім того, ефективність діяльності будь-яких організацій значною мірою
визначається функціонуванням маркетингової системи. Працівники відділу
маркетингу безпосередньо не створюють продукції, але, здійснюючи певну
організаційну і комерційну діяльність із виробництва товару, збереження його
якості, забезпечення товарної інфраструктури, є складовою виробничого
процесу.
Як показав аналіз, у маркетологів також відсутній однозначний підхід до
складових оцінки ефективності маркетингової діяльності. Наприклад, ряд
учених

–

В.В.Жіветін,

В.Л.Самохвалов,

Н.П.Чернов

–

вважають,

що

ефективність маркетингової політики відносно конкретного підприємства
повинна містити такі основні напрями оцінки: оптимальне використання
потенціалу ринку; знаходження сегмента ринку певного товару; підвищення
точності аналізу збалансованості ринку тощо [4]. Проте, на нашу думку,
комплексна кількісна оцінка ефективності маркетингу за вказаними напрямами
є складною для практичного втілення.
Оцінка ефективності маркетингу є досить складним завданням - не завжди
надається можливість визначити кількісний ефект, одержуваний за рахунок
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маркетингових заходів.

Тим

не

менш,

існує

безліч

різних

підходів

щодо вирішення даної проблеми, що і дозволяє виділити наступну
класифікацію методів оцінки ефективності маркетингу. Якісні методи
передбачають

використання

маркетингового

аудиту,

в

ході

якого

здійснюється всебічний аналіз зовнішнього середовища організації, а також
всіх загроз і можливостей. При цьому можна виділити дві області
маркетингового

контролю:

маркетинговий

контроль,

орієнтований

на

результати, і маркетинг-аудит, тобто аналіз якісних сторін діяльності
організації.
Усі сучасні методичні підходи можна об’єднати у дві групи за критерієм
способу оцінювання: на основі експертних оцінок, на основі економічної оцінки
[5]. Надамо коротку характеристику зазначеним підходам. Перший підхід
базується на експертній оцінці виконання на підприємстві таких функцій, як
сегментування ринку і вибір цільових сегментів, позиціонування товару,
розробка ефективних товарних асортиментів, виведення на ринок нових
товарів, здійснення гнучкої цінової політики, вибір ефективних каналів збуту й
організація

збутової

діяльності,

здійснення

ефективної

комунікаційної

діяльності. Оцінити виконання цих функцій маркетингу та функцій керування
маркетингом можна тільки за допомогою експертної оцінки, яку здійснюють
фахівці служби маркетингу підприємства.
Кількісні методи оцінки ефективності маркетингу вимагають порівняння
витрат на маркетинг з отриманим валовим прибутком і витрат на рекламу до
обсягу продажів; вони характеризують кінцеві фінансові результати діяльності
організації. У загальному вигляді ефективність маркетингової діяльності
(індекс дохідності) визначають як відношення сукупної дисконтованого
прибутку, отриманого від реалізації маркетингових заходів в кожному році
розрахункового періоду, до сукупних дисконтованих витрат на здійснення цих
заходів [5]. При цьому маркетингова діяльність ефективна, якщо індекс
прибутковості більше ставки на капітал, і не ефективна - якщо менше.
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Проведення аналізу прибутковості та аналізу витрат може також стати одним з
варіантів кількісного методу оцінки ефективності маркетингу.
При оцінці маркетингової діяльності необхідно представляти параметри,
що

характеризують

діяльність

конкретного

бізнес-підрозділу

-

обсяги

реалізації, частку організації на ринку, маржинальний і чистий прибуток [5].
При цьому обсяг реалізації (валовий оборот) є комплексним показником і
відображає не тільки і не стільки успішність зусиль з реалізації товару, але і
правильність обраної ціни, і найголовніше - наскільки товар "потрапив" у
цільову групу споживачів. Динаміка обсягу продажів - це індикатор положення
організації на ринку, її частки і тенденцій зміни. Слід також зазначити, що
самостійне місце в аналізі структури витрат та оцінці потенціалу розвитку
організації займає аналіз точки беззбитковості - беззбитковий обсяг показує,
яку кількість товару повинно бути продано, щоб отриманий маржинальний
прибуток

покривав

всі

постійні

витрати.

Даний

обсяг

є індикатором

можливостей маневру організації на ринку.
Цікавим є підхід, що передбачає оцінку ефективності маркетингу в довгота короткостроковому вимірах. З точки зору короткострокових результатів
ефективність маркетингу вимірюється показниками, пов'язаними з доходом. З
огляду на довгострокову перспективу ефективність маркетингу вимірюється
індикаторами, пов'язаними з брендом: відданість/лояльність бренду, знання
бренду, асоціації, пов'язані з брендом, сприйняття (розуміння) бренду.
Ефективність маркетингу може також вимірюватися у фінансових показниках,
якими оцінюється бренд (рис. 1) [6].
За

представленою

моделлю

ефективний

маркетинг

є

запорукою

отримання фірмою довготермінових прибутків. Маркетингова активність
являє собою ступінь задоволення клієнтів підприємства та величину
капіталу бренда. У рамках цієї моделі маркетингова активність є елементом
ефективності

маркетингу

і

впливає

підприємства.
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на

короткострокові

прибутки

Довготермінові прибутки

Задоволення споживачів,
вартість бренду

Маркетингова
активність

Короткотермінові
прибутки

вхід

Ефективність
маркетингу

вихід

Рис.1. Концептуальна модель оцінки ефективності маркетингу
Соціологічні методи

оцінки

ефективності

маркетингу

націлені

на

використання інструментів прикладної соціології - розробку програми
соціологічного

дослідження

і, відповідно до

неї,

проведення

самого

дослідження. На застосування інструментів прикладної соціології також
орієнтована оцінка ефективності маркетингових комунікацій (ефективності
реклами, стимулювання збуту, зв'язків з громадськістю, особистих продажів,
прямого маркетингу).
Аналіз підходів науковців дозволило узагальнити напрями аналізу
ефективності

маркетингової

діяльності

підприємства

(рис.

2).

Оцінку

ефективності окремих складових маркетингової діяльності доцільно здійснити
в розрізі окремих функцій маркетингу та складових комплексу маркетингу
підприємства [7]:
- ефективність передпланового аналізу: маркетингові дослідження,
сегментація,

позиціонування

і

вибір

цільових

ринків.

Якісна

оцінка

ефективності виконання цих функцій маркетингу може бути здійснена при
проведенні аудиту маркетингу;
- ефективність планування: оцінка ефективності розробки всіх видів планів
маркетингу (стратегічні, поточні, у розрізі окремих ринків, продуктів) може
бути якісно здійснена при проведенні аудиту маркетингу;
-

ефективність

організації

маркетингу:

ефективність

оргструктури

управління маркетингом; ефективність розподілу завдань та відповідальності у
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службі маркетингу; ефективність взаємодії служби маркетингу з іншими
підрозділами організації; ефективність прийнятих управлінських рішень із
питань маркетингу;
- ефективність мотивації праці менеджерів і співробітників служби
маркетингу, а також торгового персоналу. Найпростіше здійснити оцінку
ефективності діяльності персоналу, що безпосередньо займається продажами,
якщо є дані про кінцеві результати їх діяльності та витрати;
- ефективність контролю за виконанням окремих наведених вище функцій
маркетингу. Така оцінка може здійснюватися експертним шляхом при
проведенні аудиту маркетингу.
Ефективність
передпланового
аналізу

Ефективність
організації
маркетингу

Ефективність
планування
маркетингу

Ефективність
контролю маркетингу

Напрями оцінки ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства

Оцінка ефективності
маркетингової
товарної політики
промислового
підприємства

Ефективність
виробництва

Використання
маркетингового
потенціалу товару

Оцінка
ефективності
маркетингової
цінової політики
промислового
підприємства

Оцінка
ефективності
маркетингової
збутової політики
промислового
підприємства

Динаміка цін

Темп зростання
обсягів збуту

Торговельні
націнки

Темп зростання
прибутку від
реалізації
продукції

Ризики
ціноутворення
Сатисфакція клієнтів

Зміна структури
ринків збуту
продукції

Коефіцієнт
покриття витрат
Ринкова орієнтація

Оцінка ефективності
маркетингової
комунікаційної
політики промислового
підприємства

Оцінка ефективності
персонального
продажу
Оцінка ефективності
реклами

Оцінка ефективності
PR

Оцінка ефективності
стимулювання збуту

Рис. 2. Напрями аналізу ефективності маркетингової діяльності
підприємства
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Як зазначалось, метою маркетингової діяльності є створення достатньої
кількості покупців, які придбають продукти за такої ціни і з такою
періодичністю, яких виявиться досить, щоб отримати потрібну виручку і
заробити значний прибуток.

Тому, планування і реалізація маркетингової

стратегії дозволяють координувати цілі і діяльність підприємства на
найближчий період і на довгострокову перспективу.
Для збільшення обсягів продажу слід зважити способи проникнення на
ринок чи розширення тих секторів ринку, які компанія раніше не
обслуговувала. Також можна збільшити виручку, розробляючи нові продукти.
Фактично, у багатьох ситуаціях розробка нових продуктів може бути єдиним
способом подолання стратегічного розриву між обсягом і ціною. Нарешті,
можна розглянути можливість диверсифікації, тобто виходу на новий ринок з
новим продуктом. Диверсифікація - найбільш ризикований крок, тому що він
поєднує небезпеку розробки абсолютно нового продукту і необхідність
розуміння ринку, на якому у підприємства немає досвіду роботи.
Щодо цінових змін, важливо не лише розглянути саму ціну, але також
продумати, як поєднати зміну ціни із зміною розміру продукту чи іншим
чинником, що легко сприймається покупцями. Просто підвищити ціну непросто, але це легше зробити, поєднавши кілька заходів.
Визначити способи проникнення на новий сегмент можна, оцінивши
обслуговування усіх потенційних покупців даного ринкового сегменту, і чи
одержує підприємство максимум тих грошей, що ці покупці готові заплатити.
Географічно розширити ринок буде легше, якщо знайти партнерів і агентів, які
розуміють культуру і конкурентну ситуацію на цих ринках. Альтернативними
варіантами збільшення виручки є вдосконалення продукту і підвищення ціни, а
також скорочення витрат на оплату дилерських послуг в каналах збуту. Всі ці
стратегії пов'язані з деяким ризиком, але, поєднавши кілька елементів, можна
збалансувати ризики і очікуваний прибуток.
Для більшості українських підприємств доцільно зосередити увагу на вже
існуючих продуктах і ринках. Переходити до ризикованих проектів: нових
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ринків і нової продукції слід лише тоді, коли вичерпано всі існуючі можливості.
Новими стратегіями щодо продукції можуть бути нові розміри, кольори та інші
характеристики. Можна також покращити якість продукту, збільшити кількість
пов'язаних з ним переваг, скоротити непопулярні товарні лінії або ввести нові
продукти.
Цінову політику компанії можна використати для швидкого проникнення
на ринок або швидкого "зняття вершків" при запровадженні нових чи
вдосконалених продуктів. Можна також запровадити систему знижок за великі
обсяги замовлення чи змінити умови та строки поставок.
Зміни в стратегії просування товару можуть передбачати нову рекламу,
нові способи стимулювання збуту та ефективніше представлення товарів у
точках роздрібної торгівлі. Зміни місця можуть включати в себе перегляд або
зміну існуючих каналів збуту і дистрибуції, а також інші елементи, наприклад,
вдосконалення логістики або фізичної доставки.
Отже,

для

підвищення

ефективності

маркетингової

діяльності

підприємства необхідно задіяти кожний з чотирьох елементів маркетинг-міксу
для того, щоб вони враховували особливості тих ринків, на яких працює
компанія. Навіть якщо продукт, ціна та місце ідеально підходять для цільового
сегменту, досягти максимальних результатів буде неможливо, якщо ці елементи
не

задіяні

належним

чином.

Лише

реалізація

всебічно

інтегрованої

маркетингової стратегії може принести значну користь виробнику і його
покупцям.
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Т.Р. Пірус
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ БРЕНД-КОЛОРИСТИКИ ЯК ЗАСОБУ ВПЛИВУ НА
СПОЖИВЧУ АУДИТОРІЮ (НА ПРИКЛАДІ ВІДОМИХ БРЕНДІВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА М. ВІННИЦІ)
У статті проаналізовано сприйняття бренд колористики як засобу впливу на
потенційну цільову аудиторію закладів ресторанного господарства міста
Вінниці. Визначено переваги використання певної типології забарвлення у
створенні фірмового стилю та бренду підприємства.
Ключові

слова:

колір,

бренд,

фірмовий

стиль,

заклад

ресторанного

господарства, споживач, бренд-колористика.
Колір являється одним із головних факторів сприйняття інформації,
навколишніх об’єктів, безпосередньо впливає на життя та діяльність
потенційного споживача. І сьогодні колір як складова зорової інформації,
необхідної людині, відіграє важливу роль у кожній сфері людського буття.
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У наш час колір можна назвати однією із важливих складових у сприйнятті
бренду споживачем. Аналізуючи дані проведених експериментів, важливо
зазначити, що 93% споживачів приймають рішення про покупку керуючись
візуальними сприйняттями, одним із яких являється колір [1].
Колористика

слугує

могутнім

засобом

психологічного

впливу

на

споживача. За допомогою кольору можна привабити потенційного споживача,
акцентувати його увагу на певних особливостях підприємства. Акцентуація
уваги споживача дозволить підприємству виокремити свій заклад серед інших
на ринку сфери послуг. Окрім цього важливо зазначити, що колір повинен
гармонійно поєднуватися у всіх елементах екстер’єру, інтер’єру та інших речей,
що оточують споживача [2].
Дослідженнями впливу використання бренд-колористики як засобу
впливу на споживчу аудиторію займалися такі вчені, як М. П. Мальська, О. М.
Гаталяк, Н. М. Ганич, Н.Є Косолап.
Бренд-колористика представляє собою маркетинговий інструмент впливу
на потенційну споживчу аудиторію з допомого засвоєння психологічних
методів позитивного впливу кольору на споживача та застосування цього
прийому у розробці маркетингової стратегії підприємства.
Колір бренду слугує важливою складовою створення загального фірмового
стилю закладу. Колір бренду має можливість підвищити впізнаваність логотипу
підприємства до 80%.
З використанням кольорового забарвлення елементи бренду стають
привабливішими, тому вони краще запам’ятовуються та стають емоційно
виразнішими для споживача.
Існують випадки, коли колір являється ще одним основним показником
для позначення різних товарних груп, послуг підприємства. Можна сказати, що
забарвлення фактично слугує другим фірмовим знаком.
Важливим елементом при виборі для логотипу фірми конкретного кольору
є врахування особливостей сприйняття того чи іншого забарвлення цільовою
аудиторією споживачів. Для закладів харчової промисловості у забарвленні
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логотипу прийнято використовувати в основному такі кольори, як червоний,
оранжевий, жовтий, зелений та фіолетовий [1].
Таблиця 1.
Особливості сприйняття кольору цільовою аудиторією споживачів [3]
Колір
1
Червоний
Оранжевий
Жовтий

Зелений
Синій

Фіолетовий
Сріблястий
Білий
Коричневий

Спосіб сприйняття
Галузь застосування
2
3
Стимулює мозок, прискорює серцебиття, створює Продукти
харчування,
відчуття потреби, дії.
автомобільна
галузь,
сільське господарство
Стимулює емоції, створює відчуття благополуччя, Харчова галузь, медицина,
стимулює апетит
дитячі товари, інформаційні
технології
Зберігається
в
п’яті
довше
ніж
інші, Дитячі товари, послуги
використовується для привернення уваги до вітрин туристичних фірм, харчова
магазинів, являється кольором молодості та промисловість
оптимізму
фінанси,
Відтінки мають заспокійливу дію. Найприємніший Енергетика,
колір для очей Використовується для просування харчова промисловість,
продукції органічного походження
Слугує складовою створення відчуття безпеки та Інформаційні
технології,
довіри. Використовується закладами, які бажають медицина,
фінанси,
переконати споживача у своїй стабільності на ринку енергетика
сфери послуг
Орієнтований в основному на творчу еліту. Фінанси,
інформаційні
Підходить для просування бренду креативного технології,
медицина,
товару
харчова промисловість
Втілює у собі прагнення до свободи, безпеку та Фінанси, галузі важкого і
міцність.
легкого машинобудування
Характеризує завершеність та досконалість, спокій Фармація, дитячі товари,
та чистоту. В основному застосовується як фон для медичне обслуговування
відображення кольорів.
Уособлює у собі стабільність та відданість, Харчова
заспокоює, підтримує під час рівноваги. Люди, які промисловість,сільське
прагнуть спокою та фізичного відпочинку, віддають господарство
перевагу цьому кольору.

Згідно з даними досліджень доктора економічних наук Рудольфа
Мокшанцева основну увагу споживача привертає синьо-фіолетовий колір
(100%), темно-синій (90%), бірюзовий (85%), насичений лимонний (65%),
чорний (47%), жовтий (22%), блакитний (17,5%), коричневий (9,2%) та
рубіновий (7,5%) [1].
У дослідженнях відомих бренд-колористів вказано, що вдало підібрана
кольорова гама збільшує шанси рекламного повідомлення бути побаченим на
38%, поліпшує сприйняття інформації на 40% і підвищує позитивне ставлення
до продукту на 22% [1].
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Основним аспектом при виборі кольору для бренду є врахування ряду
факторів впливу на потенційного споживача:
1) врахування специфіки представленої пропозиції;
2) врахування гендерної ознаки;
3) врахування аспекту соціальних та вікових груп [4].
Існують певні розбіжності у сприйнятті кольорів молоддю та людьми
старшого віку. Молодь, наприклад, сприймає заклади з яскравою кольоровою
гаммою позитивно, натомість людям старшого віку властива схильність до
відвідування закладів з більш спокійним кольоровим оформленням. Тому при
виборі інтер’єру, екстер’єру, кольорової гами страв слід в першу чергу
враховувати належність потенційних споживачів до вікових груп, що є
цільовою аудиторією закладу.
Важливу роль у виборі страви споживачем в першу чергу відіграє такий її
елемент як переважаючі кольори. Так, яскраві кольори додають стравам
більшої привабливості, викликають у гостя більшу зацікавленість стравою та
апетит. І, навпаки, в більшості випадків чорний та наближені до нього відтінки
кольорів роблять страву непривабливою [5].
Ефективним для діяльності закладів ресторанного господарства можна
вважати використання такої фішки, як поєднання кольорів у формуванні
бренду. Стратегічне поєднання кольорів створює нейтральну позицію
сприйняття, тобто потенційний споживач отримує інформацію про товар без
акцентуації уваги на певних пріоритетах.
Експерти рекомендують застосовувати у формуванні бренду в ідеалі
поєднання лише двох кольорів, оскільки перенасиченість забарвлення може
призвести до неприйняття товару споживачем. Аналізуючи дані досліджень
відомих світових брендів, варто зазначити, що лише 95% компаній у
формуванні свого фірмового стилю використовують один або два кольори, інші
5% - більше двох кольорів.
За даними інтернет-опитувань у номінації «Народний бренд» міста
Вінниці визначено ТОП-20 найкращих закладів ресторанного господарства. До
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представленого списку входять: «Тифліс» (ресторан грузинської кухні),
«Mafia» (ресторан італійської та японської кухні), «Гостевія» (розважальноготельний комплекс), «Terra Mare» (тратторія), «Шахерезада» (готельноресторанний комплекс), «Марсель» (ресторан європейської та української
кухні), «Панорама» (ресторан європейської та японської кухні), «Млин ФатаМоргана»
відпочинку),

(ресторан),
«Тамеро»

«Апрєль»

(ресторан-клуб),

(паста-бар),

«Солоха»

«Versal»
(ресторан

(комплекс
української

кухні), «Ренесанс» (ресторан європейської кухні), «Козацький стан» (готельноресторанний комплекс), «Ізюм» (ресторан), «Бульвар» (ресторан європейської
кухні),

«Велюр»

(клубний

ресторан),

«Сhurchill-Inn»

(готель-ресторан),

«Butterfly» (заміський комплекс відпочинку), «Колобок» (ресторан української
кухні) [6].
У створенні фірмового стилю брендів обраних закладів ресторанного
господарства міста Вінниці в основному переважають коричневі відтінки
(рис.1).

Рис. 1. Бренди закладів ресторанного господарства
У п’яти з представлених закладів не виявлено затрат необхідних ресурсів
для створення фірмового стилю. Їхня символіка виконана з доволі низькими
ресурсними витратами. Заклади харчової промисловості «Апрель», «Ренесанс»,
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«Куркулі», «Тіфліс» та «Фата-Моргана» використовують у оформленні свої
брендів виключно коричневе забарвлення. Поєднання двох та більше кольорів у
стилістиці бренду притаманне закладам «Тамеро», «ТерраМаре», «Батерфляй»,
«Версаль», «Гостевія», «Мафія» та «Солоха» (рис. 2).

Рис. 2. Відсоткове співвідношення колористики брендів
Аналізуючи отримані дані, важливо зазначити, що найбільшу частку у
формуванні фірмового стилю та бренду підприємств харчової промисловості
міста Вінниці займає поєднання двох кольорів. Найчастіше зустрічаються
сполучення таких кольорів, як синій, зелений, червоний та жовтий. Також одну
із домінуючих

позицій займає

використання

у забарвленні

логотипу

коричневого кольору, який уособлює у собі відчуття спокою та затишку для
потенційного споживача.
Отже, за результатами отриманих даних для ТОП-20 закладів ресторанного
господарства міста Вінниці у створенні фірмового стилю та бренду
підприємства

притаманне

поєднання

чотирьох

основних

кольорів,

представляють собою уявлення фундаментальних психологічних потреб:
1) синій (спокій та задоволення);
2) зелений (оздоровлення та позитив);
3) жовтий (довіра та оптимізм);
4) червоний (активність та збудження апетиту) [7].
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які

Раціональним є використання саме цих кольорів, оскільки вони являються
провідними у забарвленні відомих брендів продукції та послуг закладів
харчової

промисловості.

Колір,

як

одна

із

основних

категорій

бренд-колористики є важливим фактором, який визначає для закладу
ресторанного господарства рівень попиту споживачів на представлену
продукцію та послуги.
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С.Б. Подоляк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Збут - невід'ємний елемент процесу маркетингу, оскільки є таким, що
завершує,

найбільш

відповідальною

стадією

забезпечення

споживача

необхідним для нього товаром. Він направлений на формування і підтримку
ефективної системи переміщення продукту від виробника до кінцевого
споживача з мінімальними витратами.
Ключові слова: збут, маркетинг, збутова діяльність, товар, організація.
У теперішній ринковій ситуації перед кожним підприємством стоїть
важлива задача: найоптимальніше, з точки зору раціонального підходу,
побудувати свою діяльність і, звісно, досягнути максимального економічного
ефекту. Головна роль при вирішенні цього завдання повинна відводитися
маркетингу який вміщує в себе весь світовий опит організаційно-управлінської
та виробничо-збутової діяльності.
Економічна суть маркетингу досягається досягненням таких результатів:
створення конкурентоспроможних товарів; успішне просування товарів –
товари мають бути своєчасно доведені до тих споживачів для яких вони
призначені; задоволення потреб споживачів; прискорення виробництва та збуту
товарів.
Традиційно в структурі просування товару виділяють такі види: рекламу,
особистий продаж, пропаганду та стимулювання збуту. Реклама – будь яка
платна форма неособистого представлення товару та фірми яка готує
потенційного та активного покупця до купівлі товару. Особистий продаж – це
вид просування товару або послуги яка являє собою усну презентацію товару у
ході бесіди з одним або декількома потенційними покупцями з метою
здійснення продажу. Пропаганда – це вид просування на ринку який передбачає
безоплатне неособисте стимулювання попиту на товар або послугу за
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допомогою розповсюдження про нього або виробника комерційно важливої
інформації. Стимулювання збуту – це вид просування товару на ринку який
являє собою низку заходів як носять короткочасний характер і спрямований на
заохочення від покупки або продажу товару.
Збут є одним з елементів комплексу маркетингу. У рамках даного
направлення маркетингової діяльності вирішуються питання пов’язані з
вибором типу мережі збуту, організації каналів збуту, вибором посередників і
т.д. Успіх на ринку товарів та послуг залежить не стільки від виробничих та
фінансових можливостей підприємства, скільки від планування збутової
діяльності.
Планування збутової діяльності підприємства полягає в тому, щоб
споживач отримав товар в тому місті, тій кількості та такої якості яка цим
споживачем вимагається. Формування збутової діяльності виконується по
таким критеріям: ціна, споживчі властивості, якість, час обслуговування
споживача, обмеження в міжнародній торгівлі. Підприємство яке досягло
мінімального часу на обслуговування споживачів отримують конкурентні
переваги та сприяє розширенню зони потенційного збуту своєї продукції.
Важливим інструментом в покращенні роботи підприємства стає
логістика. Завдання логістики включає в себе такі сфери діяльності як вивчення
попиту

на

продукцію

підприємства;

формування

портфеля

замовлень

споживачів; участь у асортиментному завантаженні виробництва замовленнями
споживачів, перспективне, поточне та оперативне планування збуту; здійснення
заходів по стимулюванню збуту.
На основі аналізу структури збуту підприємства можливо визначити які
види продукції та які підрозділи забезпечують найбільшу прибутковість. Це є
дуже важливим в сучасних ринкових відносинах де фінансова сталість
підприємства залежить від спеціалізації та концентрації виробництва.
Комерційне розуміння маркетингу як методу і інструменту збуту, що
означає лише пошук і відбір покупця (замовника) продукції, яку підприємство
виробило або в змозі виробляти, не відповідає розвиненому рівню ринкових
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стосунків. Орієнтація виробництва лише на збут товарів є причиною постійної
неузгодженості між попитом і пропозицією, а також кризи надвиробництва,
оскільки зовнішній вигляд і виробничі характеристики товару слабо або зовсім
не зв'язали з фактичними потребами ринку.
Концепція маркетингу взаємодії ґрунтується на принципах активного
залучення до процесу виробництва, розподілу, реалізації і вжитку товару всіх
учасників маркетингової системи. Такий підхід до бізнесу-комунікацій міняє
мету і спрямованість організації підприємництва, орієнтуючи менеджмент і
всіх учасників виробництва і збуту продукції на потребі покупців і кінцевих
споживачів товару. Це означає, що необхідно виробляти такі товари і в такому
об'ємі, які потрібні ринку, збут яких зумовлений з великою вірогідністю
завдяки попереднім маркетинговим дослідженням потреби ринку, широкому
вивченню і прогнозуванню динаміки ринку.
Статус і роль збутового апарату фірми значно підвищуються, оскільки
більше уваги приділяється потребам ринку; за рахунок інтеграції функцій
маркетингу здійснюється глибша і ефективніша ув'язка збуту з дослідженнями
ринку, плануванням асортименту продукції, інструментарієм комунікативного
міксу (наприклад, реклами); міняється характер роботи по збуту продукції, на
перший план висуваються потреби і задоволеність покупців, а не виробника
товару; виробник стає активним учасником збуту продукції завдяки широкій
взаємодії

з

працівниками

торгівельних

організацій,

включається

в

перепідготовку персоналу відділу збуту. З іншого боку, працівники відділу
збуту завдяки тісній взаємодії з іншими підрозділами маркетингової служби
мають доступ до обширнішої репрезентативної інформації про своїх клієнтів,
що підвищує ефективність комерційних комунікацій в бізнесі-мережі.
Підвищення ролі збуту в діяльності фірми викликає необхідність деякої
реорганізації збутового апарату і реструктуризації в системі організації і
управління його діяльністю. Інтеграція служби збуту в службу маркетингу
може супроводжується передачею цій службі окремих функцій: (реклама,
вивчення ринку, аналіз цін, розробка нових товарів, кредитна політика),
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оскільки відповідальність за ці питання передається іншим підрозділам служби
маркетингу. В зв'язку з цим функції керівників відділу збуту декілька
обмежуються в оперативному відношенні. Їх діяльність зосереджується в
рамках свого відділу, вони займаються адмініструванням, формуванням і
контролем планів реалізації товарів, наданням послуг клієнтам, укладенням
договорів на постачання товарів, роботою з персоналом по вченню і оплаті
праці торгівельного персоналу. Організація збуту передбачає об'єднання всіх
співробітників, що виконують взаємозв'язаний комплекс робіт в процесі
забезпечення переміщення товару від виробника до кінцевого споживача. Вона
вимагає також визначення функцій і встановлення службових взаємин між
працівниками усередині збутової мережі і за її межами, координації і контролю
діяльності в системі збуту. Крім того, організація збуту охоплює діяльність по
формуванню, відбору фахівців, що залучаються до роботи в службі збуту,
оцінки якості і результатів роботи підлеглих, а також заходу щодо
матеріального і морального стимулювання персоналу.
Організація збуту тісно пов'язана з плануванням, впорядкуванням всіх
робіт в часі і в просторі і з розподілом їх між співробітниками відділу збуту.
Основними

елементами

планування

збуту

є:

підготовка

прогнозів

загальногосподарської і ринкової кон'юнктури; прогнозне орієнтування об'ємів
збуту фірми; розробка фінансового кошторису збуту; встановлення норм збуту;
селекція каналів розподілу товарів; організація торгівельних комунікацій
(включаючи вибір місце розташування торгівельних підприємств); планування і
здійснення комерційної звітності; аналіз ходу і динаміки продажів; планування
і оцінка діяльності персоналу служби збуту; складання і здійснення плану
координації діяльності служби збуту, зв'язків з іншими підрозділами фірми;
розробка плану консультацій і роботи із замовниками і т.д.
Загальногосподарська і ринкова кон'юнктура характеризує положення,
що створилося, в господарському і ринковому середовищах, напрям і міра
зміни стійкості їх сукупних елементів в порівнянні з минулою динамікою.
Прогноз кон'юнктури включає такі етапи, як аналіз стану галузі економіки, з
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якою фірма співробітничає по збуту продукції; прогноз вірогідного об'єму
збуту галузі в цілому; прогноз ємкості ринку; аналіз питомої ємкості (долі)
ринку всіх фірм в загальному обсязі збуту.
До найчастіше використовуваних показників економічної кон'юнктури
відносяться показники цін, об'ємів попиту, пропозиції, об'ємів продажів і так
далі Прогноз загальногосподарської і ринкової кон'юнктури грає важливу роль
у внутрішньо-фірмовому плануванні збуту продукції.

По тимчасовому

інтервалу прогнози кон'юнктури можуть бути короткостроковими (3-12 міс.),
середньостроковими (1-5 років) і довгостроковими (5-20 років).
Прогнозне орієнтування об'ємів збуту (продажів) продукції фірми
здійснюється з врахуванням прогнозу ємкості ринку і завдання по реалізації
продукції фірми на цьому ринку. Прогноз збуту, необхідний для проведення
торгівельних операцій фірми в короткостроковому періоді; встановлення
фінансового кошторису збуту і розподілу об'єму продажів по торгівельних
підприємствах; управління запасами і розробки виробничих завдань суміжним
підрозділом; складання бюджету фірми і планування прибутку; планування
розвитку виробничих потужностей і потреб в ресурсах.
Фінансовий кошторис збуту продукції фірми є документом, в якому
фіксуються об'єми продажів, торгівельних витрат і прибутку від реалізації. На
основі індивідуальних кошторисів для кожного товару або групи товарів
складається звідний кошторис збуту продукції.
Фінансовий кошторис базується на оцінках об'єму продажів на майбутній
рік, в ній деталізують об'єми по географічних районах, категоріях покупців,
розподільних каналах, місяцях. Завдяки грамотно складеному фінансовому
кошторису фірма добивається виконання поточної торгівельної політики, і
здобуття запланованої норми прибутку від продажів.
Структура фінансового кошторису збуту включає наступні статті: зворот
від реалізації; загальні витрати виробництва; витрати звернення; валовий
прибуток; витрати на рекламу, взаємодія і стимулювання збуту; загальні
(адміністративні і накладні витрати) чистий прибуток. При плануванні
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фінансових

кошторисів

по

збуту

нових

товарів

показники

звороту

прогнозуються по реалізації і витратам, що дозволяє визначити момент
беззбиткової реалізації продукції і період відшкодування збитків.
Встановлення норм збуту для торгівельних посередників полягає в
розподілі загального обсягу збуту продукції у вигляді завдань, які визначаються
з врахуванням потенціалу торгівельної організації, категорії замовників
(вигляду каналу розподілу, міри конкуренції в районі розташування споживачів
і ринкової кон'юнктури). Норми збуту мають бути реальними. За встановлення
всіх норм продажу і за їх виконання несуть відповідальність керівники відділу
збуту.
Селекція каналу збуту є стратегічним вирішенням фірми. По-перше,
вирішується питання про вибір прямої або непрямої дороги збуту продукції.
Потім формуються різні альтернативні варіанти тієї або іншої дороги збуту,
здійснюються техніко-економічне порівняння варіантів і вибір один з них. При
виборі беруться до уваги розмір і доступність ринку, періодичність здійснення
покупок, вартість транспортування і зберігання запасів, політика конкурентів у
сфері розподілу товару. В разі рівнозначності варіантів вибирають той, який
враховує швидкість реалізації (для швидкопсувних товарів) і витрати фірмивиробника (для

промислових

товарів і споживчих

товарів тривалого

користування), можливості інформаційних технологій, засобу реклами.
Організація торгівельних комунікацій включає організацію стосунків з
існуючими і перспективними замовниками, як великими, так і малими, але
зростаючими; розробку і проведення заходів щодо стимулювання торгівельних
посередників (знижки з цін, вчення торгівельного персоналу, реклама на місцях
розпродажу товарів, конкурси дилерів і так далі ); проведення паблік рілейшнз;
заходи щодо впровадження мультимедіа-технологій і т.д.
Важливим

організаційним

заходом

є

вибір

місце

розташування

торгівельного підприємства. Основним критерієм при оцінці ефективності
місця знаходження торгівельного підприємства або центру є рівень купівельної
спроможності району, який обслуговуватиме торгівельна фірма.
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При оцінці переважного варіанту також враховуються: витрати на
транспорт по доставці товару від виробника; характер товару (продовольчий,
непродовольчий,

виробничо-технічного

призначення);

привабливість

асортименту; наявність і розвиненість конкуренції; частота покупок; якість
транспортної інфраструктури, що забезпечує зручність і невеликі витрати,
пов'язані

з

відвідинами

торгівельного

підприємства

споживачами,

що

знаходяться поруч або далеко; привабливість місць здійснення купівлі;
рекламна доступність.
Координація

діяльності

служби

збуту,

зв'язків

з

внутрішніми

підрозділами фірми і зовнішніми суб'єктами довкілля проводиться з метою
підтримки ефективної поведінки системи збуту і забезпечення постачання
необхідною споживачеві продукції в потрібний час, в необхідний район, в
належній кількості і встановленої якості.
Основним засобом і інструментом координації є організаційна форма,
структура служби збуту, яка відображає розмір фірми, типа і асортимент
товарів, кількість і місцерозташування покупців, канали розподілу, методи
торгівлі, права і відповідальність від вищестоящого до нижчестоячого рівня.
Залежно від поєднання цих чинників фірми можуть використовувати наступні
форми організації служби збуту: функціональну, регіональну, товарну,
галузеву, комбіновану.
Функціональна організація служби збуту використовується малими і
середніми фірмами, що мають однорідну номенклатуру товарів. Комерційний
директор координує торгівельні операції на національному і зовнішньому
ринках, рекламу і стимулювання збуту. Керівник по збуту на національному
ринку організовує роботу збуту за допомогою трьох керівників по збуту,
здійснює контроль за складуванням, транспортуванням і доставкою товару
через завідувача відділом розподілу.
Недоліком цієї форми організації є те, що можуть потрібно значні засоби
на її адаптацію в разі розширення номенклатури продукції і появи можливості
реалізації

товару

на

різних

ринках.
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Регіональна

організація

збуту

застосовується компаніями, які випускають обмежену кількість однорідних
товарів і використовують розгалужену розподільну мережу з великим числом
торгівельних місць.
Кожен підрозділ в такій організаційній структурі очолює регіональний
комерційний директор, підлеглий - директорові з маркетингу фірми. Така
організація дозволяє агентам по збуту тісно співпрацювати із споживачами в
межах обслуговуваної території і працювати з мінімальними витратами часу і
засобів на роз'їзди, оскільки вони проживають на території цього регіону.
Регіональна організаційна структура ефективна, коли мають місце
розосередженість торгівельних операцій, висока концентрація підприємств в
межах кожного окремого району і відмінності в смаках і перевагах покупців,
що проживають в різних географічних районах. Гідністю такої організації збуту
є те, що такі суміжні відділи, як рекламний, маркетингових досліджень,
планування асортименту продукції, централізовані, тобто входять до складу
головного управління фірмою і обслуговують всі регіональні групи збуту
продукції.
Товарна організація збуту формується, коли планується реалізація товарів
широкого асортименту і різної номенклатури. Вся відповідальність за
планування і розробку стратегій для реалізації певного продукту або групи
продуктів покладається на керівника продуктом (групою продуктів). Керівник
збутом організовує розробку стратегії збуту, прогнозу і кошторису збуту,
політики цін і упаковки, заходів щодо реклами і стимулювання збуту.
Торгівельні уповноважені керують фахівцями із збуту конкретного товару або
групи товарів і несуть відповідальність за формування замовлень і реалізацію
товару А (Б, В і т. д.). Фахівці із збуту конкретного товару є
висококваліфікованими працівниками, компетентними в області характеристик,
призначення і використання товару А, що мають досвід роботи з покупцями.
Гідність товарної організації збуту - можливість комплексної координації
збуту по певному продукту або товарній групі. Така організація збуту, доцільна
в першу чергу для дуже крупних фірм, які мають великий товарообіг по кожній
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групі товарів і кожному виду товару. Проте з розширенням номенклатури
товарів значно зростають витрати на вміст персоналу, оскільки зростає
чисельність співробітників.
Галузева організація збуту застосовується для постачання однорідній
продукції фірмам-споживачам різного профілю (машинобудування, енергетика,
хімія, текстильна промисловість і так далі).
Комерційному

директорові

підпорядковуються

керівники

збутом

продукції по кожній галузі промисловості. Кількість спеціалізованих відділів
(груп) збуту визначається числом обслуговуваних галузей промисловості. Як
уповноважені по збуту залучаються торгівельні працівники, що мають
інженерну або інженерно-економічну підготовку по конкретній галузі
промисловості.
Така організація служби збуту найбільш прийнятна для реалізації товарів
виробничо-технічного призначення і сировинних продуктів. Комбінована
організація збуту найчастіше використовується організаціями, що екстенсивно
розширюють підприємницьку і торгівельну діяльність. Комбінована структура
збуту, як правило, гнучкіша і має високу готовність до нових вимог розширення
номенклатури вироблюваної продукції, появи нових ринків, нових вимог
покупців.
На практиці застосовуються різні комбінації структур організації збуту,
наприклад,

функціонально-продуктова,

продуктово-ринкова,

регіонально-

функціональна і ін. Від того, яка буде прийнята і використана організаційна
структура збуту, залежать багато в чому результати діяльності не лише збутової
служби, але і організації в цілому.
Розвиток ринкових стосунків, прогрес інформатизації підприємництва
викликають необхідність і створюють можливість формування орієнтованих на
зближення виробника і споживача організаційних структур збуту. Взаємодія і
взаємозалежність виробника і споживача на конкретному ринку є головними
чинниками

побудови

адаптивних

організаційних

структур

збуту.

Це

обумовлюється умовами конкурентної боротьби, які складаються на ринку, а
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також необхідністю ефективно пристосовуватися до постійно змінних вимог
зовнішнього середовища, що виникає перед збутовими організаціями.
Збутові організаційні структури, як органічний елемент системи
організації управління підприємництвом в цілому і маркетингом зокрема мають
бути орієнтовані на зростання числа комерційних операцій і потенціалу
наявних можливостей. Такі структури мають бути динамічні, оновлюючись на
короткостроковій, епізодичній і поетапній основах, мати невелику кількість
ієрархічних рівнів і носити мережевий характер.
Всі організаційні рішення по збутовій політиці фірми мають бути
прийняті тільки після глибокого аналізу існуючої ситуації і мають бути націлені
на виконання конкретних завдань підприємства, як те здобуття максимального
прибутку або завоювання найбільшої частки ринку.
Чинники,

що

роблять

вплив

на

рентабельність

виробництва,

багаточисельні і багатообразні. Одні з них залежать від діяльності конкретних
колективів, інші пов'язані з технологією і організацією виробництва,
ефективності використання виробничих ресурсів, впровадженням досягнень
науково-технічного прогресу.
Тому вони обов'язкові при проведенні порівняльного аналізу і оцінці
фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники збуту
використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.
Саме у системі збуту концентрується результат всієї маркетингової
стратегії. Тому, навіть добре розроблена і правильно розрахована стратегія
маркетингу може провалитися, якщо система збуту не відповідає поставленим
завданням.
В умовах ринкових стосунків при організації збуту виняткове значення
надається індивідуальному підходу до підприємств-споживачів, важливості
особистих контактів із споживачами, спеціалізації

персоналу збутової

діяльності на продажі окремих видів продукції (особливо технічно складних).
Збут засобів виробництва відрізняється від збуту споживчих товарів і
характеризується відносно невеликим числом обізнаних споживачів, тісними
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відносинами підприємств-виробників і споживачів, безпосередньою формою
операції і ціноутворенням з фіксованою нормою прибутку. В цьому випадку не
можна розраховувати на завоювання відповідної частки ринку без відвідин
постійних споживачів, які зазвичай володіють великими знаннями про
продукцію і її використання.
Збут продукції може здійснюватися підприємствами трьома основними
способами: через власну збутову мережу; через систему незалежних або
залежних агентів, джобберів, дистриб'юторів і брокерів.
Власна збутова мережа зорієнтована виключно на реалізацію продукції
свого підприємства відповідно до здійснюваної стратегії. І таким чином
підприємство безпосередньо контролює хід реалізації своєї стратегії на ринку.
Крім того, така система збуту дозволяє підприємству підтримувати прямий
контакт із споживачами продукції.
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Вінницький торговельно-економічний інститут
ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
У статті розглянуто теоретичні основи формування асортименту продукції.
Визначено фактори та особливості формування асортименту підприємств
ресторанного господарства. Проаналізовано процес формування ефективного
асортименту продукції у підприємствах ресторанного.
Ключові слова: асортимент, асортиментна політика, асортимент продукції,
формування асортименту, попит, підприємства ресторанного бізнесу
Сучасні процеси світового економічного розвитку вказують на посилення
ролі сфери послуг у національній економіці, причому саме ця сфера стає
домінуючим елементом як системи національних, так і загальносвітових
господарських відносин. Ресторанний бізнес є одним із сегментом ринку
споживчих послуг, який найбільш динамічно розвивається. Сучасний стан
ринку ресторанних послуг характеризується жорсткими умовами конкуренції
ресторанного бізнесу, тому головним завданням постає просування своєї
продукції та боротьба за споживачів [5, 7].
В

сучасних

умовах

важливим

елементом

просуванням

продукції

ресторанного бізнесу є формування її асортименту. Правильно сформований
асортимент товарів дозволяє ресторанному підприємству не лише найбільш
повно

задовольнити

потреби

своїх

максимальний прибуток.
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відвідувачів,

але

і

ще

отримати

В умовах постійної конкуренції важливим є маркетинг, як система
управління виробничо-збутовою діяльністю ресторанного закладу, котра
націлена на ефективне задоволення споживчого попиту. Особливе значення при
цьому приділяється товарній політиці як фундаменту маркетингової діяльності,
у тому числі й основної її складової – асортиментній політиці підприємства
ресторанного бізнесу. На сьогодні розробка та впровадження обґрунтованої
асортиментної політики є невід’ємним фактором у керуванні споживачами
ресторанних послуг [6].
Тема статті є актуальною, так як формування асортименту є одним з
найважливіших елементів підприємств ресторанного бізнесу, який забезпечує
успіх та відповідний рівень конкурентоспроможності.
Крім того формування асортименту продукції має важливе економічне та
соціальне значення. Економічне значення полягає в тому, що вміле управління
асортиментною політикою дозволить підприємству вижити в жорстких умовах
конкуренції. Із соціальної сторони управління асортиментами виховує в
споживачів смаки на основі нової потреби, і навпаки, смаки й потреби
споживачів дуже впливають на асортимент меню.
Питання формування системи ефективного управління асортиментом
продукції та розробки маркетингової товарної політики не є не є новим
напрямом дослідження. Дослідженню цих питань присвячені роботи таких
закордонних та вітчизняних учених, як Балабанова Л., Ілляшенко С., Павленко
А., Троян А., Чорна М. [5, 6].
Фундаментальні аспекти розвитку ресторанної справи України знайшли
своє відображення у працях таких вчених, як Іваннік О., Мунін Г., П’ятницька
Н., Усіна А.. Питанням розвитку маркетингу послуг ресторанного господарства
присвячені наукові розробки Баженова Г., Борисової О, П’ятницької Н.О.,
П’ятницької Г., Пересічний М., Тутельян В., Українець А. та інших [1, 4, 5].
В сучасних умовах економічного розвитку України потребують адаптації
механізмів

управління

товарним

асортиментом,

пристосованих

до

господарювання в умовах розвинених ринкових відносин, вдосконалення
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інструментарію забезпечення ефективності формування товарного асортименту
підприємства ресторанного бізнесу з урахуванням особливостей розвитку
економіки України [4].
Метою статті є дослідження теоретичні основи формування асортименту
підприємства ресторанного господарства.
Виклад основного матеріалу. Основними першочерговими завданнями
підприємств ресторанного бізнесу, діяльність яких орієнтована на ефективний,
довгостроковий, поступовий розвиток, виступають забезпечення стійких
конкурентних переваг, завоювання міцних ринкових позицій, збільшення
обсягу реалізованої продукції й чистого прибутку. Дуже важливим елементом
такої

діяльності

є

формування

асортименту

продукції.

Формування

асортименту продукції є частиною товарної політики підприємства. При цьому,
варто зауважити, що товарна політика сама по собі не може сьогодні вирішити
низку питань, котрі постійно ставляться перед підприємством ресторанного
господарства.

Саме

тому

стає

важливим

формування

асортименту

продукції у поєднанні з маркетинговим комплексом, щоб забезпечити
конкурентоспроможність ресторану, виділити його з поміж інших подібних
йому закладів [6].
Підприємства

ресторанного

бізнесу

–

підприємства

громадського

харчування, в яких поєднуються організація харчування із забезпеченням
відпочинку відвідувачів. Тут пропонують широкий асортимент страв, напоїв,
кулінарних виробів різної складності приготування, у тому числі фірмових
страв, послуг відпочинку.
Ефективна асортиментна політика з одного боку повинна відповідати
споживчому попиту, а з іншого – забезпечувати необхідний рівень доходів
закладам ресторанного господарства [4].
Формування асортименту можна визначити як процес добору і визначення
номенклатури

продукції

за

різними

ознаками,

який

спрямований

на

задоволення попиту споживачів і забезпечення високої прибутковості роботи
підприємств ресторанного бізнесу.
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Важливо
господарства,

враховувати

специфіку

використання

лише

діяльності

традиційних

закладів
елементів

ресторанного
у

комплексі

маркетингу (товар, ціна, збут, комунікації) не дозволить повною мірою
реалізувати ринкові можливості закладу, що обумовлює необхідність адаптації
комплексу маркетингу з урахуванням особливостей ресторанних послуг [3, 6].
Основним елементом який презентує асортимент продукції підприємства
ресторанного бізнесу є меню. Меню – обличчя і гордість ресторанного закладу.
Саме воно вступає в безпосередній «контакт» з гостем. З допомогою меню
можливо акцентувати увагу на певні страви або збільшити загальний об’єм
продаж.
Для підприємств ресторанного господарства меню виконує дві основні
функції:
1) з однієї сторони, це своєрідне погодження між закладом і відвідувачем:
клієнт замовляєм ту чи іншу страву в відповідності з викладеної про неї
інформації; відповідно гість ресторану чекає точної відповідності вказаних
інгредієнтів і способів їх приготування;
2) з другої сторони, меню – це частина маркетингової політики, рекламний
елемент; гарний опис асортименту, відмінні особливості і нюанси способу
приготування, можуть стати вигідною рекламою, як самої страви так і
ресторану в цілому.
Для того щоб забезпечити конкурентну здатність ресторанного закладу
необхідно сформувати оптимальний та ефективний асортимент продукції.
Досягти

цього

можна

шляхом

формування

найбільш

оптимальної

асортиментної структури продукції (послуг) за рівнем доходності з позиції
відповідності інтенсивності споживчого попиту в різні періоди часу та сезони.
Формування асортименту кулінарної продукції в закладах ресторанного
господарства залежить від таких факторів:
1) тип і категорія підприємства, його потужності;
2) особливостей обслуговуючого контингенту (за професіональним,
віковим і іншими показниками), від форми і виду обслуговування;
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3) наявність сировини, її якості, строків зберігання і способів кулінарної
обробки;
4) технічне оснащення (воно визначає можливість включення в меню
страв, при приготуванні яких трудомісткі операції виконуються машинами);
5) кваліфікація складу кухарів (можливість виготовлення складних страв
залежить від наявності в штаті підприємства висококваліфікованого складу
кухарів);
6) трудомісткість виготовлення кулінарної продукції. На цьому переліку
аспекти формування асортименту кулінарної продукції не закінчуються, але ті
які вище зазначенні найбільш використовуються при організації харчування в
різноманітних закладах ресторанного господарства.
Асортимент продукції підприємств ресторанного господарства, має такі
особливості:
1) має комплексний характер, відповідати типу, класу, формату та
концепції суб’єкта бізнесу; 2) є результатом ефективної реалізації бізнеспроцесів суб’єкта, що зумовлює підвищення якості діяльності та зростання
ринкової вартості бізнесу; 3) спрямований на задоволення потреб споживачів
на ефективне використання ресурсів підприємства ресторанного господарства;
4) передбачає формування та постійне удосконалення моделі ефективної
взаємодії зі споживачами; 5) відповідає вимогам державних нормативних актів
та вимогам ресторанного ринку; 6) залежить від форми функціонування
суб’єкта ресторанного бізнесу на ринку (незалежний суб’єкт, суб’єкт входить
до складу ресторанної мережі або групи); 7) постійно адаптується до вимог
зовнішнього середовища; 8) має спроможність до постійного удосконалення,
розвитку шляхом упровадження інновацій; 9) є ключовим елементом
торговельної марки, бренду [2, 3, 6].
Під час формування асортименту підприємства ресторанного господарства
враховують заходи, критерії та інструменти формування його оптимальності
(рис. 1.).
По-перше визначають внутрішні можливості підприємства, такі як:
технологічні та технічні можливості; матеріально-технічне забезпечення;
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трудові ресурси; інвестиційні можливості; організація роботи і процесів роботи
підприємства. По-друге визначають зовнішні вплив, такі як: якість та ціна
пропозиції; дизайн та рекламні заходи; форми просування та обслуговування;
ширина та глибина асортименту; зміна потреб споживачів; дії конкурентів. Потретє визначають ціну співвідношенням внутрішніх та зовнішніх факторів [6].
Асортимент підприємства
Заходи, критерії та інструменти формування
оптимального асортименту

Внутрішні
можливості
підприємства

Ціноутворення

Зовнішні
можливості
підприємства

Рис.1 Процес формування асортименту підприємства ресторанного
господарства
Формування

асортименту

підприємства

ресторанного

господарства

відбуваються з урахуванням особливостей товарної політики та факторів.
Формування асортименту продукції – це поєднання конкретної продукції і їх
окремих спеціалізацій, встановлення співвідношень між «новою» і «старою»
продукцією, використання нових технологій приготування та презентування
продукції. При формуванні асортименту необхідно враховувати вимоги
споживачів окремих сегментів ринку, а також необхідно забезпечувати
найбільш ефективне використання матеріальних, технологічних, фінансових
ресурсів, для того щоб виробляти продукцію з найменшими затратами, але при
цьому отримувати максимальний дохід [1].
Система формування асортименту закладів ресторанного господарства
передбачає здійснення таких заходів:
1) визначення поточних і перспективних потреб відвідувачів закладу,
аналіз наявних способів використання продукції, особливостей споживчої
поведінки на відповідних ринках;
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2) оцінка аналогічної продукції, яку виробляють конкуренти, за тими
самими напрямками;
3) критична оцінка, порівняння власної продукції та аналогічної продукції
конкурентів з позиції відвідувачів;
4)

коригування

асортименту

у

зв’язку

зі

змінами

рівнями

конкурентоспроможністю окремих страв;
5) вивчення пропозицій щодо створення нових страв та поліпшення
властивостей вироблюваної продукції, а також нових способів приготування;
6) розроблення специфікацій нових або поліпшених нових страв
відповідно до запитів відвідувачів;
7) вивчення можливостей виробництва нової або модернізованої продукції
з урахуванням можливих цін, собівартості та рентабельності;
8) розроблення спеціальних рекомендацій для виробничих підрозділів
щодо якості, назви страв та напоїв згідно із результатами проведених
випробувань виробу;
9) оцінювання всього асортименту та внесення змін до нього [6].
Управління асортименту лежить на перетині техніко-економічного
(виробничого) та маркетингового аналізу. В свою чергу сукупність технікоекономічних та маркетингових методів аналізу відповідно визначають
внутрішні та зовнішні фактори формування асортименту підприємства
ресторанного господарства.
Одна із найскладніших проблем управління асортиментом полягає у
визначенні, що повинно входити до складу товарного асортименту та з якої
продукції чи модифікацій повинен він складатися.
До потенційних економічних характеристик, які слід включати по кожному
виду продукції в базовий товарний асортимент, належать ціни на одиницю
продукції, потенційні обсяги виробництва продукції в натуральному та
грошовому вираженні, трудомісткість продукції, собівартість продукції та її
елементи, витрати на маркетингові заходи щодо просування продукції на
ринку, прибуток від реалізації продукції, рентабельність продукції по затратах
на виробництво, протяжність освоєння та виводу на ринок продукції [1].
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Для того щоб забезпечувати конкурентоспроможність підприємства
ресторанного

господарства

потрібно

постійно

управляти

асортиментом

продукції, для цього потрібно застосовувати наступні заходи.
1) періодично ревізувати наявний асортимент і прийняття рішення щодо
конструктивних змін продукції та технології виробництва, а також стосовно
доповнення товарного асортименту новими виробами та відмовою від
виробництва іншої;
2) постійно контролювати вплив зовнішніх чинників;
3) здійснювати цілеспрямований пошук ідей для нової продукції;
4) здійснювати технічні дослідження продукції і процесів їх споживання
залежно від потреб та становища підприємства на ринку [4].
Основним фактором який пливає на формування асортименту є
споживчий попит, котрий спрямований на максимальне задоволення попиту
споживачів і разом з цим має активний вплив на попит в сторону його
розширення.
Отже,

основними

цілями

при

формуванні

асортименту

продукції

підприємств ресторанного господарства є: 1) збільшення обсягів реалізації
за рахунок оптимізації структури асортименту; 2) підвищення економічної
стійкості підприємства ресторанного бізнесу шляхом формування раціональної
асортиментної політики; 3) досягнення конкурентної переваги за рахунок більш
привабливого асортименту; 4) збільшення оборотності товарних запасів;
5) оптимальне завантаження виробничих потужностей.
Таким

чином,

варто

відзначити,

що

формування

асортименту

продукції підприємства ресторанного господарства є однією із найважливіших
задач

для

забезпечення

рівня

конкурентоспроможності

підприємства

на ринку
В свою чергу при формуванні ефективного асортименту продукції у
підприємствах ресторанного господарства необхідно забезпечити: чітку та
зрозумілу для всіх працівників стратегії розвитку закладу; наявність в
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асортименті унікальної продукції та послуг; постійний моніторинг появи на
ринку нової або вдосконаленої продукції, рівня цін, собівартості та
рентабельності; постійне оновлення асортименту; гнучка зміна концепції
продажів в залежності від сезонних коливань; чітко сформовані і відомі
співробітникам критерії оцінки якості продукції та послуг, котрі надаються
закладом ресторанного господарства.
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МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ
УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У сучасних умовах функціонування та розвитку економіки в цілому та
промисловості зокрема одним із життєво важливих факторів є знання та
застосування

парадигми маркетингу,

яка

дає

змогу

вітчизняному

підприємству зайняти та утримати достатню частку внутрішнього та
міжнародного ринку, сформувати у споживачів позитивне ставлення до себе і
отримати головний результат діяльності будь-якого підприємства – високий
рівень прибутку за відносно низького рівня витрат.
Ключові

слова:

маркетингова

концепція,

ефективність

маркетингової

діяльності. маркетингове середовище, стратегічний маркетинг.
Динамічний
застосування

розвиток

передового

ринкових

відносин

економічного

обумовлює

інструментарію

як

необхідність
у

практиці

підприємницької діяльності, так і в теоретичних економічних дослідженнях.
Маркетинг ввібрав у себе найбільш значимі розробки прикладного та
теоретичного характеру. Це пояснюється його подвійним змістом. З одного
боку - прикладна економічна дисципліна, що характеризує діяльність
виробника або посередника з розробки, продажу і просування товару. З іншого
- теоретичний апарат дослідження ринку для розробки маркетингової концепції
розвитку підприємств.
Таким чином, досягнення в цій сфері представляють теоретичну та
практичну зацікавленість для учасників ринку включаючи підприємців та
економістів-дослідників.
Ефективність

маркетингової

діяльності

вітчизняних

підприємств

знаходиться під впливом чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.
Глобалізація світової економіки не лише ускладнює фактори освоєння
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зовнішніх ринків, але і дає маркетологам широкий набір інструментів і методів
для підвищення ефективності їх роботи. Не залишаються осторонь і споживачі,
які розширюють свої знання про товари та отримують «владу» над
виробниками. Дана проблема розглядається в рамках маркетингової концепції –
інтегрованої цільової філософії промислового підприємства, яка орієнтована на
покупця.
До аналізу концепцій маркетингу останнім часом економісти звертаються
дуже рідко. Вважається, що класичний аналіз, здійснений Ф.Котлером,
вичерпав проблему [1]. Проте лише перші три історичних концепції розвитку
маркетингу – виробнича, товарна та збутова – є загальновизнаними, тоді як у
поглядах

маркетологів

на

подальші

концепції

спостерігаються

значні

розбіжності [2].
Проблеми створення та використання маркетингової концепції висвітлені у
працях таких науковців, як Ансофф І., Баркан Д.І, Берман Б., Вачевський М.В.,
Войчак А.В., Гаркавенко С.С., Геєць В.М., Герасимчук В.Г., Голубков Е.П.,
Дихтль Е., Демидов В.Е., Еванс Дж.Р., Зав‘ялов П.С., Котлер Ф., Куденко Н.В.,
Кредисов А.І., Крикавський Е.В., Кузьмін О.Є., Ламбен Ж.-Ж., Лівшиць А.Я.,
Мороз Л.А., Павленко А.Ф., Портер М., Романов А.Н., Скибінський С.В.,
Хруцький В.Є., Чухрай Н.І. та ін. У їх працях ґрунтовно висвітлена сутність та
різновиди концепцій маркетингу, їх переваги, недоліки та умови застосування
підприємствами. Разом з тим, слід зазначити, що особливості адаптації до
ринкових умов функціонування вітчизняних підприємств за своєю природою,
еволюційним розвитком, функціями та соціальними аспектами підприємств не
отримали широкого висвітлення у наукових роботах. При великій кількості
теоретичних та практичних розробок спостерігається недостатність робіт, які б
акцентували увагу на особливостях застосування маркетингової концепції
розвитку підприємствами України в умовах стабілізації ринкової економіки,
враховуючи як їх параметри, так і характеристики ринку.
Таким чином, маркетинг являє собою таку дисципліну, яка має метою
забезпечення зростання прибутковості господарської одиниці (окремого
підприємства) за рахунок найкращого задоволення споживача у конкретний
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проміжок часу. У зв’язку з мінливістю ринкових обставин та ситуації
стратегічний маркетинговий період не перевищує 5-7 років, а в умовах
нестабільності економіки цей період досягає не більш ніж 3 роки, у процесі
якого здійснюється планування усього комплексу маркетингових дій та умов,
які включають як власні можливості, так і зовнішнє оточення. При цьому
необхідно спрогнозувати навіть такі з першого погляду не передбачувані
фактори, як платоспроможність цільового споживача, зміну його вимог та
бажань, а також поведінки, рівень попиту у планованому періоді, перспективи
розвитку діяльності конкурентів, які виробляють не тільки аналогічну
продукцію, а й товари-замінники. Ефективною роботою маркетингу можливо
вважати, коли підприємець, врахувавши перелічені фактори, досягне бажаних
результатів виробничо-збутової діяльності, випередить при цьому існуючих на
ринку конкурентів. Відносно цього П.Друккер, який є відомим теоретиком з
проблем управління, каже: «Головна мета маркетингу – так добре пізнати та
зрозуміти клієнта, що товар або послуга будуть точно підходити останньому та
продавати себе самостійно».
Залежно від особливостей фірми – розміру, виду діяльності, персоналу,
відповідно до своїх цілей, завдань і специфіки ринку розробляють концепцію
маркетингу, якої підприємство дотримується у своїй діяльності. Треба
зазначити, що зазвичай важко знайти у чистому вигляді ту чи іншу концепцію.
Маркетингова концепція підприємства може мати риси кількох концепцій
водночас залежно від специфіки пропонованих товарів і контрольованих
ринків.
Виробнича, або концепція удосконалювання виробництва, є однією з
найдавніших. З усіх наявних концепцій, яку з успіхом і досить широко дотепер
використовують

підприємства.

Цю

концепцію

називають

пасивним

маркетингом, характеризується:
- наявністю достатньо місткого потенційного ринку за обмеженої
пропозиції, невисокими прибутками чималої частини реальних і потенційних
споживачів,
- відсутністю жорсткої конкуренції (іноді конкурентів узагалі немає);
200

Пріоритетним для підприємства за такої концепції є розвиток виробничих
потужностей,

підвищення

продуктивності,

ефективності

виробництва,

створення продукту з низькими витратами, що пропонується споживачу за
доступною ціною. Маркетинг при цьому зводиться до організації ринку
вироблених товарів до споживача, забезпечення їхньої доступності в усіх
можливих торгових точках.
Головною умовою реалізації продуктової, або концепції удосконалення
товару, є орієнтація більшості споживачів на товари і послуги, що за своїми
характеристиками і якістю перевершують аналоги і тим самим забезпечують
споживачам більшу вигоду. Ця концепція передбачає, що споживачі віддадуть
перевагу якісним товарам з надійними експлуатаційними характеристиками,
отже, підприємство зосереджує свою увагу на постійному удосконаленні
товару. Основа цієї концепції – задоволення базових потреб за допомогою
поліпшених, якісніших товарів – або насичення так званого "базового" ринку.
Концепція інтенсифікації збутових зусиль, стверджує, що споживачі не
купуватимуть товари підприємства відповідної кількості, якщо не докласти
зусиль для збуту товару. Підвищенню продуктивності звичайних збутових
систем

сприяє

впровадження

нових

форм

збуту,

головним

чином

самообслуговування. Пріоритетним завданням маркетингу на цьому етапі є
створення ефективної системи збуту, тобто виробнику необхідно виявити і
організувати ринки для уже виготовлених товарів і забезпечити доставку даних
товарів до цих ринків. Концепція збуту передбачає певний ступінь комерційної
агресивності, в основі якої лежить припущення, що за достатнього тиску
виробника можна продати все, що завгодно.
Традиційна концепція маркетингу сформувалася в середині 50-х років.
Запорукою досягнення цілей підприємства є визначення потреб споживачів і
задоволення цих потреб ефективнішими і продуктивнішими, порівняно з
конкурентами, методами. Запроваджуючи цю концепцію, підприємство
орієнтується передусім на задоволення потреб певної групи споживачів, для
чого постійно проводиться дослідження ринку, аналіз і контроль маркетингової
діяльності. Цю концепцію називають активний маркетинг.
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Стадія активного маркетингу існує тоді, коли потреби базового ринку
насичені в результаті того, що чимало конкурентів виступають з однаковими
пропозиціями. На цій стадії підприємство повертається до раніше знехтуваних
вимог споживачів і спеціально випускає товари, призначені для задоволення
їхніх потреб.
На нашому ринку основа концепції маркетингу складає задоволення
потреб покупців, головним принципом є знання і розуміння потреб та
особливостей використання товарів потенційними покупцями.
Концепція соціально-етичного маркетингу сформувалася на початку 80-х
років і заснована на ідеї, що пріоритет необхідно надавати загальнолюдським
інтересам. Маркетинг, за цією концепцією, зобов'язаний здійснювати баланс
між потребами і бажаннями споживачів, цілями виробників і довгостроковими
інтересами суспільства. Ця концепція виникла під впливом багатьох зовнішніх
чинників, зокрема погіршення якості довкілля, обмеженості природних
ресурсів, приросту населення. Сучасні тенденції в економіці призвели до
соціально-культурних змін, що стали причиною модифікації традиційної
концепції маркетингу.
Функціонування будь-якого підприємства відбувається в контакті з
постачальниками, посередниками, споживачами, конкурентами і т.п., в
конкретних економічних, правових, соціальних та інших умовах, тобто під
впливом факторів зовнішнього маркетингового середовища.
Для правильного розуміння розглянутих питань, спочатку внесемо ясність
відносно використовуваних термінів і понять.
Відомо, що концепція - це система пов'язаних між собою і таких, що
випливають один з одного, поглядів на те чи інше явище. І треба відрізняти
маркетинг як певну концепцію від маркетингу як комплексу різноманітних
видів діяльності, що здійснюються фахівцями підприємства. Так само як і
відрізняти маркетинг як образ мислення від маркетингу як образу дії. Тут під
маркетингом ми будемо розуміти комплекс (систему) видів діяльності.
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Маркетинг має починатися з прийняття концепції, яка характеризує не
види діяльності, а їх мету, тому що якщо підприємство прийняло цю
концепцію, воно може використовувати найрізноманітніші форми організації
маркетингової діяльності залежно від конкретних внутрішніх обставин і тих
зовнішніх умов, в яких діє підприємство. Універсальної формули для
організації роботи та мобілізації коштів у сфері маркетингу не існує. Немає і
єдиної схеми для побудови системи маркетингу.
Сучасна концепція маркетингу полягає в тому, щоб вся діяльність
підприємства (науково-технічна, виробнича, збутова і т.д.) ґрунтувалася на
знанні споживчого попиту і його змін у перспективі. Більше того, одне із
завдань маркетингу полягає у виявленні незадоволених запитів покупців, щоб
орієнтувати виробництво на задоволення цих запитів. Маркетинг означає
розробку, виробництво і збут того, на що дійсно є споживчий попит. Система
маркетингу ставить виробництво товарів у функціональну залежність від
запитів і вимагає виробляти товари в асортименті та обсязі, потрібних
споживачеві.
При реалізації концепції маркетингу акцент прийняття господарських
рішень зміщений від виробничих ланок підприємства до ланок, які
відчувають пульс ринку. Служба маркетингу є мозковим центром, джерелом
інформації та рекомендацій не тільки ринкової, але й виробничої, науковотехнічної та фінансової політики підприємства. Тут на основі ретельного
аналізу стану і динаміки попиту та ділової кон'юнктури вирішується питання
про необхідність, перспективність, прибутковість виробництва того або іншого
продукту.
Сучасна маркетингова концепція передбачає цілісний, інтегрований підхід
до всіх питань маркетингової діяльності підприємства. Саме тому, на думку
ряду вітчизняних зарубіжних експертів, сучасна маркетингова концепція є
квінтесенцією соціально-етичного маркетингу, маркетингу відносин та деяких
інших підходів.
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На нашу думку, сучасний маркетинг є новою підприємницькою
філософією, в основу якої покладено соціально-етичні та моральні норми
ділового спілкування, міжнародні кодекси і правила добросовісної комерційної
діяльності, інтереси споживачів і суспільства в цілому.
Цей новий підхід зіткнувся зі старою традиційною концепцією бізнесу, а
саме прагненням до максимізації прибутку за рахунок масового виробництва та
інтенсифікації зусиль щодо збуту виробленої продукції. У новій концепції
об'єктом зусиль підприємства є цільові сегменти ринку, тобто групи споживачів
з їх потребами, інтересами та уподобаннями. Концентруючи свою увагу на
досягненні і постійному підтриманні оптимального рівня задоволення потреб
споживачів, підприємство отримує прибуток. Маркетинг, орієнтований на
потреби і носіїв платоспроможного попиту, виступає як інтегрований
маркетинг, що відображає прихильність підприємства до суверенітету
споживача.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ПІДХОДІВ
ДО ВИБОРУ ЗАРУБІЖНОГО РИНКУ
У статті розглянуто основні підходи до вибору зарубіжного ринку,
обґрунтовано їх переваги та недоліки. Визначено принципи здійснення
ефективної господарської діяльності на зарубіжних ринках, обґрунтовано
позитивний вплив кожного з принципів на міжнародну маркетингову
діяльність вітчизняних підприємств.
Ключові слова: міжнародний маркетинг, підходи до вибору зарубіжного ринку,
принципи бізнес-діяльності підприємств на зарубіжних ринках.
В даний час розвиток діяльності вітчизняних підприємств здійснюється в
умовах лібералізації зовнішньої торгівлі, тому досить гостро стоїть питання
підвищення ефективності та результативності їх зовнішньоторговельних
операцій, що ініціює застосування на практиці вітчизняними підприємствами
різних підходів до вибору зарубіжних ринків.
Інструментарій планування вибору зарубіжних ринків є ефективним
механізмом

адаптації

підприємства

до

динаміки

ринку

в

умовах

невизначеності, тому його використання підприємством може забезпечити
бажані показники діяльності господарюючого суб'єкта на зарубіжних ринках в
довгостроковій перспективі.
Оскільки економіка різних країн сильно відрізняється за темпами і
напрямками розвитку, а бізнес компанія виводиться за межі географічних
кордонів країни та потрапляє в інші умови ведення бізнес-діяльності, через це
виникає питання, яким чином вітчизняним підприємствам буде найлегше
адаптуватися до цих умов. Тому актуальною є проблема вибору підходів та
форми виходу компанії підприємства на зарубіжні ринки.
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Теоретичною основою дослідження послужили праці зарубіжних вчених з
проблем міжнародного маркетингу В.А.Алексуніна [4], Г.А.Васильєва [5],
І.І.Кретова [6], Ф.Дайана [7], Ф.Котлера [8]. Роботи цих авторів, присвячені
різним аспектам міжнародного маркетингу, разом з тим не дозволили
визначити його роль в системі міжнародних економічних відносин. У цих
питаннях автор спирався на результати досліджень вчених з проблем світової
економіки, міжнародного менеджменту та міжнародної торгівлі: B.C.Ефремова
[1], К.Карлбера [2], Б.Джи [3], Д.І.Баркана [9], Т.М. Циганкової [10].
Таким чином, завдання дослідження визначається необхідністю виявлення
та оцінки найбільш ефективних форм виходу компаній на зарубіжні ринки в
умовах що склалися в міжнародному бізнесі.
В цілому, на вибір форми виходу вітчизняного підприємства на зарубіжний
ринок

впливає

велика

кількість

комплексних

факторів

середовища

міжнародного бізнесу, багато з яких складно піддаються точній кількісній
оцінці. В силу цього, керівники компаній нерідко стикаються з труднощами при
спробі оцінити їхній вплив на свій бізнес і прийняти рішення про вибір форми
виходу на ринок певної країни.
Слід зазначити, що єдиного універсального визначення форми виходу на
зарубіжні ринки не існує. Різні дослідники розглядають її як: форми інвестицій
на закордонних ринках, пов'язані з раціональним використанням власності і
переваг місця розташування [1]; процес розвитку, за допомогою якого фірма
збільшує міжнародну причетність завдяки накопиченим знанням про зарубіжні
ринки

і

досвіду

міжнародної

діяльності

[2];

міжнародну

діяльність,

здійснювану компанією з метою зміцнення свого майбутнього шляхом
розширення зовнішньоекономічної діяльності [3].
Звісно ж, є необхідним розглянути також поняття «форми виходу
компаній на зарубіжні ринки» і визначити, чи можна вважати ці форми
формами транснаціоналізації компанії.
Незважаючи на те, що процес міжнародної діяльності компаній давно
вивчається і широко висвітлюється в літературі, а термін «форми виходу
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компаній на зарубіжні ринки» знаходиться в широкому вжитку з тих самих пір,
як компанії стали виводити свою діяльність за географічні кордони країн, в
яких ґрунтувалися, кожен автор використовує цей термін у своєму розумінні.
Якщо розглядати форми виходу з організаційно-правової точки зору, то
вони будуть включати в себе різні юридичні форми закріплення компаній на
зарубіжних ринках. Відносно України, це можуть бути такі форми: товариство з
обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство та ін., У Великобританії Public Limited Company, Private Limited Company і т.д.
При розгляді форм виходу на закордонні ринки з інституціональної точки
зору виділяють: експортування, неакціонерні коопераційні угоди (частіше
розглядається ліцензування), створення спільних підприємств і дочірніх
компаній [8].
Можна розглянути це поняття і з іншої точки зору. За суттю, будь-яка
господарська операція передбачає рух капіталу в одній з його форм:
матеріальної (рух через кордон товарів), нематеріальної (рух послуг),
фінансової або інтелектуальної (рух через кордон результатів інтелектуальної
праці). У такому випадку під формою виходу компанії на зарубіжні ринки
можна розуміти спосіб організації руху капіталу компанії за кордоном. Так,
наприклад, способом організації руху матеріального капіталу може вважатися
експорт товарів за кордон. Відповідно, спосіб організації руху нематеріального
капіталу є експорт послуг. Ліцензування, франчайзинг, міжнародна торгівля
ноу-хау, управління за контрактом - форми закріплення інтелектуального
капіталу.

Спільні

підприємства,

зарубіжні

дочірні

компанії,

філії

та

представництва за кордоном, стратегічні альянси - способи організації руху
різних видів капіталу та їх поєднань. У кожної господарської операції капітал
присутній у різних видах, і способи організації його руху за кордоном також не
можуть розглядатися як способи організації руху тільки якогось одного виду.
На думку фахівців, в галузі міжнародного маркетингу, вибір ринку та
можливість

виходу

з

нього

дають

підстави

розрізняти

відмінності

міжнародного маркетингу від внутрішнього. Саме тому управлінське рішення
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щодо виходу на певний зарубіжний ринок може мати як позитивні, так і
негативні довгострокові наслідки [10].
Т.М. Циганкова [10] виділяє три підходи до вибору зовнішнього ринку:
суб’єктивний підхід, який ґрунтується на суб’єктивних відчуттях, очікуваннях,
досвіді осіб, які приймають рішення щодо виходу на конкретний ринок;
дискретний підхід ґрунтується на оцінці 2-3 найбільш важливих для
підприємства показників розвитку ринку або інших критеріїв; комплексний
підхід передбачає кількісну оцінку кожного ринку за системою показників або
аналітичним обґрунтуванням
Найбезпечнішим є комплексний підхід, який мінімізує ризик від виходу
фірми на неадекватний ринок, підвищує обґрунтованість управлінського
рішення, але і потребує значних витрат на проведення дослідження. Тому за
обмеженості фінансових ресурсів фірми найчастіше застосовують дискретний
підхід [10].
Суб’єктивний підхід має єдину перевагу: відсутність витрат на
обґрунтування

рішення.

Ризик

при

цьому

максимальний,

а

ступінь

обґрунтованості рішення відповідно мінімальний. Найбільш поширеними
причинами застосування суб’єктивного підходу є довіра до зарубіжного
партнера, прагнення працювати на новому або дуже складному ринку,
легалізувати за кордоном бізнес-діяльність.
Успішність використання дискретного підходу як прийому обґрунтування
вибору зарубіжного ринку на підставі аналізу 2-х — 3-х показників залежить
від правильного вибору цих показників. Обрані для аналізу показники повинні
відповідати цілям виходу фірми на зовнішній ринок та характеризувати стан чи
особливості розвитку зарубіжного ринку за певний період часу [10].
Єдиних правил відбору маркетингових показників не існує, але
найчастіше для обґрунтування рішення щодо вибору зарубіжного ринку за
дискретного підходу використовуються такі показники та критерії: розмір
ринку, динаміка зростання ринку, власні конкурентні переваги, потенціал
ринку, доступність ринку, сприймання ринку, стабільність (оцінка ризиків).
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Різновидом дискретного підходу можна назвати дискретно-матричний, в
якому використовуються три критерії: привабливість ринку, власні конкурентні
переваги, ризик (політичний, комерційний, валютний тощо).
Ідея комплексного підходу до обґрунтування вибору зарубіжного ринку
полягає у всебічному аналізі та оцінці системи показників, яка характеризує не
тільки ринок певного товару, а й економічні, політико-правові та соціальнокультурні процеси, що відбуваються в країнах, які досліджуються.
При розробці програми виходу на зовнішні ринки варто враховувати
принципи,

якими

підприємство

повинно

керуватися

при

здійсненні

господарської діяльності на зарубіжних ринках (рис.1)
Принцип безперервності
Принцип географічної диверсифікації
Принцип переваги
Принцип відповідності технічного рівня продукції
Принцип новизни
Принцип конкурентоспроможності
Принцип стратегії
Принцип розгалуженості
Принцип бюджетування
Рис. 1. Принципи бізнес-діяльності підприємств на зарубіжних ринках
Згідно визначених принципів можна зробити відповідні висновки щодо
ефективності

результатів

бізнес-діяльності

вітчизняних

підприємств

на

зарубіжних ринках. А саме, міжнародна маркетингова діяльність буде
ефективнішою тоді, коли:
- довший термін присутності підприємства на відповідному ринку, що
можна інтерпретувати як досвід міжнародної маркетингової діяльності. Тобто,
із збільшенням періоду здійснення бізнес-діяльності на зарубіжних ринках
відбувається природний відбір найбільш успішної маркетингової стратегії,
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продукції, найбільш прибуткових зовнішніх ринків і т. д., що позитивно
позначається на результатах зовнішньоекономічної діяльності;
- на ринку присутні велика кількість країн - імпортерів продукції.
Широке коло країн - імпортерів може бути обґрунтоване як використання
стратегії географічної диверсифікації та підтвердження високого попиту на
товари на світовому ринку;
- вищий ступінь унікальності продукції на світовому ринку;
- більша відповідність технічного рівня продукції до зарубіжного ринку;
- високий рівень новизни продукції на зарубіжному ринку, так як нова
продукція є дешевшою та якісною, тобто більш конкурентоспроможною;
- вища конкурентоспроможність продукції;
- більше число учасників - партнерів, а кількість представництв,
пропорційна обсягу попиту на продукцію, що експортується;
- більші витрати на міжнародні маркетингові дослідження.
Формування

маркетингової

стратегії

підприємства,

що

враховує

особливості застосування різних підходів до вибору зарубіжного ринку та
принципи ведення бізнес-діяльності на них, є одним з індикаторів економічної
орієнтації підприємства, що дозволяє чітко виділяти міжнародну маркетингову
стратегію та реагувати на зміни на міжнародному ринку.
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УДК 339.138(045)
А.О. Соколовський
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АУТСОРСИНГ ЯК МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ КОМПАНІЇ
У статті розглянуто маркетинговий аутсорсинг, як нову концепцію ведення
діяльності підприємства, дослідженонові шляхи розвитку підприємств із
залученням маркетингового аутсорсингу, відмічені переваги та недоліки
застосування аутсорсингу.
Ключові слова: аутсорсинг, маркетинг, управління, аутсорсингова стратегія.
Інтегрування України в світовий економічний простір, відкриття значних
можливостей у розширенні процесів обміну товарами, послугами, інформацією,
технологіями і капіталом внаслідок глобалізації суспільства ставить нові
вимоги до реструктуризації маркетингової діяльності підприємств. Одним із
сучасних підходів, який активно розвивається у різних сферах життя, необхідно
вважати

аутсорсинг,

що

сприяє

посиленню

конкурентоспроможності

вітчизняних фірм на внутрішньому та зовнішньому ринках за умов існування
жорсткої конкуренції серед розмаїття пропозицій.
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Згідно визначення вільної енциклопедії – Вікіпедії, термін аутсорсинг, що
походить від англ. «outsourcing», передбачає передачу підприємством частини
завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду [1]. При
цьому укладається угода, згідно якої визначається коло робіт, що виконуються
ззовні спеціалістами, рівень фаховості яких є значно вищим від рівня власних
кадрів.Суть полягає в тому, що всі ресурси підприємства концентруються на
основному виді діяльності, а неосновні для бізнесу функції перекладаються на
професійних партнерів. Разом з тим, аутсорсинг являється частиною стратегії
управління підприємством, а не просто видом партнерської взаємодії чи
кооперації і передбачає передачу не тільки обов’язків, а й відповідальності за
надання певних послуг компаніям-партнерам по бізнесу. Компанія-замовник
може, використовуючи аутсорсинг другорядних функцій, концентруватися на
тих функціях, які властиві саме їй, на власній специфіці. Навідміну від
субпідряду, аутсорсинг – це стратегія управління компанією, що припускає
певну реструктуризацію внутрішньо-корпоративних процесів і зовнішніх
відносин компанії [2].
Підприємство може доручити зовнішній стороні виконання окремих
маркетингових функцій, а саме: планування маркетингової діяльності,
проведення досліджень, PR підтримку та інше, або координацію маркетингової
діяльності в цілому від розробки стратегії до залучення спеціалізованих
організацій у разі потреби. У кожного із підходів – створення власної
маркетингової структури або залучення сторонньої – є свої переваги і недоліки.
Прийняття рішення визначається цілим рядом факторів.
На думку Ю.Курсової [5], створення власної маркетингової служби дає
можливість повного контролю з боку керівника, який має можливість
спланувати діяльність певного відділу, і це буде повністю відповідати його
уявленням про те, як повинна будуватися і вестися робота, звітність також буде
максимально зручна. Кадри будуть підбиратися власною службою, будуть
відповідати вимогам керівника і слідувати корпоративній культурі організації.
Не менш важливим є те, що вся напрацьована в процесі маркетингової
активності інформація залишиться всередині компанії в повному обсязі
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незалежно від кадрових перестановок і змін. І, безумовно, у керівника не
будуть виникати побоювання з приводу того, що він ділиться з аутсорсинговою
структурою конфіденційною інформацією, якій, напевно, краще б не виходити
за межі компанії.
Але у даного підходу є і суттєві мінуси, перш за все пов'язані з істотними
інвестиціями. Створення власної маркетингової структури вимагає значних
інвестицій: необхідно набрати штат кваліфікованих фахівців, забезпечити їх
робочими місцями, офісною технікою, зарплатою, плюс витрати на навчання
нових співробітників. Керівництву також доведеться приділяти значну частину
свого часу на координацію роботи відділу маркетингу, витрачати зусилля на
розробку та реалізацію маркетингової програми. При цьому необхідно
розуміти, що з точністю визначити витрати по реалізації маркетингової
програми внутрішніми ресурсами досить складно, у той час як аутсорсерам
згідно з укладеним з компанією договору, виплачується фіксована сума за
гарантовані терміни і якість реалізації проекту [3, 4].
В якості альтернативи може виступати залучення зовнішнього ресурсу –
маркетинговий аутсорсинг. Які ж переваги надає даний підхід до вирішення
проблеми розширення маркетингової діяльності? Перше і головне – це те, що,
передаючи функції маркетингового підрозділу у ведення сторонній організації,
компанія може сконцентрувати свої зусилля на основній діяльності, тим самим
підвищуючи ефективність власного бізнесу. Наступна перевага для компанії – це
безцінний досвід роботи аутсорсингової структури з різними компаніями,
постійне самовдосконалення, використання нових і передових маркетингових
інструментів, найширші зв'язки на відповідному ринку. У той час як
маркетингові фахівці внутрішніх структур «варяться у власному соку», навіть
інвестуючи великі гроші в їх постійне навчання, керівник розширює в основному
їх теоретичні знання. Аутсорсери ж, як правило, працюють з проектами різних
компаній-клієнтів і володіють різнобічним досвідом, що дозволяє їм знаходити
оптимальні рішення і нестандартні ходи. Інша важлива проблема, яку дозволяє
вирішити стратегія аутсорсингу, - брак кваліфікованих кадрів, здатних
реалізувати складні маркетингові завдання. На сьогоднішній день, вартість на
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ринку досвідченого маркетингового фахівця досить висока. А якщо обсяг робіт
великий, то рано чи пізно настає момент, коли набагато вигідніше платити за
виконану роботу, а не за витрачений на неї робочий час [3, 4].
Переваги аутсорсингу маркетингу наведені нижче (рис.1).
Переваги аутсорсингу маркетингу

оптимізація

можливість

можливість використання

операційних

концентрації на

накопиченого досвіду та

витрат;

головному;

ресурсів компанії-аутсорсера;

інтенсивність і завдання аутсорсингу можна
спростити або ускладнити в залежності від
потреб бізнесу замовника в конкретний

підвищення
ефективності
роботи
компанії;

незалежне джерело інформації та ідей,
що може запропонувати погляд на
речі, не обмежений стереотипами, що
склалися в компанії

момент часу і сезонних коливань;

Рис 1. Переваги застосування аутсорсингу підприємствами
З огляду на предмет взаємодії аутсорсера та компанії-замовника, можна
виділити кілька моделей відносин, зображених на рис.2. [3, 4].

Рис 2. Моделі аутсорсингу залежно від ступеня взаємодії аутсорсера та
компанії - замовника
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Стратегія
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двох

організацій, засновану на принципах партнерства. Стратегія маркетингу
розробляється аутсорсером спільно з керівництвом компанії на довгостроковий
період і коректується у відповідності з появою нових завдань. З огляду на тісні
відносини аутсорсера і компанії-замовника, а також час, необхідний для
встановлення цих відносин, часта зміна аутсорсера не йде на користь бізнесу
компанії.
Основним на початковому етапі співробітництва є правильна постановка
завдань. Чим більше майбутня аутсорсингова структура буде знати про
компанію-замовника, його цілі і проблеми, тим більш ефективне рішення буде
запропоновано. Розмита постановка завдання – вірний шлях до взаємного
незадоволення. Якщо клієнт не знає, чого хоче, то він повинен бути готовий до
того, що залученому аутсорсеру буде потрібно чимало часу для того, щоб це
з'ясувати і сформулювати.
Всі досягнуті домовленості мають бути зафіксовані – це захистить всіх
учасників від подальших непорозумінь. Однією з умов успішної роботи
компанії-аутсорсера є регулярний обмін інформацією з компанією-замовником
і спільне обговорення проблем, що виникають. Аутсорсер повинен брати
безпосередню участь у виробленні маркетингових рішень, а компанія-замовник
обов'язково повинна прислухатися до рекомендацій такої структури, тільки в
цьому випадку виникає розподіл відповідальності, а не просто робота на рівні
окремих доручень. Коли аутсорсинг передбачає серйозне залучення сторонньої
організації в бізнес клієнта, важливим фактором є довіра з боку компаніїзамовника. Клієнт, який бажає отримати від роботи аутсорсера максимум
віддачі, повинен ділитися інформацією, необхідною для успішної реалізації
поставлених завдань, навіть якщо ця інформація є конфіденційною.
Тому компанії-замовнику краще відразу переконатися в тому, що обрана
компанія-аутсорсер дотримується основних принципів етики такого роду
бізнесу. А саме: не працює одночасно з компаніями, які є прямими
конкурентами, і готова зберігати в таємниці інформацію, яку клієнт вважає
конфіденційною, в тому числі після можливого розірвання контракту.
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Аутсорсинг також передбачає, що компанія-замовник щомісячно оплачує
послуги у формі фіксованої абонентської ставки. Цього вимагає специфіка
справи. У іншому разі, обчислення вартості кожної окремої послуги,
консультації, рекомендації, ідеї перетворюється на нескінченний торг, що
руйнує довіру обох сторін. Величина абонентської плати залежить від ситуації
в якій знаходиться компанія-замовник, і від поставлених завдань.
Таким чином, ключовим критерієм рішення про аутсорсинг виступає
оцінка ефективності використання даного інструменту. Така оцінка повинна
проводитися з врахуванням індивідуальних особливостей кожної компанії і
включати не тільки економію ресурсів, але і економію, пов’язану зі
скороченням кількості об’єктів управління і контролю. В той же час, при
прийняті позитивного рішення про передачу тієї чи іншої функції на
аутсорсинг, важливо пам’ятати про необхідність поточного моніторингу
ефективності аутсорсингу. Дуже важливо контролювати, чи призводить
використання аутсорсингу до позитивного ефекту [8].
До недоліків аутсорсингу маркетингової діяльності відносяться наступні
фактори (рис.3). [6].

Рис 3. Недоліки аутсорсингу в маркетингу
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Проведені дослідження свідчать, що на сьогодні, український ринок
аутсорсингу поки що ненасичений. Серед найбільших аутсорсингових
компаній, які функціонують нині є в Україні є: «BDO Баланс-Аудит», «Стафф
Сервіс», а з іноземних відомою є «PriceWater-houseCoopers» (аутсорсинг
персоналу). А основними перешкодами для використання аутсорсингу в
господарській діяльності вітчизняних підприємств виділяють насамперед
недовіру аутсорсерам, а в окремих випадках й необізнаність і нерішучість в
питанні переходу до нового способу ведення бізнесу (з використанням
аутсорсингу). У підтвердження цього хочемо зробити посилання на думку О.
Зозульова, який відмічає, що з боку підприємств має місце неспроможність
створити систему контролю за діяльністю виконавця та неналежний рівень
комунікабельності керівництва підприємством, адже останнє, є запорукою
ефективних ділових відносин з аутсорсером [3].
Щодо зовнішніх чинників, то в Україні зараз практично немає ніяких
перешкод,

що

передбачене

обмежують

співробітництво

застосуванняа
за

утсорсингу

аудиторськими

та

(законодавством
консалтинговими

компаніями). Крім того, журнал «Wired» у своїй «Енциклопедії нової
економіки» визначив аутсорсинг як нову стратегію управління. Таке
визначення є доцільним, адже аутсорсинг не є простим видом партнерства, так
як його впровадження передбачає певну реструктуризацію внутрішньо
корпоративних процесів і зовнішніх відносин підприємства [7].
Для

знаходження

вільних

ресурсів

на

підприємстві

можна

використовувати систему аутсорсингу, основна мета якої – зниження сукупних
витрат, часу виконання отриманого замовлення в режимі підвищення якості.
Завдяки використанню системи аутсорсингу стає можливим підвищити
ефективність управління компанією незалежно від її завантаженості, і, в першу
чергу, в результаті підвищення якості виконання. При цьому відбувається
скорочення витрат на власну інфраструктуру, так як оплачуються тільки
послуги аутсорсингової фірми. Делегування допоміжних процесів допомагає
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менеджерам концентрувати увагу і ресурси на основній діяльності. Концепція
аутсорсингу є вираженням корпоративної філософії у вигляді цілісної
сукупності цілей, завдань, принципів організації, спрямованих на максимальне
задоволення запитів споживачів і замовників в режимі високої якості,
своєчасності виконання і оптимізації витрат, що, в свою чергу, призводить до
підвищення конкурентоспроможності підприємства.
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E-MAIL МАРКЕТИНГ: СТВОРЕННЯ «ВОРОНКИ» ПРОДАЖ
У статті визначено термін Інтернет маркетинг, розглянуто особливості та
переваги e-mail маркетингу та охарактеризований вплив перших листів на
передплатника. Також в статті розглянуто на прикладі Студентського
туристичного клубу «Way to freedom» механізм створення «воронки» продаж.
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продаж, Студентського туристичного клубу «Way to freedom».
Розвиток Інтернет бізнесу за останні роки набув світового масштабу.
Інтернет розглядається компаніями в усьому світі як інструмент, що дозволяє
вийти на інший, більш досконалий рівень бізнесу, що дає нові конкурентні
переваги в глобальній економічній системі. Більшістю учасників ринку
Інтернет розглядається як «нова економіка». Насправді це не зовсім так.
Глобальна мережа являє собою лише новий вид зв'язку, який здатний істотно
вплинути як на бізнес-процеси всередині компанії, так і на її взаємодію з
партнерами, постачальниками, клієнтами.
Для роботи Інтернет – бізнесу був створений

ряд інструментів і

технологій Інтернет - маркетингу, що дозволяють проводити бізнес-процеси у
світовій інформаційній мережі глобальних комунікацій. Процес їх створення,
сортування і просування триває, і вдосконалюється.
Основною проблемою дослідження є невідповідність потреб нових бізнеспрактик, заснованих на ІТ - інструментах електронного бізнесу і рівня
розуміння ними можливості подальшого розвитку бізнес-процесів.
Проблема полягає в тому, що не існує єдиного універсального
інструменту, який дозволяв би максимально автоматизувати бізнес-процеси
компаній. При тому, що електронні інструменти дозволяють зробити бізнес
прозорим, знижують кількість помилок, прискорюють процеси обміну
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інформацією та прийняття рішень, правильне використання і розуміння
принципів роботи цих інструментів залишаються основними проблемами.
Це особливо важливо для бізнесу, який освоює нову бізнес-культуру, так
як в даному випадку він має можливість відразу перейти до найсучасніших
систем управління підприємством та управління взаємодією з споживачем
засобами е-mail маркетингу та технологією створення «воронки» продаж.
В останні роки посилився інтерес науковців і практиків до питань
використання Інтернет маркетингу як засобу просування та формування іміджу
організації на цільовому ринку. Зокрема, цій проблематиці присвячено праці
О. Баталової, Ф. Котлера, Р. Ковальова, А. К. Панфилова, В. Шевченко, та ін.
Аналізом та вивченням основних принципів функціонування та розвитку
підприємницьких сфер за допомогою використання Інтернет маркетингу
займалися вітчизняні та закордонні вчені, такі як Т. Бокарев, Б. Гейтс,
Жан-Жак Ламбен, В.В. Дергачов, М. Кастельс, Д. Моррісон, І.В. Успенский,
У. Хенсон, В. Холмогоров, А. Фрідляйн тощо.
Проте недостатньо дослідженими

є питання щодо специфіки та

доцільності використання інструментів Інтернет маркетингу залежно від сфери
діяльності підприємства.
Автором було вивчено існуючі інструменти Інтернет – маркетингу та
предметні області використання різних типів інструментів Інтернет –
маркетингу і обрано для вивчення один із них – е-mail-маркетинг.
Е-mail-маркетинг (від англ. е-mail – електронний ящик, marketing – продаж
чи торгівля на ринку) – це комерційне (рекламне) звернення до групи людей,
які користуються у своєму повсякденному життя електронною поштою для
ділового чи особистого спілкування [5]. Кожен отриманий адресатом лист
можна вважати елементом електронного маркетингу (е-mail-маркетингу). Як
правило, маркетологи звертаються до потенційних клієнтів із інформацією про
свої товари чи послуги, пропонуючи різноманітні акції, а також можуть
запросити пройти анкетування. Отже, термін «е-mail-маркетинг» трактують порізному (табл. 1), на думку автора е-mail маркетинг – це не спам. Всі листи, які
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приходять на пошту споживача з продажами, промо-листами і т.д. не являється
E-mail маркетингом.
Таблиця 1
Визначення е-mail маркетингу
Автор
Баталова О.
Панфилов К.
Шевченко Д.
Зверев Д.

Визначення
розсилка електронних повідомлень з метою покращення
взаємовідносин між підприємством та активними чи потенційними
клієнтами [6];
розсилка електронних повідомлень з метою зацікавлення нових
клієнтів чи переконання активних клієнтів здійснити повторну
покупку [3];
електронне повідомлення відправляється разом із рекламою, яка
призначена для партнерів по співробітництву чи клієнтів [5];
е-mail-маркетинг – це розсилка рекламних електронних
повідомлень в Інтернеті, що дозволяє в найкоротші терміни
охопити цільову аудиторію [7].

E-mail маркетинг – це довгострокова побудова відносин із клієнтом з
певною цілю. Метою використання е-mail листів є інформування аудиторії про
певний захід, нагадування про подію і звичайно продаж товарів або послуг.
Різноманітними компаніями проводились дослідження щодо надання
переваг клієнтом певному виду каналу зв’язку. Таким чином, статистика
показує, що більш краще клієнти сприймають зв'язок з компанією через е-mail
(70%), ніж через інші канали зв’язку (рис. 1) [2].

а)

б)
Рис. 1 а) Розподіл реклами, залежно від використовуваних засобів
розповсюдження, б) ефективність каналів зв’язку

За даними дослідницької компанії SeeWhy 56.8% покупок відбувається
через е-mail, 17,9% - прямі відвідування сайтів, 10,3% - з результатів пошуку та
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4,3% - соціальні мережі, таким чином е-mail більше популярний канал зв’язку,
ніж соціальні мережі. Аналізуючи дані, можна говорити про те, що коли лист
попадає до електронної поштової скриньки клієнта, то клієнт краще сприймає
стимули до дії, так як лист направлений на нього. При перегляді листа клієнт
більш розслаблений і починає активно клацати, переходячи за посиланнями.
Окупність таких вкладень за даними ринку США становить 40 доларів на 1
дол.[1]. E-mail маркетинг має ряд переваг та недоліків (табл. 2).
Таблиця 2
Переваги та недоліки е-mail маркетингу
Переваги
Дешева вартість, ви платите тільки за послугу
розсилки по базі клієнтів
Ефективність, більший відсоток продаж
відбувається саме через е-mail
Доступність, підприємцю лише потрібно
налаштувати цей канал зв’язку

Недоліки
довгострокова перспектива
можливість потрапити в спам
посягання
на
особистий
простір
споживачів
продажі відбуваються хвилями, після
чергової розсилки

На нашу думку, визначенні переваги ще раз підтверджують, що е-mail
листи найбільше підходить для бізнесу, так як це персональний канал зв’язку,
адресований напряму клієнту. Більшість людей в світі краще сприймають
інформацію візуально (близько 72%), тому е-mail листи більше спонукають до
дії, ніж інші канали зв’язку.
Автором було проведено дослідження створення е-mail маркетингу та
визначено 5 основних етапів:
1. Визначення цілей
2. Сегментація цільової аудиторії
3. Визначення типу листа
4. Формування листа
5. Тестування експериментів і аналітика.
Для створення якісного е-mail маркетингу варто правильно сегментувати
цільову аудиторію. Існує декілька найпростіших способів сегментувати цільову
аудиторію в Інтернеті: регіональна сегментація, сегментування списку розсилки
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за функціями та сфері промисловості, сегментація вмісту листа, сегментація,
заснована на поведінці клієнтів, за списком шанувальників. На нашу думку,
найбільше ефективною є сегментація за вмістом листів, так як найточніше
визначаються клієнти для розсилки і отримується найбільший відгук.
Не останнім етапом при створенні е-mail маркетингу є вибір типу листа.
Починати писати лист клієнтові необхідно починати з створення портрету
клієнта, тому що потрібно знати, кому адресується лист, яку інформацію
необхідно донести і яким способом. В більшості випадків клієнтів поділяють за
соціальним статусом, так як більш занята людина не захоче витрачати багато
часу на читання довгих листів, і відповідно при формуванні листа враховується
приблизний дохід клієнта, його вподобання, сфера занять, хобі. Формування
портрета клієнта необхідно для підвищення релевантності розсилки.
Визначають 6 основних типів листів для розсилки електронною поштою:
інформаційні

листи,

лист-дайджест,

лист-повідомлення,

серія

листів,

спонсорські листи, лист-угода [4]. Більшість фахівців визначають декілька
кроків формування листа (табл. 3), важливим кроком залишається захист від
спаму.
Таблиця 3
Кроки формування листа [5]
Кроки
Характеристика
формування
листа
Захист від спаму використовувати тільки базу, отриману своїми силами, і робити розсилку
виключно тим одержувачам, які дали згоду на розсилку; не писати тему
листа великими літерами; не зловживати окликами і знаками питання;
уникати "стоп-слів" і значків валюти (долара, євро, гривні та ін.);
відправляти листи з корпоративної електронної адреси компанії, а не з
загальнодоступних поштових сервісів gmail, mail.ru та ін.
Дизайн
повинен доповнювати ваше повідомлення, та не домінувати над ним.
Однак не варто покладатися тільки на ілюстрації. Дуже важливо, щоб
дизайн був адаптований під смартфон і планшет - текст відкривався в
повному вигляді, а картинки були на своїх місцях.
Текст
повинен бути ясним, коротким і стосуватися тільки однієї теми. Ідеальний
обсяг тексту для розсилки 2-3 абзаци по 3-5 рядків. Якщо ви знаєте, як
звуть адресата, обов'язково зверніться за іменем.
Тема
Саме завдяки йому адресат приймає рішення, читати лист чи ні. Ідеальна
довжина заголовка 6-10 слів - такого обсягу достатньо, щоб передати суть
листа і зацікавити читача.
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Продовження табл. 3
Кроки
формування
листа
Заклик

Характеристика

Грамотно оформлений заклик здатний збільшити конверсію в кілька
разів. Це може бути велика кнопка в листі для переходу на сайт, заклик
"подзвонити зараз" або щось інше. Основні вимоги - це яскравість і
лаконічність
Соціальні мережі Вони допоможуть збільшити "клікабельність" листа в 1,5 разів.
Можливість
Її потрібно обов'язково передбачити, щоб не здаватися нав'язливим і
відписатися від дати користувачеві свободу вибору. Інакше лист ризикує бути
розсилки
визначеним як спам. Не забудьте запитати, чому він вирішив
відписатися, щоб дізнатися, як поліпшити розсилку.
Відгуки
Необхідно заохочувати передплатників вносити пропозиції, давати
оцінки і робити зауваження. Все це знадобиться не тільки для розсилки,
але і для формування портрету клієнта.
Перевірка листа Практика показує, що в них допускаються найсмішніші помилки, які
найбільш запам’ятовуються. Необхідно протестувати всі посилання на
предмет відкриття в різних браузерах і на різних пристроях. Перед вами
готовий чек-лист, з яким ви можете звірити свої листи перед
відправкою.

Для підвищення ефективності застосування інструментів Інтернет маркетингу

будемо

працювати

над

формуванням

«воронки»

продаж

використовуючи e-mail-розсилку. Термін «воронка продаж» запропонував
Елайас Сент-Ельмо Льюїс, у 1898 році він сформулював поняття "споживча
воронка" - шлях, яким покупці рухаються від роздумів до покупки: знайомство,
інтерес. бажання, дія.

Рис. 2 Воронка продаж
Воронка продаж являє собою графік, що нагадує перевернуту піраміду
(рис. 2): верхня широка частина показує, скільки клієнтів знаходяться на
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початковій стадії процесу продажів (висловлюють зацікавленість, ведуть
переговори і т.д.), а нижня - зі скількома клієнтами вже укладено договір. З
рисунка 2 можна зробити кілька висновків, які можуть стати основою для
проведення

детального

аналізу

маркетингової

діяльності

підприємства,

наприклад: яка кількість клієнтів потрібна, щоб укласти в результаті необхідну
кількість контрактів? яка кількість клієнтів відсівається на кожному з етапів або
яка частка клієнтів переходить до наступного етапу? [5].
На підставі результатів аналізу

можна отримати відповідні оцінки.

Етапами загально прийнятої «споживчої воронки» є: направлення e-mail листа
до певної цільової аудиторії (1000 чол.), визначення скільки клієнтів натиснули
на посилання в e-mail листі (10 чол.), кількість клієнтів, які купили продукт (3
чол.) [2]. Клієнт проходячи через всі ці етапи в кінці купує продукт, якщо він
виходить з «споживчої воронки», значить необхідно проаналізувати дані і
змінювати посил до цього клієнта. Дослідивши процес проходження клієнтами
всіх етапів, варто виділити ще один етап – визначення кількості клієнтів, що
відреагували на рекламу (6 чол.). Таким чином, стає зрозуміло, що потенційних
клієнтів більше, ніж тих які купили товар. Компанія має до них вернутись, адже
на них вплинула реклама, залишається тільки маленький поштовх до прийняття
рішення про здійснення покупки.
Починати роботу з клієнтом необхідно з першого листа, який має назву
«увімкнення».

В

першому

листі,

компанія

має

швидко

познайомити

його з продуктом і викликати довіру. Тобто бути тим, хто навчить клієнта
довіряти компанії. В листі можна перевести клієнта на сайт або на сторінку,
де буде інтерв’ю представника компанії на телебаченні. Отже, автоматично
збільшується

довіра

до

компанії

або

медійного

обличчя.

Додатково

надається, той контент, який обіцявся при реєстрації. Другий лист –
«залучення», він збільшує зацікавленість до певної теми, наприклад, он-лайн школа надсилає інформацію про майбутній захід та дає посилання на минулі
записи семінару: «Ми (Я) побачили(в), що Вас зацікавила програма навчання
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******, і тому вирішили(в) Вам сказати, що скоро ми запропонуємо
знижки на бронювання місця в навчальній програмі. Слідкуйте за розсилкою, а
поки що як обіцяли посилання на запис минулого семінару». Таким чином
клієнт може перейти на сторінку, подивитись відео урок і вже підсвідомо буде
слідкувати за e-mail розсилкою, так як розуміє, що необхідно почекати на
знижку. Третій лист – це «пропозиція», де пишемо про те, що «обіцяли Вам
скинути посилання на програму» чи певний продукт. Клієнт переходить за
посиланням, дивиться відео і вже спускається нижче і може побачити товар
компанії.
Таким чином вже є 3 основних листа, за допомогою яких клієнт
проходить більшою кількістю сторінок з різними пропозиціями. Таким чином,
заохочуємо його не просто перейти за посиланням, але й «поблудити» сайтом.
Розсилка цих листів проводиться поступово, перший лист відправляється, коли
клієнт тільки підписався, другий та третій лист відправляємо завтра та
післязавтра ранком, з 5 годин. Клієнт швидко знайомиться з товаром компанії,
збільшується рівень довіри до компанії; вступає в діалог, отримує інформацію
щодо спеціальної

пропозиції, яка скоро буде і далі отримує пропозицію

обмежену часом.
Розглянемо на прикладі платформи туристичного клубу ВТЕІ КНТЕУ, а
саме, як правильно створити «воронку» продаж в Інтернеті через офіційний
сайт та e-mail-розсилку. На офіційному сайті туристичний клуб пропонує
зареєструватись,

вводячи

свої

персональні

дані.

Перший

лист

–

це

підтвердження реєстрації передплатника, який в собі має не тільки засвідчення
реєстрації, але й надсилання програми туру (рис. 3) ..
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Рис. 3 Перший лист
Варто звернути увагу на тему листа, там не пишуться сталі заголовки,
наприклад «Туристичний клуб», «Поїздка на Говерлу» або «Встановлення
рекорду України». Відписуючи на реєстрацію, в заголовку листа написали
«Вийшло: )» – це констатація того факту, що клієнт вже зареєструвався на
офіційному сайті, він підписався на розсилку. Також бачимо, що в листі
знаходиться не одне посилання, а декілька – це зроблено для того, щоб клієнта
трішки заплутати і спонукати поклацати на всі посилання, хоча деякі є
ідентичні. Особливістю першого листа є знайомство з командою, таким чином
збільшується довіра клієнта.
В другому листі (рис. 4), увага акцентується на заголовку «Як це
відбувається?», сам заголовок говорить проте, що покажемо як відбувається
поїздка. В листі пишемо, що цей проект глобальний і важкий в реалізації, але
команда організаторів працює над створенням туру. Вона не просить вірити на
слово, що все буде прекрасно, а дає посилання на відео туру, який вже відбувся.
На даному етапі спостерігаємо декілька посилань в листі, одні є ідентичними
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(посилання на реєстрацію), а інші дають можливість оцінити роботу
Студентського туристичного клубу “Way to freedom” ВТЕІ КНТЕУ. В самому
листі ми можемо бачити наступне «Неймовірні враження, чарівні пейзажі та
душевна атмосфера. Все це та більше разом з Студентським туристичним
клубом "Way to Freedom"! Давайте зробимо це разом!». Даний маркетинговий
хід зближує клієнта і представників компанії та підвищує лояльність до неї.

Рис. 4 Другий лист
Наступний лист (рис. 5) відправляється на електрону пошту, це
попередження про те, що реєстрація на тур закривається, так як поступила
велика кількість заявок. Заголовок листа відразу попереджає про обмежений
час «Через 48 годин моя пропозиція може бути не актуальною». Лист
написаний, як для бажаних клієнтів, тут і турбота про клієнта «Ми просто
хочемо бути впевнені, що Ви не пропустили можливість стати частинкою
неймовірної подорожі!!». Дається опис ситуації із заявками на тур «За останні 2
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дня ми отримали багато заявок на тур (ми самі не очікували такого результату)»
та пояснення, що можливо реєстрацію закриють раніше, ніж планувалось. Два
останніх елемента, це заклик до дії «Тому, встигніть зареєструватись» та відгук
про те, що для організаторів буде радістю розділити враження від туру разом з
клієнтом. Таким листом ми спонукаємо клієнта, що не зареєструвався у групі на
посилання і викликаємо бажання реєструватись, так як залишилось мало часу.

Рис. 5 Третій лист
Перші листи вже були відправленні і зміст наступних листів залежить від
результатів дій клієнта, якщо він зареєструвався на тур, тоді потрібно
підтримувати його цікавість надсилаючи короткі відео із загальною інформацію
та порадами. Такі листи формуються як вказівки в період підготовки до
поїздки. Клієнт в свою чергу буде проходити всі етапи «воронки», клацаючи на
посилання і не тільки. Протягом цього періоду він буде переходити з сторінки
на сторінку сайту, дивитись фото-звіти, статті, програми турів, а потім
дивуватись, коли йому на пошту будуть приходити іменні запрошення на той
чи інший тур з комерційною пропозиціями.
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Інша методика побудови «воронки» застосовується для тих, хто не
записався на тур. Їм приходять листи (в темі листа зазначено, що це
персональне запрошення) на ще 2-3 тури, де зазначено, що розсилка
здійснювалась не всім клієнтам, а це був добір в групу. Клієнт в свою чергу
сприймає це як бонус, як особливе ставлення до нього, адже компанія вже знає,
яка тематика цікава йому. В результаті частина аудиторії записується на один
тур, деякі купують декілька турів, а інші дивляться відео з турів і беруть участь
в акціях, щоб виграти бонус від туристичного клубу.
Розглянутий механізм впровадження E-mail-маркетингу може стати
відмінним каналом для здобуття формування бази-клієнтів, збільшення їх
активності перед конкурентами для вітчизняних підприємств різних бізнесдіяльності.
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УДК 65.012.32:658.7
Т.В. Топчій
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЛОГІСТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Стаття присвячена питанням вивчення поняття логістичної інтеграції у
сфері роздрібної торгівлі. Представлені теоретичні підходи до вивчення
поняття інтеграції, виділено фактори, що сприяють розвитку інтеграційних
процесів, сформульовані основні ознаки логістичної інтеграції. Власне
дослідження розвитку інтеграційних процесів в роздрібній торгівлі дозволило
сформулювати визначення логістичної інтеграції в роздрібній торгівлі.
Ключові слова: роздрібна торгівля, логістика, логістична інтеграція,
інтеграційні процеси в торгівлі.
Підвищення рівня торговельного обслуговування покупців в умовах
висококонкурентного середовища реалізовується за допомогою задоволення
всіх основних вимог покупців щодо рівня обслуговування, суть котрих з
урахуванням специфіки конкретного сегмента споживчого ринку зводиться до
того, щоб з найменшими витратами часу і найбільшими зручностями придбати
в торговельному підприємстві необхідні товари.
Однією з значущих тенденцій розвитку роздрібної торгівлі є активний
розвиток інтеграції, що здійснюється на принципах логістики, яка обумовлена
глобалізацією бізнесу. При цьому слід зазначити, що питання логістичної
інтеграції та її ефективності у сфері роздрібної торгівлі не знайшли достатнього
відображення в наукових дослідженнях, так як у роздрібній торгівлі інтеграція
почалася значно пізніше, ніж в інших галузях і сферах народного господарства.
Питання теорії та практики логістики є однією з найактуальніших тем
дослідження багатьох зарубіжних науковців, найвідомішими серед яких є
Д.Дж. Бауерсокс, Д. Вордлоу, Д. Вуд, Дж. Джонсон, Д.Дж. Клос,
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П.Р. Мерфі-мол., М.Р. Ліндерс,Х.Е. Фірон, Д.Р. Сток, Д.М. Ламберт,
Б.О. Анікін, А.М. Гаджинський, Л.Б. Міротін, Ю.М. Неруш, В.І. Сергеєв.
Вагомий
Л.В.

внесок

у

Балабанова,М.Ю.

розвиток

теорії

Григорак,

Є.В.

логістики

в

Крикавський,

Україні
М.А.

зробили
Окландер,

Ю.В. Пономарьова, Л.В. Фролова, Н.І. Чухрайта ін. Проте, на жаль, у
вітчизняній економічній літературі проблеми формування систем логістикита
формування відповідних ланцюгів постачань розглядаються переважно у
контексті

організації

промислової

продукції

тауправління

логістикою

з

позицій

виробничо-технічногопризначення,

а

виробників
спеціальні

дослідження окремих фахівців щодо формування логістичних формуваньза
участю торговельних підприємств зосереджуються лише на розгляді окремих
аспектів організаціїлогістики, наприклад – управління запасами товарів,
організація інформаційного забезпеченнядіяльності підприємств, управління
інноваційними змінами економічного механізму функціонування торговельних
підприємств тощо.Досі інтеграційні процеси в роздрібній торгівлі, засновані на
принципах логістики, залишаються недостатньо вивченими.
Метою статті, на основі дослідження ролі і стану проблем управління
різними логістичними функціями, є вивчення та узагальнення теоретичних
засадуправління логістикою в роздрібному торговельному підприємстві та
пропозиції щодо якісногозастосування цих функцій.
Підвищення ефективності діяльностіпідприємств роздрібної торгівлі в
сучасних умовах пов’язане з формуванням в інтегрованої системи логістики та
застосуванням інструментарію логістичногоменеджменту під час управління
матеріальними

та

відповідними

потоками

для

досягненнямаксимально

можливих результатів за умови ефективного використання наявних ресурсів.
Процес управління формуванням та функціонуванням логістичної
системи для підприємств роздрібної торгівлі пов’язаний з визначенням складу
її суб’єктів, підбором і розвиткомзадіяних до процесів опрацювання
матеріального потоку об’єктів, їх функціонуванням ібезпосередньо виконанням
комплексу логістичних операцій, що забезпечують рухматеріального потоку чи
його окремих елементів на різних стадіях.
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Передові

торговельні

підприємства,

такі

як

«Сільпо»,

«Novus»,

«METRO», «Епіцентр» перевершують конкурентів з таких показників, як
оборотність, виручка з кв. м торговельної площі, витрати назберігання запасів
та

обслуговування

покупців.

Проблема

полягає

в

тому,

що

необхідноврівноважувати очікування, пов’язані з якістю сервісу, та необхідні
витрати, які пов’язані з оперативними цілями.
Інтеграційні

процеси

проявляються

у

великій

кількості

моделей

об'єднання, тому у вітчизняній і зарубіжній економічній літературі дається
безліч трактувань поняття «інтеграція». У таблиці 1 представлені теоретичні
підходи до вивчення поняття інтеграції.
Таблиця 1
Теоретичні підходи до суті інтеграції роздрібного
торговельного підприємства
Найменування
теорії
Інститутційна
теорія
Неокласична теорія
Теорія галузевих
ринків

Управлінська
теорія

Автори
Дж. Эрроу,
О. Уильямсон,
Р. Коуз
Р. Блэйер,
Д. Казерман
П. Портер,
Дж. Ливси,
А. Лаффер,
Дж. Бейн,
Э. Мейсон
Г. Демсец,
М. Дженсен

Синергія

Р. Баззел,
К. Кларк,
Ф.Эванс

Логістична теорія

В.Плотников
Є.Крикавський

Зміст підходів інтеграції
Інтеграція – засіб економії на трансакційних
витратах. Інтеграція – результат прагнення
уникнути невиправдані ризики в реченні
необхідних ресурсів
Інтеграція – спосіб значної економії від
масштабу
Інтеграція розглядається як засіб для
зниження конкуренції. Інтеграція дозволяє
фірмам, що контролює ситуацію на ринку,
розширити і зміцнити своювлада
Інтеграція – метод вирішення конфліктів
інтересів між акціонерами і менеджментом
компанії
Інтеграція – засіб отримання спектру переваг
економії від масштабу і охоплення; економії
витрат, диверсифікації і комбінування
ресурсів
Логістична інтеграція – процес об'єднання
діяльності різних підприємств з метою
підвищення ефективності їх спільного
функціонування за рахунок оптимізації на
основі використання властивостей логістики в
рамках їх спільної роботи параметрів
реалізації
функціональних
потокових
процесів

Джерело: власний аналіз автора
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В результаті аналізу теоретичних підходів, суть логістичної інтеграції
торговельного підприємства розуміємо, як добровільне об'єднання двох або
більше економічних суб'єктів в рамках загальної логістичної системи шляхом
об'єднання окремої або кількох логістичних функцій, концентрації всіх видів
ресурсів, обсягів продажу товарів (продукції), прибутку з метою підвищення їх
конкурентоспроможності.
Інтеграційні процеси в роздрібній торгівлі обумовлені, з одного боку,
низькою

конкурентоспроможністю

більшості

магазинів

(супермаркетів,

гіпермаркетів), які не володіють достатньою концентрацією капіталу для
власного розвитку, і з іншого боку, необхідністю підвищення якості
функціонування самих торгових підприємств (їх мереж)[8].
Розвитку інтеграційних процесів сприяють:
1. Розуміння логістики як інструменту в створенні і реалізації
конкурентних переваг підприємства.
2. Перспективи і тенденції розвитку нових організаційних форм –
логістичних мереж.
3. Розвиток інформаційних технологій, що дозволяють здійснювати
ефективне управління всіма сферами виробничо-комерційної діяльності.
Варто відзначити, те що не кожен процес інтеграції має логістичну
основу. Плотніков С.С. дає наступне визначення логістичної інтеграції:
…«логістична інтеграція – це процес об'єднання діяльності різних підприємств
з метою підвищення ефективності їх спільного функціонування за рахунок
оптимізації на основі використання властивостей логістики в рамках їх спільної
роботи параметрів реалізації функціональних потокових процесів» [6].
Нагловский
властивістю

С.Н.

логістики

зазначив,
є

що

здатність

найважливішим

інтеграції

зусиль,

оптимізаційним
процесів,

явищ,

властивостей об'єктів, людей і їх формацій для нівелювання їх протиріч,
подолання загальних, самостійно непереборних проблем і досягнення нових
ефектів об'єднань [5].
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Більше того, у публікаціях, де аналізуються внутрішні інтеграційні
процеси, розглядаються питання інтеграції лише окремих функціональних сфер
– логістики і виробництва, логістики і маркетингу і т. п. При цьому,
Крикавський Є. зазначив – «…сучасний етап розвитку стратегічного
маркетингу і логістики характеризується їхньою активною інтеграцією у формі
єдиної концепції маркетингово-логістичного управління» [4, с. 219].
Логістичне інтегрування потокових процесів на окремих підприємствах
роздрібної торгівлі охопило всі логістичні функції. Логістична інтеграція – це
процес об'єднання декількох логістичних функцій і товарних ресурсів
торговельних підприємств з метою підвищення ефективності їх діяльності.
Логістично-інтегрованими вважаються ті підприємства роздрібної торгівлі,
об'єднання яких базується на принципах логістики.
Значні резерви підвищення ефективності можуть бути виявлені в
результаті системного інтегрування закупівель, транспортування і інших
процесів, які охоплюються логістикою. Для пошуку шляхів підвищення
ефективності діяльності торговельних підприємств, слід виявити і дослідити
параметри

торговельної

діяльності,

зміна

яких

впливає

на

характер

торговельних процесів. Через те, логістична інтеграція дозволяє оптимізувати
взаємовідносини господарюючих суб'єктів, у результаті чого підвищується
ефективність функціонування кожного окремого торговельного підприємства
та інтегрованої системи в цілому.
Таким

чином, можна

сформулювати

основні

ознаки

логістичної

інтеграції, а саме:
– логістична інтеграція являє собою об'єднання декількох господарюючих
суб'єктів на добровільній основі;
– логістична інтеграція – це об'єднання різних логістичних функцій
(закупівля, транспортування, зберігання, реалізація та ін..);
– логістична інтеграція передбачає концентрацію всіх видів ресурсів;
– логістична інтеграція має на меті оптимізацію всіх потокових процесів
інтегрованих підприємств;
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– результатом логістичної інтеграції є оптимізація логістичних витрат,
прибутку і підвищення конкурентоспроможності підприємств.
Таким чином, в результаті логістична інтеграція сприяє впровадженню
сучасних роздрібних технологій, вибудовування більш досконалих логістичних
систем, забезпечує зниження загального рівня логістичних витрат і сприяє
розвитку та підвищенню ефективності роздрібної торгівлі в цілому.
З

урахуванням

підприємствах

вищезазначеного,

в

роздрібних

має бути затверджена конфігурація

торговельних

системи

логістики,

організаційна структура служби логістики, сформована інтегрована логістична
інформаційна система, розроблений стратегічний план логістики,розроблена
система показників оцінки виконання стратегічних завдань і моніторингу плану
логістики, здійснений розрахунок відповідних агрегованих показників системи
логістики торговельного підприємства та її окремих рівнів.
Завданням подальших досліджень має стати розробка методичних
підходів до практичної реалізації науково-теоретичних положень щодо
формування системи логістики кожного торговельного підприємства та
забезпечення її ефективного функціонування.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИБІР ПОТЕНЦІЙНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА ЯК ФАКТОР
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто основні підходи до вибору та оцінки постачальника.
Наведено основні критерії відбору постачальників серед усіх можливих.
Проаналізовано вплив постачальників на підвищення конкурентоспроможності
підприємства.
Ключові

слова:

постачальник,

конкурентоспроможність

підприємства,

закупівельна логістика, критерії вибору постачальника, методи вибору
постачальника, закупівельний центр.
За сучасних умов господарювання підприємств на ринку товарів та послуг
великого значення набуває логістична система. На шляху досягнення суб’єктом
господарювання стратегічних цілей має місце швидка зміна ринкового
середовища, посилена конкуренція та високий рівень ризику, тому особливої
актуальності набуває обґрунтована закупівельна діяльність підприємств, що
включає в себе вибір організаційної форми здійснення закупівель, тобто
управління запасами та управління постачанням.
Закупівельна логістика – це управління матеріальними потоками в процесі
забезпечення підприємства матеріальними ресурсами [1, с. 136]. Підвищення
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конкурентоспроможності

підприємства

передбачає

вибір

найкращих

постачальників серед усіх можливих та налагодження роботи з ними. Відбір
оптимальних постачальників, що можуть забезпечити підприємство ресурсами
необхідної якості та відповідним сервісом значною мірою забезпечує подальше
виробництво високоякісної продукції. Отже, вибір постачальників є важливим
завданням підприємств під час закупівлі сировини та матеріалів, а також
актуальною темою дослідження.
Дослідженню організації закупівельної діяльності та обґрунтуванню
вибору

пріоритетних

посередників

присвятили

свої

праці

багато

як

вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема: Гаджинський А. М., Кондратюк
Д. М., Попова І. В., Ястремська О. М., Письмак В. О., Поліщук І. І. та інші.
Метою статті є вивчення основних підходів до вибору найкращого
постачальника з усіх можливих для забезпечення конкурентоспроможності
підприємства на ринку.
Конкурентоспроможність підприємства – це рівень його компетенції
відносно інших підприємств-конкурентів у нагромадженні та використанні
виробничого потенціалу певної спрямованості, а також його окремих
складових: технології, ресурсів, менеджменту, навичок і знань персоналу тощо,
що знаходить вираження в таких результуючих показниках, як якість продукції,
прибутковість, продуктивність тощо.
Вибір постачальника є однією із основних передумов успішного
здійснення закупівель матеріальних ресурсів, тобто повного задоволення
потреб виробництва. Основним завданням у процесі відбору постачальника для
господарюючого

суб’єкта

є

пошук

потенційних

постачальників

та

порівняльний аналіз їх конкурентних переваг для вибору найкращого з
представлених. На сучасному ринку діє велика кількість посередників, проте є
ряд критеріїв, за якими вони відрізняються один від одного. Завданням
логістичної системи підприємства є вибір оптимального посередника, який
забезпечить виробничий процес необхідними ресурсами вчасно і в повній мірі,
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стане надійним партнером та при співробітництві не принесе додаткових
витрат.
Ефективний

вибір

постачальника

залежить

від

оцінювання

його

спроможності задовольняти такі критерії: ціна; якість; порядок розрахунків;
терміни

поставок;

якість

обслуговування;

готовність

до

поставки;

комплексність задоволення попиту; порядок задоволення рекламацій; місце
знаходження; асортимент продукції; тощо. Ці фактори вибору можуть
варіюватись в залежності від специфіки, умов діяльності підприємства та
власних уподобань керівництва організації.
Існує досить багато методів вибору найкращого постачальника. Багато
науковців поділяють думку про використання поетапного обґрунтування
вибору, інші пропонують застосовувати ряд показників або ж залучати
експертів для оцінки потенційних посередників за певними критеріями.
Прийнятими є два напрями вибору постачальника:
– вибір постачальника з числа підприємств, я якими вже встановлено
ділові відносини, що полегшує вибір, оскільки попередньо відома інформація
про їхню діяльність (у цьому випадку застосовується алгоритм: аналіз
одержаної інформації про роботу з постачальником; аналіз інформації за
критеріями вибору; прийняття рішення про вибір постачальника);
– вибір нового постачальника на основі результатів пошуку і аналізу нової
інформації (в цьому випадку багато часу затрачається на перевірку
потенційного постачальника, але витрати можуть бути окуплені, якщо
потенційний постачальник складе конкуренцію існуючому).
Алгоритм обґрунтування вибору постачальників відповідно до досліджень
І. В. Попова [4, с. 423] включає в себе ряд послідовних етапів, що відображені
на рис. 1.
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Рис. 1. Алгоритм обґрунтування вибору постачальників
Запропонований алгоритм Попова І. В. є досить об’ємним, проте він
дозволить керівництву організації обрати найкращий варіант партнерства, що в
свою чергу є важливим елементом у забезпеченні підвищення ефективності
діяльності підприємства.
Опираючись на загальноприйняті методики процесу прийняття рішення
про вибір постачальника можна сформувати такий алгоритм:
1 етап – усвідомлення необхідності закупівлі;
2 етап – визначення вимог до товару та факторів вибору постачальника;
3 етап – пошук та оцінка за обраними критеріями потенційних
постачальників;
4 етап – оцінка пропозицій та відбір потенційних постачальників;
5 етап – укладення партнерства з постачальником та затвердження умов
замовлень;
6 етап – оцінка результатів.
Найважчим завданням в процесі вибору потенційних постачальників є їх
оцінка. Вирішити цю задачу можна двома способами: 1) аналітичний підхід; 2)
експертний підхід.
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Аналітичний підхід ґрунтується на розрахункові ряду показників, що
характеризують постачальника. Недоліком цього підходу є те, що потенційний
постачальник не завжди надає повну інформацію про себе. Таким чином, при
відсутності даних про певні параметри, розрахунки не відображають в повній
мірі доцільність співпраці з таким постачальником.
Експертний підхід ґрунтується на оцінках постачальника спеціалістами,
які можуть адекватно оцінити ті чи інші параметри, що характеризують
постачальника. Таким чином, вибір постачальника здійснюється на основі
отриманих рейтингів або інтегральних експертних оцінок. Недоліком цього
методу є суб’єктивність експертів при виборі між двома чи трьома
постачальниками. Проте при зростанні їх кількості фактор суб’єктивізму
зменшується, так як збільшується кількість оцінок. Так, наприклад, при оцінці
трьох постачальників експертних оцінок буде лише три, а при оцінці чотирьох
постачальників кількість оцінок зростає до шести [2].
Відповідно до експертного підходу визначення найкращого постачальника
з загальної кількості бажаючих співпрацювати з підприємством ґрунтується на
виборі того з них, хто за оцінками експертів за різними критеріями набрав
найбільшу кількість балів. При виборі критеріїв оцінювання постачальників
доцільно визначити ранги важливості для кожного з факторів, щоб найбільш
точно оцінити всіх постачальників та вибрати найкращого із загальної кількості
пропозиції на ринку.
Факторів вибору постачальників може бути дуже багато і вони можуть
варіюватись в залежності від специфіки діяльності підприємства, його місця
розташування, розмірів тощо.
Після вибору критеріїв оцінки посередників перед експертами постає
наступне завдання – розподіл пріоритетності кожного з цих факторів. У ході
дослідження особливостей кожного посередника формуються їх рейтинг.
Наступним кроком є прийняття керівництвом підприємства рішення про
співпрацю з постачальником, який за їх оцінками є найоптимальнішим
варіантом для підприємства серед усіх можливих.
241

Для аналізу постачальників, з якими підприємство вже співпрацює, можна
використовувати АВС-аналіз, який також широко розповсюджений у логістиці.
В основі використання цього методу щодо аналізу постачальників лежить
припущення, що не всі постачальники характеризуються однаковим впливом на
ефективність діяльності підприємства, через що доцільно інтенсивніше
займатися постачальниками, які мають великий обіг.
Класифікація постачальників за методом АВС здійснюється за такою
схемою:
1) збір інформації про річний обіг кожного постачальника;
2) запис спадної послідовності розмірів обігу кожного постачальника;
3) розрахунок частки обігу постачальника у відсотках до загального обігу;
4) обрахунок акумульованих значень обігу постачальників у відсотках.
Як правило, розрізняють три групи постачальників: 1) А-постачальники –
ті, з якими підприємство здійснює приблизно 75% обігу, такий обіг дають
приблизно 5% постачальників; 2) В-постачальники (20%) дають, як правило,
20% обігу; 3) для С-постачальників (75%) обіг становить приблизно 5%.
Таким чином, за допомогою методу АВС-аналізу можна визначити який із
постачальників є пріоритетним для підприємства. Якщо підприємство хоче
мати невеликі затрати на закупівлю, то більшу увагу необхідно приділяти Апостачальникам, так як така співпраця може впливати на 75% обороту з іншими
постачальниками.
Перед ухваленням остаточного рішення закупівельному центру (відділу)
доцільно зосередити увагу на досягненні домовленості з вигідним для
підприємства постачальником про порівняно кращі ціни й терміни поставки [5,
с. 135].
В процесі ухвалення рішення про вибір постачальників фахівцям
закупівельного

відділу

необхідно

обрати

типи

відносин

із обраними

партнерами, адже більшість підприємств віддають перевагу певній кількості
джерел постачання з метою їхньої диверсифікації для того, щоб повністю не
залежати від одного з них у разі будь-якої невдачі.
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Виділяють такі типи відносин із постачальниками: потенційні, разові
трансакції, періодичні відносини, партнерство та інтеграція. Для успішного
функціонування підприємству необхідно одночасно встановлювати декілька
типів відносин, так як це забезпечить більшу його стійкість в умовах
сьогодення. Проте важливим є саме вибір кожного з типів відносин з окремими
постачальниками.
В

процесі

оцінки

постачальників

керівництвом

буде

визначена

привабливість кожного з них. У випадках коли підприємство-постачальник є
абсолютно непривабливим – не варто налагоджувати з ним будь-які
взаємозв’язки, в тому числі і потенційні. Якщо ж партнерство з постачальником
є бажаним для підприємства, варто встановлювати зв’язки в залежності від
якісного рівня привабливості:
1) низька привабливість – періодичні відносини у разі виникнення
необхідності або окремих вигідних пропозицій;
2) середня привабливість – партнерські відносини, що забезпечує обом
сторонам стратегічне позиціонування і розвиток у довгостроковому періоді;
3) висока привабливість – інтеграція.
На етапі оцінювання роботи постачальника фахівці закупівельного центру
(відділу) повинні зосередити увагу на контролюванні виконання замовлення та
аналізі ступеня задоволення потреб підприємства. Ефективний контроль дає
можливість прийняти рішення про продовження співпраці з постачальником,
про внесення необхідних змін у замовлення або про припинення співпраці з
ними [5, с. 135].
Отже, в процесі здійснення закупівельної діяльності підприємства
важливим питанням є вибір привабливих постачальників, який доцільно
здійснювати

комплексно:

поєднуючи

розрахунки

показників,

що

характеризують постачальника з паралельною експертною оцінкою обраних
факторів. Важливим у виборі потенційних постачальників є чіткий вибір
пріоритетних критеріїв як до необхідних товарів, так і до самих постачальників.
Для підприємства доцільно буде обрати кілька постачальників, щоб
повністю забезпечити виробничий процес усім необхідним і максимально
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зменшити

ризики

діяльності,

що

призведе

до

підвищення

конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
У статті розглянуто сутність фінансового потенціалу страхових компаній.
Поглиблено концептуальні засади фінансових потоків страхових компаній й
обґрунтовано цілісну систему практичних рекомендацій, спрямованих на
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оптимальне формування фінансового потенціалу страхових компаній та
підвищення ефективності функціонування в умовах ринкової трансформації
економіки України.
Ключові слова: фінансовий потенціал, ресурси, страхав компанія,страхування,
страховий ринок, фінанси.
Для країн з трансформаційною економікою, до яких належить Україна,
характерні як ринкові ризики, так і багато специфічних ризиків перехідного
етапу. Зважаючи на це, зростає потреба в надійному страховому захисті від
ризиків суб’єктів ринкових відносин, що спонукає до пошуку дієвих механізмів
мобілізації ресурсів страхових компаній та їх ефективного використання при
настанні страхових подій. Тому наріжним каменем даного етапу економічних
реформ в Україні є формування ефективно налагодженої страхової справи як
однієї з найважливіших передумов забезпечення фінансової стабільності
держави, її сталого економічного розвитку та загального добробуту.
В Україні дослідженню окремих проблем формування потенціалу
страхових компаній присвячені праці О. Бандурки, І. Бланка, О.Василика,
І. Зятковського, В. Опаріна, К. Павлюк, А. Поддєрьогіна, В.Федосова, С. Юрія,
в тому числі у сфері страхування – В. Базилевича, Н. Внукової, К. Воблого,
О. Заруби, М. Клапківа, М. Лутака, С. Осадця. Належне місце в розробці цих
проблем займають роботи західних вчених З. Боді, Є. Брігхема, А. Вагнера,
А. Гропеллі, С. Манера, Р. Мертона, Д. Хемптона, а також російських
економістів – І. Балабанова, В. Бочарова, Т. Гуйди, А. Гвозденко, Є. Коломіна,
Ф. Коньшина, М. Крей-ніної, А. Крутіка, Л. Мотильова, Л. Орланюк-Маліцької,
Л. Павлової, В. Райхера, Л. Рейтмана, М. Романовського, Б. Сабанті,
В. Сенчагова, В. Сухова, В. Шахова, М. Шимінової.
Більшість робіт названих економістів зорієнтована на окремих аспектах
сутності та призначення фінансового потенціалу страхових компаній, його
формуванні та використанні на макро- і мікроекономічному рівнях. Водночас,
ще недостатньо вивчено особливості та специфіку руху фінансових ресурсів,
механізму формування фінансового потенціалу страхових компаній за умов
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розвитку ринкової економіки, бракує наукових та практичних напрацювань
щодо оптимізації фінансових ресурсів страховиків. Важливість цієї проблеми та
недостатній

рівень

кваліфікаційного

її

розробки

проекту,

визначили

зумовили

його

вибір

теми

актуальність,

випускного

теоретичну

та

практичну значимість.
Взагалі, економічні проблеми відіграють одну з найважливіших ролей у
цьому питанні. Світова практика доводить тісний взаємозв'язок між рівнем
доходів населення та обсягом страхових платежів. Досвід інших країн
переконує, що ринок страхування стабільно розвивається при рівні зарплати
300-500 дол., в Україні на 2015 рік середня заробітна плата становила 2500 грн.
За даними Рахункової палати та Міністерства фінансів, понад 41 % громадян
живе за межею бідності, при цьому 10 млн. домогосподарств оцінюють своє
матеріальне становище як таке, що змушує їх постійне відмовлятися від
предметів першої необхідності, крім харчування [10, с. 138].
За підсумками минулого року близько 2/5 підприємств в Україні були
збитковими. До цього слід додати і величезну платіжну кризу. За даними
Держкомстату України, станом на 1 квітня 2015 р., дебіторська заборгованість
підприємств та установ становила 243.2 млрд. грн., а кредиторська -307,9 млрд.
грн. [4, с.47].
Внаслідок незначних обсягів доходів населення та фінансових ресурсів
господарюючих суб'єктів гальмується поступальний розвиток українського
ринку взагалі і страхового ринку, зокрема.
Незначні

обсяги

та

недосконала

структура

капіталу

страхових

організацій, повільні темпи його нарощування зумовлюють вкрай низькі
можливості вітчизняних страхових компаній з покриття великих збитків.
Нарощуванням капіталу сьогодні активно займаються лише близько половини
операторів ринку [6, с.48].
Нажаль, сьогодні в Україні практично не існує привабливих для
страховиків інвестиційних інструментів. Так, облігації внутрішньої державної
позики втратили свою привабливість внаслідок суттєвого зниження останніми
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роками рівня дохідності. Водночас, акції та облігації інвестиційно-привабливих
суб'єктів господарювання вкрай важко придбати. Не розвинуте в Україні й
довгострокове кредитування страховиками реального сектора економіки. Тому
страхові компанії продовжують віддавати перевагу розміщенню своїх коштів на
поточних і депозитних банківських рахунках. А це, у свою чергу, гальмує як
зростання інвестиційної діяльності самих компаній, збільшення доходів від неї,
так і позбавляє національну економіку в цілому значних обсягів «довгих»
грошей,

конче

необхідних

для

подальшого

соціально-економічного

реформування в Україні
Відсутність цілеспрямованої державної політики у сфері страхування, що
призводить до безсистемності розвитку вітчизняного страхового ринку є
однією з першочергових організаційно-правових проблем, що потребує
негайного вирішення. Страхову справу не можна ефективно здійснювати без
чіткого бачення перспектив, усвідомлення політичних та економічних ризиків,
без вироблення адекватних і результативних засобів і методів страхової
політики. В Україні такі засоби і методи поки що відсутні. Насамперед, це
виявляється у відсутності обґрунтованої Концепції розвитку страхового ринку.
В той же час вражає недосконалість чинної нормативно-правової бази, що
регламентує розвиток страхової галузі. Зокрема, норми чинного законодавства
не уніфіковані. В базовому Законі України «Про страхування» відсутні чіткі
визначення понять, а натомість вживаються різні назви ідентичних понять. Так,
у тексті закону співіснують поняття «страховик», «страхова компанія» і
«страхова організація»; «страховий платіж», «страховий внесок» і «страхова
премія»; «страхова виплата» і «страхове відшкодування» [9]. Зустрічаються
неузгодженості і в постановах Кабінету Міністрів України з питань
страхування. Водночас, неповна і часом неузгоджена нормативно-правова база
призводить до можливості різночитань окремих положень.
За міжнародними нормами в країні не повинно існувати більше 10 видів
обов'язкового страхування [2]. В Україні ж їх передбачено 32 види, що навіть
не мають зарубіжних аналогів (проти чітко визначених 20 добровільних [1]).
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Рішення про їх запровадження були прийняті поспіхом і не мають
обґрунтованих соціальних та економічних підстав.
Обов'язкові види страхування мають вкрай низький рівень виплат і
страхового захисту та, як правило, використовуються для задоволення
вузьковідомчих інтересів. Так, за даними Міністерства фінансів, у 2008 р. в
Україні були запроваджені сім нових видів обов'язкового страхування, і лише
один з них виявився відносно ефективним. З більшості ж з них сума страхових
виплат склала ледве більше 1-2%. За наявності 32 видів обов'язкового
страхування в Україні минулого року зібрано лише 405,6 млн. грн. Отже
сучасний стан впровадження обов'язкового страхування є незадовільним.
Недостатня узгодженість дій державних органів, що опікуються
питаннями

страхування,

міх

собою,

а

також

державних

органів

ті

саморегулюючих організацій, призводить до безсистемних рішень і зниження
загального рівня державного регулювання страхової діяльності [4].
Не сприяє підвищенню рівня відповідальності професійних учасників
страхового ринку недостатній обсяг повноважень державних органів на
застосування санкцій та притягнення до відповідальності юридичних та
фізичних осіб за порушення страхового законодавства.
Відсутність якісної системи обліку, звітності, розкриття інформації та
нагляду за діяльністю страхових організацій обмежує можливості потенційних
інвесторів і споживачів страхових послуг щодо якісного відбору страхових
організацій, зменшує можливості страхового ринку з мобілізації вільних
ресурсів, підвищення обсягів страхового посередництва та сприяння розвитку
страхового ринку в цілому.
Часто різні міністерства та відомства підтримують практику надання
окремим

компаніям

ексклюзивного

права

страхування

підприємств

у

відповідній галузі . Такі прояви протекціонізму спричиняють монополізацію
окремих сегментів страхового ринку, створюють нерівні можливості для
функціонування

страховиків,

призводять

страхового ринку.
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до

нерівномірного

розвитку

Страхування є потужною фінансово-кредитною системою, яка практично
ні в чому не поступається банківській сфері. Завдання зі страхування
господарських суб'єктів від наявних і потенційних загроз набувають все
більшого і більшого значення у міру подальшого розвитку ринкових відносин і
зростання конкуренції. Важливу роль у вирішенні цих питань відіграє
формування в Україні фінансово стійкого страхового ринку. У сучасній
економіці саме через страхування реалізується державна політика соціальноекономічного захисту населення, а також формуються значні інвестиційні
ресурси [3, с. 46].
За останні роки кількість страховиків України демонструє тенденцію до
зменшення (таблиця 1).
Таблиця 1
Кількість страхових компаній України у 2010-2014 р.р.
Кількість
страхових
компаній
Загальна
кількість
в т.ч. СК «non
life»
в т.ч. СК
«life»

2010

2011

2012

2013

2014

469

450

456

442

414

397

378

389

378

352

72

72

67

64

62

Станом на кінець 2013 року до Єдиного державного реєстру страховиків
(перестраховиків) України внесено 442 страхових організацій, в 2014 р. їх
стало вже 414, тоді як в 2010 р. налічувалось 469 страхових компаній У 2014
року загальна кількість страховиків скоротилося в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року на 4% - до 400 страхових компаній. З них 58 СК «life»
і 342 СК «non-life». Однією з причин скорочення кількості учасників ринку
стало посилення жорсткої політики державного регулятора щодо несумлінних
компаній.
Ринок посередників сьогодні настільки слабкий і незначний, що можна
казати про його відсутність. Взаємовідносини між посередниками і компаніями
прямо протилежні прийнятим на світових ринках. Багато з існуючих страхових
компаній, фактично, не залишають ризик на своєму утриманні перестраховують
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його у більш крупних компаній, а самі існують переважно за рахунок різниці
прямого та перестрахувального тарифів [5, с. 39].
Серед функціональних проблем значну частку займає низька дохідність
або збитковість окремих видів страхування. Сьогодні нетто-збитковість
автокаско в середньому по ринку складає до 70% загального обсягу зібраних
премій, а з урахуванням комісій і витрат на ведення справи доходи страхових
компаній у цьому виді страхування складають у підсумку не більше 10-15% [6].
Діяльність окремих компаній у цьому виді страхування є навіть збитковою.
Основні показники діяльності страхового ринку України в 2010-2014 р.р.,
представлені в табл. 2., з якої видно, що всі ключові показники ринку значно
зросли в 2014 р. після їх спаду протягом 2011-2012 р.р.
Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками при
страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників за 2010-2014 р.р.
мала неоднозначну тенденцію – в 2011 р. вони зменшились проти 2010 на
14,9%, в 2012 р. – збільшились на 12,9%. В 2013 р. зменшення страхових премій
склало 1,7%, в 2014 р. – 5,2% проти минулого року. Але у 2013 р. зростання
премій склало 33,3% проти 2012 р.
Таблиця 2
Динаміка основних показників діяльності страхового ринку України за
2010-2014 р.р., (тис. грн.)
2010

Динаміка
%
0,11

2012

2013

2014

24 008,6 20 442,1

23 081,7

22 693,5

21 508,2

15 981,8 12 658,0

13 327,7

17 970,0

20 277,5

7 050,7

6 737,2

6 104,6

4 864,0

5 151,0

6 546,1

6 056,4

5 885,7

4 864,0

4 970,0

Страхові резерви 10 904,1 10 141,3

11 371,8

11 179,3

12 577,6

0,13

Перестрахування

9 064,6

8 888,4

10 745,2

5 906,2

2 522,8

0,26

Активи
страховиків

41 930,5 41 970,1

45 234,6

48 122,7

56 224,7

Валові страхові
премії всього
Чистістрахові
премії
Валові страхові
виплати
Чисті страхові
виплати

2011
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0,21
0,36
0,30

0,25

Більш низька конкурентоспроможність страхових компаній, порівняно з
комерційними банками у боротьбі за залучення вільних коштів юридичних і
фізичних осіб призводить до значних втрат коштів.
Відсутність

середньо-

і

довгострокового

планування

страховими

компаніями своєї діяльності призводить до хаотичності розвитку деяких
компаній, частої зміни курсу, відсутності бачення середньо- та довгострокових
перспектив. З одного боку це є наслідком аналогічної політики на державному
рівні, а з іншого, - недосконалої політики керівництва страхових компаній з
організації

менеджменту.

Топ-менеджери

у

більшості

випадків

не

допускаються до процесу прийняття кінцевих рішень і не є досить
зацікавленими

в

результатах

діяльності

компанії,

тим

більше

—

проблему

у

довгострокових.
На

сьогодні

страховий

ринок

відчуває

гостру

вузькоспеціалізованих професіоналах - методологах (менеджерах проектів),
актуаріях,

брокерах,

андеррайтерах,

диспашерах,

аварійних

комісарах,

експертах, фінансистах тощо. [7, с. 57].
Надзвичайно часто зустрічається порушення чинного законодавства За
підсумками здійснених у 2014 р. Міністерством фінансів виїзних перевірок
діяльності страхових організацій і страхових брокерів було зроблено 156
приписів страховикам за різноманітні порушення, обмежено дію ліцензій і
страховим організаціям, призупинені дії одного страховика, відкликана ліцензії
у однієї страхової компанії, три брокери виключені з державного реєстру
Зокрема, з'ясувалося, що договори страхування у багатьох компаній містять
свідомо залишені юридичні лазівки.
До інших функціональних проблем діяльності страхових компаній можні
також віднести вузький, порівняно з розвинутими країнами, асортимент
страхових послуг, що надаються клієнтам; не оптимальність страхових
портфелів; низьку технологічність здійснення страхових операцій тощо.
Значна інформаційна закритість страхового ринку, низький рівень
впровадження у страхову практику сучасних інформаційних технологій
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створюють інформаційно-аналітичні проблеми. Український страховий ринок є
сьогодні однією з найбільш закритих зон фінансового ринку, що унеможливлює
формування чіткого уявлення про його стан і тенденції розвитку.
Недосконалість фінансової звітності та методів обробки даних не
дозволяють достовірно судити про реальний фінансовий стан компаній і
результати їх діяльності.
Через відсутність банків даних про недобросовісних страхувальників,
виключається можливість користування такою інформацією страховими
компаніями з метою запобігання поширенню страхового шахрайства.
Непрозорість відомостей стосовно структури власності вітчизняного
страхового ринку гальмує відновлення довіри наявних і потенційних
страхувальників до вітчизняних страхових компаній, без чого не можна
очікувати революційних змін на страховому ринку [8, с. 88].
Всі ці фактори спричиняють не інформованість переважної більшості
населення про існуючі види страхування, його правила та норми і з кінцевому
підсумку - зумовлюють низьку страхову культуру громадян.
Відсутність довіри населення і господарюючих суб'єктів до страхових
компаній є однією з найголовніших соціально-психологічних проблем. Значним
чином це зумовлено як негативними фактами створення в недавньому
минулому страховиками «фінансових пірамід», так і відсутність належної
системи гарантування страхових виплат. Не сприяють відновленню довіри і
розміри страхових компенсацій, що часто є заниженими, а тому не
привабливими для потенційних клієнтів.
Довіру до страхових компаній засвідчили лише 10,7 % громадян; до
державних фондів соціального страхування - 17,5 %, недержавних - 4,7 %.
Рівень довіри до банків є вищим: державним банкам довіряють 23,7%,
недержавним -7,8% [6, с.71].
Існують і більш глибокі, ніж недовіра до страхових інститутів, причини
низького рівня поширення страхування в країні. Серед них - невпевненість
громадян у майбутньому, відчуття втрати соціальної перспективи. Це
призводить до того, що люди не мають можливості довгострокового
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планування життя, що, у свою чергу, не сприяє страхуванню від ризиків,
особливо довгостроковому, наприклад, страхуванню життя. 76% громадян
засвідчили, що вони не бачать зараз своєї соціальної перспективи в Україні,
лише 11,9% дотримуються протилежної позиції. Відповідно, лише 17,3%
планують своє життя на більш-менш значиму перспективу — на 3-5 років
(6,9%), 5-10 років (4,7%) та 10-15 років і більше (5,7%).
Соціально-психологічна ситуація, що склалася в українському суспільстві
негативно впливає на розвиток страхового ринку. Більше того, вона свідчить
про те, що держава надто довго експлуатувала довіру громадян, не здійснюючи
дієвих кроків з визначення зрозумілих і прийнятних стратегічних перспектив
розвитку суспільства.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАРКЕТИНГОВІ РІШЕННЯ В ТОВАРНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито сутність маркетингової товарної політики промислових
підприємств

в

умовах

економічної

нестабільності.

Для

посилення

конкурентних позицій продукції промисловим підприємствам необхідно
розроблювати виважену маркетингову товарну політику. Проаналізовано
маркетингову товарну політику підприємства визначено умови, завдання і
принципи розробки та здійснення товарної інноваційної політики в умовах
нестабільності ринкового середовища.
Ключові

слова:

підприємство,

товарна

інноваційна

політика,

конкурентоспроможність, комплекс маркетингу
Однією з найбільш важливих складових маркетингу в сфері інновацій є
товарна інноваційна політика. Вона охоплює створення нового товару певного
рівня якості і підтримку його конкурентоспроможності, вдосконалення товару
протягом життєвого циклу та зняття з виробництва, формування асортименту,
організацію сервісного обслуговування тощо.
Серед науковців, які досліджували теоретичні основи планування,
розроблення і випробовування товарних інновацій та маркетингової підтримки
в цілому та нового товару зокрема, можна виділити Ф. Котлера, Ж-Ж. Ламбена,
Р. Чейза, К. Д. Кленсі, Р. Куперта, Н. Герасимяк, Н. Голошубова, Н. Гончарова,
В. Кардаш, А. Павленка, Н. Сербіненко, Н. Чухрай, В. Щербаня та інші.
Разом з тим, деякі питання маркетингової підтримки інноваційної
діяльності та товарної інноваційної політики вітчизняних підприємств
приділяється сьогодні недостатня увага. Тому доцільним є розгляд процесу
формування маркетингової підтримки товарної інноваційної політики більш
детально. Слід зазначити, що в умовах ринкової економіки постійно
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підвищується роль товарної політики. Це передусім обумовлено загостренням
конкурентної боротьби за ринку збуту товарної продукції, підвищенням ролі
споживачів та їх уваги до якості товарів, бренда, обслуговування, упаковки, а
також збільшенням темпу зростання появи інноваційних товарів та товарів
замінників, різної категорії новизни та в наслідок цього підвищенням ролі
реклами, стимулювання збуту та заходів промоушену.
Досліджуючи сучасну парадигму товарного ринку, науковці наголошують,
що його центральною концепцією є маркетингове розуміння ринкового процесу
як взаємовигідного обміну між сторонами, що спонукає розглядати товари як
центральний елемент ринкової стратегії, оскільки саме вони задовольняють
потреби споживачів та, в кінцевому підсумку, виробників. Показано, що ринок
інноваційних товарів не обмежується лише просуванням інновації до
споживача, а й активно сприяє формуванню напрямів і пріоритетів реалізації
державної інноваційної політики через координацію потоків інформації,
економічний вплив на виробників, стимулювання, проведення моніторингу
стану інноваційного розвитку тощо.
Метою статті є аналіз маркетингової товарної політики підприємств і
визначення її стратегічних альтернатив, умов, завдань і принципів розробки та
здійснення товарної інноваційної політики в умовах нестабільності ринкового
середовища.
Головним

елементом

комплексу

маркетингу

є

товар,

від

якого

вирішальною мірою залежить успіх ринкової діяльності підприємства. Про це
свідчить те що, якщо товар не відповідає запитам споживачів чи програє за
своїми характеристиками товарам конкурентів, то сподівання на успіх його на
ринку буде зведено практично нанівець. Тому сьогодні перед вітчизняними
підприємствами постає важливе завдання, яке полягає в ефективній організації
виробництва товарів і послуг, спираючись на формування маркетингової
підтримки цього процесу з боку найбільш оптимального використання
маркетингових інструментів.
Товарна інноваційна політика – це комплекс заходів, за допомогою яких
один або декілька товарів використовуються як основні інструменти
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виробничо-збутової діяльності підприємства. Товарну інноваційну політику
доцільно розглядати як сукупність методів та інструментів, спрямованих на
реалізацію стратегічних і тактичних заходів при збалансуванні товарного
портфеля підприємства з цільовими потребами споживачів [5]. Основним
завданням товарної політики на рівні підприємства є створення такого товару
чи послуги і таке управління ними, щоб інші елементи маркетингового
комплексу або були непотрібні взагалі, або ж використовувалися мінімально як
допоміжні для досягнення поставлених підприємством цілей.
Товарна

політика

підприємства

передбачає

певний

курс

дій

товаровиробника або наявність у нього наперед обдуманих принципів
поведінки. Вона покликана стимулювати організацію системи прийняття
рішень стосовно формування товарного асортименту й управління ним;
підтримання конкурентоспроможності товару на певному рівні; знаходження
для товарів оптимальних товарних ніш (сегментів); розробка та реалізація
стратегії пакування, маркування, обслуговування товарів [1]. Розробка та
здійснення товарної політики вимагають дотримання наступних умов [3]:
- чіткої уяви про мету виробництва й збуту на перспективу;
- наявності стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства;
- знання ринку й характеру його вимог;
- чіткої уяви про внутрішні можливості й ресурси (дослідницькі, науковотехнічні, виробничі, збутові) підприємства сьогодні та у майбутньому.
За будь-яких умов важливим елементом товарної політики підприємства є
розробка товарів (послуг), але сьогодні важливим стає той факт, що процес
розробки та впровадження нового товару є тим елементом ринкового успіху
підприємства від якого залежить саме його існування. Отже, створення нових
товарів, дає підприємству:
- здійснити прорив на ринок;
- перемогти конкурентів;
- зберегти й розширити свій ринок;
- збільшити доходи й прибуток.
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Іншими важливими елементами товарної політики є обслуговування та
елімінування. Обслуговування – це забезпечення сталості відповідних
характеристик товарів, що впроваджені на ринку і користуються попитом
споживачів [2]. Основним у цьому елементі товарної політики є контроль за
якістю продукції, своєчасне інформування виробництва про необхідність її
поліпшення, збереження характеристик товарів у процесах розподілення та
продажу.
Елімінування – це процес зняття застарілого товару підприємства з ринку
[2, с. 20]. Головне завдання цього елементу товарної політики – оптимізувати
усунення з ринку товару, попит на який падає. Саме тому потрібно узгодити
витрати підприємства на виробництво й реалізацію товару, який все важче
знаходить свого споживача, з доходами від його продажу, які все ще наявні й
можливі в майбутньому. Уточнюючи це визначення, сфокусуємо увагу на тому,
що це розроблення та прийняття рішень щодо створення і просування на ринку
в цілому або сегменті ринку товарів підприємства.
Таким чином, можливо визначити завдання товарної інноваційної політики
підприємства, яка формується з урахуванням маркетингового комплексу [4]:
- формування ідеї та реальне створення інноваційно-ексклюзивного товару,
стосовно якого решта факторів маркетингу має виключно додатковий
(обслуговуючий) характер;
- розроблення нового товару та оновлення тих виробів, що вже існують на
ринку;
- розроблення товарного асортименту, упаковки та товарних марок;
- забезпечення якості та конкурентоспроможності товарів;
- позиціонування товарів на ринку;
- аналіз та прогнозування життєвого циклу товарів.
Отже, основним завданням товарної політики на рівні підприємства є
створення такого товару чи послуги і таке управління ними, щоб інші елементи
маркетингового

комплексу

або

були

непотрібні

взагалі,

або

ж

використовувалися мінімально як допоміжні для досягнення поставлених
підприємством цілей.
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Маркетингова підтримка товарної інноваційної політики складається з
багатьох

етапів:

комплексу

стратегічних

та

оперативних

досліджень

маркетингового середовища підприємства, стратегічно-діагностичного аналізу
підприємства,

розробки

інноваційної

стратегії,

реалізації

оперативних

маркетингових заходів. Кожен з цих етапів має свою цінність для впровадження
інновації на підприємстві. Маркетингова підтримка орієнтована на досягнення
визначених цілей в умовах конкурентного середовища, коли цілі інших
суб’єктів ринку можуть з ними не збігатися. Це протиріччя слід враховувати,
коли проходить процес узгодження дій у межах використання маркетингового
комплексу для прискорення інноваційного розвитку підприємства. У процесі
своєї

господарської

діяльності

кожне

підприємство,

яке

займається

виробництвом товарів і послуг, здійснює цілий ряд заходів, серед яких
найважливішими

є

вибір

цільового

ринку

та

визначення

комплексу

маркетингових засобів впливу на споживачів.
Найбільш суттєвою складовою останнього комплексу є товар, який складає
основу товарного виробництва. Зазначимо, що характеристика маркетингової
підтримки спирається на координування, стимулювання та налагодження
каналів зв’язку між виробником та споживачем кінцевого продукту товарної
політики підприємства, що веде до сталого його розвитку та сприяє
підвищенню інноваційної активності. Тому, можливо дійти висновку про те, що
маркетингова підтримка – це необхідні для підприємства інструменти,
структури та інші засоби завдяки яким підприємству стає можливим
здійснювати маркетингову діяльність. Спираючись на зазначене вище,
доцільним

стає

представлення

обґрунтування

маркетингової

підтримки

товарної інноваційної політики [5].
Таким чином, маркетингова підтримка товарної інноваційної політики – це
сукупність інструментів, які орієнтовані на ефективне використання ресурсного
та інноваційного потенціалу підприємства, щодо розробки, освоєння та
комерціалізації

конкурентоспроможних

товарних

інновацій

у

процесі

просування і розвитку ідей, товарів та послуг, що у подальшому буде сприяти
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ефективному розвитку підприємства. Підкріплення товару здійснюється всіма
наявними інструментами маркетингу. У цілому маркетингове розуміння товару
можливо представити у вигляді такої формули:
ТОВАР = ПРОДУКТ + ПІДТРИМКА +…+ ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ
Таким чином, одним із найважливіших завдань фахівця з маркетингу є
точне визначення товару з тим, щоб запропонувати його ймовірним покупцям з
огляду на їх потреби, які він задовольняє. Товарна політика підприємства, в
свою чергу, це одна з найважливіших і складних галузей маркетингової
діяльності, що припускає обґрунтований алгоритм дій, що передбачає
визначення виробничої програми підприємства з урахуванням інтересів
споживачів, рівня впливу конкурентів, виробничих та інших ресурсних
можливостей підприємства, а також стадії життєвого циклу продукту.
Сутність маркетингової підтримки товарної політики полягає у визначенні
й розвитку оптимальної структури вироблених і реалізованих товарів на основі
поточних і довгострокових цілей підприємства. Об'єктом маркетингу є
комплекс, що складається з елементів «потреби – товар – ціна – реклама –
збут». Центральне місце в цій системі займає товар – все, що продається з
метою задоволення певних потреб. Саме тому важливо зазначити, що саме
поняття «маркетингова підтримка», як комплекс маркетингових інструментів,
відбиває сутність маркетингової складової управління товарною політикою.
Так у процесі формування маркетингової підтримки нового продукту на
підприємстві формується стратегія маркетингу, яка містить у собі перспективні
та поточні його цілі, опис завдань, які необхідно вирішити для їх досягнення,
перелік заходів, спрямованих на вирішення поставлених завдань, контрольні
показники і критерії досягнення цілей.
Також при формуванні маркетингової підтримки та маркетингової
стратегії враховується інноваційний потенціал підприємства, що суттєво
впливає на сам процес формування, бо від інноваційного потенціалу
підприємства насамперед буде залежати той маркетинговий комплекс, який
планується провадити.
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Серед

основних

інструментів

маркетингової

підтримки

діяльності

підприємства виділимо комплекс стимулювання, проведення ефективної
товарної, цінової та збутової політики з обґрунтованим використанням
інтелектуального та фінансового потенціалу. Маркетинговий комплекс для
товарної інноваційної політики являє собою вид соціальної технології,
спрямованої на виявлення ефективних засобів керування ринком на основі
об'єктивного розуміння ситуації на ньому При цьому необхідно підприємству
чітко визначати цілі розробки та впровадження нової продукції. Планувати та
координувати процес використання маркетингових інструментів для нової
продукції та чітко визначити етапи розробки та впровадження стратегії для
нововведення. Також слід зазначити, що необхідно врахувати напрями
стратегічного управління інноваційною діяльністю та товарною політикою.
При цьому, звернемо увагу на такі принципи:
- формування інноваційного процесу згідно цілям та задачам розвитку
підприємства;
- пошук нових можливостей та вибір найбільш ефективних;
- оцінка ступеня достатності потенціалу підприємства для досягнення
цілей та його розвиток.
Саме тому реалізація функцій процесу управління товарною політикою
підприємства в повному обсязі можлива на основі комплексного аналізу та
оцінки потенціалу підприємства та його складових, що обумовлює важливість
удосконалення методики його оцінки.
Товарна політика в діяльності сучасного підприємства є важливим
елементом формування його маркетингової підтримки. Це, у свою чергу,
враховує потреби самого підприємства, споживачів його продукції та ринкових
вимог у цілому. Тому за умов динамічного ринкового середовища сьогодення
саме вірно зорієнтоване, товарна політика підприємства є запорукою його
конкурентоспроможності.
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У статті розглянуті особливості розробки та реалізації рекламних кампаній.
Представлена схема розробки рекламних кампаній в сучасних економічних
умовах. Наведено практичні результати проведення рекламної кампанії на
прикладі підприємства.
Ключові слова: реклама, кампанія, особливості рекламної кампанії, рекламна
діяльність, розробка рекламної кампанії.
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В умова х глобалізації ринку рекламна діяльність розглядається як один з
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

найеф ективніших засоб ів конкурентної боротьби виробничих підприємств. З
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

огляду на це, виникає потреба в розробці ефект ивних рекла мних кампа ній для
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

виробничих підприємств в систе мі орган ізації їх марке тингової діяль ності за
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

умов нестабільності.
ֹ

Актуальність роботи полягає в тому, що рекла ма склад ає , Головні
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

твердження, що рекла ма - найва жливіший елеме нт маркетингу, базуються на
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

тому, що сфера маркетингу охоплює всі напрями сучасної економіки
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

розвинених держав, і при цьому будь-яка стаді я маркетингової діяльності
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

підприємств має пряме або опосередковане відношення з їх рекламною
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

діяльністю.
ֹ

Розгляду

питан ь

управління

ֹ

рекла мною

ֹ

діяль ністю

ֹ

присвячені

ֹ

ֹ

дослідження вітчизняних та закордонних вчених, зокрема: С. Бака, М.
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

Бакст ера, Л. Батте рфілда, Д. Девіса, Ф. Джефк інса, Ф. Котлера [3], Є. Ромат а
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

[5], П. Фалда, Д. Яффе та ін.
Рекламна кампа нія – це разовий комплексний захід, що склад ається з
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

сукупності різних рекла мних засобів: рекла ми у ЗМІ, зовнішньої реклами,
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

участ і у виста вках тощо. Ефект ивна рекламна кампанія є успіш ним поєднання
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

влучного рекла много звернення і правильного вибору засобів масової
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

інформації. Модель страт егії рекла мної кампанії як логічно побудованої
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

структури елементів творчого комплексу і послідовної систе ми дій, пов’язаних
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

зі створенням рекламного образу, подає ться як методологічна основа
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

діяльності виконавця рекла ми. Фірма повинна чітко уявля ти мету рекла мної
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

кампа нії, що полягає у формуванні імені, престижу фірми для того, щоб згодо м
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

мати міцні позиції на ринку і стабі льний збут товару [2, с. 74].
ֹ

ֹ

ֹ

Рекламна кампа нія може бути орієнтована на одну характеристику
ֹ

ֹ

ֹ

рекламованого товару, звертатися до однієї цільової аудиторії, може
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

охоплювати всі аудиторії та всі відмітні харак теристики товару. Для того щоб
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

більш ефективно керувати рекла мними кампаніями, доцільно виділити ряд
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

особливостей їх проведення (рис.1).
ֹ

ֹ
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ֹ

ֹ

досить високий
ступінь
скоординованості
дій
ֹ

ֹ

проведення
комплексного
маркетингового
дослідження

ֹ

вибір відповідної
стратегії і творчої
платформи ЗМІ
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

Особливості
рекламної
кампанії
ֹ

оцінка потенційних
можливостей
підприємства

ֹ

ֹ

створення
рекламної продукції

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

розробка грамотної
рекламної стратегії
ֹ

ֹ

ֹ

Рис. 1. Особливості проведення рекламної кампанії на підприємстві
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

Особливості проведення рекла мної кампа нії:
ֹ

ֹ

ֹ

- проведення компл ексного маркетингового дослідження, яке дозволить
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

виявити особливості цільової групи споживачів і сформувати портрет типового
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

клієнта, вивчити специфіку ринку та страт егії конкурентів на цьому ринку,
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

оцінити переваги рекла мованого товар у, його індивідуальність, а також
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

виявити характеристики, переваги і недоліки засоб ів поширення рекла мних
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

матер іалів;
ֹ

- оцінка потенційних можливостей підприємства-рекламодавця, що
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

дозволяє виявити його сильні і слабк і сторони в роботі на обраному ринку та з
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

урахуванням результатів SWOT-аналізу визначити конкурентні переваги;
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

- розробка грамотної рекла мної стратегії, що дозволяє виявити рекламні
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

цілі, особливості позиціонування рекламованого товару, напрямки рекла мної
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

кампа нії;
ֹ

- створення рекламної продукції, яка запам ’ятовується, є оригінальною і
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

належним чином впливає на цільову аудиторію;
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

- вибір відповідної стратегії і творчої платф орми ЗМІ для донесення
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

рекламної інформації до цільової аудиторії;
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

- досить високий ступінь скоординованості дій при реалі зації всіх етапі в
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

рекламної кампа нії [4,с.138].
ֹ

ֹ
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ֹ

Етапи рекла мної кампа нії можна зобразити схема тично (рис.2). Схема
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

склад ається з чотирьох основних етапів: планування, орган ізація, реалізація і
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

підведення підсу мків і перед бачає гнучкий підхід до її розробки. Кожна
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

наступна розроблена рекламна кампанія адапт ується до постійно мінливих
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

економічних реалій, оскіл ьки базується на пості йному і всебі чному аналізі
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ситуації, минулому досвіді рекламної діяльності фірми.
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

Етап І.
Планування

ֹ

Етап ІІ.
Організація

ֹ

Етап ІІІ.
Реалізація
рекламної
кампанії
ֹ

ֹ

ֹ

Виділення
загального
бюджету

Аналіз ситуації
ֹ

ֹ

ֹ

Етап ІV.
Підведення
підсумків

ֹ

Постановка
цілей і задач

ֹ

Виділення
загального
бюджету

ֹ

Вибір
засобів і носіїв
реклами

ֹ

ֹ

ֹ

Обґрунтування
задач

ֹ

Підсумковий
план і
кошторис

ֹ

ֹ

Підготовка
рекламного
звернення
ֹ

Аналіз і
оцінка
результатів

ֹ

ֹ

ֹ

Підготовка
рекламного
звернення

ֹ

ֹ

ֹ

Рис. 2. Технологічна схема рекламних кампаній на підприємстві
ֹ

ֹ

ֹ

Всі етапи кампа нії узгоджені один з одним, і в разі збою на якому сь із них
ֹ

ֹ

ֹ

відбувається момен тальне коригування розбіжностей.
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

В аналі зі використання рекламних засобів компанією ПАТ «ПлазмаТек»
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

слід сконцентруватися на основному напрямку роботи підприємства, а саме, на
ֹ

ֹ

виготовленню

якісн их

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

зварювальних

ֹ

електродів.

ֹ

Коло

ֹ

потенційних
ֹ

споживачів елект родів характеризується великою різноманітністю, отже, і
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

рекламний вплив має бути різним.
ֹ

ֹ

Тому однією з істотних проблем в просуванні специ фічного якісн ого
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

товару на ринку стала його досить висока вартість і відповідно обмеж ене коло
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

можливих споживачів. Але, навіть не дивлячись на високу ціну на продукцію
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

сформувався хороший попит. Подал ьшим етапом в реалізації плану з продажу
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ
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ֹ

ֹ

електродів стало бажан ня довес ти до потенційних клієнтів інформацію про
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

послуги пропоновані підприємством та особливості продукції. Для здійснення
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

цього поступово почал а використовуватися реклама.
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

Спочатку це були періодичні інформаційні оголошення, що транс люються
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

по радіо. Звичайно ж, миттє вого ефект у це не приносило, так, як прийняття
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

рішен ня про дорогу купівлю вимагає досить довгого часового періоду. Спроби
ֹ

ֹ

розмі щення

ֹ

рекла ми

ֹ

ֹ

ֹ

протягом

ֹ

ֹ

ֹ

декількох

ֹ

ֹ

місяц ів

ֹ

ֹ

не

ֹ

принесли
ֹ

результату. Справ а була навіть не в якост і радіозвернень, а в тому, що
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

рекламне повідомлення не досягало і не могло досягти потенційних клієнтів,
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

тому що відсутність чітки х рекламних планів, та й кошті в призводило до
ֹ

розмі щення

ֹ

ֹ

рекламних

ֹ

ֹ

оголошень

ֹ

в

ֹ

ֹ

незручному

ֹ

ефірному

ֹ

часу

ֹ

з

використанням одного з найбільш неефективних засоб ів рекла ми.
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

Не використовувалися в практиці рекла мної кампа нії пряма поштова
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

реклама, зовнішня реклама, збутові заходи. Хоча саме ці методи рекламної
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

кампа нії при продажу специфічного товару є пріоритетними.
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

Розміщення рекла ми проводилося без попереднього планування в міру
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

виникнення фінансових можливостей. Такий підхід протягом тривалого часу не
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

приніс позитивних результатів. Ефект ивність проведених рекла мних заходів
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

виявл ялася збитковою.
ֹ

ֹ

Реалізація товару здійснювалася в основному за допомогою особистих
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

контактів керівників з замовниками. Така тактика мала й своє обґрунтування.
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

Обмежені фінан сові можливості і поки ще не підготовлений ринок не сприяли
ֹ

ֹ

ֹ

широкомасштабним

ֹ

рекламним

ֹ

акціям.

ֹ

ֹ

Завдання

ֹ

рекламної

ֹ

діяль ності

ֹ

ֹ

підприємства на даному етапі роботи полягало в інформуванні потенційних
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

покупців про якість товару, його відмінні риси, й особливості експл уатації.
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

Доцільно погодитись з тим, що найбільш ефект ивно було б спрям увати
ֹ

ֹ

кошти, витрачені на рекламу по радіо - на пряму поштову рекламу.
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

Враховуючи, що коло потенційних покупців невел ике, використовуючи
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

брошури та рекламні проспекти, за допомогою прямо ї поштової реклами
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

можна було б донести інформацію до потенційних споживачів про послуги та
ֹ

ֹ

ֹ

продукцію, що пропонується підприємством.
ֹ

ֹ

ֹ
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ֹ

ֹ

Згодом, в результаті проведених рекламних заходів (участь у виста вках,
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

використання телевізійної реклами, адресна розсилка листі в) був значн о
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

збільшений обсяг продажів зварювальних електродів. Більш чітко спланована
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

рекламна кампа нія, інформаційна підготовленість потенційних споживачів, про
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

високу якіст ь і надійність товару також зіграла позитивну роль у збільшенні
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

обсягу продажів.
ֹ

ֹ

Всі підприємства рано чи пізно підходять до проблеми визначення
оптимальної кількості грошових коштів, які необхідно витратити на рекламу.
Для цього є визначені способи формування бюджету рекламної діяльності.
Існує декіл ька способів формування бюджету рекламної діяльності (рис.3).
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

Способи
формування бюджету
рекламної діяльності
ֹ

ֹ

в залежності від
величини
обороту фірми

в залежності від
обсягів рекламних
бюджетів фірмконкурентів

ֹ

ֹ

ֹ

виходячи з критерію
оптимальності витрат
на рекламу

виходячи з коштів, що
залишилися після
розподілу на всі інші
потреби

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

Рис. 3. Способи формування бюджету рекламної кампанії на
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

підприємстві
У ПАТ «ПлазмаТек» використовується перший метод (виходячи з
ֹ

ֹ

велич ини обороту фірми), іншим и слова ми задається якийсь відсо ток від
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

прибутку, зазвичай він залежить від «досвіду конку рентів», і кошти в не
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

залежності від розмі рів виручки йдуть на рекла мні витрати.
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

Розрахунки бюдже ту можна визначити за формулою:
ֹ

ֹ

ֹ

EA = k × S0, де

(1.1.)

EA - рекламний бюджет (витрати на рекла му);
ֹ

ֹ

ֹ

k - показник відрахувань на рекламу щодо обсягу продажів;
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

S0 - оборот фірми на момен т оцінки рекла много бюджету [1, с. 421].
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

Поступово компа нія почал а удосконалювати свою рекла мну діяльність.
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

Підприємство завча сно склал о план рекла мної кампанії і приблизний кошторис
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

витрат. Був підготовлений новий рекламний відеоролик і текст для
ֹ

ֹ

ֹ
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ֹ

радіоповідомлень. Також був розроблений оригінал-макет для розмі щення
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

оголошення в газет і.
ֹ

ֹ

З часом значно зросл и обсяги реалі зованого товару, але не можна сказа ти,
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

що все це стало наслі дком добре спланованої рекламної кампа нії. Звичайно ж,
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

значний вплив зробили не тільки рекла мні факто ри. Потенційні покупці мали у
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

своєм у розпорядженні достатню інформацію про зварювальні електроди,
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

підвищився рівен ь матер іального добробуту.
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

За два роки роботи підприємство змогло збільшити обсяги реалі зації
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

електродів більш ніж в 10 разів. Позитивним факто ром, який сприяв цьому
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

результату стало і активне залучення та використання рекла ми.
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

Аналізуючи розподіл рекламних засобів слід зазна чити, що значне
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

виділення коштів на радіо рекламу не було виправданим, тому що основна
ֹ

ֹ

части на

ֹ

потенційних

ֹ

покупців

ֹ

ֹ

ֹ

електродів

не

ֹ

ֹ

сприйнятлива

до

ֹ

радіо

оголошення, що чудово було підтверджено на самому початку діяльності
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

підприємства.
ֹ

На нашу думку, також недоліком при організації реклами було
ֹ

ֹ

ֹ

непродумане використання телевізійного ефірного часу на одному із
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

використовуваних медіа - каналів, в результаті цього значно менший ефект, ніж
ֹ

ֹ

ֹ

можна було очіку вати, був отриманий у результаті залуч ення телев ізійної
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

реклами. Невдалим на нашу думку, було розмі щення рекламного відеоролика в
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ранковому ефірі програми на телебаченні. Нова програма, яка з'явилася на
ֹ

ֹ

ֹ

телеканал і безсу мнівно, викликала інтер ес у телеглядачів, але деякий час було
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

потрібно, щоб у цієї програми з'явився свій гляда ч, і вона завоювала
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

популярність.
ֹ

Мета підприємства донести свою рекла му до потенційних споживачів не
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

здійснилася в повній мірі, тому що загал ьна тенденція до перег ляду
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

телевізійних перед ач, показує, що найбі льш вигід ний час розмі щення
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

рекламних відео роликів з 18 до 22 годин, тому що в цей час найбі льше число
ֹ

ֹ

ֹ

громадян вважають за краще проводити час біля телев ізора. Розміщення
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

реклами в телевізійному ефірі з 6 до 9 годин ранку в будні дні і з 7 до 10 години
ֹ

ֹ

ֹ
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ранку в недільні дні (час виходу ранко вої телевізійної програми) є явно
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

невигідним рекла модавцеві, так, як в цей час дуже невелика чисел ьність
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

телеглядачів.
ֹ

Тим не менш, завдяки активному залуч енню різних засоб ів реклами
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

значно зросли обсяги продажів. Крім цього, до позитивного ефект у рекла много
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

впливу можна віднести кращу інфор мованість жителів міста і потенційних
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

споживачів про діяльність підприємства.
ֹ

ֹ

ֹ

Активне використання різних засоб ів рекла ми підготувало основу для
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

того, щоб:
1. добитися значної частк и ринку;
ֹ

ֹ

2. збільшити обсяг и реалі зації;
ֹ

ֹ

3. закріпити у свідо мості споживачів і потенційних клієнтів імідж
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

підприємства як надійного ділового партнера;
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

4. нейтралізувати вплив конку рентів.
ֹ

Таким чином, сьогодні реклама є основним двигуном розвитку та
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

існування компа ній різноманітних галузей. Багато підприємств України взагалі
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

не викор истовують інструментів маркетингу у практичній діяльності, що є
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

їхньою найбільшою помилкою. Це зменшує конку рентоспроможність та
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

відштовхує у минуле, тоді як світ рухається у перед застосовуючи нові
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

механ ізми управління та розвитку, за допомогою рекламної діяль ності.
ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

Визначення особливостей формування рекламної кампанії дозволяє отримати
ряд переваг по удосконаленню ефективності управління ПАТ «ПлазмаТек». У
процесі дослідження особливостей рекламної кампанії застосовуються як
якісні, так і кількісні методи. При проведенні аналізу рекламної діяльності ми
звернули увагу на зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на рекламу і
виявляти сильні і слабкі сторони, можливості і загрози з боку зовнішнього
середовища, а також визначати конкурентні переваги в рекламній діяльності.
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Н.З. Яворська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІМІДЖУ ТА УПРАВЛІННЯ
РЕПУТАЦІЄЮ УКРАЇНИ
У статті розглянуто сутність іміджу країни, його важливість на
національному та міжнародному рівнях. Проаналізовано процес формування
та розвитку міжнародного іміджу країни. Визначено основні фактори, які
впливають на імідж країни.
Ключові слова: імідж країни, національний брендинг, репутація, бренд,
система державного управління.
На теперішній час ставлення до особи, організації, території стає однією
з важливих умов стабільної позиції організації на ринку та одним з основних
факторів розвитку територій. У цих умовах одним із головних способів
привертання уваги споживача до об’єкта є створення позитивного іміджу.
Однак одночасно з поняттям “іміджу” часто вживаються в тому самому
розумінні такі поняття, як “бренд” та “репутація”, відповідно актуалізується
необхідність чіткого розмежування цих понять.
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Формування сприятливого іміджу та репутації країни широко вивчались
такими вченими: С. Ангольт, Ф. Котлер, Л.М. Авраменко, І.В. Логунцова,
М.А. Окландер, А.П. Панкрухін. Але найбільший інтерес до цієї проблематики
становлять праці таких вчених як: Є.В. Ромат, А.О. Дєгтяр, Е.А. Капітонов.
Метою статті є розкриття змісту та специфіки іміджу й репутації України,
розробка пропозицій щодо формування сприятливого іміджу територій.
Досліджуючи термін репутація, можна сказати, що це колективна оцінка
поведінки, дій та результатів діяльності об’єкта чи суб’єкта, рівень довіри до
нього, що поступово формується, та досвід взаємин між суб’єктами.
Імідж — цілеспрямовано сформований образ (особи, явища, предмета),
який відокремлює певні ціннісні характеристики, покликаний емоційнопсихологічно впливати на будь-кого з метою популяризації, реклами тощо.
Імідж України в міжнародному контексті, з одного боку, визначається
характером відношення до України й українців від громадян інших країн світу;
з іншого боку, він у високому ступені піддається впливу висвітлення проблем
України закордонними засобами масової інформації. Провідні світові ЗМІ, такі
як International Herald Tribune, Wall Street Journal, Financial Times та інші,
приділяють достатньо мало своєї площі українським новинам, причому
віддають перевагу повідомленням негативної спрямованості [1].
Вони

періодично

розповсюджують

упереджену

інформацію,

що

дискредитує нашу державу та завдає шкоди її інтересам. Значною мірою таке
розповсюдження має цілеспрямований характер і є наслідком регулярних спроб
представників тих чи інших закордонних політичних та бізнесових кіл
забезпечити просування власних інтересів за рахунок України та формування
негативного її сприйняття громадськістю своїх країн та світовою спільною.
На сьогоднішній день питання іміджу країни є питанням національної
безпеки, питання економічного розвитку та здійснення демократичних
перетворень. Якщо проаналізувати зв'язок іміджу держави із міжнародною
конкурентоспроможністю національної економіки, то можна прослідкувати
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прямо пропорційну залежність: чим позитивні ший імідж держави, тим більший
обсяг залучених інвестицій, тим стійкіша конкурентоздатність країни на
міжнародних ринках.
При формуванні іміджу України є важливими такі фактори (рис.1):
1) природноресурсний потенціал,
національна та
культурна спадщина;
базова форма
державного устрою
та структура
управління;

Фактори
формування
іміджу

2)
соціальнопсихологічні настрої в
українському
суспільстві;

3) стабільність української економіки, яка
оцінюється рівнем доходів на душу населення,
обсягом залучених інвестицій, фінансовою
забезпеченістю бюджетів усіх рівнів; правовий
простір України.

Рис.1. Фактори впливу на формування іміджу України
Сильними сторонами України є усе те, що не стосується політики та
економіки: культура, спорт, історія. Хоча
ресурси та

Україна і має багаті природні

дуже вигідне географічне положення, значний науковий та

культурний потенціал, вона продовжує залишатись аутсайдером у міжнародних
економічних відносинах.
Репутація країни тісно пов’язана з її іміджем (табл.1), і формувати
їх слід у рамках єдиної стратегії. Інформація про Україну інтерпретується
переважно на основі стереотипних думок [2]. Якщо корупцію вважають
дуже поширеною в країні, то більшість повідомлень з України журналісти
та аналітики інтерпретують як «негативні». Також негативна інформація
завжди має більший інтерес, інакше кажучи «позитивну» новину можуть
і не помітити.
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Таблиця 1
Спільні та відмінні риси між поняттями «імідж», «репутація»
Ознаки

Складові поняття для:

Особи

Організації

Території

Поняття
Імідж
професіоналізм і компетентність;
швидка реакція на ситуацію, динамізм;
моральна надійність керівника;
уміння впливати на людей;
гуманітарна освіченість;
психологічна культура керівника
спроможність, конкурентоспроможність
товарів (послуг);
ефективність управління;
організаційна культура та екологічна
безпека

Репутація
економічні та соціальні дії
відносно колег, підлеглих,
суспільства, навколишнього
середовища
економічні та соціальні дії
відносно колег, підлеглих,
суспільства, навколишнього
середовища
економічні та соціальні дії
влади
відносно
жителів
території,
обслуговування
туристів відповідний рівень
послуг

візуальні символи;
події;
персонажі

Слід відзначити, що нині у світі формування іміджу країни, влади,
держави здійснюється під постійним зростанням можливостей Інтернету як ЗМІ
у формі соціальних мереж, масових електронних телекомунікацій, що вже стало
тенденцією. Не оминула ця тенденція й Україну. Кількість доменів
українського сегмента в Інтернеті та кількість користувачів мають виразні
тенденції до зростання. Вплив веб-ресурсів на формування суспільних настроїв
у країні посилюється. При цьому стає очевидною дегуманізація вітчизняного
мас-медійного простору, що виявляється в засиллі повідомлень, спрямованих
на зростання агресії населення.
Імідж спрямований на те, щоб викликати певне ставлення. Репутація сама
пособі вже є певним ставленням, оцінкою об’єкта [1]. У процесі дослідження
нами доповнено огляд основних характеристик іміджу та стереотипу, також
додано основні характеристики репутації, що показано в таблиці 2.
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Таблиця 2
Порівняльна характеристика іміджу, репутації і стереотипу
Стереотип
Узагальнює схожі явища

Імідж

Репутація

Виокремлює конкретне
явище, створює враження
відмінності від інших

Стосується конкретного
об’єкта, є його оцінкою

Постійна “формула, яка
закріплює традиції і
звички”

Рухомий – оперативно
змінюється, коригується
залежно від зміни ситуації

Рухома – змінюється
внаслідок зміни несвідомих
або цілеспрямованих дій,
поведінки об’єкта або
досвіду контактування з
об’єктом

Сприймається готовим,
не пов’язаний з
особистим досвідом

“Напівфабрикат”, що задає
певний напрям для
домислювання, спрямований
на майбутній контакт з
об’єктом

Чітко пов’язана з минулим
досвідом контактування з
об’єктом

Конкретний і
“придушує” уяву

Завжди є “недомовленим” і
заохочує роботу уяви

Конкретна, може бути як
забарвлена
позитивно/негативно, так і
нейтральною

Дуже тривалий у часі
(до десятиліть і більше)

Не обов’язково змінювати зі
зміною репутації

Може погіршитись зі зміною
іміджу

Стосується окремих
сегментів аудиторії

Прийнятний лише у певному
сегменті серед певної
аудиторії)

Позитивна репутація
визнається усіма
стейкхолдерами, незалежно
від сегмента

Щоб створити країні позитивний імідж, проводять такі заходи,

як

видання промоційної літератури, розроблення і впровадження системи
візуальної ідентифікації певних визначних об’єктів міст, створення аудіо- та
відеоматеріалів тощо. Наприклад, на створення позитивного іміджу м. Львова
у 2015 р. було виділено 1,2 млн. грн., зокрема на послуги зі створення
аудіоматеріалів — близько 7 тис. грн., на відеоматеріали — 42 тис. грн., на
розміщення промоційних матеріалів у ЗМІ — 158 тис. грн., на організацію
прес-турів журналістів до Львова — 49 тис. грн., на організацію маркетингових
досліджень та соціологічних опитувань — 49 тис. грн., на послуги дизайнера —
49 тис. грн. [3].
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Розглянемо, для прикладу, бажаний імідж деяких українських міст:
1. Львів: «Відкритий для світу». Це образ Львова як багатокультурного у
минулому міста, із зображенням веж та дзвіниць різнонаціональних споруд. Ця
іміджева стратегія фокусується на значному туристичному потенціалі міста.
2. Донецьк: «Шахтарська столиця», «Промисловий центр», «Місто
підприємців» – це реальний імідж міста. Бажаним є імідж мегаполісу та «мекки
індустріального туризму» і регіон планує досягти цього до 2020 року. Отже,
робиться

наголос

на економічному

розвитку

регіону, його

значному

промисловому, науковому, інвестиційному потенціалі.
4. Чернівці: «Буковина – край, де варто жити». Робиться наголос на тому,
що Буковина є регіоном високорозвиненого та соціально-інтегрованого
підприємництва, освіти, науки та культури в сферах туризму, рекреації,
наукомістких технологій, екологічно-чистого виробництва та раціонального
природокористування, що забезпечує гідний рівень життя громадян, реалізацію
їх демократичних прав та свобод. Отже, стратегія вказує на фокусування на
місцевих жителях, їх потребах і проблемах.
Комплексний аналіз інформаційних складових іміджу держави дає
можливість зрозуміти, наскільки важливо для кожної країни мати свій імідж. За
допомогою яких складових можна побудувати успішний імідж будь-якої
держави. А саме важливість хорошої роботи ЗМІ, дипломатичних служб та
участь країни в міжнародних організаціях.
Отже, формування позитивного міжнародного іміджу України є
важливим питанням загальнонаціонального масштабу. Воно потребує спільних
цілеспрямованих і послідовних зусиль усіх верств українського суспільства та
української громади за кордоном, а головне, органів влади. Але результатом
таких

зусиль

буде

зростання

національної

економіки

та

підвищення

конкурентоспроможності України на міжнародній арені.
Для того, щоб задіяти весь іміджевий потенціал нашої держави, необхідні
продумана державна інформаційна політика й чітко спланована брендингова
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компанія. Вдале поєднання внутрішньої та зовнішньої складової іміджу дасть
можливість

скорегувати

негативний

імідж

та

створити

підстави

для

формування позитивного іміджу України.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИЯВЛЕННЯ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ МАКАРОННИХ
ВИРОБІВ
В статті наведено результати досліджень вітчизняного ринку макаронних
виробів і виявлено фактори споживчих переваг, які визначають ситуацію на
ринку. Анкетування покупців показало, що переважна більшість надає перевагу
упакованим виробам і основним фактором, на який вони звертають увагу
вибираючи макаронні вироби, є те, щоб вони не розварювалися.
Ключові слова: макарони, ринок макаронних виробів, споживчі переваги.
В умовах ринкового господарювання для успішної роботи виробника та
споживача особливого значення набувають глибокі знання ринку та здатність
вміло застосовувати сучасні інструменти впливу на ситуацію, яка на ньому
складається. Необхідними складовими діяльності підприємства є надійна,
достовірна та своєчасна інформація про ринок товару, дослідження структури
та динаміки попиту, смаків і побажань покупців та інші зовнішні фактори, що
впливають на його діяльність. Тому перш ніж виробляти новий товар і
виводити нову продукцію на ринок, підприємство має провести ринкові
дослідження та вивчити потреби конкретних споживачів, що забезпечить
основу для її подальшого впровадження.
Широким попитом на сьогодні користуються макаронні вироби, що є
продуктами масового та повсякденного вжитку. Проте у торговельній мережі
представлені переважно макаронні вироби, які виробляються з борошна
пшеничного вищого ґатунку та води, а, отже, належать до так званих
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рафінованих продуктів харчування, збіднених на вітаміни, мінеральні та
біологічно активні речовини. Тому розроблення нових видів макаронних
виробів, збагачених на дефіцитні нутрієнти, є дуже актуальним.
За даними досліджень, на ринку товарів широкого попиту зазнає невдачі
40% усіх пропонованих новинок, на ринку товарів промислового призначення –
20%, а на ринку послуг – 18% [1]. Однією з головних причин великого рівня
невдач нових товарів широкого попиту є неправильне позиціонування товару
на ринку, невдале рекламування або занадто висока ціна. Тому для виробника
нової продукції доцільним є дослідження існуючого ринку даної групи товарів і
вивчення споживчих потреб. З цією метою проводять анкетування споживачів.
Їх відповіді допомагають виробнику визначити доцільність випуску товару в
тому чи іншому вигляді, а також взагалі перспективність створення даного
товару з певними споживними властивостями.
Для вивчення споживачів макаронних виробів; їх складу; структури;
виявлення

споживчих

переваг;

мотивів

поведінки;

ступеня

їхньої

задоволеності; відношення до товарів та фірм у квітні 2016 року нами було
проведено опитування 100 респондентів віком від 18 років у магазинах м.
Вінниці - споживачів, які гіпотетично мають самостійно ухвалювати рішення
про купівлю якого-небудь товару.Проведені дослідження дозволили виявити
основні тенденції розвитку ринку макаронних виробів:
Метою даної статті є виявлення споживчих переваг, що визначають
ситуацію на ринку макаронної продукції.
На сьогодні виробництвом макаронної продукції в Україні займаються
близько 600 виробників. Існує три основні групи виробників: великі та середні
вітчизняні, дрібні вітчизняні та зарубіжні компанії. При цьому частковий
розподіл ринку між цими категоріями виробників виглядає приблизно як 70, 20
і 10% відповідно. Останнім часом все більше виробників почали займатися цим
непрофільним для себе виробництвом. Найбільша питома вага припадає на
Київську область та складає 17% від загальнонаціонального виробництва цієї
групи виробів. Найбільшими виробниками макаронних виробів також є
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Хмельницька обл. (13%), Волинська (10%) та Львівська (8%) області. Обсяг
виробництва в інших областях складає менше 7%.
Крім традиційних макаронних виробів на українському ринку широко
представлена локшина швидкого приготування з пшеничного, картопляного та
рисового борошна під торговою маркою «Мівіна», що виробляється на
харківських

підприємствах

корпорації

«Техноком».

Даний

продукт

за

рецептурою не є класикою макаронних виробів, проте за маркетинговими
показниками цілком потрапляє до сегменту «домашніх макаронних виробів»
(локшини). Локшина «Мівіна» позиціонується в тій же категорії і часто лежить
на тій же полиці, що і звичайні макаронні вироби з пшеничного борошна.
На українському ринку макаронних виробів склалася певна якісна
розстановка: імпорт представлений в дорожчих групах продукції А і Б із
твердих

сортів

пшениці,

нижній

же

ціновий

сегмент

С

практично

монополізований вітчизняними виробниками продукції з м'яких сортів
пшениці. Історично склалося так, що на ланах України традиційно не
вирощують основну класичну сировину для макаронних виробів – пшеницю
твердих

сортів.

Українські

виробники

макаронних

виробів

вважають

недоцільним імпортувати в Україну сировину для виробництва класичних
макаронних виробів через високу собівартість купівлі та доставки і через те, що
смакові переваги таких макаронних виробів може оцінити лише кожен десятий
споживач.

Тому

українські

виробники

намагаються

підвищити

якість

макаронних виробів із пшениці м’яких сортів шляхом використання
закордонного обладнання.
На сьогодні українські виробники макаронних виробів не мають спільної
точки зору на формат продукції, що пропонується. Зараз асортимент і великих,
і середніх виробників пропонує різноманітне вагове фасування. Проте вони
відмічають, що поки в країні ринкова роздрібна торгівля забезпечує
продовольчими товарами не менше половини населення макаронна продукція,
яка продається на вагу, актуальності не втратить.
278

Слід припустити, що частка споживачів, які обирають упаковані вироби,
різко виросла в останні роки, і це безпосередньо пов'язано із зростанням
добробуту населення. Стаючи заможнішими, люди починають купувати
дорожчі

продукти

харчування.

Основною

причиною

вибору

вагових

макаронних виробів, як і раніше, є те, що вони дешевші порівняно з
упакованими.
На рис. 1 наведено розподіл споживчих переваг щодо упакування
макаронних виробів.

Рис. 1. Розподіл споживчих переваг щодо упакування макаронних
виробів
Причини ж вибору упакованих макаронних виробів, навпаки, різноманітні
(рис. 2).
Упаковка надає покупцю цілий ряд переваг, основними серед яких
споживачі вважають:
− зручність під час зберігання, транспортування (21,3 і 17%);
− гігієнічність (19,1%);
− упаковка є гарантією якості, захищає від підробок (18,1%).
Наведений рисунок показує, що певна частина споживачів (16%) готова
була б купувати макаронні вироби на вагу, якби вони були наявні в продажу.
Роздрібна ж торгівля, у більшості випадків, повністю виключила вагові
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макаронні вироби зі свого асортименту, в результаті чого покупці не мають
можливості реалізувати це своє бажання.

Рис. 2. Розподіл споживчих переваг щодо причини вибору упакованих
макаронних виробів
Розподіл ринкових часток основних конкуруючих виробників макаронних
виробів у м. Вінниці на основі споживчих переваг виглядає наступним чином
(рис. 3).
Як видно з рис. 3, споживачі м. Вінниці надають перевагу як місцевим
виробникам (ТОВ «Подільський край» – 11,3%), так і великим українським
макаронним фабрикам (Київській макаронній фабриці (КМФ) – 20%, «Тая» –
14,6%). Крім того, значна кількість споживачів надає перевагу російським
торговельним маркам («Макфа» – 6,8%, «Шебекинские» – 5,2%), проте попит
на зарубіжну продукцію незначний. 3,9% склали покупці, які не змогли назвати
марку макаронних виробів, яку вони зазвичай купують.
Причини вибору макаронних виробів наведено на рис. 4. З рисунку видно,
що головними критеріями вибору макаронних виробів того чи іншого
виробника є те, щоб вони не злипалися та не розварювалися (71,3%), добре
зберігали форму (57,5%), а також відомість торговельної марки (22,8%).
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Рис. 3. Споживчі переваги щодо виробників макаронних виробів у
м. Вінниці
Серед недоліків макаронних виробів споживачі виділяють те, що вони
розварюються, не тримають форму (25,3%) та надто злипаються (16,4%). Проте
69,8% споживачів вважають, що практично всі макаронні вироби, які є на
ринку, відповідають заявленим ними вимогам (рис. 5).
Розподіл споживчих переваг щодо видів макаронних виробів наведено на
рис. 6.
Зараз у світі нараховується декілька сотень видів макаронних виробів,
проте український споживач віддає перевагу ріжкам, спіралям, ракушкам,
вермішелі короткорізаній, тобто сортам-короткорізам, які не довше 6 см.
Макаронні форми «кус-кус» – у вигляді дрібних фігурок (розміром 0,6...1
см) та довгорізані сорти (більше 10 см) в Україні мало популярні. Виняток
становить «Вермішель довга» (український варіант італійських спагеті) –
єдиний

«довго різ»,

що

користується

популярність.
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попитом через

ергономіку

та

Рис. 4. Розподіл споживчих переваг щодо основних критеріїв вибору
макаронних виробів

Рис. 5. Розподіл споживчих переваг щодо недоліків макаронних
виробів
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Рис. 6. Розподіл споживчих переваг щодо видів макаронних виробів
По-перше, з довгої вермішелі неважко зробити коротку, будь-якої довжини
та без втрати естетики.
По-друге, така вермішель дозволяє долучитися до класичної італійської
кулінарії, оскільки є аналогом знаменитого сорту Pasta Spaghetti.
По-третє, при використанні однакового типу упаковки пачка довгої
вермішелі більш компактна, ніж така ж кількість ріжків або ракушок.
Не дивлячись на свою ергономічність, макаронні вироби у вигляді дрібних
фігурок в Україні популярні лише серед любителів макаронних супів. Проте і
тут дрібному формату доводиться конкурувати з вермішеллю. Разом з тим, не
дивлячись на більшу або меншу популярність, провідні виробники намагаються
охопити повний асортимент форм.
Таким чином, результати досліджень ринку макаронних виробів України
показали, що вітчизняні макаронні вироби виготовляються переважно з
борошна м’яких сортів пшениці, проте за своїми якісними показниками та
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оригінальністю
зарубіжного

зовнішнього

виробництва

і

оформлення
за

ціновими

не

поступаються

характеристиками

продукції
є

більш

привабливими, ніж іноземні аналоги.
Анкетування покупців, проведене задля виявлення споживчих переваг, які
визначають ситуацію на ринку, дозволило встановити, що переважна більшість
їх надає перевагу упакованим виробам вітчизняного виробництва і основним
фактором, на який вони звертають увагу вибираючи макаронні вироби, є те,
щоб вони не розварювалися.
Список використаних джерел:
1. Головко, М. П. Дослідження вітчизняного ринку макаронних виробів і
виявлення споживчих переваг, що визначають ситуацію на ринку [Текст] /
М. П. Головко, М. М. Чуйко // Економічна стратегія і перспективи розвитку
сфери торгівлі та послуг. - 2010. - Вип. 1 (11). - С.577-584.
УДК 664.66(045)
А. В. Балан
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ БУБЛИЧНИХ ВИРОБІВ ТА
ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЇХ ЯКОСТІ
В статті висвітлені основні питання, пов’язані зі станом сучасного
асортименту бубличних виробів, їх характеристика та основні показники
якості, які ставляться до них.
Ключові слова: хлібобулочні вироби, бубличні вироби, бублики, сушки, баранки,
асортимент, показники якості.
Хлібобулочні вироби є основним продуктом харчування будь-якої людини.
На сьогоднішній день їх асортимент досить різноманітний та завжди
поновлюється. Поняття хлібобулочних виробів широке та включає в себе різні
види. З давніх давен бубличні вироби користувались популярністю в Україні,
вони є традиційними для нашої країни продуктами та мають довгу історію.
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Сучасний асортимент та вивчення показників якості бубличних виробів
користується широкою популярністю серед дослідників харчових продуктів.
Дослідженням даної теми займались В. І. Дробот, Т. А. Сильчук,
Н. О. Фалендиш, Н. З. Петришин, Дурнєв В.Д., Сирохман І.В., Задорожний
І.М., Пономарьов П.Х., Скопенко Н. С., В. В. Струнін, Т. М. Філоненко та
багато інших.
Метою статті є вивчення сучасного асортименту бубличних виробів на
ринку України та вивчення основних показників їх якості.
Бубличні вироби є товаром, найбільш доступним для повсякденного
чаювання. Інші кондитерські вироби - наприклад, вафельні торти, рулети,
цукерки і навіть печиво, - значною частиною населення сприймаються як
товари «для випадку», тобто не на кожен день. А бубличні вироби
сприймаються як товари «прості», а, отже, недорогі, і тому призначені для
щоденного вживання. Найбільш поширені дані товари серед дітей.
Бубличними виробами називають хлібну продукцію із заварного тіста у
вигляді кілець різної величини і товщиною не більше 1,5 см. До них належать
бублики, баранки і сушки. Для виготовлення використовують борошно
пшеничне вищого і 1-го сортів. Тісто для бубликів м'яке. Його готують на
опарі, використовуючи пресовані дріжджі. Баранки і сушки готують з крутого
тіста. Спосіб приготування тіста - безопарний. Замішують тісто на притворі.
Притвор - це закваска, що залишилася від попереднього замісу та разом з
доданим борошном і водою перебродила протягом 6 год. Бубличні вироби
формують переважно машинним способом. Після 20-30 хв. вистоювання їх
обливають окропом. При цьому поверхня стає гладенькою, глянцевою
внаслідок утворення тонкого шару клейстеризованого крохмалю. Цей шар
надає виробам міцності. Для підрум'янювання скоринки у котел під час варіння
додають (1 % до маси борошна) патоку або цукор. Коли готові вироби
спливають, їх вибирають і обсушують. Випікають вироби у печі протягом 8-15
хв. Потім охолоджують і нанизують на шпагат.
Вироби мають високу калорійність і засвоюваність, відрізняються
приємним смаком та привабливим зовнішнім виглядом. Завдяки низькій
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вологості більшість виробів являють собою цінний харчовий концентрат з
тривалим

терміном

зберігання.

Висока

харчова

цінність

бубличних

хлібобулочних виробів зумовлена значним вмістом вуглеводів, жирів і білків
[2].
Бублики - це штучні, найбільші за розмірами вироби з групи бубличних.
Діаметр кільця бубликів - 7-10 см. Товщина джгута - до 3,3 см. Маса виробів 50 і 100 г, вологість - 2-27 %. Бублики мають м'яку, пружну консистенцію, їх
виготовляють з пшеничного борошна 1-го сорту. За консистенцією і запахом
бублики нагадують булочні вироби. За рецептурою їх поділяють на прості,
поліпшені і здобні. До складу всіх назв бубликів входить цукор. В рецептурополіпшених бубликах, крім цукру, наявні такі збагачувачі: Ванільних маргарин і ванілін; Молочних - олія соняшникова, молоко незбиране; з маком мак і патока; з кмином - кмин і патока. Здобні бублики збагачують такими
компонентами: Гірчичні - гірчичною олією; Лимонні - маргарином, лимонною
есенцією; Здобні - маргарином. У рецептуру Українських бубликів входить
значна кількість цукру, маргарин і мак.
До нових назв бубликів належать бублики Маріупольські, Донецькі і
Бахмацькі, їх виготовляють з пшеничного борошна 1-го сорту. В рецептуру цих
бубликів входить цукор. Крім того Маріупольські бублики збагачують
маргарином; Донецькі - маргарином, олією соняшниковою і молоком сухим
незбираним [3].
Баранки називають ще хлібними консервами. На відміну від бубликів
баранки мають крихку консистенцію, оскільки до їх складу входить мало води
(12-18 %). Баранки випікають з пшеничного борошна вищого і 1-го сортів.
Діаметр кільця не перевищує 7-9 см, товщина джгута - 2 см. Маса виробів - 2540 г. За рецептурою баранки поділяють на прості, поліпшені і здобні. Прості
баранки виготовляють тільки з борошна 1-го сорту. В рецептуру входить
невелика кількість цукру і патоки. До поліпшених баранок належать Молочні,
які виготовляють з борошна 1-го сорту. В рецептуру цих баранок входять цукор
і молоко незбиране. Здобні баранки випікають з борошна пшеничного вищого і
286

1-го сортів. До здобних баранок з борошна вищого сорту належать Ванільні,
Лимонні, Київські (цукрові, з маком), Здобні, Слов'янські і Яєчні. В їх
рецептуру входить від 8 до 15 кг цукру і такі збагачувачі: до Ванільних - масло
вершкове і ванілін; Лимонних - масло вершкове і олія цитринова; Київських маргарин і мак; Здобних - масло вершкове, олія соняшникова і патока;
Слов'янських - маргарин, молоко сухе незбиране, кардамон і мускатний горіх;
Яєчних - масло вершкове, олія соняшникова, яйця. До здобних баранок з
борошна 1-го сорту належать Гірчичні, Дитячі і Цукрові. В рецептуру баранок
Гірчичних входять цукор, олія гірчична, патока; Дитячих - цукор і масло
вершкове; Цукрових - цукор і маргарин. Поверхня баранок гладенька, глянцева.
У Київських баранках вона посипана маком.
Сушки найменші за розмірами бубличні вироби. Діаметр кільця їх
становить 4-7 см, а товщина джгута не перевищує 1,7 см. Маса виробів
коливається від 7 до 12 г. Вологість сушок дуже низька (8-12 %), внаслідок
цього вони є крихкими виробами. Їх, як і баранки, також називають хлібними
консервами. Виготовляють сушки з пшеничного борошна вищого і 1-го сортів.
За рецептурою сушки поділяють на прості, поліпшені і здобні. В рецептуру
простих сушок входить невелика кількість цукру; у прості сушки з борошна
вищого сорту додають патоку. До поліпшених сушок з борошна вищого сорту
належать Лимонні, з маком, до пива; з борошна 1-го сорту - з кмином, солоні. В
рецептуру цих виробів входить 1 кг цукру. Крім цукру в сушки Лимонні
додають олію лимонну; з маком - мак і патоку; до пива - олію соняшникову.
При виготовленні сушок до пива використовують підвищену кількість солі (5,5
кг, в тому числі 4,5 кг для посипання). Сушки здобні випускають більш
широкого асортименту порівняно з простими і поліпшеними. З борошна
вищого сорту випікають такі сушки: Ванільні, Гірчичні, Любительські,
Молочні, Нові, з корицею. З борошна 1-го сорту виготовляють сушки «Маля»,
здобні Дитячі, Чайні. В рецептуру здобних сушок входить багато цукру. Крім
цукру використовують такі види сировини: для Ванільних - масло вершкове,
олію соняшникову, патоку, ванілін; Гірчичних - олію гірчичну; Любительських
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- маргарин, лимонну есенцію; Молочних - маргарин і молоко незбиране; Нових
- масло вершкове, олію соняшникову, корицю і ванілін. Сушки «Маля»
збагачують маргарином і олією соняшниковою; здобні Дитячі - вершковим
маслом; Чайні - вершковим маслом і олією соняшниковою.
Поверхня сушок гладенька, глянцева. В сушках з маком і солоних вона
посипана відповідно маком і сіллю. Кількість виробів в 1 кг нормована.
Залежно від назви виробу в 1 кг сушок міститься від 95-100 шт. (Молочні, Нові)
до 110-120 шт. (Ванільні, Лимонні, Міські). Дуже дрібні за розмірами сушки
«Маля», в 1 кг їх 220-240 шт. [1].
Зберігання бубличних виробів здійснюється при температурі не вище 25ºС
і відносній вологості повітря не більше 65-75%. У процесі зберігання при
підвищеній вологості повітря бубличні вироби за рахунок поглинання вологи
зволожуються і збільшуються в масі, втрачають крихкість, стають м'якими і
можуть запліснявіти. У приміщеннях з вологістю повітря значно нижче 65%
вироби всихають. Порушення температурних режимів зберігання призводить
до появи в бубличних виробах ознак осалювання жирів.
Бубличні хлібобулочні вироби можуть бути заражені борошняними
шкідниками (борошняною міллю). Тому в місцях зберігання необхідно суворо
стежити за чистотою приміщення і своєчасно проводити дезінфекцію. Під час
зберігання бубличних виробів потрібно дотримуватись правил товарного
сусідства. Не допускається вплив на вироби сонячного світла. Термін
зберігання з дня вироблення бубликів та баранок - 25 діб., сушок - 45 діб [5].
Якість бубличних хлібобулочних виробів оцінюється за показниками:
харчової

та

біологічної

цінності,

органолептичними,

фізико-хімічними

показниками та показниками безпеки.
Органолептичні показники характеризують форму, поверхню, колір, смак і
запах, кількість лому, внутрішній стан та крихкість, які повинні відповідати
встановленим вимогам.
При оцінці фізико-хімічних показників визначають вологість виробів,
кислотність та набухання.
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Підвищена вологість знижує поживну цінність, погіршує смак і скорочує
термін зберігання.
Кислотність впливає на смакові властивості. Недостатньо або надмірно
кислі бубличні вироби неприємні на смак. За цим показником визначають
правильність ведення технологічного процесу.
Чим більше набухають бубличні вироби, тим довше вони зберігають
свіжість і краще засвоюються організмом. Всі дані фізико-хімічні показники
досліджуються відповідно до ГОСТ 7128-91 «Изделия хлебобулочные
бараночные. Технические условия».
Показники безпеки бубличних виробів повинні відповідати за рівнем
вмісту токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, радіонуклідів нормам
технічних документів [4].
Отже, можна зробити висновок, що асортимент бубличних виробів досить
широкий та постійно розширюється новинками, але традиційні вироби завжди
залишаються у виробництві. Дотримання якісних характеристик виробів
впливає на їх конкурентоспроможність, тому дане питання потребує
подальшого вивчення.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТАПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
КРУП’ЯНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано сучасний стан ринку круп’яної продукції України,
визначено тенденції, економічні проблеми та цінові чинники розвитку ринку.
Обґрунтовано стратегічний вектор розвитку круп’яного ринку в контексті
ефективного використання його економічного потенціалу.
Ключові слова: круп’яна продукція, ринок круп, імпорт круп, експорт круп,
виробники круп, круп’яні вироби, зерно, круп’яна промисловість.
В сучасних геополітичних реаліях економіка України в цілому як
надскладна багаторівнева система суспільного і національного відтворення та її
аграрний сектор як основа продовольчої безпеки країни перебувають у
важкопрогнозованих, а подекуди у непередбачуваних умовах свого розвитку.
Останні обумовлені впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників, значна
частина яких носить, нажаль, переважно суб’єктивний характер.
Вивченню проблем, пов'язаних з визначенням місця круп'яної галузі в
харчовій промисловості України, дослідженням ринку круп приділялась увага
низки вітчизняних науковців, серед яких: О. Бокій [1], Лисюк В. М. [2],
Д. Єрмакова А. О. [3], Кузнецова І. О. [4], Мірошниченко К. М. [5],
Н. Поповенко, Р. Рибчинський, О. Щербина та багато інших. Проте деякі
аспекти розвитку круп'яної галузі вивчені не достатньо.
290

Так, зокрема, особливості розвитку галузі та останні тенденції на ринку
круп в контексті впливу низки чинників як зовнішнього, так і внутрішнього.
Першочергове завдання круп’яної галузі полягає у нарощуванні виробництва
широкого асортименту продукції у відповідності до попиту населення та
харчової промисловості через раціональне використання всіх видів ресурсів,
повнішого залучення виробничих потужностей, модернізації виробництва,
використання сучасної техніки та новітніх технологій тощо.
Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів розвитку
підприємств круп'яної галузі та оцінка потенційних можливостей круп’яного
ринку України та ступеню їх досягнення в сучасних умовах.
Круп'яна галузь є важливою ланкою агропромислового виробництва
України, входить до переліку найбільш соціально значущих галузей, оскільки
саме вона забезпечує виробництво основних продуктів харчування, а також
відіграє провідну роль в задоволенні потреб населення та інших галузей
харчової індустрії необхідними продуктами.
Відтак, виникає необхідність обґрунтування комплексу прикладних
заходів, спрямованих на переорієнтацію вектору українського агроекспорту,
нарощування виробництва круп’яної продукції із високою доданою вартістю
для потреб внутрішнього та зовнішнього ринків обумовлює необхідність
дослідження характеру плинності відтворювальних процесів на ринку круп,
ідентифікації економічних проблем його розвитку та обґрунтування напрямів і
методів їх подолання.
Круп’яна галузь харчової промисловості належить до соціально значущих
галузей агропромислового комплексу. Стан і розвиток круп’яної промисловості
держави є одним з визначальних факторів продуктової безпеки, добробуту,
працездатності та здоров'я її населення.
У структурі харчування сучасної людини крупи та круп’яні продукти
займають 20...30 % від усього обсягу споживання зернових продуктів.
На стан та динаміку розвитку круп'яної галузі здійснюють визначальний
вплив ряд чинників, серед яких [6, 7]:
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- нестабільний

та

недостатньо

динамічний

розвиток

сфери

зерновиробництва в Україні. Це створює значні перепони і, по суті, гальмує
розвиток ринку продуктів переробки зерна;
- інтеграційна складова, що проявляється через вплив світового ринку.
Оскільки процеси та явища, які відбуваються на світовому ринку зерна та
продуктів його переробки здійснюють подекуди опосередкований, а часто
безпосередній вплив на внутрішній ринок України;
- зарегульованість

державним

апаратом

вітчизняної

галузі

через

безпосереднє та, подекуди, надмірне втручання в процес ціноутворення.
Проявляється в неринкових методах регулювання цін на зерно (сировину) і на
готову продукцію (крупи, хліб, хлібобулочні вироби борошно, тощо).
В кінцевому підсумку – це вкрай негативно впливає як на подальший
розвиток підприємств галузі, так і на кінцеві результати їх виробничогосподарської діяльності.
В Україні, з метою регулювання цін на зерно, застосовується механізм
фактичного обмеження експорту шляхом квотування. При виробництві зерна за
останні роки значно коливалась.
За даними Державної служби статистики загальне виробництво круп в
Україні збільшується і знаходиться на рівні 356-397 тис. т на рік. Завдяки
збалансованості

амінокислотного

складу,

наявності

слизистих

речовин,

унікальному вітамінному складу більшість круп можна віднести до дієтичних
продуктів. Найбільшим попитом у споживачів користуються рисові, гречані та
вівсяні крупи і вироблені з них круп’яні продукти, з кожним роком зростає
попит на крупи швидкого приготування. Таке значення цих продуктів
обумовлено традиціями харчування, сучасним ритмом життя, а також тим, що
виробництво круп є одним з найдешевших засобів одержання харчових
продуктів. У нашій країні середнє споживання круп і круп’яних продуктів на
душу населення за останні роки знаходиться на рівні 7-8 кг на рік [8].
Крупи є другим за значимістю і кількістю продуктом переробки зернових
культур. До відмінних особливостей круп’яного виробництва слід віднести
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багатоманітність видів сировини і продукції, що виробляється з неї. В Україні
вирощують практично всі зернові культури, з яких виробляють крупи. Тому
перспективи

розвитку

круп’яного

ринку

безпосередньо

залежать

від

виробництва і якості культур, а також наявності запасів зерна. У круп’яній
промисловості всі культури, з яких виробляються крупи, поділяють на дві
групи: 1) - безпосередньо круп’яні культури – гречка, овес, просо, рис;
2) - умовно круп’яні культури – пшениця, ячмінь, жито, кукурудза, зернобобові.
Державний круп’яний ринок є внутрішньоорієнтованим, близько 21% від
загального виробництва реалізується на зовнішніх ринках.
В сучасних умовах спостерігається тенденція зменшення чисельності
населення, що призводить до зниження рівня середньодушового споживання
круп. У наступні роки спостерігається тенденція незначного зростання випуску
круп, обумовлена активізацією зовнішнього попиту табл. 1).
Таблиця 1
Виробництво круп’яної продукції, тис. т [3]
Показники

2010
340

Виробництво

2011
356

Роки
2012
364

2013
367

2014
350

Так, у 2014 р. порівняно з 2012 р. обсяги круп’яного виробництва
збільшилися на 10 тис. т. У 1990 р. обсяг середньодушового споживання круп
досягав 18,6 кг/рік, сьогодні він є меншим рівня споживчого кошика (9 кг/рік),
що пов’язано як із подорожчанням круп’яної продукції, так і зі зміною
структури

харчування

Регіонами-лідерами

із

населення,
випуску

переходом
круп’яної

на

продукти-субститути.

продукції

є

Донецька,

Дніпропетровська, Харківська, Київська і Вінницька області, які у сукупності
виробляють

більше

третини

загальнодержавного

обсягу.

Найбільшими

круп’яними підприємствами України є КП «Білоцерковхлібопродукт», ДП
«Украгротрейд», ПАТ «Хмельницький КХП», «Дворечанський елеватор» [9].
Загалом потужності круп’яних підприємств розраховані на виробництво
близько 600 тис. т продукції щорічно, відповідно, рівень їх завантаження
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складає близько 60 %, формуючи резерв зростання виробничого потенціалу
інтегрованого ринку.
В Україні із круп’яних культур аграрії найбільше вирощують вівса та
гречки, в той час як у світовому землеробстві домінує рис. Гречка серед інших
культур відома як джерело білка із високою біологічною цінністю, має
багатоцільове використання: продовольче, фуражне, промислове (виробництво
рутина у медицині).
У продовольчих цілях використовують декілька різновидів гречки: ядрицю
(цілі зерна), проділ (подрібнені зерна), смоленську крупу (сильно подрібнені
зерна) та гречане борошно [8]. Динаміку виробництва зерна гречки в Україні
можна охарактеризувати як хвилеподібну.
Головними причинами зменшення валового збору гречки є несприятливі
кліматичні умови (засуха), високі витрати на її вирощування відносно інших
культур, недотримання агротехнологій та недостатність фінансових вкладень у
виробництво культури і, як наслідок, зниження її урожайності.
Гречану крупу отримують із пропареного або не пропареного зерна гречки
шляхом відокремлення ядра від плодової оболонки.
Промислове виробництво гречаної крупи в Україні скорочується і варіює
від 70 до 100 тис. тонн.
Незважаючи на велику кількість виробників, субсектор гречаних круп
відрізняється високою концентрацією виробництва. Приблизно 90 % гречки
виробляється на 15 підприємствах, річні показники яких коливаються від 5 до
25 тис. т крупи щорічно. Близько 40% продукції виробляється на КП
«Білоцерковхлібопродукт», ПАТ «Хмельницький КХП», ПАТ «Дворечанський
елеватор», ДП «Украгротрейд» і ПАТ «Сквірський КХП» [8].
Гречана крупа українського виробництва має стабільний зовнішній попит;
обсяги її експорту домінують у структурі експорту круп’яної продукції за
товарною позицією УКТЗЕД 1103 «Крупи, крупка та гранули із зерна зернових
культур» (табл. 2).
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Таблиця 2
Видова структура експорту-імпорту круп’яної продукції [4]
Види продукції за УКТ
ЗЕД

Роки
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Експорт, тис. т
1103. Крупи, крупка та
гранули із зерна
1104. Зерно і зародки
зернових
культур,оброблені іншим
способом
(лущене,
плющене,обрушене,різане
(ядро) або подрібнене)
Усього експорт
1103. Крупи, крупка та
гранули із зерна
1104. Зерно і зародки
зернових
культур,оброблені іншим
способом
(лущене,
плющене,обрушене,різане
(ядро) або подрібнене)
Усього імпорт

32,75

30,54

35,57

43,77

29,73

26,05

41,46

55,31

40,32

51,21

62,48

27,66

85,85
75,89
Імпорт, тис. т

94,98

92,21

53,71

74,21

1,78

1,71

1,26

2,04

2,38

1,95

7,58

15,08

13,62

14,37

25,57

7,62

9,36

16,79

14,88

16,41

27,95

9,57

Так, у 2015р. обсяги експорту даної товарної групи досягли 26,05 тис. т,
зменшився порівняно з 2010р. на - 6,7 тис. т. За даний період приріст обсягів
імпорту круп’яної продукції зросли спостерігається у 2013 р. у порівняні з 2010
р. на 11,27 тис. т .(табл. 3).
Незважаючи

на

істотну

різницю

в

обсягах

експорту-імпорту

(в

натуральному виразі) круп, у т.ч. і гречаної, темпи зростання їх імпорту
перевищують темпи приросту експорту, що, з огляду на наявний потужний
сировинний і виробничий потенціал державного круп’яного ринку, є
негативною тенденцією.
Головні напрями експорту продукції у 2015 році пролягали до Єгипту
(18,81%), Білорусі (13,65) та Ізраїлю (12,47 %); імпортували крупи в Україну
Туреччина (62,44%), Угорщина (14,49) і Казахстан (9,66%) [6, 7].
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Аналіз сучасного стану вітчизняного виробництва круп і круп’яних
продуктів вказує на відставання вітчизняних технологій від сучасних
зарубіжних аналогів.
Переробка зернових культур передбачає складні енергоємні операції
технологічного процесу. Як правило, більшість видів круп та пластівців, мають
низький вихід та відносно низьку харчову цінність в порівнянні з зерном. В
процесі лущення й шліфування зерна вилучається значна частина білку,
вітамінів, мінеральних речовин, харчових волокон тощо. Наприклад, вміст
білку в зерні ячменю 14,5 г на 100 г зерна, а в отриманій з нього перловій крупі
при виході 45 %, складає 7,3 г білку в 100 г крупи, що становить близько 50 %
використання білку від його вмісту в зерні. Недоліком традиційних вівсяних та
ячмінних круп’яних продуктів є дуже низький вихід готової продукції.
При переробці плівчастого вівса базисних кондицій в крупу вівсяну
неподрібнену загальний вихід складає 45 %, що пояснюється особливостями
анатомічної будови традиційних сортів вівса, у яких 20...40 % зернівки
складають поверхневі плівки; технологічний процес переробки включає у себе
складні енергоємні операції лущення та шліфування зерна, при проведенні яких
утворюється велика кількість подрібненого ядра близько 15..35 %.
При переробці плівчастого ячменю базисних кондицій загальний вихід
круп перлових та ячних складає 45 та 65 % відповідно, що також пояснюється
наявністю на поверхні зернівки традиційного ячменю важко відокремлюваних
поверхневих плівок та відповідно необхідністю інтенсивної обробки поверхні
зерна для їх вилучення.
Використання існуючих схем переробки призводить до великих затрат на
переробку і збільшує собівартість кінцевої продукції, при цьому переробка
традиційних круп’яних культур потребує значних виробничих площ для
розміщення відповідних машин та труднощі у здійсненні даного процесу на
заводах невеликої потужності та малих приватних підприємствах, кількість
яких зростає у нашій країні з кожним роком [10].
296

Перед
стоїть

сучасною

проблема

круп’яною

раціонального

промисловістю

використання

особливо

зернової

гостро

сировини

при

одночасному зменшенні енергетичних затрат на виробництво продукції, тому
такі низькі показники при виробництві круп та круп’яних продуктів є
недостатніми.
Останнім часом в багатьох країнах спостерігається тенденція розширення
асортименту круп’яних продуктів, з різними показниками якості і різного
призначення. Поява більш ефективного сучасного обладнання призводить до
того, що круп’яні підприємства все більше орієнтуються на зернові та бобові
культури, які ще 10-15 років тому не вважалися перспективними для
виробництва круп і із-за складності обробки використовувалися більшою мірою
на зернофуражні цілі [12].
Перед сучасною круп’яною промисловістю особливо гостро стоїть
проблема створення збалансованих за білковим складом продуктів харчування.
Білкові речовини відіграють важливу роль в харчуванні людини та
фізіологічних функціях організму. Харчовий білок є джерелом відновлення
клітин та тканин організму. Зернобобові культури являють собою важливу і
специфічну складову частину зернового комплексу, так як можуть забезпечити
населення цінними, високоякісними харчовими продуктами. Їх насіння є
цінним джерелом білку, крохмалю, харчових волокон, вітамінів і більшості
мікро-, та макроелементів. Білок бобових культур багатий незамінними
амінокислотами, за своїм складом близький до тваринного, але при цьому є
значно легше засвоюваним для організму людини.
Головними напрямами розвитку стратегії українського ринку круп’яної
продукції є державний ринок круп (табл. 3).
Перший стратегічний вектор розвитку ринку орієнтований на розширення
обсягів виробництва круп’яної продукції, її диференціацію, заміщення дорогої
імпортної продукції вітчизняною з використанням власної екологічно чистої
сировини.
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Таблиця 3
Головні напрями стратегії розвитку українського ринку круп’яної
продукції
Напрями

Сутність

Методи державного впливу
Збільшення
вітчизняного Підвищення ставки імпортвиробництва
рису-сирцю
та ного мита для рису з 5 % до
рисової крупи
20 %
Організація випуску інноваційних
Збільшення обсягів видів продукції із високою
Скасування граничних рівнів
доданою вартістю (наприклад,
внутрішнього
рентабельності виробництва
крупа
формована,
збагачена
виробництва,
інноваційної продукції
скорочення імпорту харчовими волокнами, вітамінами,
пектином тощо)
круп
Запровадження
імпортних
Освоєння виробництва продуктів
мит на круп’яні продукти
дитячого
харчування
(каш,
дитячого
харчування
круп’яних сумішей тощо)
податкові пільги виробникам
Стимулювання
зернотрейВиробництво
продукції
з
дерів до експорту продуктів
урахуванням вимог зовнішніх
зерно переробки ефективна
покупців та специфіки ринків
діяльність ДПЗКУ*, допомодотримання
строків
Освоєння зовнішніх збуту;
га в здійсненні сертифікації
поставок і постійної якості круп
ринків збуту
української продукції
круп’яної продукції
Посилення
державного
Оптимізація
співвідношення
контролю
за
ціновими
ціна/якість для української
співвідношеннями
продукції, що експортується
експорту/імпорту продукції
*ДПЗКУ – Державна продовольчо-зернова корпорація України

Україна володіє потужним ресурсним потенціалом для виробництва
екологічно чистої та безпечної круп’яної продукції для дитячого харчування,
однак не використовує даний потенціал.
Відтак, перспективним напрямом розвитку круп’яного ринку є освоєння
виробництва продуктів дитячого харчування (каш, круп’яних сумішей тощо).
Стимулом для вітчизняних виробників таких продуктів може стати державна
підтримка у формі податкових пільг, а також запровадження імпортних мит на
круп’яні продукти дитячого харчування.
Другий стратегічний вектор розвитку круп’яного ринку орієнтований на
освоєння зовнішніх ринків збуту продукції.
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Реалізація пріоритету національної агропродовольчої політики щодо
стимулювання експорту готових продуктів переробки обумовлює необхідність
переорієнтації частини трейдерів із експорту зерна на експорт борошномельнокруп’яної продукції. Практика свідчить, що в періоди квотування зернового
експорту різко зростають обсяги експорту продуктів зернопереробки.
Відтак, обмежувальні заходи щодо експорту зерна (квоти або вивізні мита)
стимулюють зернотрейдерів до експорту продуктів із вищою доданою
вартістю. Загалом функцію освоєння зовнішніх ринків збуту української
борошномельно-круп’яної

продукції

доцільно

покласти

на

державного

експортера – ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», у
складі якої є 18 комбінатів хлібопродуктів, 17 млинів, 1 круп'яний і 2
комбікормових заводи [13].
В ході проведеного дослідження було встановлено, що ринок круп’яної
продукції належить до категорії державних чотирьохсекторних інтегрованих
ринків із повним відтворювальним циклом.
Головними економічними проблемами його розвитку є зменшення обсягів
виробництва високоякісного продовольчого зерна та невисока доходність
круп’яного виробництва, обумовлена двоєдиною дією механізму державного
цінового регулювання та цінових різниць.
За результатами секторного аналізу обґрунтовано головні напрями
стратегії розвитку українського ринку круп’яної продукції орієнтовані на
подолання ідентифікованих проблем розвитку ринку та реалізацію головних
пріоритетів

національної

агропродовольчої

політики.

Перший

напрям

передбачає збільшення обсягів внутрішнього виробництва круп та їх
диференціацію, зокрема, освоєння випуску інноваційних видів продукції
(наприклад, круп формованих, збагачених харчовими волокнами, вітамінами,
пектином), продуктів дитячого харчування [14].
Стимулом для їх виробництва можуть стати скасування граничних рівнів
рентабельності та податкові пільги.
299

Реалізація ефективної політики імпортозаміщення на релевантному ринку
передбачає обмеження імпорту рису-сирцю шляхом підвищення імпортного
мита та спрямування даних коштів на розвиток вітчизняного рисівництва, яке
має значний нереалізований потенціал.
Другий стратегічний вектор передбачає освоєння зовнішніх ринків збуту
борошномельно-круп’яної

продукції

за

активної

діяльності

державного

експортера – ПАТ «ДПЗКУ».
Вирішення проблеми необґрунтованих цінових різниць на релевантному
ринку знаходиться в площині посилення державного контролю за ціновими
співвідношеннями експорту/імпорту продукції, реалізації виваженої політики
імпортозаміщення, ефективного та збалансованого використання сировинного,
виробничого, інноваційного потенціалів круп’яного ринку
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здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ ПЛАНШЕТІВ В УКРАЇНІ
У статті досліджується стан та перспективи розвитку ринку планшетів в
Україні.

Наведено

характеристики
301

планшетів

різних

виробників.

Охарактеризовано основні критерії, необхідні під час вибору планшетів
споживачами. Здійснено порівняльну характеристику планшетів відомих
брендів.
Ключові слова: планшет, технічні характеристики, персональні комп’ютери,
бренд, конкурентні переваги
Популярність

планшетів

продовжує

зростати

астрономічними

темпами: компактні розміри та функціональність цих портативних комп’ютерів
швидко завойовують собі прихильників серед користувачів. Дані обставини
потребують детального розгляду у зв‘язку із значним впливом, що
здійснюється новітніми технологіями у галузі розвитку конкуренції як на
мікрорівні між окремими підприємствами, так і на макрорівні між економіками
держав та регіонів. Ілюстрацією цьому слугує той факт, що провідною
конкурентною перевагою у сучасному світі вже не виступають екстенсивні
фактори,

а

саме

технологічне

лідерство

стає

запорукою

успішного

ведення конкурентної боротьби [1]. Дана стаття присвячена вивченню
різних класифікацій планшетів і виділенню основних класів з технічними та
ціновими характеристиками на ринку в Україні. Її метою є аналіз економічної
доцільності придбання планшета з даним набором характеристик для певного
застосування.
27 січня 2010 року на ринку персональних комп’ютерів (ПК) з’явився
новий вид комп'ютера – планшетний комп'ютер представлений, як і перший
ПК, компанією Apple [3].
Apple відомий бренд, який в очах багатьох користувачів став культовим.
Часто серед власників планшетів трапляються люди, які не надто зациклюються
на технічних характеристиках планшету, а цінують престиж та імідж
«надкушеного яблучка». У планшетів компанії Apple якісні матеріали,
металевий

корпус,

позбавлений

скрипів,

захисне

скло

на

екрані

та

ергономічний еталонний дизайн. Retina-дисплей характеризується природньою
кольоропередачею

та

відмінним

антибліковим
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покриттям.

Планшет

відрізняється чудовою якістю звуку – як вбудованих динаміків, так і при
підключенні

навушників.

Ці

планшети

оснащені

високопродуктивними

процесорами та захищеною ОС (операційна система), якій не страшні віруси.
Більшість програм до планшетів платні, але вони того варті [3].
На
лише

жаль,

під’єднати

оригінальні

до

аксесуари

них
Apple,

сторонні
не

можна

пристрої

неможливо

підключити

-

планшети

ПК без спеціальних додатків, а програми завантажувати доведеться через
iTunes.
У вересні 2010 року на ринок планшетних комп'ютерів виходить компанія
Samsung зі своїм Samsung Galaxy Tad. З’являється конкурентна боротьба.
Samsung бренд відомий тим, що постачає на ринок як дуже дорогі моделі, так і
пристрої середнього та бюджетного класу. Іміджевий клас планшетів Samsung
представлений моделями з Super AMOLED-дисплеями – тобто, у них
надзвичайно глибокі, яскраві кольори, багаті відтінки та чіткі напівтони. Такі
планшети характеризуються високою швидкістю, хорошими функціональними
властивостями та стильним дизайном – щоправда, за таку ціну виробник міг би
оснастити всю свою іміджеву лінійку планшетів повністю металевим корпусом.
На екрани всіх планшетів Samsung нанесено спеціальне олеофобне покриття,
яке запобігає появі відбитків, а з тих, що мають слоти для SIM-карт, можна
здійснювати дзвінки. Також, що важливо, до пристроїв можна підібрати
аксесуари на будь-який смак.
На відміну від Apple, на планшети Samsung можна завантажувати
все, що завгодно, і для цього не потрібен спеціальний платний сервіс до них можна під’єднати USB-флешки, карти пам’яті, OTG-кабелі, мишки,
портативні колонки, а ОС Android дозволяє завантажити безкоштовні програми
від різних виробників. Втім, програми з неперевірених джерел несуть загрозу
зараження вірусом, і вони не завжди оптимізовані під конкретну модель
планшета. Як приклад, можна розглянути характеристики планшетів двох
відомих фірм (табл. 1).
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Таблиця 1
Характеристика планшетів фірм Apple iPad Mini 2 WiFi 16GB ME279TU/A
Silver і Samsung Galaxy Tab 4 7.0 T231 3G White (NZWASEK)
Характеристика планшетів

Планшет Apple iPad Mini 2
WiFi 16GB ME279TU/A
Silver

Планшет Samsung Galaxy
Tab 4 7.0 T231 3G White
(NZWASEK)

Діагональ
Розширення екрану
Тип матриці:
Тип сенсорного екрану
Операційна система
Процесор
Частота центрального
процесора
Кількість ядер
Об’єм ОЗУ
Об'єм вбудованої пам'яті
Основна камера:
Фронтальна камера
Ємність акумулятору
Час автономної роботи
Ціна

7,9
2048x1536
IPS
Місткісний Multi-Touch
Apple iOS
Apple A7+M7
1,3 ГГц

7
1280x800
TFT LCD
Місткісний Multi-Touch
Android 4.4 (KitKat)
Marvell PXA1088
1,2 ГГц

2 ядра
1 ГБ
16 ГБ
5 Мп
1,2 Мп
23,8 Вт/ч
До 10 ч
8199 грн.

4 ядра
1,5 ГБ
8 ГБ
3 Мп
1,3 Мп
4000 мАч
До 10 ч
4499 грн.

З таблиці видно, що фірма Samsung Galaxy Tab за своїми показниками
нічим не гірша за Apple iPad Mini 2, а в деяких пунктах навіть краща, хоча
цінова політика їх значно відрізняється, що свідчить про те, що Apple – відомий
бренд, який став культовим серед користувачів.
Безумовно, є планшети бюджетні, основані на дешевих комплектуючих, і
хороші, які зазвичай дорожчі, але не на багато. Не завжди дорогі планшети
можуть прослужити довгі роки .
Перш ніж вибирати планшет необхідно засвоїти основну класифікацію
нині існуючих пристроїв, їх основні групи, двома основними особливостями
яких є операційна система, оскільки у мобільних ARM-процесорів своє
середовище, а у Windows для ПК – своє.
Декілька характеристик, на які варто звертати увагу при їх виборі, - це
екран, матриця, співвідношення сторін, дозвіл; процесор і відеосистема, їх
покоління і потужність; акумулятор, автономний час роботи.
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При виборі планшета необхідно знати деякі специфічні поняття, які
використовуються в описі технічних характеристик пристрою: фізичні розміри,
робоча поверхня, чутливість пера до тиску, дозвіл, точність пера, точність
миші, кут нахилу, максимальна робоча висота пера над поверхнею,
максимальна швидкість відгуку, інтерфейс, а також виробник.
Є сім основних різновидів, до яких ми можемо віднести всі існуючі
планшети, присутні на ринку або навіть вже зняті з виробництва через невдачі
виробників [6].
Основні види планшетів:
1. Планшети на операційній системі Андроїд, китайський нонейм;
2. Планшети на ОС Андроїд, під марками Росії та країн Балтії;
3. Планшети на ОС Андроїд, відомі бренди;
4. Планшети на ОС Windows 8 RT;
5. Планшети на Windows 7, Windows 8 pro, Linux;
6. Планшети iPad на ОС iOS виробництва Apple;
7. Планшети BlackBerry.
Оскільки найпопулярнішим планшетом як в Україні, так і в світі є iPad – на
сьогоднішній момент в світі продано більше 84 млн. пристроїв, з них близько
100 тис. штук в Україні. Одним з найбільш швидкозростаючих сегментів
планшетів в Україні став сегмент дешевих 7-дюймових планшетів. З появою
недорогих Amazon Kindle Fire і PocketBook цей сегмент зайняв майже 31% всіх
планшетів. З виходом нового Google Nexus 7 з характеристиками планшетів
цінової категорії 4000 грн.за ціною всього лише 2299 грн. з часом цей сегмент в
Україні може зрости до 50 %.
Якщо говорити про наявність вбудованого 3G/4G модуля, то ним оснащені
всього лише 38% всіх проданих в Україні у 2014 р. пристроїв. Це ще раз
свідчить про популярність в Україні недорогих моделей планшетів, які
забезпечують свою низьку ціну за рахунок зниження витрат на додаткове
«залізо». Також завдяки цьому планшети стали набагато доступнішими, ніж
раніше – середня ціна на планшет в Україні становить 3949 грн. порівняно з
5321 грн. у 2014 р. [4].
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Крім того ринок планшетних комп'ютерів конкурує і з іншими ринками,
адже сам планшетний ПК є «гібридом» смартфона і ноутбука. З появою
планшетів попит на ноутбуки і нетбуки скоротився. Це зумовлено більше
популярністю, а ніж технічними можливостями [1].
Зниження цін не тільки на бюджетні Андроїд-планшети, але і на планшети
Apple, а також можливий випуск планшета iPad mini, дасть можливість Apple
вийти на очікувані 73 мільйони проданих планшетів в 2014 році (рівні ринковій
частці 61,4%) при 40 мільйонах Андроїд-планшетів (з ринковою часткою 40%).
За даними дослідницького агентства IDC, у першому кварталі 2014 року було
зафіксовано значне зниження обсягів продажу планшетів порівняно з четвертим
кварталом 2013 року, проте по відношенню до аналогічного періоду 2013 року
зростання становило 120% [2].
Подібна ситуація може зберігатися досить довго, тому що ринок
залишається, як і раніше, ненасиченим.
На думку ритейлерів, планшетами користуються дві категорії споживачів:
ті, кому він дійсно необхідний для більш високої мобільності, а також
користувачі, що розглядають пристрій як ефектний аксесуар.
Деякі експерти прогнозують, що за пару років планшети стануть менш
популярні і обсяги продажу нетбуків відновляться.
За прогнозами експертів, через зниження купівельної спроможності
збережеться попит на дешеві моделі [2].
Через девальвацію гривні основними споживачами смартфонів і планшетів
стануть жителі міст з рівнем доходу вище середнього. Тим не менш, якщо
раніше ця категорія покупців купувала порівняно потужні пристрої, то в 2016
році їхнім вибором будуть бюджетні моделі. Водночас продаж девайсів
преміум-класу залишаться стабільними, оскільки попит з боку нішевого
споживача навряд чи зміниться.
Проаналізувавши ринок планшетних комп'ютерів, можна зробити наступні
висновки:
- ринок планшетних комп'ютерів тільки почав розвиватися, але їх вже
присутня велика кількість ;
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- оскільки постійно зростає популярність і доступність планшетних
комп'ютерів, зростають і обсяги продажу. Це призведе до стрімкого росту
випуску та подальшого споживання цього продукту;
- через зниження купівельної спроможності збережеться попит на дешеві
моделі в Україні;
- через девальвацію гривні основними споживачами смартфонів і
планшетів стануть жителі міст з рівнем доходу вище середнього, тому ринок
залишається, як і раніше, ненасиченим.
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Л.М. Бузінська
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СИНТЕТИЧНИХ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ
Стаття присвячена дослідженню рівня якості синтетичних миючих засобів порошків, які реалізуються в ПрАТ «Фірма Бакалія», м. Хмельницький,
визначенню їх органолептичних показників.
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Ключові слова: якість, конкурентоспроможність, дослідження, пральний
порошок, показники.
Проблему конкурентоспроможності досліджували різні вчені. Серед них є
Ю. Гарачук, О. Ксотуєв, М. Макаренко, І. Ансофф, Г. Багієва, Ф. Котлер,
Ж. Ламбен та ін. Незважаючи на значний обсяг досліджень, присвячених
конкурентоспроможності продукції підприємства, їх наукову розробленість не
можна назвати вичерпною. Деякі аспекти вищеназваної проблеми залишаються
недостатньо чіткими та науково обґрунтованими для умов українського ринку.
Має місце різноманітність точок зору, відсутність комплексного підходу,
недосконалість понятійного апарату, тому метою даної роботи є дослідження
конкурентоспроможності синтетичних миючих засобів, які реалізуються в
ПрАТ «Фірма Бакалія», м. Хмельницький.
Синтетичні миючі засоби - це рідкі, пастоподібні і порошкоподібні
речовини, які містять поверхнево-активні речовини, а також інші органічні і
неорганічні речовини, що підвищують ефективність поверхнево-активних
речовин [1, 5].
Якість синтетичних мийних засобів оцінюють за їхньою мийною
спроможністю, а також за деякими специфічними показниками. Вони повинні
бути однорідними порошками або гранулами (зазвичай не крупніше 3 мм)
білого або світло-жовтого кольору [2].
Основним

показником

якості

синтетичних

мийних

засобів,

що

характеризують їхню споживчу цінність, є вміст спирторозчинних поверхневоактивних речовин.
Якість мийних засобів оцінюють за органолептичними і лабораторними
показниками. До лабораторних показників якості синтетичних мийних засобів
належать рН водного (1%-ного) розчину, утримання поверхнево-активних
речовин (спирторозчинних) і несульфірованих сполук, утримання лужних
солей, вологи, карбоксилметилцелюлоци, оптичних підбілювачів й ін. [3].
При органолептичній оцінці звертають увагу на запах, колір і зовнішній
вигляд мийного засобу. Оцінка якості синтетичних мийних засобів ґрунтується
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на

дослідженні

основної

сировини,

технології

та

аналізі

споживних

властивостей. Саме ці фактори у оцінці якості вірно характеризують мийний
засіб, а також ефективність миючого процесу (табл. 1).
Таблиця 1
Оцінка якості синтетичних миючих засобів за органолептичними

Зовнішній вигляд
Запах
Колір
Узагальнюючий
показник якості
(УПЯ)

Зразок
№1

Зразок
№2

Зразок
№3

Зразок
№4

Зразок
№5

ТМ Losк

ТМ Galа

ТМ Ariel

ТМ Sarma

Показник

ТМ Persil

показниками
Сума

Коефіцієнт
вагомості

4,8
5,0
4,8

4,7
4,6
4,4

4,3
4,7
4,7

4,8
4,9
4,8

3,7
3,8
3,8

22,3
23,0
22,5

22,3:67,8=0,33
23,0:67,8=0,34
22,5:67,8=0,33

14,6

13,7

13,7

14,5

11,3

67,8

1,00

Як видно з таблиці, за показником «зовнішній вигляд» найбільшу оцінку
мають порошки ТМ Persil та ТМ Ariel , трохи менше отримали порошки ТМ
Losк , ще менше – порошок ТМ Galа. Найгіршу оцінку (3,7) має порошок ТМ
Sarma.
За показником «запах» найбільшу оцінку отримав порошок ТМ Persil, на
0,1-0,4 бали відрізняються порошки ТМ Ariel, ТМ Galа та ТМ Losк. Порошок
ТМ Sarma має найгіршу оцінку (3,8).
За показником «колір» найбільшу оцінку отримали порошок ТМ Persil та
порошок ТМ Ariel до другої групи можна віднести порошок ТМ Losк і порошок
ТМ Galа, які отримали 4,4 та 4,7 відповідно. Найгіршу оцінку має порошок ТМ
Sarma (3,8).
З цих даних можна зробити висновок, що за кожним показником є різний
лідер. Тому потрібно розраховувати середню оцінку, з якої вже видно, що
порошок ТМ Persil має найвищу якість, але порошок ТМ Ariel на 0,1 бали
відрізняється від порошка ТМ Persil.
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Тому для більш об’єктивної оцінки нами розраховано рівень якості, за
допомогою якого видно, що усі досліджені порошки, окрім порошка ТМ Sarma,
мають відмінну якість. Порошок ТМ Sarma виявився лише задовільної якості.
Рівень

якості

дозволяє

виявити

також

найкращі

порошки

серед

«відмінників».
Це – порошки ТМ Persil, за ними розташувалися порошок ТМ Ariel,
порошок ТМ Galа та порошок ТМ Losк.
Проведена порівняльна оцінка балів та розрахунок коефіцієнта вагомості
досліджуваних зразків синтетичних миючих засобів показала такий результат:
а1 – коефіцієнт вагомості запаху = 0,34;
а2 – коефіцієнт вагомості зовнішнього вигляду = 0,33;
а3 – коефіцієнт вагомості кольору = 0,33;
Для визначення якості продукції розроблено багато методів, але ми
використали диференційний та комплексний методи.
Для забезпечення об’єктивної оцінки якості синтетичних миючих засобів
використано метод кваліметричної оцінки, який дозволяє отримати показник
якості продукту у вигляді деякої цифрової величини.
Показники якості досліджуваного об’єкту характеризується відносною
величиною якості, основаною на зіставленні значень щодо досконалості
продукції, яка оцінюється відповідними базовими значеннями.
Відношення показника якості до відповідного базового показника дає нам
відносний показник якості, який визначається за формулою (1):
,

(1)

де:
-й показник якості в безрозмірному вигляді (відносний показник);
-й показник якості в натуральному вигляді (абсолютний показник якості);
– бракувальне (найгірше допустиме) значення - го показника;
- еталонне (найкраще можливе) значення - го показника.
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Визначаємо відносні показники зразків синтетичних миючих засобів.
Зразок 1:
Р1 =0,9; Р2 = 1,0; Р3 = 0,9.
Р1 = 2,8.
Зразок 2:
Р2 = 0,9; Р2= 0,9; Р3 = 0,8.
Р1 = 2,6.
Зразок 3:
Р3 = 2,6
Зразок 4:
Р4 = 2,7
Зразок 5:
Р5 = 1,8
У своїх дослідженнях ми використали також комплексний метод
оцінки якості, який базується на використанні узагальнюючого показника
якості.
В своїх дослідженнях ми використали такий комплексний показник якості,
до якого увійшли органолептичні, фізико-хімічні властивості, які визначали
якість синтетичних миючих засобів.
Комплексний показник якості (інтегральний) характеризує відношення
сумарного корисного ефекту від споживання продукції до сумарних витрат на її
виготовлення.
Комплексний показник якості визначається за формулою (2):
(2)
де:
– коефіцієнт вагомості - го показника;
– відносний показник якості;
– число оцінюваних показників.
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Результати дослідження:
Зразок № 1:
=0,94.
Зразок № 2:
= 0,87.
Зразок № 3:
= 0,87.
Зразок № 4:
= 0,91.
Зразок № 5:
= 0,60.
Рівень якості синтетичних миючих засобів – це відносна характеристика
якості, основана на порівнянні значень показників якості зразків, яка
оцінюється з базовими значеннями відповідних показників.
Розрахунок рівня якості продукції виконано завдяки змішаному методу
(диференціальний та комплексний) [4].
Базовим зразком в наших дослідженнях був зразок № 1 – порошок ТМ
Persil.
Оцінку рівня якості синтетичних миючих засобів здійснювали в такій
послідовності:
- вибрано

номенклатуру

показників

якості

продукції

-

коефіцієнт

вагомості, відносні показники та інтегральні показники;
- визначено значення вибраних показників;
- вибрано базовий зразок для порівняння показників, у нашому випадку
зразок № 1;
- використано метод оцінки рівня якості продукції – змішаний;
- визначено рівень якості продукції.
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Диференційний метод оцінки рівня якості синтетичних миючих засобів
базується на використанні одиничних показників її якості – зіставляли значення
одиничних показників якості оцінюваного і базового зразків.
Використовуючи цей метод, розраховано відносні показники якості за
формулою (3):
(3)
де:
– рівень якості;
– комплексні показники якості досліджуваного продукту та
еталону.
Результати досліджень.
Зразок № 1:
= 0,56
Зразок № 2:
= 0,52
Зразок № 3:
= 0,52
Зразок № 4:
= 0,54
Зразок № 5:
= 0,36.
Досліджувані показники наведено у табл. 2).
Таким чином, дослідження органолептичної оцінки якості свідчать, що
порошок ТМ Persil має найвищу якість, а порошки ТМ Ariel, ТМ Galа та ТМ
Losк не набагато відстають від лідера. Об’єктивна оцінка, здійснена за
допомогою розрахунку рівня якості, показала, що всі досліджені порошки,
окрім порошка ТМ Sarma, мають відмінну якість.
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Таблиця 2
Рівень якості синтетичних миючих засобів
Показники якості

Коефіцієнт
вагомості ( )

Зовнішній вигляд
Запах
колір
Узагальнюючий
показник якості
(УПЯ)

1

Балова оцінка
2
3
4

4,7
4,6
4,4

4,3
4,7
4,7

4,8
4,9
4,9

5

1

Рівень якості
2
3
4

5

0,33
0,34
0,33

4,8
5,0
4,8

3,7
3,8
3,8

0,18
0,20
0,18

0,18
0,18
0,16

0,16
0,18
0,18

0,18
0,18
0,18

0,12
0,12
0,12

1,00

14,6 43,7 13,7 14,5 11,3

0,56

0,52

0,52

0,54

0,36
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА
МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ,
ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ ТА ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ З НИХ
У статті проаналізовано стан державного регулювання ювелірної галузі.
Наведено ключові аспекти основних законодавчих актів України стосовно
виробництва та митного оформлення ювелірних виробів.
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контроль, пробірний контроль.
Завдяки участі у зовнішньоторговельних відносинах Україна одержує
необхідні для задоволення її потреб засоби виробництва та споживчі товари, а
також реалізує надлишки своєї продукції. Залучення молодої української
держави в міжнародну торгівлю виявилося досить проблемним, оскільки на
світовому ринку вона представлена переважно як експортер сировини,
напівфабрикатів, товарів низького ступеня обробки, а в імпорті значною мірою
залежить від поставок енергоносіїв. Останнє протягом багатьох років
змушувало державу розширювати експорт і завдяки цьому отримувати кошти
для

оплати

критичного

зовнішньоторговельний

імпорту

баланс.

і

отримувати

Внаслідок

цього

на

належному

відбулися

рівні

небезпечні

зрушення у зростанні спрямованості виробництва на зовнішній ринок. За таких
умов

невід’ємною

складовою

функціонування

незалежної

держави

є

формування та реалізація нею державної політики у сфері митно-правового
регулювання суспільних відносин. Перед українською державою постала
об’єктивна потреба переосмислення на методологічному рівні загальних
проблем формування та здійснення митної політики як елементу загальної
політики держави, зокрема в ювелірній галузі.
Особливості організації митного оформлення та контролю на даний
момент мало досліджені, поки що цьому питанню присвячені поодинокі
наукові статті, де висвітлюються окремі аспекти здійснення митного контролю
та оформлення. Без перебільшень, необхідно визнати, що в Україні досі немає
спеціальних монографічних досліджень організаційно-правового забезпечення
засобами митного контролю та оформлення товарів, які переміщені через
митний кордон України, в тому числі ювелірних виробів на основі срібла.
Становлення ринкових відносин в Україні, процеси трансформації
економічної системи, інтеграції праці капіталу, поширення культурних
міжнародних зв’язків та обміну обумовлюють цілий спектр невирішених
проблемних ситуацій, які пов’язані з дослідженням ринку ювелірних товарів. А
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це, в свою чергу, потребує визначення управлінських рішень, на основі яких він
буде ефективно розвиватися.
Такі рішення повинні базуватися на науково-обгрунтованих системних
оцінках ювелірних товарів, які одержані в тому числі і завдяки товарознавчій
експертизі, завданням якої є встановлення та оцінка основоположних
характеристик товару та процесів, що пов’язані з ним. Велика кількість
ювелірних виробів задіяна в експортно-імпортних операціях і потребує
безпосередньо експертного контролю та оцінки їх вартості при розрахунку
митних платежів. Проте в Україні відсутнє теоретико-методичне забезпечення в
будь якій сфері оцінювання для здійснення ефективної експертизи та оцінки
ювелірних коштовностей. Тому на сьогодні особливу актуальність має
розроблення наково-методичних та інструментальних засобів і методик
експертної діяльності в контексті розвитку товарознавчої науки з оцінювання
ювелірних товарів за художньою та матеріальною цінністю.
Узагальнення результатів досліджень, виконаних вітчизняними вченими
(П. Жовтовський, А. Косолаповий, О. Мінжулін, М. Постниковою-Лосевою,
М. Петренко, Д. Огденом, М. Шемаханської, Д. Щербаківський), дало змогу
визначити основні ознаки ювелірних коштовностей та побудувати критерії їх
експертного оцінювання в галузі ідентифікації та визначення справжності.
Контроль за операціями з дорогоцінними металами та дорогоцінним
камінням в Україні здійснює Рахункова палата, Національний банк України,
Міністерство фінансів України та інші органи виконавчої влади у межах
повноважень, визначених законодавством України.
Відповідно до нормативно-правових актів у сфері обігу дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, до функцій управління органів виконавчої
влади України у сфері видобутку, виробництва, використання, зберігання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і контролю за
операціями з ними належить:
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- розроблення і проведення єдиної державної політики видобутку,
виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння,

дорогоцінного

каміння

органогенного

утворення

та

напівдорогоцінного каміння;
- розроблення дозвільних умов для провадження діяльності, пов’язаної з
видобутком дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння, а також із збиранням та первинною
обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного
каміння;
- закупівля дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння в Державний
фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України;
- формування і використання Державного фонду дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння України та оперативного резерву золота;
- державний контроль за видобутком, виробництвом, зберіганням,
використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх відходів та
брухту;
- випробування, аналіз та клеймування державним пробірним клеймом
ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів.
В Україні контроль за операціями з дорогоцінними металами та
дорогоцінним

камінням

здійснюється

у

встановленому

законодавством

порядку:
- контроль за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності незалежно
від форми власності, які вилучають, переробляють і використовують
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, а також скуповують, приймають у
заставу ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, торгують ними або надають посередницькі послуги в торгівлі,
зберігають і експонують різноманітні предмети, що містять зазначенні цінності,
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збирають

і

переробляють

відходи

та

брухт

дорогоцінних

металів

і

дорогоцінного каміння, відповідно до нормативних та законодавчих актів [3],
здійснюються планові чи позапланові заходи (огляд території або приміщення,
перевірка документів чи предметів, відбір зразків продукції в разі потреби,
призначення експертизи);
- державний пробірний контроль за якістю ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів, в порядку встановленому нормативноправовими актами [3], проводять випробування, контрольні та арбітражні
аналізи матеріалів, що містять дорогоцінні метали ювелірних та побутових
виробів за заявками суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб та
зверненнями правоохоронних органів;
- державний контроль за операціями з дорогоцінним камінням та алмазами
відповідно

до

вимог

Сертифікаційної

схеми

Кімберлійського

процесу

відповідно до законодавства [3], гемологічний центр України проводить
незалежну експертизу та контроль за якістю сировини і виробів з дорогоцінного
каміння, подає методологічну допомогу геологорозвідувальним, видобувним і
переробним підприємствам, проводить гемологічні дослідження сировини.
Для

здійснення

діяльності

з

видобутку

дорогоцінних

металів

і

дорогоцінного каміння суб’єкт господарської діяльності повинен мати дозвіл на
початок

роботи,

виданий

відповідними

органами

і

здійснюється

з

технологічним регламентом , розробленим відповідно до проекту здійснення
видобутку та затвердженим наказом керівника суб’єкта господарської
діяльності. Регламент повинен містити вимоги до рівня технології, комплексу
технологічного обладнання, умов ефективної та безпечної його експлуатації,
якості вихідної продукції, кваліфікації персоналу, техніки безпеки та охорони
навколишнього середовища від забруднення.
Державний гемологічний центр України відповідно до законодавства
проводить незалежну експертизу та контроль за якістю сировини і виробів з
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння, а також виробів з ними, експертну оцінку
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дорогоцінного каміння зарахованого до Державного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння України, подає методологічну допомогу
геологорозвідувальним,
підвищення

якості

видобувним

і

переробним

робіт та методичному

їх

підприємствам

для

забезпеченні, проводить

гемологічні дослідження сировини, а також виконує інші роботи за
розпорядженнями уповноважених органів, пов’язані з незалежною експертизою
дорогоцінного каміння.
Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і
дорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді та виробами з них,
що належать суб’єктам підприємницької діяльності на праві власності,
встановлюється Кабінетом Міністрів України. Торгівля ювелірними та
побутовими виробами з дорогоцінних металів здійснюється суб’єктами
підприємницької діяльності на території України тільки за наявності
державного пробірного клейма [3].
Порядок торгівлі банківськими металами встановлюється Національним
банком України.
Відповідно до закону [1], всі суб’єкти господарювання незалежно від
форми власності, що займаються операціями з дорогоцінними металами та
ювелірними виробами з них, виробами та матеріалами, що містять дорогоцінні
метали і дорогоцінне каміння, проводять їх облік за встановленим порядком і
подають звітність. Оперативний облік видобутку, переробки, переміщення
дорогоцінних металів та ювелірних виробів з них, виробів та матеріалів
ведеться суб’єктами господарювання окремо по кожному виду операції з
урахування особливостей технології, виду утворених відходів та виробничих
втрат. Особливості обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
органогенного

утворення,

напівдорогоцінного

каміння

органогенного

утворення, напівдорогоцінного каміння та звітності про операції з ними
визначаються центральними органами виконавчої влади, що забезпечує
формування державної фінансової політики. Видобуті дорогоцінні метали з
руд, пісків, шліхів та інші продукти збагачення, брухт та відходи дорогоцінних
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металів

передаються

за

договорами

купівлі-продажу

або

на

умовах

давальницької сировини для афінажу підприємствам, або можуть вивозитися
відповідно до законодавства на умовах давальницької сировини за межі
України для афінажу, виготовлення і реалізації виробів з використанням
дорогоцінних металів.
Афіновані дорогоцінні метали в установленому законодавством України
порядку закуповуються, в тому числі за кордоном, в Державний фонд
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України за рахунок коштів
державного бюджету і в Державну скарбницю - за рахунок коштів
Національного банку України.
Перетин ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного
каміння здійснюється в митних режимах: імпорт; реімпорт; експорт; реекспорт;
транзит; тимчасове ввезення (вивезення); митний склад; спеціальна митна зона
(зона вільної торгівлі); магазин безмитної торгівлі; переробка на митній
території України; переробка за межами митної території України; знищення
або руйнування; відмова на користь держави.
Імпорт – митний режим, відповідно до якого ювелірні вироби ввозяться на
митну територію України для вільного обігу без обмежень строку їх
перебування на цій території та можуть використовуватись без будь-яких
митних обмежень.
Ввезення ювелірних виробів на територію України в режимі імпорту
передбачає:
- подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови
ввезення товарів на митну територію України;
- сплату податків і зборів, якими обкладають ювелірні вироби під час
ввезення на територію України відповідно до закону України;
- дотримання вимог, передбачених законом щодо заходів нетарифного
регулювання.
Ввезення в Україну ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів суб’єктами підприємницької діяльності провадиться за умови їх
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наступного обов’язкового клеймування в органах, які здійснюють державний
пробірний контроль.
Реімпорт – відповідно до якого ювелірні вироби, що походять з України та
вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту,
не пізніше, ніж у встановлений законодавством строк ввозяться на митну
територію України для вільного обігу на цій території.
Експорт – відповідно до нього ювелірні вироби вивозяться за межі митної
території України для вільного обігу без зобов’язань про їх повернення на цю
територію та без встановлення умов їх використання за межами території
України.
Вивезення ювелірних виробів за межі митної території України у режимі
експорту передбачає:
- подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови
вивезення ювелірних виробів за межі митної території України;
- сплату податків і зборів, встановлених на експорт ювелірних виробів;
- дотримання експортером вимог, передбачених законом.
Вивезення з України ювелірних виробів з дорогоцінних металів суб’єктами
підприємницької діяльності може провадитися без клеймування пробірним
клеймом за наявності такої умови у договорі про виготовлення та поставку
зазначених ювелірних виробів.
Реекспорт – митний режим, відповідно до якого ювелірні вироби, що
приходять з інших країн, не пізніше, ніж у встановлений законодавством строк
з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в
режимі експорту.
Ювелірні вироби, що проходять з інших країн, можуть вивозитися за межі
митної території України у режимі реекспорту, якщо:
- митному органу подано дозвіл уповноваженого Кабінетом Міністрів
України органу чи органу, визначеного міжнародним договором України,
укладеним в установленому законом порядку, на реекспорт товару;
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- ювелірні вироби, що експортуються, перебувають у тому ж стані, в якому
вони перебували на момент вивезення на митну територію України, крім змін
внаслідок

природного

зношення

або

втрат

за

нормальних

умов

транспортування та зберігання;
- ювелірні вироби, що реекспортуються, не використовуються на території
України з метою одержання прибутку;
- ювелірні вироби, що реекспортуються, вивозяться не пізніше, ніж через
один рік з дня їх ввезення на митну територію України.
Контроль за переміщенням ювелірних виробів з дорогоцінних металів та
коштовного каміння здійснюють такі органи: Міністерство фінансів України,
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Міністерство фінансів України видає дозвіл на експорт дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, який є офіційним документом,
що засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на вивіз за межі
України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них певного
найменування, відповідно до коду ТН ЗЕД, в межах визначеної в дозволі
кількості та в обумовлений термін. У випадках, коли переміщуються ювелірні
вироби

з

вставками

дорогоцінного

каміння

або

просто

дорогоцінне,

напівдорогоцінне та декоративне каміння, суб'єкти ЗЕД повинні отримати
висновок Державного гемологічного центру Міністерства фінансів України, що
зазначаються в п.3 ст.335 глава 49 Митного кодексу України [2].
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 651 від 30.05.2012
р. «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку
єдиного адміністративного документа», розробленого згідно Митного кодексу
України з метою спрощення та оптимiзацiї порядку митного контролю й
митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї. Цей Порядок
застосовується при здійсненні митного контролю й митного оформлення
ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння,
задекларованих з використанням митних декларацій.
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На сьогоднішній день перед Україною, як суверенною державою, постають
питання

не

тільки

стосовно

адміністративно-командних

розбудови

методів

державності,

господарювання,

переходу

від

раціоналізації

економічної та соціальної структури, входження України до СОТ та до складу
країн-учасниць ЄС. Вирішенню цих питань повинні сприяти процеси зміцнення
внутрішнього ринку, утвердження інвестиційно-інноваційної моделі розвитку
української економіки, реструктуризації господарства, утвердження держави на
зовнішньому ринку в якості повноправного члена світової спільноти.
Реструктуризація і економічна модернізація в Україні повинна спиратись на ті
галузі, виробництва, товарні групи, що спроможні забезпечити міцні
конкурентні позиції як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках.
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здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН РИНКУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УКРАЇНІ
Стаття містить інформацію про стан та розвиток ринку мінеральних добрив
в Україні, які є джерелом різних поживних елементів для рослин і
властивостей ґрунту, в першу чергу, азоту, фосфору і калію, а потім кальцію,
магнію, сірки, заліза.
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Вітчизняний ринок мінеральних добрив з 2000-х рр. розвивався високими
темпами, чому сприяв ріст аграрного виробництва в цілому і зростання попиту
на світовому ринку зокрема. У результаті пропозиція мінеральних добрив на
ринку, що формується за рахунок власного виробництва й імпорту продукції,
зростала.
Україна належить до групи країн - найбільших виробників азотних
добрив (аміачна селітра, карбамід тощо), що отримують у процесі синтезу
азоту повітря і водню, виділеного з відходів коксохімічного виробництва,
а також природного газу. Традиційно підприємства, які виготовляють
азотні добрива, ще з минулого століття були розміщені навколо великих
коксохімічних заводів у Донецько-Придніпровському економічному районі,
близько від регіонів інтенсивного розвитку сільського господарства, а
також у припортовому районі м. Одеси, де розміщено газопровід, призначений
для

транспортування

аміаку.

На

Одеському

припортовому

заводі

виготовляють рідкий аміак і гранульований карбамід. Поряд із добривами,
як правило, на означених підприємствах виготовляють азотну кислоту і
супутні продукти, що використовуються для інших галузей хімічної
промисловості.
Виробництво фосфорних добрив не отримало значного поширення, як,
зокрема, аміачних, передусім через відсутність необхідної власної розвинутої
сировинної бази - апатитових концентратів, які приходиться імпортувати з-за
кордону. Найбільш відомим виробником фосфорних добрив сьогодні є ПАТ
«Сумихімпром».
Хімічна

галузь

України

є

провідною

галуззю

промисловості.

Визначальним фактором в цьому є те, що її продукція використовується у
агропромисловому комплексі і, відповідно, є стратегічно важливим для
розвитку економіки.
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Однією з найголовніших ділянок хімічної промисловості в Україні є
виробництво мінеральних добрив [1].
Розвиток ринку мінеральних добрив і фінансовий стан його учасників
обумовлюються,

насамперед,

рівнем

попиту

на

продукцію

з

боку

сільгоспвиробників. Також на ринок значною мірою впливають динаміка цін на
основну сировину і попит на зовнішніх ринках на вироблену вітчизняними
хімічними підприємствами продукцію, а також обсяги імпорту мінеральних
добрив в Україні.
У силу історичних особливостей розміщення продуктивних сил в
Україні

зосереджено

виробництво

азотних

добрив.

Калієвмісні

і

фосфоровмісні добрива виробляються в значно менших обсягах, що, серед
іншого, пов'язано з невисокими запасами сировини в країні. У докризовий
період виробництво азотних добрив щорічно зростало – до 2011 року, як
зображено на рис.1.
Найбільший обсяг азотних добрив був визначений в 2010 році - 2,8 млн. т.
Це був період активного інвестування в сільське господарство, що впливає на
зростання культури виробництва і більш серйозне ставлення до дотримання
технологій у рослинництві. У цей період аграрії збільшили споживання не
тільки азотовмісних, але і калій- та фосфоровмісних добрив. Високим попитом
користувалися комплексні добрива, проте їх виробництво є досить складним
технологічним

процесом,

здійснюваним

незначною

кількістю

хімічних

підприємств. Тому багато торгових компанії, що працюють на ринку
мінеральних добрив, освоїли виготовлення тукосумішей, реалізація яких була
рентабельною.
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Рис. 1. Динаміка виробництва азотних мінеральних добрив в Україні
в 2010-2014 рр. [3]
Починаючи з 2011 року виробництво всіх матеріальних добрив почало
зменшуватись, а у 2012 році було навіть менше за показник 2010 року (табл. 1).
Таблиця 1
Виробництво мінеральних добрив в Україні у 2009-2013 р.р.,
тис. т (в діючій речовині)
Вид
добрив
Азотні
Фосфатні
Калійні
Всього

Рік
2009
2566
14,1
8,1
2588,2

2010
2839
13,60
11,90
2864,5

2011
2689
11,7
7,9
2708,6

2012
2170
10,2
4,3
2184,5

2013
1500
7,5
4,8
1512,3

Таким чином, згідно даних статистики, у 2012 році загальний випуск
добрив в Україні скоротився на 6,9% по відношенню до 2010 року, найбільше
зменшились обсяги виробництва калійних добрив (45%). Основною причиною
зменшення обсягів виробництва добрив було зростання цін на природний газ,
оскільки при виробництві азотних добрив частка природного газу є важливою
складовою їх собівартості [3].
Вплив кризи в агропромисловому комплексі першими відчули споживачі
мінеральних добрив - сільгоспвиробники. Зменшення попиту на добрива як на
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внутрішньому, так і зовнішньому ринку спровокувало різке зниження цін на
них. Скорочення операційних надходжень внаслідок зменшення попиту і
падіння цін вплинуло на зниження ліквідності торгових компаній. Ситуація
ускладнилася тим, що значна частина добрив закуповувалася в період
найвищого рівня цін, а, значить, їх реалізація в кінці 2011 року стала
збитковою. Збитки, понесені в четвертому кварталі, перевищили позитивний
фінансовий результат перших трьох кварталів. Відповідно, за таких фінансових
показників обслуговування існуючих боргів значно ускладнилося, а рівень
кредитоспроможності підприємств знизився.
Для виробників мінеральних добрив ситуація ще більше погіршилася через
зростання цін на основну сировину, в т.ч. за рахунок девальвації національної
валюти. Тому в 2012 році в основному реалізовувались найбільш популярні
добрива - карбамід і аміачна селітра [3].
Крім того, в результаті збільшення собівартості азотних добрив знизилися
обсяги їх поставок на зовнішні ринки. У 2012 році, в порівнянні з 2010 експорт
азотних мінеральних добрив зменшився на 30%, до 3,8 млн. т (табл. 2).
Таблиця 2
Експорт-імпорт мінеральних добрив в 2010-2013 рр. (у живій вазі),
тис. т
Найменування
ЕКСПОРТ
Азотні мінеральні добрива
у т. р. карбамід
ІМПОРТ
Азотні мінеральні добрива
у т. р. нітрат амонію (аміачна
селітра)

2010

2011

7 міс.2012

2012

7 міс.2013

5373
3396

4848
3112

2143
1614

3757
2947

2053
1405

349

259

112

396

339
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241

98

349

238

Суттєво знизили обсяги закупівель найбільш великі споживачі - Туреччина
і Бразилія [4].
Для підприємств, що здійснюють торговельну діяльність, ситуація
покращилась у другому півріччі 2012 року, що пов'язано з відновленням попиту
на найбільш поширені добрива з боку аграріїв, фінансовий стан яких дещо
327

поліпшився завдяки високому врожаю зернових і олійних культур, а також
стабільному попиту на зерно і соняшникову олію на світовому ринку. Крім
того, ціни на мінеральні добрива стабілізувалися.
Останніми роками в Україні відзначається ріст використання основних
видів мінеральних добрив, а також збільшення обсягів внесення комплексних
добрив. Попит на добрива в Україні формують господарства різних
організаційно-правових
великі

агрохолдинги,

форм
де

і

розмірів

значну

увагу

землекористування,
приділяють

в

т.

ч.

інтенсифікації

сільськогосподарського виробництва.
У товарній структурі оптового товарообороту, за даними Державної
служби статистики, в 2011–2012 рр. вартість добрив і сполук азотних становила
відповідно 18,8 та 18,4 млрд. грн., або близько 1,6–2 % від його загального
обсягу. Це свідчить про високу місткість вітчизняного ринку добрив та наявний
потенціал його росту з огляду на ще недостатній науково обґрунтований рівень
забезпеченості сільського господарства означеним ресурсом [3].
Підвищення попиту на мінеральні добрива було обумовлене об’єктивними
причинами, пов’язаними із дефіцитом органічних добрив. Останніми роками
аграрії, через відсутність у багатьох господарствах поголів’я великої рогатої
худоби, удобрювали до 2 % посівних площ, або близько 0,5 т на 1 га, що значно
менше рекомендованих норм.
Отже, найбільш успішними у сфері виробництва та продажу мінеральних
добрив на сьогодні є підприємства, які зуміли реструктуризувати боргові
зобов'язання і знизити боргове навантаження. Проте основною проблемою
торгових компаній залишається дефіцит оборотних коштів, викликаний
ускладненим доступом до фінансових ресурсів.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ШОКОЛАДНИХ ЦУКЕРОК ПІД ЧАС МИТНОГО
КОНТРОЛЮ
У даній статті проаналізований порядок ідентифікації шоколадних цукерок,
що експортуються при митному контролі. Також наведений матеріал щодо
якості шоколадних цукерок та проаналізований ринок основних виробників на
ринку України
Ключові слова: шоколадні цукерки, ідентифікація, фальсифікація, асортимент
шоколадних цукерок, фальсифікація шоколадних виробів.
Цукерки – цукристі кондитерські вироби з однієї або декількох цукерних
мас, різноманітних за формою та смаком. Це дуже велика група кондитерських
виробів, які виготовляють на цукровій основі з різними наповнювачами [1].
Якість цукерок оцінюють за зовнішнім виглядом, формою, структурою,
смаком і запахом. Загорнуті вироби повинні мати цілу обгортку, що щільно їх
облягає. Підгортка може виступати з-під етикетки не більше, як на 2 мм. Для
цукерок, вироблених на основі кондитерських жирів з додаванням або без
додавання горіхів, а також глазурованих кондитерською глазур'ю, допускається
тьмяна поверхня і незначні просвічування корпусу. Для неглазурованих
цукерок, що їх виробляють на основі кондитерських жирів методом
випресовування, на нижній стороні поверхні допускається легкий світлий наліт.
термін реалізації шоколадних незагорнутих цукерок – 4 місяці, загорнутих або
фасованих у коробки – 5 місяців, в картонних коробках або у пакетах – 6
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місяців. Набори цукерок, що містять цукерки з корпусами лікерними,
кремовими з вершковим маслом придатні до вживання лише 30-45 днів
(залежно від розфасування) [4].
Метою даної статті є ідентифікація шоколадних цукерок під час митного
контролю.
Ідентифікація

–

це

процедура

підтвердження

відповідності

органолептичних, біологічних, фізичних та хімічних параметрів і властивостей,
специфічних для даного виду харчового продукту, тим параметрам, які
зазначаються при етикетуванні цього харчового продукту [2].
Митний контроль товарів і транспортних засобів організовується і
здійснюється на всій митній території країни, насамперед у зонах митного
контролю, а також у вільних зонах і на вільних складах. Митний контроль
здійснюється на таких стадіях переміщення товару: виробництво, збереження,
купівля, продаж, навантаження, розвантаження, пакування, транспортування,
страхування, використання тощо. Це виражається у перевірці інформації про
країну походження товару, його митної вартості, якості, правильності
класифікації відповідно до ТН ЗЕД, кількості тощо. Знання зазначених
відомостей необхідне для вирішення питань про дотримання законодавства,
міжнародних договорів та встановлених митних режимів [7].
Проведення митного огляду може здійснюватися в таких видах:
- ідентифікаційний огляд - огляд, проведений у спрощеному порядку з
метою встановлення фактичної відповідності товарів їх опису і кількості,
заявленій декларантом, визначення країни походження товарів, тобто йдеться
про зовнішню ідентифікацію товарів;
- огляд з перерахунком кількості вантажних місць без їх скресання, з
вибірковим скресанням, зі скресанням усіх вантажних місць;
- огляд з перерахунком кількості предметів у вантажних місцях (вибірково
або всіх);
- огляд з вимірами і визначенням характеристик товару з узяттям проб і
зразків або без них;
- огляд, спрямований на виявлення схованок, приховувань, контрабанди.
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Митним законодавством установлено перелік товарів, що підлягають в
обов'язковому порядку митному огляду. До них належать товари:
а) що підлягають обкладенню акцизним податком або близькі за
найменуванням в описовій частині документів з акцизними товарами;
б) що підлягають обкладенню митом;
в) що підпадають під заходи нетарифного регулювання;
г) близькі за найменуванням до зазначеного в пунктах б) і в), коли
класифікація за ТН ЗЕД СНД викликає сумнів і вирішити його не можна без
фактичного огляду;
д) стосовно яких є оперативна інформація.
Огляд являє собою окремий етап митного контролю та оформлення товарів
і транспортних засобів. За результатами контролю складається акт митного
огляду.
Розглядаючи таку форму митного контролю як огляд, варто виокремити
особистий огляд, застосовуваний до фізичних осіб. Проведення особистого
огляду припускається у виняткових випадках за рішенням начальника митного
органу або особи, що його заміщає, тільки у разі наявності достатніх підстав
припускати, що фізична особа, яка перетинає кордон або знаходиться в зоні
митного контролю або транзитній зоні аеропорту, відкритого для міжнародних
сполучень, приховує при собі і не видає за вимогою посадової особи митного
органу товари, що є об'єктами порушення чинного законодавства, контроль за
виконанням якого покладено на митні органи [7].
Як і будь-який інший продукт, шоколад має свої підробки. Найбільш
поширений вид фальсифікації шоколаду – часткова або повна заміна найбільш
цінних компонентів сировини – какао-масла і тертого какао – на гідрожир і
соєвий шрот (білок, або лецитин). При цьому на маркуванні не вказується
справжня асортиментна приналежність і склад продукції. Щоб уникнути
звинувачення у фальсифікації виробник при повній заміні какао-масла і тертого
какао повинен вказати в найменуванні «шоколад соєвий» (або «солодка
плитка»), а при частковій заміні – «шоколад з соєвими добавками».
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Зустрічається і така фальсифікація, як:
-

недовкладення окремих компонентів (горіхів, родзинок,

фруктів і т. п.),
-

використання заборонених добавок, що найбільш характерно

для імпортного шоколаду окремих найменувань, особливо з країн
Південно-Східної Азії, Туреччини та Східної Європи.
Для виявлення фальсифікації шоколаду застосовують органолептичні
методи оцінки за кольором. Соєві добавки надають шоколаду світлий колір.
Проте ця ознака недостатньо надійна, якщо, наприклад, перевіряти молочний
або вершковий шоколад – добавки молока або вершків знижують інтенсивність
типово шоколадного (темно-коричневого) кольору.
Смак і запах – найбільш характерні показники якості товарів, які споживач
може досить легко і просто визначити. Але й вони не є надійними критеріями,
тому що теж можуть бути фальсифікованими. Частіше за все для цієї мети
використовують різноманітні штучні і синтетичні смакові й ароматичні
речовини (замінники цукру, органічні кислоти, складні ефіри та їхні суміші
тощо).
Для цілей ідентифікації придатні лише органолептичні і фізико-хімічні
показники, що характеризують власне споживні властивості самого товару.
Мікробіологічні показники належать до показників безпеки продовольчих
товарів, що залежать від впливу зовнішніх факторів і тому не можуть
вважатися критеріями ідентифікації [3].
Непридатні як критерії ідентифікації і деякі фізико-хімічні показники
безпеки, які визначаються при сертифікаційних дослідженнях. Вони лише
побічно свідчать про забруднення сировини, харчових продуктів і невластиві
екологічно чистим продуктам. Це стосується таких показників безпеки, як
токсичні мікроелементи, радіонукліди, антибіотики, гормональні препарати,
нітрати та ін.
Найбільш придатні для ідентифікації органолептичні і окремі фізикохімічні показники.
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передбачаються три групи показників:
– органолептичні;
– фізико-хімічні;
– мікробіологічні.
Органолептичні показники — це основні показники, що характеризують
найбільшою мірою споживні властивості товарів і визначаються за допомогою
органів чуття людини.
До загальних органолептичних показників, характерних для продовольчих
товарів, відносяться: зовнішній вигляд, смак і запах, консистенція.
Асортиментна (видова) ідентифікація полягає у встановленні відповідності
даного товару його належності до певної асортиментної групи.
Зовнішній вигляд товару - це комплексний показник, який практично
включає в себе і форму, і колір, і прозорість, і блиск. Для багатьох товарів серед
регламентованих показників якості колір виділяється як самостійний показник
(молоко, пиво, чай, кава тощо). Для деяких товарів комплексний показник
якості «зовнішній вигляд» доповнюється специфічними показниками. До таких
показників можна віднести стан упаковки або обгортки (цукерки, шоколад,
вершкове масло, маргарин).
Зовнішній вигляд не тільки найбільш доступний і розповсюджений, але й
один з найбільш значущих критеріїв ідентифікації. Саме з цього показника
починається ідентифікація товару виробниками, продавцями і споживачами.
Фізико-хімічні показники характеризують фізичні й хімічні властивості
товарів і визначаються інструментальними методами [5].
Ці показники специфічні й характерні тільки для певних груп однорідних
товарів, а іноді навіть і окремих видів. Перелік загальних фізико-хімічних
показників дуже обмежений (наприклад, масова частка води чи сухих речовин),
але й вони не завжди придатні для ідентифікації.
Більшість фізико-хімічних показників не можуть слугувати критеріями
ідентифікації. Наприклад, масову частку спирту, цукру, титровану кислотність
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майже неможливо використовувати як критерії ідентифікації виноградних вин
тому, що ці показники довести до нормативних вимог досить легко шляхом
додавання в необхідних кількостях хімічно чистих речовин (етилового спирту,
цукру, винної кислоти) [2].
Як критерії ідентифікації повинні бути обрані показники, що відповідають
таким вимогам:
- типовість для конкретного виду, найменування однорідної групи
продукції;
- об'єктивність і порівняння;
- перевіреність;
- складність фальсифікації.
Критерії ідентифікації повинні бути об'єктивними й незалежними від
суб'єктивних

даних

дослідника

(його

компетентності,

професіоналізму,

врахування інтересів виробника або продавця тощо), а також умов проведення
досліджень.
Перевірюваність прийнятих для ідентифікації критеріїв - одна з
найважливіших вимог. Це означає, що при повторних перевірках незалежно від
суб'єктів, засобів і умов проведення ідентифікації стосовно показників об'єкта,
що підлягає ідентифікації, будуть отримані ті самі або близькі результати (у
межах похибки досліду) [6].
Труднощі фальсифікації об'єкта за ідентифікуючими критеріями можуть
бути гарантією надійності та імовірності ідентифікації. Тому важливо як
критерій ідентифікації вибирати такі характеристики, при підробці яких
фальсифікація не має сенсу.
Ринок шоколадних цукерок Україні стає все більш консолідованим - у
першому півріччі 2015 року рекламу товарів цієї групи розміщувало лише п'ять
виробників (Kraft Foods, Rochen, Ferrero, Одинцовська кондитерська фабрика і
Nestle). Але, незважаючи на настільки невелику кількість інвесторів, обсяг
медіарозміщеннь в даній групі досить великий і склав в цей період близько 4,5
млн. доларів. Ця товарна група займає 4-у позицію у своїй категорії
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«Кондитерські вироби», яка, в свою чергу, акумулює помітну частку всіх
рекламних інвестицій в Україні (6,8%) і стоїть на 6-й позиції в ТОП-10.
Основним каналом комунікації для групи «Шоколадні цукерки» є ТБ (99%),
решта медіа використовуються вкрай незначно.
Група «Шоколадні цукерки» показує позитивну динаміку - в 2013-му році
обсяг рекламних вкладень сильно скоротився, але вже в 2014 році
медіаінвестиції зросли на 193%, а за 1-ше півріччя 2015 року - на 31% в
порівнянні з аналогічним період 2014 року.
З 2012 року значні зміни зазнав пул гравців. Так, сьогодні рекламу
шоколадних цукерок більше не розміщують кондитерські фабрики АВК (була
лідером товарної групи за обсягом розміщення в 2012 році), Storck і Конті. У
той же час інвестувати в просування своїх цукерок з 2014 року стала
Одинцовська кондитерська фабрика. З кожним роком помітно збільшує обсяг
свого рекламного бюджету компанія Kraft Foods України.
Збільшення рекламних інвестицій у просування брендів «Венеціанська
ніч», «Корона De Lux» і «Milka» у першому півріччі 2015 року вивели Kraft
Foods України в лідери цієї товарної групи. На другій сходинці опинилася
компанія Roshen з цукерками «Вечірній Київ», «Маргарита», «Монте Крісто» і
«Monterini». Третьою з інвестицій в поточному році стала компанія Ferrero
(бренд «Ferrero Rocher»).
Цей вид ідентифікації застосовується для підтвердження відповідності
товару його найменуванню при усіх видах оцінної діяльності, але особливе
значення він має при митній експертизі для встановлення коду за ТН ЗЕД і
сертифікації товарів.
Видова

ідентифікація

одночасно

слугує

методом

виявлення

невідповідності, що визначається як асортиментна фальсифікація цукерок.
Ідентифікація
відповідності

якості

якості

цукерок

цукерок

(кваліметрична)

вимогам,

документацією.
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-

це

передбаченим

встановлення
нормативною

Цей вид ідентифікації дозволяє виявити наявність допустимих і
недопустимих дефектів, а також відповідність товарному сорту чи іншим
градаціям якості, зазначеним на маркуванні або в супровідних документах.
При такій ідентифікації встановлюються такі градації якості продукції:
стандартна, нестандартна, умовно придатна чи непридатна для харчових цілей.
Якщо стандартна продукція поділяється на товарні сорти, то встановлюється
відповідність товарному сорту, зазначеному на маркуванні або у супровідних
документах. При виявленні невідповідності сорту негативний результат
ідентифікації констатується як особливий вид фальсифікації - пересортування.
Таким чином, шоколадні цукерки є високоекспортованим товаром. В
зв’язку з розбіжністю нормативної документації, недосконалістю технологій та
високою фальсифікованістю даного товару, існують проблеми ідентифікації
товару під час митного контролю. Ідентифікація проводитиметься за
показниками, що визнаватиме країна-імпортер. Приведення українських
стандартів

до

відповідності

європейським

нерозривно

пов’язане

з

конкурентоспроможністю. Для підвищення експортного потенціалу доцільно
провести сертифікацію продукції галузі за міжнародними стандартами,
здійснювати контроль, привести на належний рівень інструментарій для
забезпечення системи вимог на підприємствах галузі.
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І.Л Катеринчак
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ КОВБАСНОЇ
ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ
У статті розглядаються питання формування якості та безпечності
ковбасної продукції в умовах сучасного вітчизняного ринку. Визначаються
основні напрями та складові забезпечення споживчої цінності та харчових
переваг ковбасних виробів на основі відповідного технічного регулювання.
Пропонуються якісні пріоритети щодо прогресивного розвитку ковбасного
виробництва в Україні.
Ключові слова: ковбаси, споживні властивості, харчова цінність ковбас,
фізіологічна перевага, якість та безпека ковбасних виробів, екологічно чисті
м'ясні продукти.
На сьогодні вітчизняний ринок пропонує споживачам значне асортиментне
різноманіття ковбасної продукції, яке формується на основі технологічного
поєднання основної й додаткової сировини, нових рецептурних схем та методів
м'ясного виробництва, використання різних видів ковбасних оболонок за
формою та матеріалами, застосування сучасних способів термічної обробки та
цільового призначення готових продуктів. Ковбасні вироби користуються
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підвищеним

попитом,

оскільки

володіють

підвищеними

споживними

властивостями та харчовою корисністю, насамперед завдяки високому вмісту
повноцінних білків і деяких інших поживних речовин та за рахунок швидкого
приготування страв на їх основі. Індивідуальне споживання ковбасної продукції
слід підпорядкувати

концепції

здорового та повноцінного харчування

населення України.
Питання, пов'язані із формуванням якості ковбасних виробів на
вітчизняних

м'ясопереробних

підприємствах,

досліджували

науковці

та

практики агропромислового виробництва, що знайшло відображення в
констатуванні

необхідності

вдосконалення

технічного

регулювання

і

постійного технологічного забезпечення показників якості та безпечності
відповідних товарів в умовах конкурентного ринку. Бережняк В.А. розглядав
економічні аспекти мінімізації витрат протягом усього життєвого циклу
продукції, передусім загального виробничого зниження на м'ясопереробних
підприємствах України [1]; Пасічний B.М. пропонував напрями технологічного
удосконалення виробництва ковбасних виробів на основі комбінування
сировини [4]; Шубіна Г. визначала перспективи використання нових
додаткових

інгредієнтів

у

м'ясній

промисловості

[7];

Усатенко

Н.,

Охрименко Ю., Свириденко Т., Соколова С., Крисанов Д.Ф., Якубчак О.М.,
Таран Т.В. пропонували стратегію прогресивного соціального розвитку через
впровадження системи забезпечення якості і безпеки білкових продуктів
[3, 5, 8] тощо.
Поряд із вищерозглянутим, існує проблема вдосконалення державного
регулювання

якості

та

безпечності

ковбасної

продукції

відповідного

асортиментного наповнення на ринку України. Необхідно на рівні окремих
підприємств спрямувати вітчизняне ковбасне виробництво в русло якісних
пріоритетів та споживчих переваг, серед яких: висока якість м'ясної сировини,
безпечність використання додаткових хімічних інгредієнтів, зокрема харчових
добавок як поліпшувачів органолептичних, фізико-хімічних показників та
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стабілізаторів

структури

асортименту

ковбасної

готових
продукції

ковбасних
за

рахунок

продуктів,
виробів

із

розширення
підвищеною

біологічною та фізіологічною цінністю. Зазначене визначає наукову доцільність
дослідження питань, пов'язаних із формуванням нових підходів до визначення
якісних параметрів ковбасних виробів на основі сучасних критеріїв споживчої
корисності.
Метою даної статті є визначення основних напрямів та складових
забезпечення споживчої цінності та харчових переваг ковбасних виробів на
основі відповідного технічного регулювання.
На сьогодні проблема формування необхідного рівня якості вітчизняної
м'ясної продукції в цілому і ковбасних виробів зокрема, є достатньо
різносторонньою та відображає два важливих соціально-економічних аспекти:
1)

ефективне

функціонування

та

прогресивний

розвиток

вітчизняних

м'ясопереробних підприємств; 2) забезпечення населення України якісною та
безпечною ковбасною продукцією. Ці складові взаємопов'язані на відповідному
ринку

і

знаходять

конкурентоспроможної

своє
м'ясної

відображення
продукції,

яка

у

формі

виробництва

користується

постійним

споживчим попитом.
Ковбасні вироби, як поживні, висококалорійні, готові до споживання
м'ясні продукти користуються постійним попитом у споживачів завдяки
високим

показникам

харчової

корисності.

Ця

продукція

широко

використовується в домашній кулінарії, на підприємствах ресторанного сервісу
як важливий компонент для приготування різноманітних страв - салатів,
холодних закусок, перших і других гарячих страв тощо. Ковбасні продукти за
своєю рецептурною та технологічною сутністю є складними гетерогенними
системами, які поєднують окремі хімічні інгредієнти - білки, жири, мінеральні
речовини та деякі інші компоненти в єдиний комплекс споживчих параметрів.
Доцільно виокремити та обґрунтувати основні споживчі переваги ковбасної
продукції, яка сьогодні пропонується на вітчизняному ринку (табл. 1).
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Таблиця 1
Систематизація основних показників споживчої цінності ковбасних
продуктів
Споживчі показники
Харчова цінність
Органолептична
цінність
Енергетична цінність

Біологічна цінність

Характеристика споживних властивостей
Харчові переваги створюються на основі оптимального
поєднання сировини та виду технологічної обробки при
формуванні відповідного асортименту продукції.
Естетично привабливий зовнішній вигляд; приємні, властиві
для кожного виду ковбас смак і запах; різна консистенція
фаршу, яка нормативно визначена в технічних регламентах на
відповідні види ковбас.
Висока енергетична цінність готового продукту за рахунок
вмісту білків та додаткового введення жирів, відповідно
калорійність 100 г ковбас складає від 200 (сальтисон) до 560
ккал (сирокопчені, сиров'ялені).
Визначається високим вмістом повноцінних білків, що містять
незамінні амінокислоти; оптимальним співвідношенням «жири
: білки», вмістом додаткових хімічних інгредієнтів (залежно від
асортиментного виду / різновиду продукту).

Ковбасні продукти характеризуються підвищеною фізіологічною цінністю
та засвоюваністю організмом людини, оскільки:
- при виробництві ковбас із м'яса виділяють менш цінні в харчовому
відношенні частини - кістки, хрящі, сухожилля, плівки та деякі інші
компоненти сполучної тканини забійних тварин, які містять не засвоювані
білки, зокрема колаген й еластин;
- основну м'ясну сировину тонко подрібнюють, піддають термічній
обробці або ферментації, що підвищує ступінь фізіологічної засвоюваності
готового продукту;
- в рецептуру вводять додаткові компоненти, які покращують смакові та
інші властивості, зокрема, замість яловичого жиру, що має високу температуру
плавлення, додають свинячий шпик та рослинні олії в різних співвідношеннях,
котрі містять комплекс жирних кислот; серед останніх значну частку складають
полі- та мононенасичені, що мають захисну дію на серцево-судинну систему та
легко засвоюються організмом.
В окремих випадках фізіологічна корисність ковбасних виробів додатково
підвищується

за

рахунок

використовування
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додаткових

компонентів

функціонального призначення. Так, при виробництві деяких ковбасних виробів
- сирокопчених ковбас - використовують пробіотичні молочнокислі бактерії,
які позитивно впливають на кишкову мікрофлору і посилюють імунну систему
організму людини. Зазначене відображає застосування в Україні нових
харчових технологій та створення харчових продуктів нового покоління, в
основі яких - ефективне комбінування цінних харчових компонентів
тваринного, рослинного та мікробіологічного походження. Це, в свою чергу,
визначає більш високі споживчі вимоги до продуктів харчування, розуміння
вітчизняним споживачем показників харчової корисності окремих видів
продуктів та формує нову культуру харчування [6].
На сьогодні важливою проблемою розвитку вітчизняного м'ясного ринку є
забезпечення належної якості ковбасних продуктів, що є необхідним елементом
їх споживчої безпеки. Зокрема, йдеться про формування комплексної та дієвої
системи безпеки ковбасної продукції на основі ефективного поєднання і
відповідності виробничого, торговельного і власне споживчого процесу.
Першоосновою формування показників споживних властивостей, у тому
числі безпечності ковбасної продукції, є використання відповідної сировини на
підприємствах м'ясопереробної галузі та дотримання виробниками технічних
регламентів та вимог щодо її походження і поєднання у готових виробах.
Сировина також має вагоме значення при створенні та розширенні асортименту
ковбас. Йдеться про необхідність збалансування інтересів, з одного боку,
товаровиробників, з іншого - покупців ковбасної продукції. Наприклад,
основною сировиною варених ковбасних виробів, згідно з ДСТУ 4436:2005
«Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби м'ясні. Загальні технічні умови» [2],
є яловичина, телятина, свинина та м'ясо деяких інших тварин, зокрема
баранина, козлятина, м'ясо птиці тощо. Додатковою сировиною ковбасного
виробництва є сало ковбасне, молочні та яєчні продукти, матеріали для соління,
включаючи сіль, нітрит натрію, цукор, прянощі та інші компоненти.
Сировина для виробництва ковбас, особливо м'ясо забійних тварин вищої
категорії, в умовах сучасного ринку України має достатньо високу вартість.
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Тому певна частина вітчизняних виробників йдуть шляхом здешевлення своєї
продукції за рахунок заміни частини м'яса гідратованими соєвими білками.
Використання таких замінників у великій кількості суттєво знижує споживні
властивості ковбасної продукції, насамперед запах і смак. Поряд із зазначеним,
при виробництві ковбас використовуються харчові функціональні добавки, в
тому числі синтетичного походження - емульгатори, стабілізатори структури,
кольору тощо. Обґрунтуванням цього є те, що новий державний стандарт на
варену ковбасну продукцію передбачає використання таких речовин за умови
наявності

позитивного

висновку

державної

санітарно-епідеміологічної

експертизи Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
Невідповідною є висока ціна на таку ковбасну продукцію, оскільки
порушується ринкове співвідношення якість / ціна.
З позицій наукового обґрунтування безпеки ковбасних виробів та їх
практичного забезпечення, слід відзначити необхідні вимоги до її зберігання на
всіх етапах товаропросування - від виробника до безпосереднього споживача.
Особливістю процесу зберігання показників якості ковбасної продукції є, поперше, певний температурний режим та створення додаткових умов зберігання,
по-друге, обмеженим в часі є термін реалізації та кінцевого споживання. Так,
ковбаси варені, м'ясні хліби, сосиски і сардельки, сальтисони, ковбаси кров'яні,
ліверні, ковбаси для дитячого харчування зберігаються від 24 до 72 годин при
температурі не вище 6°С.
На сьогодні необхідною складовою забезпечення споживчої цінності та
харчових переваг ковбасних виробів є удосконалення показників маркування,
зокрема інформаційного супроводу із обов'язковим зазначенням дати та часу
виробництва

відповідної

ковбасної

продукції.

Відповідно,

в

умовах

вітчизняного ринку слід постійно удосконалювати вищезазначені технічні,
технологічні та інформаційні параметри, створюючи ефективну систему
зберігання якості ковбасної продукції на виробничому, торговельному та
споживчому рівнях.
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Пропозицією

щодо

удосконалення

системи

якості

та

безпечності

ковбасних виробів може бути суттєве збільшення виробництва в Україні
відповідної продукції з підвищеними споживними властивостями, у тому числі
екологічно чистої. Виробництво такої продукції можливе на базі господарств,
які використовують високоякісну м'ясну сировину, натуральні додаткові
харчові інгредієнти для ковбасного виробництва, сучасні технології та
ефективне обладнання, професійний досвід та інноваційні підходи працівників,
що дозволить виготовляти традиційні ковбасні продукти з новими споживчими
показниками, високої якості та екологічно безпечні. Крім того, створення такої
продукції

сприятиме

пом'якшенню

екологічної

ситуації

при

м'ясному

виробництві.
Пропозиції

вищезазначеної

категорії

ковбасної

продукції

з

удосконаленими споживними властивостями повинні бути орієнтовані на
певний сегмент покупців, які спроможні заплатити за високоякісний товар. Для
цього необхідно розробити сучасні критерії позиціювання екологічно чистої
ковбасної продукції на відповідному споживчому ринку, зазначити її переваги в
харчовому раціоні сучасної людини як вагомої фізіологічної компоненти та
необхідної складової індивідуального захисту в умовах складного екологічного
стану.
Таким чином, на основі проведеного аналізу складових, які забезпечують
якість та безпечність ковбасної продукції в умовах вітчизняного виробництва,
транспортування й торговельної реалізації, можна стверджувати про наявність
значної кількості проблем на кожному із етапів, що потребує ефективного
розв'язання відповідно до діючих технічних параметрів та перспективних
критеріїв подальшого розвитку м'ясного виробництва в Україні, у тому числі за
рахунок інноваційної підприємницької ініціативи щодо нових технологічних
рішень при виробництві м'ясних продуктів із удосконаленими споживними
властивостями.
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УДК 621.395(045)
Н.С. Кипорук
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ
У статті охарактеризовано комплексні показники якості мобільних телефонів
відповідно до груп компонентів. Розширено напрямки товарознавчої оцінки
якості мобільних телефонів, що надасть можливість оцінити якість сучасних
мобільних телефонів відповідно до сучасних інноваційних тенденцій.
Ключові слова: мобільний телефон, якість, критерій якості, стандарт,
сертифікація, товарознавча оцінка.
Економічні реформи, що почалися в Україні в 90-х роках XX століття та
зберігають стійкі тенденції до розвитку і в XXI столітті, торкнулися багатьох
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галузей економіки, в тому числі і галузі засобів зв’язку. На сьогоднішній день
сформувався світовий конкурентний ринок з великою кількістю виробників
мобільних телефонів, які виробляють інноваційну продукцію і самостійно
визначають цінову політику. В Україні теж відбулися значні зміни: ринок
мобільних телефонів розвинувся територіально і поділений між великими
продавцями;

всі

великі

продавці

ринку

стали

працювати

в

одному

технологічному стандарті GSM. Пройшов період цінових воєн, всі продавці
ринку, окрім основної послуги – продажу телефонів - стали надавати і
додаткові сервісні послуги.
В середньому по Україні на кожні 10 проданих мобільних телефонів
припадає 4-5 смартфонів. Український ринок смартфонів поступово наздоганяє
більш розвинені країни, чиї ринки вже близькі до насичення. Понад усе
покупця турбує саме якість придбаних апаратів. Такі марки, як Nokia, Samsung,
LG, Apple, HTC, Sony Ericsson та ін. заполонили увесь вітчизняний ринок.
У зв’язку з цим тема даної статті актуальна.
Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що товарознавчій оцінці
якості мобільних телефонів присвячено досить обмежену кількість робіт. Серед
науковців, які вивчали дану проблему, слід назвати таких авторів, як
І. Васильєву, С. Карпенко, Д. Лойко, Н. Наймушину, Е. Максимова, Т. Стріжак
та ін. У свою чергу слід відмітити, що у ході проведених досліджень
науковцями виявлено ряд проблемних моментів щодо оцінки якості мобільних
телефонів. Це, зокрема: відсутність єдиної класифікації телефонів, відсутність
єдиного уніфікованого переліку показників для оцінки якості, відсутність
чітких критеріїв щодо оцінки безпеки мобільних телефонів.
Метою статті є визначення нових підходів до оцінки якості мобільних
телефонів.
Саме змістовне наповнення поняття «якість» досить різноманітне. Перш
за все, це зумовлено сферою його використання, яка наповнює його
різноманітними відтінками. Термін «якість» може містити не тільки технічний,
економічний, правовий контекст, але й філософський та соціальний [2-4].
345

Категорія «якості» досить динамічна і полягає в тому, що вимоги до якості
об'єктів, які оцінюються, можуть із великою швидкістю змінюватися. І
особливо це стосується такої галузі, як сучасний ринок мобільних телефонів.
У ДСТУ ISO 9000:2007 «Системи управління якістю. Основні положення
та словник термінів» [6] поняття «якість» визначається як оцінка ступеня
задоволення вимог сукупністю певних характеристик. На практиці якість будьякої продукції оцінюється за допомогою кількісних оцінок-показників. Але,
якщо поглянути з іншого боку, то якість продукції можна визначити передусім
її індивідуальними особливостями, які так чи інакше проявляються під час
розробки, виготовлення, експлуатації та споживання. Саме ці показники і
використовуються для оцінки якості мобільних телефонів.
Розглядаючи поняття «якість», можна визначити такі п'ять найбільш
суттєвих його властивостей:
1) стандарт, відповідність параметру (ISO);
2) технічні параметри;
3) точність дотримання виробничих процесів;
4) відповідність уподобанням покупців;
5) приваблива та обґрунтована ціна.
До факторів, які впливають на формування якості мобільних телефонів,
відносяться: вивчення ринку товарів, розробка вимог до телефонів, якість
вихідної сировини і матеріалів, якість конструювання та проектування, якість
виготовлення, контроль готової продукції.
Факторами, що стимулюють якість товарів, можна вважати соціальну і
економічну доцільність та ефективність виробництва, особливості управління
та

ціноутворення,

матеріальну

зацікавленість

працівників,

санкції

за

виробництво неякісної продукції тощо.
У звичному розумінні, загальноприйнятими підходами щодо сприйняття
якості мобільного телефону є такі складові елементу пристрою, як: звук,
дисплей, клавіатура, пам'ять, камера.
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Більш розширений та найбільш оптимальний варіант оцінки якості, на
нашу думку, виглядає наступним чином: техніко-економічні показники,
надійність,

економне

використання,

стійкість

до

зовнішнього

впливу,

ергономічність, стандартизація й уніфікація, патентно-правові показники,
екологічність [1].
Розглянемо більш детальніше кожну групу окремо.
Технічні показники якості мобільних телефонів: матеріал корпусу,
діагональ екрану, дюйм, операційна система, тип матриці, роздільна здатність
камери,

процесор,

оперативна

пам’ять,

вбудована

пам’ять,

ємність

акумулятора.
Показники призначення (техніко-експлуатаційні): звукові функції та
виклик, дисплей і клавіатура, пам’ять, мультимедійні можливості, зовнішні
пристрої та порти, Інтернет, комунікації, протоколи, маса виробу (вага).
Ергономічні показники: показник відповідності умовам життєдіяльності
людини, відповідність виробу антропометричним вимогам, зусилля під час
натиснення кнопки.
Перелік
раціональність

естетичних
форм,

показників

цілісність

якості:

композиції,

інформаційна
досконалість

виразність,
виготовлення

елементів форми та поверхонь, стабільність товарного вигляду.
Показники стандартизації й уніфікації (%): коефіцієнт вживаності,
коефіцієнт повторюваності, коефіцієнт міжпроектної уніфікації, відсоток
стандартних частин виробу, відсоток оригінальних частин виробу.
Патентно-правові показники: показник патентного захисту, показник
патентної чистоти.
Економічні показники (грн.): ціна виробу, витрати при експлуатації,
витрати на життєвий цикл, економічний ефект.
Екологічність:

вплив

електромагнітних

полів,

імовірність

викиду

шкідливих речовин у ході утилізації.
На перший погляд, маємо цілком розгорнутий перелік показників
(критеріїв) оцінки якості мобільних телефонів. Але необхідно відмітити той
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факт, що з кожним днем покупець стає все більш вибагливішим, більш
прискіпливішим. Покупець бажає за певну суму коштів отримати мобільний
телефон, який буде конкурентним, перш за все, у всіх можливих його
складових - від естетичних до функціональних показників. Навіть такий, на
перший погляд, неважливий аспект, як поєднання кольорів або розподіл
колірних акцентів − все це може мати також свій певний вплив на кінцеву
оцінку якості мобільного телефону. Також це можна сказати і про логіку
орієнтації

форми

в

просторі,

спектр

мультимедійних

можливостей,

відповідності сучасному стилю тощо.
Але, на нашу думку, кожна із груп показників може бути ще розширена та
уточнена.
Наприклад, відомо, що акумулятор − важлива складова частина мобільного
телефону, його нестабільна робота перетворює самий високотехнологічний
апарат на безплідний шматок пластика. Основний принцип роботи акумулятора
базується на отриманні електричного струму шляхом хімічних реакцій. Навіть
джерела живлення мобільних телефонів можуть бути

додані до групи

показників «Технічні показники якості», за типом акумуляторів: нікелькадмієвих (Ni-Cd), нікель-магнієвих (Ni-Mg), літій-іонних (Li-ion) і літійполімерних (Li-Pol). Також в оцінку якості можуть бути включені: чутливість,
динамічний діапазон, автофокус, макрозйомка, спалах, програмна реалізація і,
що важливо, формат відео.
А увесь наявний перелік естетичних показників якості може бути
доповнено ще такими, як:
- організованість об'ємно-просторової структури (доцільність просторової
композиційної схеми (логіка орієнтації форми в просторі, взаємозв'язок
елементів форми і т. д.), виявлення у формі основних і другорядних елементів,
ієрархія елементів з точки зору співвіднесення їх за пропорціями, розміром;
- тектонічність (виявлення у формі і його деталях закономірностей
конструктивного рішення, зорова врівноваженість основних формоутворюючих
елементів (корпусу, передньої панелі, дисплея, панелі управління і т.д.);
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- впорядкованість і виразність графічних елементів (обґрунтованість
розташування графічних елементів в загальному композиційному вирішенні
форми; використання фактурних рішень як засобів композиційної організації
форми; поєднання кольорів, фактурних і гладких поверхонь і розподіл колірних
акцентів).
Показники безпеки мобільного телефону можна розширити наступним
чином:
- електромагнітна сумісність (відсутність неприпустимого ризику, який
може завдати пошкодження в роботі найближчого технічного обладнання);
- електрична безпека (відсутність неприпустимого ризику для життя і
здоров'я споживачів, який може бути нанесений впливом електричного поля);
- безпека випромінювань (відсутність неприпустимого ризику для життя і
здоров'я споживачів при використанні телефону протягом тривалого часу);
- і, що вкрай важливо, – безпека для дітей.
З кожним роком компанії-виробники приділяють все більше уваги якості
фото-відеозйомці та роботі із зображеннями в цілому. Можна припустити, що
шанувальники цих телефонів оцінять інноваційні технології створення знімків,
які буду реалізовані у пристроях. Ера «селфі» набирає обертів. Саме тому,
необхідні більш точні оцінки якості таких пристроїв, стає необхідним все більш
ширший набір критеріїв оцінки якості.
На ринку гаджетів представлена така кількість сучасних «розумних»
телефонів, що кожен раз здається, що краще придумати просто неможливо. Але
виробники із року в рік доводять: те, про що раніше можна було лише мріяти,
вже завтра стане реальністю. Мобільний телефон майбутнього – телефон, який
стежить за здоров'ям. Він носиться на зап'ястку і за допомогою спеціальних
програм зчитує інформацію про стан здоров'я. Коли потрібно буде, він підкаже,
що пора до лікаря. Навіть для таких пристроїв має буде побудована своя оцінка
системи якості пристроїв.
До вже наявних функцій у мобільних телефонах виробники додають опцію
трансформації смартфона в пульт управління телевізором, навіть можливість
сітківки ока [5].
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Таким чином, товарознавча категорія «якість» тісно пов'язана із вимогами
до продукції, яка виробляється. Для того, щоб найбільш повно задовольнити
потреби, необхідно на стадії розробки сформулювати вимоги до товарів.
Вимоги до товарів − це умови і особливості, яким товари повинні відповідати,
щоб їх можна було використовувати за призначенням при певних умовах і
протягом певного часу.
Вимоги, що пред'являються до мобільних телефонів постійно змінюються
разом зі зміною потреб з урахуванням розвитку науково-технічного прогресу,
техніки і технології, економіки і культури. Найбільш високий рівень якості
мобільного телефону гарантує більш високі показники його конкурентоспроможності на ринку.
Такі загальноприйняті критерії оцінки якості мобільного телефону, як
техніко-економічні показники, надійність, економне використання, стійкість до
зовнішнього впливу, ергономічність, стандартизація й уніфікація, патентноправові показники, екологічність мають бути суттєво доповнені новими
показниками. Науково-технічний прогрес зумовлює зміну

традиційних

підходів до оцінки якості мобільних телефонів. Властивість мобільних
телефонів як товарів, група властивостей і якість в цілому можуть бути
виражені кількісною величиною.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАРМЕЛАДНО – ПАСТИЛЬНИХ
ВИРОБІВ МІСЦЕВОГО ВИРОБНИЦТВА
У статті наведено результати оцінки конкурентоспроможності мармеладнопастильних виробів, що виготовляється на ПрАТ «Вінницький завод фруктових
концентратів та вин».
Ключові слова: зефір, мармелад, пастила, мармеладно-пастильні вироби,
конкурентоспроможність

товару,

коефіцієнт

конкурентоспроможності,

зефір, мармелад, пастила.
Сучасна ринкова економіка являє собою організм, що складається з
різноманітних

виробничих, комерційних, фінансових

та інформаційних

структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм, і
об’єднуються єдиним поняттям - ринок.
За визначенням ринок - це організована структура, де «зустрічаються»
виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту
споживачів (попитом називається кількість товару, яку споживачі можуть
купити за певною ціною) і пропозиції виробників (пропозиція - це кількість
товару, яку виробники продають за певною ціною) встановлюються і ціни
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товарів, і обсяги продажу. При розгляді структурної організації ринку
визначальне значення має кількість виробників (продавців) і кількість
споживачів (покупців), що беруть участь у процесі обміну загального
еквіваленту вартості (грошей) на якийсь товар. Ця кількість виробників і
споживачів, характер і структура відносин між ними визначають взаємодію
попиту і пропозиції [1].
Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин, є поняття
конкуренції (competition). Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи
ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної
боротьби, є прагнення перевершити інших. Предметом конкурентного
суперництва на ринках є частки ринку, контрольовані тими чи іншими
товаровиробниками. Конкурентна боротьба - це динамічний процес. Він сприяє
ліпшому забезпеченню ринку товарами.
В якості засобів в конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на
ринку компанії використовують, зокрема, якість виробів, ціну, сервісне
обслуговування, асортимент, умови поставок і платежів, рекламу.
Конкуренція між виробниками являє собою тип взаємовідносин між
виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку.
Аналогічно можна визначити конкуренцію між споживачами як їхні
взаємовідносини з приводу формування цін і обсягу попиту на ринку.
Конкуренція виконує роль регулятора темпів і обсягів виробництва,
спонукаючи

виробника

запроваджувати

науково-технічні

досягнення,

підвищувати продуктивність праці, вдосконалювати технологію, організацію
праці тощо.
Конкуренція є визначальним фактором впорядкування цін, стимулом
інноваційних процесів (запровадження в виробництво нових винаходів та
технологій). Вона сприяє витісненню з виробництва неефективних підприємств,
раціональному

використанню

ресурсів,

монополістів по відношенню до споживача.
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запобігає

диктату

виробників-

Конкуренція – це головна складова механізму ринкової економіки, яка
передбачає завоювання ринку, боротьбу з конкурентами за споживачів, що
приноситиме їм прибуток.
Дослідженнями

проблем

конкурентоспроможності

та

конкурентних

переваг підприємства займалися такі вчені, як А. В. Войчак, Р. В. Камишніков,
І. Коломієць, Т. Б. Харченко, Г. Р. Чупик, В. Шкардун та інші. Поняття
конкурентного потенціалу було розглянуто в роботах А. В. Балабаниць,
Л. В. Балабанової, Т. О. Загорної.
Мета статті – дослідження конкурентоспроможності зефіру як складової
конкурентоспроможності потенціалу підприємства.
Конкуренція в харчовій промисловості на сьогоднішній день є дуже
високою, тому підприємств-конкурентів дуже багато. Найбiльш впливовими
конкурентами

місцевого

виробника

зефіру,

ПрАТ

«Вінницький

завод

фруктових концентратів і вин», на сьогоднiшнiй день є такі підприємства:
- Роменський завод продтоварiв ТМ «ПАН+ПАНI», м. Ромни;
- ЗАТ «Шполянський завод продтоварiв;
- ТМ «Ольвiя Вiта», м. Львiв;
- Полтавська кондитерська фабрика ТМ «Домiнiк», м. Полтава;
- Запорiзька кондитерська фабрика, м. Запорiжжя;
- Здолбунiвський завод продтоварів, м. Здолбунiв;
- ТМ «ЖАКО», м. Київ;
- Гощанський завод продтоварів, смт. Гоща Рiвненської обл.
В умовах ринкової економіки визначальним чинником для завоювання
бажаної позиції підприємства на ринку стає конкурентоспроможність товару.
Щоб товар легко продавався на ринку, він повинен задовольняти дві
вимоги:

мати

відповідні

споживні

властивості

і

відзначатися

конкурентоспроможністю, щоб придбання саме цього товару уявлялося
покупцеві вигіднішим і зручнішим, ніж іншого з такими ж функціями або
такого ж у іншого продавця.
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Конкурентоспроможність

товару

–

це

його

конкуренцію на певному ринку і в певний час

здатність

витримати

і приносити власникові

прибуток.
Конкурентоспроможність

товару

характеризується

інтегральним

показником (Ki), який є числовою характеристикою товару:
Кі =

де

∑Р

∑С

∑Р ≤1
∑С ,

(1)

- це фактичний технічний і економічний ефект від товару;

- це загальний корисний ефект, що характеризує товар.
Чим кращим є це співвідношення, тим вищим вважається рівень

конкурентоздатності товару. Бути конкурентоздатним означає не тільки
протистояти конкуренції, а й переважати її.
Постійне підвищення конкурентоспроможності товарів - центральне
завдання підприємства. Проблема полягає в тому, що підвищення (або
підтримка) конкурентоспроможності товару пов'язане для підприємства з
великими або меншими витратами, але в будь-якому разі вони мають
скуплятися якомога більшою прибутковістю. Тому важливо не просто
використовувати відомі шляхи поліпшення властивостей продукції, а шукати
серед них ті, які дають найбільший приріст конкурентоспроможності товарів на
одиницю витрат [3].
Світова

практика

засвідчує,

що

сьогодні

конкурентоспроможності

досягають не стільки на основі змін технічних параметрів виробу і ціною
купівлі, скільки шляхом вдосконалення його корисних властивостей для
кінцевого споживача і ціною споживання.
ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин» (ТМ «Солодка
мрія») випускає якісну продукцію, що дає їй змогу конкурувати з подібною
продукцією на ринках збуту [2].
Унікальність підприємства полягає у тому, що в складі заводу є цех
плодопереробки, на якому виготовляють фруктово-ягідне пюре - одне із
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основних компонентів зефіру. Також підприємство має свою акредитовану
лабораторію, яка здійснює постійний контроль сировини та готової продукції.
ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин» - це одне з
найбільших підприємств України, що виготовляє мармеладно-пастильні
кондитерські вироби. На базі сучасних технологій та сучасного технологічного
обладнання

проводиться

виготовлення

та

фасування

22

найменувань

мармеладно-пастильних виробів, а саме мармелад (цитрусовий з апельсином,
вишня, цитрусовий з грейпфрутом, журавлина, східний з курагою, цитрусовий з
лаймом, цитрусовий з лимоном, чорничний, східний з чорносливом, імбирний,
цитрусовий з мандарином), пастила, зефір (біло-рожевий, абрикосовий, вишня,
пінгвін, чарівна лаківка, чорна перлина, ванільний, амур, парасолька, крембрюле, дитяча забава). Вагому частку у виробництві мармеладно-пастильних
виробів займає зефір.
Зефір «Солодка мрія» виготовляється за спеціальними рецептурами та
технологіями виключно з натуральної, екологічно чистої сировини. Зефір має
збалансований смак і аромат, володіє високими споживними властивостями,
містить

вітаміни,

білкові

та

мінеральні

речовини,

що

забезпечують

життєдіяльність організму людини.
Добірні інгредієнти - цукор, фруктово-ягідне пюре, пектин, патока,
молочна кислота, білок яєчний, натуральні смакові й ароматичні добавки
роблять смак зефіру «Солодка мрія» вишуканим та неповторним.
Цукор у вигляді спеціально виготовленого сиропу - основний компонент
зефіру, який є вуглеводним джерелом енергії для роботи мозку.
Плодово-ягідне пюре - це солодка маса, що володіє всіма цінними
властивостями плодів і ягід, що містить у собі пектин, клітковину і органічні
кислоти. Для виготовлення зефіру використовується яблучне, абрикосове,
вишневе пюре.
Пектин - натуральний продукт, отриманий з яблук і цитрусових плодів. У
виробництві зефіру використовується як желюючий і стабілізуючий компонент.
Пектин має загальновідомими корисними властивостями: виводить з організму
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солі важких металів, покращує формулу крові, збільшуючи вміст червоних
кров'яних тілець.
Молочна кислота надає продукту м'який смак і підсилює аромат.
Білок свіжих курячих яєць служить піноутворювачем для зефіру, покращує
його смак, стабілізує його структуру.
Бета-каротин

є

антиоксидантними,

натуральним

барвником,

антиканцерогенними

а

та

також

вітаміном

з

імуностимулюючими

властивостями.
Усі

підрозділи

цеху

з

виробництва

зефіру

оснащені

сучасним

автоматизованим обладнанням. У 2008 році впроваджені нові технології, що
дали змогу порадувати споживачів новинками «ПОЦІЛУНОК» та «АМУР».
Поряд із цим на підприємстві збережені традиційні технології та рецептури.
«Зефір-ретро» дає можливість поринути у солодку ностальгію дитинства,
відчути його забутий смак [2].
Нині підприємство збільшує обсяги виробництва, розширює асортимент
продукції, є учасником обласних, всеукраїнських виставок, семінарів, має
відзнаки та нагороди.
В планах підприємства - розробка нових видів зефіру, відповідно до
запитів та потреб споживачів, виготовлення подарункових наборів, виконання
ексклюзивних замовлень та, головне, збереження традицій виробництва
натуральних, корисних якісних солодощів для дітей і дорослих [2].
Конкурентоспроможність зразку досліджуваного зефіру характеризує
матриця, що включає 12 технічних та 9 економічних показників. Виконання їх
умов позначається цифрою 1, а не виконання – 0. якщо будь – який з показників
немає відношення до товару то в матриці ставиться прочерк.
Після завершення аналізу визначається сума Р як сума технічних і
економічних показників, що виконуються, та сума С як загальна кількість
технічних і економічних показників, що характеризує товар [3].
Результати

аналізу

конкурентоспроможності

підприємства, якою є зефір, наведена в табл. 1.
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провідної

продукції

Таблиця 1
Матриця інтегрованої оцінки конкурентоспроможності зефіру
виробництва ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин»
(ТМ «Солодка мрія»)
№з/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Назва параметрів

Відповідність вимогам
Зефір

1. Технічні
Відповідність міжнародним параметрам якості
Відповідність національним параметрам якості
Відповідність міжнародним нормативам на товар
Відповідність національним нормативам на товар
Відповідність міжнародним законодавчим актам
Відповідність національним законодавчим актам
Відповідність дизайну міжнародним стандартам
Відповідність дизайну національним стандартам
Відповідність кольорів міжнародним стандартам
Відповідність кольорів національним стандартам
Відповідність упакування міжнародним стандартам
Відповідність упакування національним стандартам
2. Економічні
Ціна товару
Додаткові витрати на транспортування
Вартість упаковки
Вартість експлуатації
Вартість навчання персоналу
Вартість ремонту
Вартість технічного обслуговування
Податки
Страхові внески
РАЗОМ

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
3
0
∑Р=13
∑С=15
Кі=0,87

Після визначення Ki його значення порівнюють з еталонами критеріями
якості і конкуренції, які мають наступний вигляд:
1- відповідає кращому рівню якості та конкуренції;
0,99-0,80 – відмінна якість, що відповідає вимогам СОТ;
0,79-0,64 – висока якість, що відповідає вищій, ніж середня;
0,62-0,38 – задовільна якість, що відповідає задовільному рівню
конкуренції;
0,37 – мінімально допустима якість, яка характерна для місцевих ринків;
менше 0,37 – незадовільна якість.
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На основі даної матриці можна зробити висновок, що товар – зефір
виробництва ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин» (ТМ
«Солодка мрія»), інтегральний показник якого становить 0,87, має відмінну
якість і відповідає вимогам СОТ. Це говорить про те, що даний продукт, може
конкурувати з подібними собі як на місцевих, регіональних, так і на
міжнародних ринках.
Отже, одними із улюблених ласощів не тільки для дітей, але й для багатьох
дорослих є зефір, мармелад та пастила. Тому компанія під торговельною
маркою «Солодка мрія» налагодила виробництво широкого асортименту
зефірів і мармеладів з різноманітними смаками. Вся продукція широко
представлена в торговельних мережах і роздрібних магазинах по всій Україні.
Для отримання високоякісної продукції необхідно не тільки наявність
спеціалізованого обладнання та впровадження відповідних технологій, але й
значний рівень знань. Компанія ПрАТ «Вінницький завод фруктових
концентратів і вин» володіє і тим, і іншим. Досить навести такий факт, щоб став
зрозумілий

масштаб

можливостей

і

виробництва.

Щомісяця

компанія

відвантажує не менше 100 т зефіру, а це значний показник [2].
Але не тільки в обладнанні і знаннях технологів запорука популярності
зефіру і мармеладу «Солодка мрія». Є ще такі важливі складові, як рецептура, і
якість сировини. Що стосується рецептури, то від її правильного вибору
залежить те, наскільки виріб вийде вдалим та припаде до смаку споживачеві.
Якість сировини особливо впливає на смакові та поживні властивості
продукту. Компанія ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин»
закуповує сировину тільки у сертифікованих постачальників, що виробляють
продукцію в екологічно чистих регіонах і здійснюють контроль якості, що
відповідає стандартним вимогам.
Частина інгредієнтів випускається ПрАТ «Вінницький завод фруктових
концентратів і вин» самостійно. Це, насамперед, різні фруктово-ягідні пюре, які
використовуються при виготовленні зефіру і мармеладу.
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ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин» щодня постачає
продукцію десяткам оптових покупців, і готовий і далі розширювати
співпрацю, знаходячи нових і надійних партнерів, яким підприємству є що
запропонувати.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЯКІСТЬ ПАНЧІШНО-ШКАРПЕТКОВИХ ВИРОБІВ
В статті висвітлені результати дослідження якості окремих видів панчішношкарпеткових виробів, проаналізовані вимоги до їх якості.
Ключові

слова:

панчішно-шкарпеткові

вироби,

шкарпетки,

колготки,

напівпанчохи, легінси, якість.
Сучасний ринок панчішно-шкарпеткових виробів є одним з найбільш
розвинених і динамічних ринків товарів народного споживання. Високий попит
на дану продукцію з боку масового покупця забезпечує розвиток сфери
виробництва. Висока динамічність ринку панчішно-шкарпеткових нових
виробів проявляється в постійному оновленні асортименту, тому необхідно
добре знати показники якості даної групи виробів. При цьому слід
поглиблювати знання стосовно фальсифікації даної товарної групи, що
дозволить виявити товари невідповідної якості [1].
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До асортименту панчішно-шкарпеткових виробів входять жіночі та дитячі
панчохи, напівпанчохи, чоловічі, жіночі та дитячі шкарпетки, колготки,
підслідники, спортивні панчішні вироби, медичні панчохи.
Панчішно-шкарпеткові вироби підрозділяють за різноманітними ознаками
такими, як вид сировини, спосіб обробки, спосіб виготовлення, вид
переплетення, вид виробу.
Шкарпетки, колготки й інші панчішно-шкарпеткові вироби в Україні
завжди користувалися підвищеним попитом.
В останні роки попит на ці товари неухильно зростав. Поки приблизно на
70% він забезпечується імпортом, але поступово на ринок приходять і
вітчизняні виробники панчішно-шкарпеткових виробів, які не бажають
віддавати іноземцям настільки прибуткову галузь. Адже при правильній
організації їх виробництво дає власникові до 100% чистого прибутку.
Представлені сьогодні на українському ринку панчішно-шкарпеткові
вироби можна умовно розділити на три групи. До першої належить дорога,
високоякісна продукція. Продукція цієї групи виробляється дуже обмежено на
старих фабриках і невеликих приватних підприємствах, що мають парк
сучасного в'язального обладнання, і тільки з імпортної сировини. Левову ж
частку в цій категорії становить імпорт з Польщі, Німеччини, Італії, Туреччини,
Франції, Англії, Єгипту. Друга група - імпортні або вітчизняні вироби середньої
якості, які виготовлені з імпортної чи української сировини. До 35% в цій групі
становить імпорт з Польщі, Чехії, Угорщини, Латвії, Литви, Білорусі,
Туреччини. І нарешті імпортна та вітчизняна продукція, виготовлена з
низькоякісної сировини на старому обладнанні великих фабрик або на
напівлегальних і нелегальних приватних підприємствах. У цій категорії імпорт
з Китаю, В'єтнаму, Туркменії, Туреччини становить близько 32%.
На ринку жіночих колготок частка імпорту значно вище: від 60% в
дешевому сегменті і до 90 - в дорогому. На застарілому обладнанні,
встановленому на більшості вітчизняних фабрик, випускаються колготки зі
стовідсоткового поліаміду. Такі вироби по 30-40 грн. за пару користуються
популярністю серед покупців з невисоким рівнем доходів. Однак і в цьому
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сегменті йде жорстка конкуренція як за ціною, так і за асортиментом з
постачальниками з Південно-Східної Азії. Для виробництва більш якісних
виробів необхідні імпортне обладнання та імпортна сировина - еластанові
нитки (лайкра), які в Україні не виробляються взагалі.
Безумовним лідером на вітчизняному ринку колготок, особливо в секторі
дорогих виробів, залишаються італійці. Але з'являються і впізнані вітчизняні
бренди, наприклад, української панчішної фабрики «Легка хода», м. Житомир.
Житомирська панчішна фабрика спеціалізується на виробництві та оптовій
торгівлі

панчішно-шкарпетковими

виробами.

Асортимент

виробів

Житомирської панчішної фабрики включає більше п'ятдесяти моделей
чоловічих, жіночих і дитячих шкарпеток - класичні, спортивні, махрові
шкарпетки, шкарпетки з махровим слідом.
Компанія слідкує за сучасними тенденціями моди в різноманітності
забарвлень і фасонів, при цьому відмінне співвідношення ціни і якості
досягається

завдяки

використанню

висококваліфікованого

персоналу,

сучасного

італійського

високоякісної

сировини

обладнання,
провідних

вітчизняних і зарубіжних виробників.
Додаткова пропозиція - шкарпетки за індивідуальними замовленнями. За
бажанням клієнта і з урахуванням представленої ним моделі можливе
виготовлення шкарпеток необхідного фасону, кольору, з фірмовою символікою
або необхідним малюнком. Це часто потрібно організаціям різного профілю в
якості сувенірів-подарунків в рекламних цілях або як супутній товар з
логотипом підприємства.
Відомим виробником панчішно-шкарпеткових виробів є Торговий дім
ТОВ Теркурій, який знаходиться в м. Тернопіль.
В асортименті продукції фабрики представлено більше 200 артикулів
чоловічих, жіночих і дитячих панчішно–шкарпеткових виробів за досить
демократичними цінами. Підприємство випускає вироби для весняно-літнього,
осінньо-зимового сезону, а також для занять спортом.
У виробництві застосовується пряжа різної щільності з натуральних
(бавовна, вовна, льон) і синтетичних волокон. Використовуються нові види
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ниток: еластан з поліамідом, Тенцель (евкаліпт), бамбук, модал, єгипетська
бавовна, волокно Coolmax.
Сьогодні політика підприємства націлена на забезпечення стабільно
високої якості виробленої продукції, використання нових видів сировини,
застосування імпортного обладнання провідних виробників, відповідність
модним тенденціям і вимогам сучасного ринку.
Панчішно-шкарпеткові вироби повинні відповідати вимогам ГОСТу
8541-94 «Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных
автоматах. Общие технические условия» [2].
До панчішно-шкарпеткових виробів висуваються різні вимоги, які
беззаперечно повинні виконуватися.
Наприклад, застосування в панчішно-шкарпеткових виробах хімічних
видів сировини та їх поєднань з пряжею з натуральних волокон має бути
дозволено органами санітарно-епідеміологічного нагляду, пряжа, застосовувані
при пошитті колготок, легінсів, повинні бути в колір або в тон миска чи однієї з
основних ниток паголенка. Допускається застосовувати незабарвлені або будьякого кольору нитки чи пряжу з виворітного боку виробу.
Ширина еластичної стрічки, пришитої до борту панчіх, колготок, легінсів
повинна бути не менше 25 мм. Зшивання еластичної стрічки в кільце повинне
проводитися з числом стібків не менше 65 на 5 см шва.
Ластовиця за видами переплетення і сировини повинна відповідати
ділянкам торсу і ніжки або виготовлятися іншим переплетенням з різних видів
сировини в залежності від моделі виробу. Також допускається застосування в
подвійній ластовиці внутрішнього шару з бавовняної, віскозної сировини або з
їх поєднань білого кольору чи в тон виробу.
Деталі

колготок,

легінсів

з'єднуються

на

швейних

машинах

або

автоматично на цілодобовому автоматі. Допускається у виробах автоматична
прошивка борту на лицьовій або виворотній стороні. Допускається також за
узгодженням із споживачем випуск колготок, панчіх, напівпанчіх, шкарпеток і
зашиттям миска на лицьовому боці.
Норми

розтяжності

колготок,

легінсів

жіночих,

дитячих

можуть

змінюватися виробником залежно від виду обладнання, класу, діаметра
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голкового циліндра, властивостей сировини та інших причин із зазначенням
норм в технічному описі.
Колготки, легінси жіночі, дитячі виготовляються без ластовиці або з
ластовицею різної конструкції (клиноподібної, прямокутної, ромбоподібної,
овальної та ін.), одинарної або подвійної. П'ятка, мисок шкарпеток, напівпанчіх,
колготок з пряжі натуральних волокон, крім дитячих 7-14 розмірів, мають бути
посилені додатковою ниткою.
В борт дитячих виробів 12-14 розмірів гумова нитка повинна прокладатися
через один ряд або кілька рядів. Краєобміточні (оверлочні) шви в колготках
дитячих повинні бути розшиті плоским швом.
Число стібків на 5 см шва при зашивці мисків на машинах типу Оверлок у
виробах на автоматах 7-22-го класів має бути не менше 50, а у виробах на
автоматах 4-6-го класів - не менше 45.
Розтяжність панчіх, шкарпеток, напівпанчіх, стійкість забарвлення,
стійкість до стирання панчішно-шкарпеткових виробів повинна бути не менше
норм, передбачених стандартом.
Якісні панчішно-шкарпеткові вироби мають відповідати наступним
вимогам:

мати

відповідні

органолептичні

показники,

частку

вологи,

гігроскопічність та достатню розтяжність борту, володіти стійким фарбуванням
до дії поту та прання.
Нами були проведені дослідження якості окремих видів панчішношкарпеткових виробів.
Для дослідження показників якості було взято дев’ять зразків чоловічих
шкарпеток різних виробників вітчизняного та закордонного виробництва.
Аналіз якості проводився за допомогою органолептичних та фізико-хімічних
методів відповідно до вимог ГОСТу 8541-94 «Изделия чулочно-носочные,
вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Технические условия» [2].
Усі запропоновані зразки були чорного кольору; м’які на дотик (оскільки
всі зразки були виготовлені з бавовни); добре розтягувалися, не мали затяжок
елементарних волокон; без потовщень ділянок, ребристість рівномірно
розташована; не містили забрудненої масляної чи кольорової нитки, пуху; були
без закручуваності борту на лицьовий бік, рівномірно профарбовані, без
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стороннього

запаху,

шишкуватості,

пробивання

нитки,

перекосу,

без

порушення лінійних розмірів, дірок, штопання, незбігу швів, незбігу розмірів
парних виробів. Довжина сліду всіх зразків була 29 см.
Результати оцінки якості розтяжності, стійкості фарбування до дії поту та
прання, гігроскопічності шкарпеток представлені в табл. 1.
Аналізуючи отримані дані, можна побачити, що розтяжність борту
досліджуваних шкарпеток коливається в межах від 23,5 (фірма «Аура») до
26,3 см (Українська панчішна компанія). Під час оцінки стійкості фарбування
до дії поту та прання отримали найвищу оцінку – 4 (що відповідає вимогам
технічної документації) шкарпетки Харківської та Житомирської панчішних
фабрик, шкарпетки торгових марок «Lightstep», «Anabel Arto», «Atlantic».
Оцінку 3,9 отримали вироби ТМ «Аура» та української панчішної компанії.
Оцінку 3,8 отримали шкарпетки ТМ «Charman-te».
Дослідивши показники якості чоловічих шкарпеток, можна стверджувати,
що за всіма показниками вони відповідають вимогам технічної документації.
Таблиця 1
Результати оцінки якості дослідних зразків чоловічих шкарпеток
Виробники

Шкарпетки, фірма «Аура»,
м. Миколаїв
Шкарпетки ТМ «Atlantic»
Шкарпетки, ПАТ
Кременчуцька трикотажна
фабрика, м. Кременчук
Шкарпетки, Харківська
панчішна фабрика, м.
Харків
Шкарпетки ТМ «Легка
хода», Житомирська
панчішна фабрика,
м. Житомир
Шкарпетки, TM «Charmante»
Шкарпетки, Українська
панчішна копанія, м. Львів
Шкарпетки, ТМ «Lightstep»
Шкарпетки, ТМ «Anabel
Arto»

Розтяжність
Оцінка
Оцінка стійкості Гігроскопічборту
стійкості
фарбування
ність, %
трикотажних фарбування до трикотажу до
шкарпеток, см дії поту, бали
прання, бали
23,5

3,9

3,9

32,9

24,2

4

4

32,3

23,3

3,9

3,9

32,4

23,7

4

4

42

24,9

4

4

38,8

23,5

3,8

4

44,9

24,2

3,9

3,9

40

25,6

4

4

41,3

24,5

4

4

37,9
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Д.А. Корнєєв
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ШКІЛЬНИХ
РЮКЗАКІВ, ЩО ПЕРЕТИНАЮТЬ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
В статті розроблено процедуру та наведено результати товарознавчої
експертизи шкільних рюкзаків, що перетинають митний кордон України.
Ключові слова: експертиза, товарознавча експертиза, рюкзаки, шкільні
рюкзаки, товарознавча експертиза шкільних рюкзаків.
Проблема якості товарів в Україні набула на сьогодні надзвичайної
актуальності, що, в свою, чергу веде до затребуваності функції установ і
організацій із захисту прав споживачів від неякісних послуг та продукції.
Захист прав споживачів від недоброякісної продукції неможливий без
організації проведення товарознавчої експертизи відповідними установами та
організаціями. Товарознавча експертиза є єдиним способом достовірної оцінки
якості товарів. В діяльності органів Державної фіскальної служби, яка пов'язана
із здійсненням експертизи, можна виділити два напрямки: здійснення
експертизи підчас митного контролю і митного оформлення і експертиза
при

здійсненні

правил.

провадження

Зовнішньоекономічна

в

справах

діяльність

має

про

порушення

досить

високий

митних
рівень

криміналізації - підчас здійснення експортно-імпортних операцій суб'єкти
зовнішньоекономічної діяльності вдаються до різних способів приховування
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справжнього найменування характеристик складу товарів. За таких обставин
інспектор митниці не володіє спеціальними засобами контролю різних товарів,
а також спеціальними знаннями для їх ідентифікації. Окрім цього, в рамках
провадження в справах про порушення митних правил здійснюється значно
більша кількість експертиз, ніж у звичайних провадженнях про адміністративні
правопорушення. Тобто, здійснення експертизи в митній галузі є дуже
важливим питанням, яке постає з нагальних практичних потреб здійснення
митної справи і потребує детальної правової регламентації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що питання експертизи
товарів України розглядаються в роботах українських і закордонних вчених:
А.А Дубініної, С.В Сорокіної, О.І Зельніченко, Н.М Омельченко, Н.В Уткіної,
О.А. Романової, А.А. Дудли, Л.І. Байдакової, І. А Родіонової, Р.В Коваленко та
ін. Однак проблеми товарознавчої експертизи і митного оформлення рюкзаків,
зокрема шкільних, при перетинанні митного кордону зовсім не висвітлені.
В зв’язку з цим метою даної статті є розробка процедури та проведення
товарознавчої експертизи шкільних рюкзаків при митному оформленні.
На сьогоднішній день для виробництва рюкзаків використовуються як
натуральні, так і штучні шкіри, а також широко застосовуються плівкові
матеріали. Форма, матеріал та інші особливості рюкзака залежать від
призначення і області застосування цього предмета. Матеріали верху, які
використовуються для виробництва рюкзаків, повинні володіти певними фізикомеханічними та технологічними властивостями, стійкістю забарвлення покриття
до сухого і мокрого тертя, однорідністю за товщиною, кольором, термостійкістю
лицьового покриття і межею міцності лицьового шару при розтягуванні.
Товарознавча експертиза рюкзаків передбачає, насамперед, визначення
виду та якості товару; відповідність товару маркувальним позначенням і
обов'язковим вимогам якості, встановленим у технічній документації; наявність
дефектів, причини їх виникнення та вплив на зниження якості; відповідність
умов зберігання і транспортування необхідним вимогам.
Рюкзак повинен бути легким і містким, міцним і вологонепроникним.
Важливими чинниками якості є вага і товарний вигляд виробу, пристосованість
до анатомічних особливостей людини. Товарознавча експертиза рюкзака
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визначає матеріал, з якого зроблена його зовнішня частина, непромочуваність,
якість обстрочки та інші характеристики, що свідчать про його якість та
придатність до використання.
За своїм призначенням рюкзаки бувають шкільні, міські, прогулянкові (для
невеликих подорожей) і похідні для серйозних експедиційно-туристичних
заходів. Нами було оцінено ряд показників якості шкільних рюкзаків ТМ
Samsonite, Lego, McNeil, Class, DERBY, Grace, PAWS, Tinker.
При оцінці враховувалось, що рюкзак повинен бути однозначно
функціональним, безпечним і красивим.
Найчастіше, коли мова йде про безпеку ранців і рюкзаків, згадується
міцність конструкції і останнім часом наявність небезпечних барвників. Ми
акцентували увагу на візуальній безпеці.
Для того, щоб школяра було добре видно в темряві і сутінках на рюкзаку
приклеюються або пришиваються світловідбиваючі елементи, які відбивають
частину світла, що потрапляє на них. Вдень, для більш ефективної помітності
дитини,

застосовують

яскраві

флуоресцентні

кольори,

найчастіше

помаранчевий або жовтий - кольори аварійних ситуацій. Саме такі заходи
допомагають зробити дитину, що йде, більш помітним учасником дорожнього
руху і запобігти трагедії.
Цьому показнику ми приділили особливе значення, оскільки про нього
забувають як батьки, так і виробники. В українських нормах про це нічого
немає, а самі виробники добровільно нічого робити не хочуть. У зв’язку з цим
ми дуже жорстко оцінили таких виробників, що відносяться до дитячої безпеки
без належної уваги.
В ході тестування виявилися дрібниці, які ускладнюють життя як
школяреві, так і його батькам: рюкзак ледве чіпляється на гачок парти;
запчастини розпадаються відразу ж після купівлі; спинка боляче впирається в
пальці; залишаються патьоки після дощу
Рюкзак має бути легким і міцним. Чим легший рюкзак, тим краще,
причому як у порожньому, так і в навантаженому стані. Вага порожнього
рюкзака

не

повинна

перевищувати
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700-1000

г

[3].

Вага

повністю

укомплектованого рюкзака не повинна перевищувати 10-15% ваги дитини. У
кілограмах орієнтовні норми для учнів молодших класів 2-3 кг. Ортопеди
більшу вагу носити дітям не рекомендують. Хоча книжки, зошити, щоденник,
пенал з усілякою начинкою, бутерброди і пляшка води явно важать більше, не
кажучи про «доважок» у вигляді спортивної форми.
Ортопедична оцінка. Важливо, щоб рюкзаки не приносили шкоди здоров'ю
дитини. У цьому віці формується скелет, і найменші прорахунки виправити
пізніше буде практично неможливо. Хребет несе на собі весь організм і його
правильний розвиток відбивається в цілому на все здоров'я.
Без оцінки фізико-хімічних показників неможливо зробити повноцінний
висновок про якість виробу. Визначалась вага порожнього рюкзака, стійкість
забарвлення до сухого та мокрого стирання, міцність ниткового шва, міцність
швів, ручок, лямок, матеріал виготовлення.
Результати проведеної оцінки наведені в табл. 1.
Нами було розроблено процедуру проведення товарознавчої експертизи
шкільних рюкзаків (рис. 1).
При здійсненні митного контролю і митного оформлення шкільних
рюкзаків було призначено експертизу з метою встановлення характеристик для
ідентифікації (визначення фізичних і фізико-хімічних характеристик) рюкзаків;
їх класифікації відповідно до УКТ ЗЕД і встановлення країни походження.
Для цього було оформлено запит про проведення експертизи.
На основі цього запиту були відібрані зразки шкільних рюкзаків та
оформлено акт про взяття зразків.
У Спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
України було здійснено товарознавчу експертизу шкільних рюкзаків ТМ Cool
For School.
Об’єктом експертизи були зразки товару, що заявлений у графі 31 митної
декларації як товар «Рюкзак з лицьовою поверхнею із текстильних матеріалів:
арт. 275 – 1000 шт., арт. 276 – 1000 шт., арт. 277 – 1000 шт., арт. 278 – 1000 шт.
Країна походження: CN. Виробник: QUANZHOU ZHENSHENG VANITY CO.,
LTD. Всього: 4000 шт.». Відповідальний за даний товар - ТОВ «ІМПЕКС
ГРУП» (м. Київ, вул. Алма-Атинська, 6).
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Результати оцінки якості шкільних рюкзаків

вага, кг
1,223
стійкість
стійка /
забарвлення
стійка
до: сухого
стирання /
мокрого
міцність
немає швів
ниткового
шва
міцність швів, відповідає
ручок, лямок
матеріал
відповідає
виготовлення
відповідає
відповідає
відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

Class Soccer
DERBY
Grace
PAWS
Tinker Bell
Maniac
арт. 0170680
Garfield
сумка
рюкзак
шкільній рюкзак
рюкзак
ранець,
шкільна
сумка
Чехія
ПП «ЛИК»/ г. Угорщина «1 вересня»/
«1 вересня»/
Київ, Україна/
Китай,
Китай,
www.derby.ua
постачальник ТОВ постачальник ТОВ
«ТОПСАНГ»
«ТОПСАНГ»
1885,00
3980,00
445,00
550,00
990,00
1540,00
550,00
є додаткова
мало зручний
є додаткова
рюкзак дуже
рюкзак не форма лямок рюкзак
нефіксація на
для маленької
фіксація на поясі,
функціональ- функціона- хороша;
достатньо поясі, що
дитини 1-2
що дозволяє
ний, повністю льний, при- форма
розванта-жити
відповідає
значений
спинки не
щільний, дозволяє
класу
немає
розванта-жити
хребет, легкий, є
ортопедичдля носіння відповідає
щільного хребет
щільне дно для
ним вимогам 1-2 книг, не анатостояння на підлозі,
рекоменду- мічному
піддону
повністю відповідає
ється для
виги-ну
для
анатомії скелета і
носіння в 1- спини; немає стояння
профілактикою
4 класі
поперекового на підлозі
порушення постави
упору
Фізико-хімічні випробування
1,038
0,984
0,669
1,25
0,774
1,05
0,958
стійка / стійка
стійка / стійка стійка /
стійка /
стійка /
стійка / стійка
не стійка / не
стійка
стійка
стійка
стійка

Lego BIONICLE

McNeil Ergo
Light 900
рюкзак,
шкільний
ортопедична
ранець,
спинка
рюкзак
Hama (lic. «1 вересня»/ Китай, Німеччина
Samsonite) / постачальник ТОВ
Німеччина «ТОПСАНГ»

Samsonite
Summies
рюкзак
шкільний

Ціна, грн.
750,00
Ортопедична відповідає
оцінка
анатомофізіологічним
особливостям дитячого
організму

Визначення
(за даними
виробника)
Виробник

Марка

Таблиця 1

Визначення мети експертизи – встановлення відповідності
показникам та визначення коду за УКТ ЗЕД
Вибір критеріїв експертизи:
маса; розривне навантаження вузлів кріплення ручок (максимальне
навантаження); міцність ниткового шва; міцність зварного шва при розшаруванні і
зсуві
Визначення засобів експертизи
Товаросупровідні
документи, марковання,
договори, накладні,
сертифікати
відповідності, свідоцтво
про якість, сертифікати
походження

Нормативні документи:
ДСТУ ГОСТ 28631:2006 Сумки, валізи, портфелі, ранці, папки,
вироби дрібної шкіргалантереї. Загальні технічні умови.
ГОСТ 27503-87 Изделия кожгалантерейные. Приемка.
ГОСТ 25871-83 Изделия кожгалантерейные. Упаковка,
маркировка, транспортирование и хранение.

Вибір методів експертизи

Аналітичний: аналіз
супровідних документів,
повноти марковання

Органолептичний:
зовнішній вигляд

Вимірювальний: маса; розривне
навантаження вузлів кріплення ручок
(максимальне навантаження); міцність
ниткового шва; міцність зварного шва
при розшаруванні і зсуві

Рис. 1. Етапи проведення товарознавчої експертизи шкільних рюкзаків
Метою

товарознавчої

експертизи

рюкзаків

було

встановлення

характеристик, важливих для класифікації товару відповідно до УКТ ЗЕД
згідно із згенерованою формою контролю «905-3» (направлення на лабораторну
перевірку) автоматизованої системи аналізу та управління ризиками.
До випробовувань було представлено зразки рюкзаків, оформлених згідно
із наказом МФУ від 31.05.2012 № 654 [1], під митним забезпеченням.
Порушення митного забезпечення і пакування не виявлено. У відповідності із
поставленими завданнями було визначено органолептичні та фізико – механічні
показники даних зразків рюкзаків. Випробовувались наступні показники: маса,
міцність ниткового шва, міцність зварного шва при зсуві, міцність зварного шва
при розшаруванні, максимальне завантаження.
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Відповідно до ДСТУ ГОСТ 28631:2006 [2] було відібрано 4 зразка
рюкзаків для визначення розмірів і стійкості пофарбування (0,1%, але не менше
3 виробів) та 3 зразка – для визначення маси, міцності швів, кріплення ручок і
плечових ременів.
Зовнішній вигляд виробів визначали візуально порівнянням із зразкометалоном. Масу рюкзаків визначили зважуванням. Випробування міцності швів
і кріплення ручок та плечових ременів на розрив і розрахункове навантаження
проводили на зразках вузлів кріплення, виготовлених відповідно із вузлами
кріплення випробуваного зразка; на максимальне завантаження - на зразках
готових виробів
Результати проведених випробувань наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Результати товарознавчої експертизи рюкзаків ТМ Cool For School
(Китай)
Показники
1. Маса, не більше
2. Міцність
ниткового
шва, не менше
3. Міцність зварного шва
при зсуві, не менше
4. Міцність зварного шва
при розшаруванні, не
менше
5. Максимальне
навантаження, не менше

Одиниці
вимірювання

Норма за ДСТУ
ГОСТ
28631:2006

Результати Відхилення
випробувань від норми

г

1000

950

-50

Н/см

30

32

+2

МПа

0,3

0,35

+0,05

Н/см

25

27

+2

Н

70

72

+2

Результати випробувань свідчать про наступне: зразки із маркованням
«Рюкзак з лицьовою поверхнею із текстильних матеріалів: арт. 275 – 1000 шт.,
арт. 276 – 1000 шт., арт. 277 – 1000 шт., арт. 278 – 1000 шт. Країна походження:
CN. Виробник: QUANZHOU ZHENSHENG VANITY CO., LTD. Всього:
4000 шт.» надійшли у кількості 7 одиниць.
Маса виробу склала 950 г при нормі не більше 1000; міцність ниткового шва
– 32 Н/см (норма не менше 30); міцність зварного шва при зсуві - 0,35 МПа при
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нормативі не менше 0,3; міцність зварного шва при розшаруванні – 27 Н/см (за
стандартом не менше 25; максимальне завантаження 72 Н (норма не менше 70).
Отож, всі показники якості зразків рюкзаків відповідають нормам,
встановленим стандартом.
Таким чином, товарознавча експертиза рюкзаків - важлива процедура, що
дозволяє правильно нарахувати митні платежі, встановити рівень якості та
відповідність продукції вимогам технічної документації.
Для проведення експертизи шкільних рюкзаків важливим моментом є
встановлення загальних і спеціальних критеріїв, що дозволять виявити неякісні
або фальсифіковані вироби.
Схема і методика проведення товарознавчої експертизи шкільних
рюкзаків, обрані в даному дослідженні, дали змогу провести їх ідентифікацію
на відповідність позиції 4202 12 91 00, а працівнику митниці – впевнитись в
точності встановлення коду відповідно до УКТ ЗЕД і в подальшому правильно
нарахувати мита і митні платежі.
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УДК 665.347.8(045)
О. П. Кузик
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ
СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ
В статті розглядаються перспективи сучасного ринку олії соняшникової, їх
найбільші гравці, висвітлено основні напрямки діяльності та експортні
операції на даному ринку.
Ключові слова: олійні культури, насіння соняшнику, олія соняшникова, ринок,
світовий ринок, виробництво, експорт, попит і пропозиція, споживання.
Сьогодні Україна займає провідні позиції у виробництві й експорті
олії соняшникової. Даний продукт є однією з найбільших статей експорту
України.
Починаючи з 2010 року, український експорт побив усі рекорди
та становить 23% світового. Це 80% українського виробництва соняшникової
олії.

Отож

самі

факти

є

свідченням

важливості

даної

галузі

для

економіки нашої держави. У цьому й полягає актуальність обраної теми,
оскільки країна експортує певний товар, а тим більше, є лідером світового
експорту.
Oб’єкт дocлiджeння - cтaн cвiтoвoгo тa укpaїнcькoгo pинкiв coняшникoвoї
oлiї.
Згідно з останніми даними, Україна постачає соняшникову олію в 109
країн світу.
Україна вже приблизно десять років займає перше місце з експорту
соняшникової олії. В 2015 році вироблено приблизно 4,5 млн. тон
соняшникової олії. Україна вживає цей продукт в 10 разів менше, ніж виробляє,
тобто продається за кордон 4 млн. т (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка обсягу виробництва та експорту олії соняшникової
у 2011-2015 р. р., млн. т [5]
Згідно з результатами 2015 року, валютний дохід від експорту
соняшникової олії склав 4,8 млрд. доларів. Це 60% експорту продуктів
харчування з України.
Близько 40% українського експорту купує Індія (1,5 млн. т). Важливим
партнером стають Китай (451,5 тис. т) та Іран (301,6 тис. т). Серед покупців
вітчизняної продукції Туреччина і Єгипет, Європа також зацікавлена в
українській соняшниковій олії [1].
Coняшникoвa oлiя є oднiєю з нaйвaжливiшиx pocлинниx oлiй, щo мaє
вeликe нapoднo-гocпoдapcькe знaчeння. Cпoживaчaми cиpoї coняшникoвoї
нepaфiнoвaнoї oлiї виcтупaють виpoбництвa paфiнoвaнoї тa бутильoвaнoї
coняшникoвoї oлiї, виpoбники жиpoвoї (мaйoнeз, мapгapин, caлoмac тoщo)
пpoдукцiї, пiдпpиємcтвa, щo виpoбляють лaкo-фapбoву пpoдукцiю.
Дocлiджeння cвiтoвoгo pинку coняшникoвoї oлiї пoкaзaлo, щo зa
пiдcумкaми ocтaннix п’яти poкiв (2011-2015) кpaїнaми-лiдepaми cтaли Укpaїнa,
кpaїни Євpoпeйcькoгo Coюзу, Pociя, Apгeнтинa тa Туpeччинa (тaбл. 1). Caмe
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зaзнaчeнi

кpaїни

виcтупaють

нaйбiльшими

виpoбникaми

i

вiдпoвiднo

eкcпopтepaми дaнoгo тoвapу нa cвiтoвий pинoк.
Тaблиця 1
Виpoбництвo coняшникoвoї oлiї у cвiтi пpoтягoм 2006-2010 тa
2011-2015 poкiв, млн. тoн

Країна

Україна
ЄС
Росія
Аргентина
Туреччина
Інші
Всього

Місце в
рейтигу
1
2
3
4
5
6

Період
2011-2015
2006-2010
Oбcяг
Чacткa в
Oбcяг
Чacткa в
виpoбництвa,
зaгaльнiй
виpoбництвa,
зaгaльнiй
млн. т
cтpуктуpi,
млн. т
cтpуктуpi,
%
%
8584
23,45
5655
18,07
8003
21,87
6098
19,48
7602
20,77
6845
21,87
3886
10,62
4584
14,65
1993
5,45
1442
4,61
6531
17,84
6674
21,32
36599
100,00
31298
100,00

Аналізуючи динаміку виробництва соняшникової олії у світі, варто
зазначити, що в 2008-2010 роках Укpaїнa фaктичнo зaмiнилa Pociйcьку
Фeдepaцiю у cвiтoвoму лiдepcтвi (1 мicцe), збiльшивши cвoю чacтку з 18,07 %
дo 23,45 %. Pociя ж, xoч i збiльшилa фiзичний oбcяг виpoбництвa з 6,85 млpд. т
дo 7,6 млpд. т, aлe чacткa в зaгaльнiй cтpуктуpi змeншилacя нa 1 %.
Нaпeвнo нaйбiльш цiкaвим є тoй фaкт, щo 27 кpaїн Євpoпи виpoщують 8
млн. т (22 %). Пociвнi плoщi Pociї пiд coняшник cклaдaють більше, як 6 млн. гa
(7,6 млн. т aбo 21 % cвiтoвoгo виpoбництвa), в тoй чac як в Укpaїнi пiд цю
культуpу вiдвeдeнo 4,5 млн. гa [2].
Стpуктуpa виpoбництвa coняшникoвoї oлiї пpoтягoм ocтaннix тpьox
мapкeтингoвиx poкiв наведена на pиc. 2. Наведені дaнi пiдтвepджують лiдepcтвo
Укpaїни в cвiтoвoму eкcпopтi coняшникoвoї oлiї, ocкiльки caмe нaшa кpaїнa
зaймaє близькo ¼ чacтини eкcпopту [4].
Цiкaвим є визнaчeння нaйбiльшиx peгioнiв виpoщувaння coняшникoвoгo
нaciння (тaбл. 2.), aджe caмe йoгo питoмa вaгa у cтpуктуpi coбiвapтocтi cиpoї
oлiї зaлeжнo вiд oлiйнocтi нaciння тa iншиx фaктopiв знaxoдитьcя у мeжax 84-90
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%. A,oтжe, coбiвapтicть виpoщувaння coняшникoвoгo нaciння (якa тaкoж
зaлeжить вiд мicця знaxoджeння пociвiв coняшнику) пpямo впливaє нa кiнцeву
цiну oлiї для споживачів [6].

Pиc. 2. Виpoбництвo coняшникoвoї oлiї у cвiтi пpoтягoм 2011-2015
мapкeтингoвиx poкiв, млн. т
Тaблиця 2
Нaйбiльшi peгioни виpoщувaння coняшникoвoгo нaciння
Кpaїнa чи гpупa
кpaїн

Регіон країни

Україна

Дoнeцьк, Зaпopiжжя, Днiпpoпeтpoвcьк, Xapкiв,
Лугaнcьк, Кipoвoгpaд, Микoлaїв, Oдeca,

ЄС
Росія
Аргентина

Фpaнцiя, Угopщинa, Icпaнiя
Кpacнoдap, Pocтoв-нa-Дoну, Вoлгoгpaд, Capaтoв
Буeнoc-Aйpec, Чaкo, Лa-Пaмпa, Кopдoвa, CaнтaФe,Eнтpe-Pioc, Caн-Луїc, Caнтьягo-дeль-Ecтepo

США

Вiдпoвiднo

Пiвнiчнa Дaкoтa, Пiвдeннa Дaкoтa, Кoлopaдo,
Кaнзac, Тexac, Мiннecoтa, Нeбpacкa.

мoжнa

тaкoж

видiлити

пiдпpиємcтвa,

якi

зaймaютьcя

виpoбництвoм coняшникoвoї oлiї нaйбiльш уcпiшнo i пpoдукцiя якиx є вiдoмoю
в уcьoму cвiтi (тaбл. 3).
У зaгaльнoму oбcязi виpoбництвa oлiйниx культуp в Укpaїнi coняшник
зaймaє пoнaд 90 %, a в cтpуктуpi пociвниx плoщ нe мeншe 15 %.
Щopiчний вaлoвий збip пocтiйнo збiльшуєтьcя i у 2015 p. дocяг peкopднoї
цифpи – 8,6 млн. т.
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Тaблиця 3
Кoмпaнiї-виpoбники coняшникoвoї oлiї в кpaїнax-лiдepax [6]
Кpaїнa чи
Кoмпaнiї-лiдepи
гpупa кpaїн
ЄС
Alfred Toepfer (Нiмeччинa), Biopress S.A.S, Borges, Olvea
(Фpaнцiя); Bunge RT (Угopщинa); Aceites Echinac, Corevca,
Mueloliva S.I. (Icпaнiя)
Росія
Пiвдeнь Pуci, Coнячнi пpoдукти, Eфкo, Acтoн, НМЖК,
Pociйcькi oлiї
Аргентина Cargill, Oleaginosa Moreno, Nidera, Vicentín, Molinos Río de la Plata
and Oleaginosa Oeste
США
Peter Cremer, Imexgo, Oilseeds International Ltd.

Як пoкaзують дaнi тaбл. 4, тaкoгo oбcягу виpoбництвa вдaлocя дocягти в
ocнoвнoму зa paxунoк пiдвищeння вpoжaйнocтi в ocтaннi poки, зa paxунoк
cпpиятливиx клiмaтичниx умoв, a тaкoж iнвecтицiй у poзвитoк дaнoгo виду
бiзнecу. Caмi ж пociвнi плoщi пpoтягoм 2011-2015 pp. Змiнилиcя нe знaчним
чином.
Таблиця 4
Обсяги виробництва насіння соняшникового за період 2011-2015 р.р. [5]
Роки

Пociвнi плoщi
coняшнику, тиc. гa

Виpoбництвo нaciння
coняшнику, тиc. т

Уpoжaйнicть, ц з 1 гa
плoщi збиpaння

2011
2012
2013
2014
2015

3604
4306
4232
4572
4716

4174
6526
6364
6772
8606

12,2
15,3
15,2
15,0
18,4

Ocтaннi п'ять poкiв для oлiйнo-жиpoвoї гaлузi Укpaїни були вiдзнaчeнi
aктивним poзвиткoм i poзшиpeнням виpoбничиx i cиpoвинниx пoтужнocтeй.
Cтaбiльнo виcoкий i зpocтaючий пoпит нa pocлиннi oлiї з бoку cвiтoвoгo
pинку cтимулювaв aктивнe зaлучeння як внутpiшнix, тaк i зoвнiшнix iнвecтицiй
у poзвитoк виpoбничиx пoтужнocтeй oлiйнo-жиpoвoї пpoмиcлoвocтi.
Нa cьoгoднi мacлoжиpoвe виpoбництвo в нaшiй кpaїнi мaйжe пoвнicтю
opiєнтoвaнe нa eкcпopт. Унiкaльнicть гaлузi пoлягaє в тoму, щo нa внутpiшнiй
pинoк йдe вcьoгo 20 % гoтoвoгo пpoдукту, вce peштa пocтaчаєтьcя нa eкcпopт.
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Нa cьoгoднi в Укpaїнi нaлiчуєтьcя близькo 10 нaйбiльшиx виpoбникiв
pocлиннoї oлiї, якi кoнтpoлюють дo 90 % вcьoгo виpoбництвa. Тaкoгo лiдepcтвa
їм вдaлocя дocягти зa paxунoк cвoєчacнoгo iнвecтувaння у нapoщувaння i
poзвитoк виpoбничиx пoтужнocтeй. Pинoк oлiї є дoвoлi кoнкуpeнтним. Нa
pинку пpиcутнi як вiтчизнянi, тaк i iнoзeмнi гpaвцi, пpeдcтaвлeнi, в ocнoвнoму,
дoчipнiми cтpуктуpaми ( табл. 5).
Таблиця 5
Нaйбiльшi виpoбники coняшникoвoї олії [3]
Виpoбник
ДП «Caн-тpeйд» (Bunge
Ltd.)
ЗAТ «AТ Кapгiлл»
(Cargill Inc.)

Тopгoвa мapкa
«Oлeйнa», "Poзумниця"
«Чумaк»

OДO «Xoлдинг
«Зepнoтopгoвa кoмпaнiя»
Xoлдинг «Кepнeл
«Щeдpицй Дap»,
Гpупп»
«Cтoжap», «Чумaк
Зoлoтa»
Пpoмиcлoвa гpупa
«Кapoлiнa», «Вioлiя»
«КМТ»
Glencore International AG «Coнячнa дoлинa»

Гeoгpaфiя

eкcпopту

coняшникoвoї

oлiї

Виpoбничий кoмплeкc
Днiпpoпeтpoвcький
мacлoeкcтpaкцiйний зaвoд
Кoмбiнaт Кapгiлл (Дoнeцьк),
Кaxoвcький
oлiйнoeкcтpaкцiйний зaвoд
Кipoвoгpaдcький
мacлoeкcтpaкцiйний зaвoд
Пoлтaвcький мacлo
eкcтpaкцiйний зaвoд
Вiнницький, Чepнiвeцький
oлiєжиpкoмбiнaт
Oдecький oлiйнoжиpoвий
кoмбiнaт

укpaїнcькими

виpoбникaми

виглядaє нacтупним чинoм: пpиблизнo 40 % oлiї, якa вивoзитьcя з Укpaїни,
eкcпopтуєтьcя дo Iндiї, (1,5 млн. т) нa дpугoму мicцi кpaїни ЄC (491 млн. т), Іран
(301,6 тис. т) (з дocить жopcткими вимoгaми дo якocтi пpoдукту), cлiдoм йдуть
Єгипeт, Caудiвcькa Apaвiя, Cиpiя, Туpeччинa. Тoбтo гeoгpaфiя дocить обширна
(Укpaїнa пocтaчає oлiю в 109 кpaїн cвiту), ocкiльки цe єдиний лiквiдний тoвap,
який зaтpeбувaний нa cвiтoвoму pинку.
Для тoгo, щoб утpимaти лiдepcтвo нa cвiтoвoму pинку oднoгo лишe
вpoжaю нeдocтaтньo, ocкiльки нeoбxiднo мaти мiжнapoдний cepтифiкaт. Йoгo
бiльшicть укpaїнcькиx виpoбникiв вжe oтpимaли. Укpaїнcькa coняшникoвa олія
вiдпoвiдaє cтaндapтaм ICO 9001 i є кoнкуpeнтнoю нa cвiтoвoму pинку. Пpoтe,
якщo нe ввoдити нoвi тexнoлoгiї, зaмiнюючи ними cтapi, тaкe лiдepcтвo мoжнa
втpaтити.
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Тaким чинoм, зpocтaння eкcпopту coняшникoвoї oлiї пpизвoдить дo
poзвитку вiтчизнянoї xapчoвoї пpoмиcлoвocтi, будiвництвa, a тaкoж дaє coтнi
тиcяч poбoчиx мicць.
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Т.О. Кузьменко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ СИРОВИНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА НА
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ
В даній статті наведено характеристику основних ювелірних сплавів, вказано
вплив дорогоцінних металів і сплавів на показники якості та ювелірні прикраси
загалом. Також розглядається вплив технологічної схеми формування якісних
показників та дефектів, які можуть виникнути.
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Ключові слова: ювелірні вироби, проба, дорогоцінний сплав, золото, надійність,
безпечність, якість.
В сучасних умовах людство все більше прагне до прекрасного. Кожна людина
натура творча і одним із способів виділитись та самовиразитись можуть бути
ювелірні вироби: прикраси, предмети інтер’єру, засоби для годинників, письмові
приналежності. Також це є гарний предмет для капіталовкладень, оскільки
ювелірні вироби, зокрема золото, не знецінюються і завжди є злободенними. На
даний час з’являється дедалі більше підробок, саме тому якість даного товару є
дуже важливою, адже вона формується протягом всього технологічного процесу. В
даній галузі важливою проблемою є якість, безпека та надійність.
Головними чинниками, що формують якість ювелірних виробів, є
сировина, матеріали та технологія виробництва.
Матеріалами для виробництва ювелірних товарів служать метали і їхні
сплави, ювелірні камені, декоративні й виробні матеріали. Матеріали, із яких
роблять ювелірні вироби, є вирішальними чинниками і визначають їх споживчу
цінність (красу, надійність, довговічність, безпеку, зручність користування).
До основних дорогоцінних металів відносять золото, срібло і платину.
Дорогоцінні метали мають красивий зовнішній вигляд, високу стійкість до
хімічних

і

атмосферних

впливів,

відрізняються

м'якістю,

тягучість,

пластичністю, здатністю сплавлятися з іншими металами, що обумовлює
широке застосування їх у ювелірному виробництві. Як правило, в чистому
вигляді

дорогоцінні

метали

для

виготовлення

ювелірних

виробів

не

застосовують через їх недостатню твердість і зносостійкість. Застосовують
сплави з визначеним вмістом основного дорогоцінного металу, який
виражається пробою. В Україні діє метрична система проб, що вказує вміст
дорогоцінного металу в 1000 частинах (за масою) сплаву.
Для виготовлення золотих ювелірних виробів зазвичай застосовують
потрійні сплави золота, срібла і міді. Золоті сплави, що використовуються у
вітчизняному ювелірному виробництві, бувають п'яти проб: 958, 750, 583, 500,
375-ї з вмістом золота відповідно 95,8%, 75,0% тощо. Сплави кожної проби
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можуть відрізнятися кольором і тоном в залежності від відсоткового вмісту
компонентів. Марки золотих сплавів включають позначення компонентів, що
входять до їх складу, та їхнього відсоткового вмісту. Для сплавів платини
встановлено 950 пробу, паладію – 500 та 850 проби відповідно.
Для виробництва срібних ювелірних виробів використовують срібно-мідні
сплави 960, 925, 916 та 875-й проб. Маркують срібні сплави аналогічно
золотим.
З кольорових металів та їх сплавів у ювелірному виробництві частіше
використовують сплави міді – латунь, мельхіор, нейзильбер. З чорних металів
та їх сплавів для виробництва ювелірних товарів використовують сталі.
Доволі загрозливий стан щодо проблем безпечності ювелірних сплавів із
дорогоцінних металів. Так, якщо до ювелірного сплаву потрапляють важкі
метали, то, контактуючи зі шкірою, такі компоненти проникають до організму
людини, накопичуються і поступово його руйнують. Найбільш негативний
вплив мають легуючі компоненти дорогоцінних сплавів, зокрема кадмій, цинк,
індій, нікель тощо.
Надійність ювелірного виробу, як і безпечність, також зумовлена найбільш
оптимальним поєднанням легуючих компонентів для надання відповідної
міцності, твердості, пластичності тощо. Такі показники якості, як досконалість
та вид заключної і декоративної обробки, проба, вміст легуючих компонентів та
домішок обумовлюють твердість, міцність, потм'яніння та ін. Формують
надійність виробу під час експлуатації і гарантуються чинною документацією
на ювелірні сплави та вироби [1].
В нашій країні для багатьох споживачів якість виробів із золота визначається
пробою металу та його кольором. При цьому мало хто з них замислюється над
тим, що входить до складу сплаву ювелірної прикраси і як склад цього сплаву
буде впливати на безпечність та надійність ювелірного виробу.
У зв’язку зі світовими тенденціями підвищення рентабельності сировини,
що застосовується при виробництві ювелірних виробів різноманітного
призначення, передбачається широке використання та подальше впровадження
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хімічних елементів, що схожі за своєю кристалічною будовою, але мають
низькі показники енергоємності, температури плавлення та інші властивості, у
виробництві ювелірних виробів як з дорогоцінних, так і недорогоцінних
сплавів, проте такі елементи не завжди є безпечними [2].
Формування якості ювелірних виробів, в першу чергу, відбувається під час
технологічного процесу, головними елементами якого є створення лігатури,
плавлення сплаву та безпосередньо відливання форми.
Основними методами виробництва ювелірних виробів є лиття та
штампування. Лиття за моделями, що виплавляються, є найбільш прогресивним
способом виготовлення тонкостінних і складних за конфігурацією виробів.
Характерною особливістю є використання спеціальних прес-форм, допоміжних
матеріалів і примусове заповнення ливарної порожнини форм рідким металом
під дією відцентрованих сил або вакуумного всмоктування. Цей метод дає
можливість значно розширити асортимент, збільшити випуск виробів та
підвищити їх якість. Штампування на пресах деталей або цілих виробів - це
один з основних процесів. Для штампування застосовують сталеві штампи, що
складаються з двох робочих частин (нижня частина називається матрицею,
верхня - пуансоном).
Головні технологічні процеси виробництва, що мають безпосередній вплив
на якість ювелірних виробів, наступні: заготівля, створення форм, обробка,
огранювання, закріплення. Саме за даних етапів відбувається формування
якості ювелірних виробів, кожен етап відіграє важливу роль та є невід’ємною
частиною створення насправді якісних, що відповідають стандартам, товарів.
Заготівлю матеріалів із сировини і напівфабрикатів роблять плавкою,
прокаткою, волочінням, куванням і різанням.
Контроль якості виробів з дорогоцінних металів починають з перевірки
наявності відповідних реквізитів маркувального ярлика: найменування та
товарний

знак

підприємства-виготовлювача;

його

місце

знаходження;

найменування виробу; артикул; найменування та проба дорогоцінного металу,
маса виробу, ціна виробу, розмір (якщо він є), найменування матеріалу вставки,
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позначення діючого стандарту, характеристика і технічні документи на
вставки [3].
У ювелірному виробництві практикується мікролегування модифікаторами
та активно діючими розкиснювачами (літієм, рубідієм, іридієм, лантаном,
церієм тощо) для покращання технологічних характеристик ювелірних сплавів.
Іноді виробники лігатур вводять до складу сплаву маскуючі елементи, процес
виявлення яких є дуже складним і дорогим.
Встановлено, що такі дефекти лиття, як підвищена товщина та нерівність
поверхні виробу викликані засміченістю воску пилом або сторонніми
включеннями, не дають металу повністю заповнити пустоти. Цей виробничий
дефект неможна виправити ремонтом.
Утворення скошених кутів, пузирів, отворів у металі, шорсткості
поверхні пов’язане з неповним згоранням воску через низьку температуру печі,
її переповненістю, недостатньою тривалістю операції, що залишає вуглецевий
осад. Чорні плями на виробах також виникають під впливом вуглецевого осаду
та окиснення металу через високу температуру. Шорсткість настає при литті за
умов високої температури та перегрівання форми.
Напливи та нерівномірність металу найчастіше проявляються у верхній
частині конструкції, заповненої металом. Розриви утворюються там, де
недостатня товщина форми та моделі розміщено близько одна від одної. Якщо
розриви присутні уже у формі, вони можуть виникати за рахунок
неправильного відпалу, а металічні напливи - через руйнування форми.
Пористість утворюється через потрапляння до металічної маси газових і
сторонніх включень. На поверхні виробів можуть зустрічатися краплі або
металічні кульки, які відповідають пустотам форми та викликані надлишком
металу. Через перегрівання формувальної маси виникає зменшення розмірів
виробів, так звана усадка.
Дефекти

гальванічного

покриття

виникають

внаслідок

неякісного

попереднього знежирення поверхні ювелірного сплаву. Крім того, при
нанесенні родію на поверхню дорогоцінного сплаву електролітичним шляхом
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утворюються великі механічні напруги покриття, у результаті чого виникають
дефекти: розкол, відшаровування, значне стирання тощо. Видимі сліди ремонту
ювелірного виробу утворюються при нанесенні дуже тонкого шару родію.
Обсипання гальванічного покриття останнього виникає внаслідок руйнування
його в місцях закріпки вставок, а контрастний прояв нерівностей поверхні та
слідів ремонту - при його нанесенні.
До

дефектів

монтування

ювелірних

виробів

відносяться:

шкаралупоподібний злам паяного з'єднання, утвореного внаслідок механічної
дії та неякісної пайки; поруватість паяних з'єднань виробу.
Неякісний припай деталей з утворенням пухкого з'єднання й тріщини;
неякісне або пухке паяння деталей, яке при вставці ювелірного каменя призвело
до тріщини; утворення канавок у місцях з'єднання деталей при використанні
більш м'якого припою порівняно з основним металом; тріщини, які
утворюються внаслідок розвантаження внутрішньої напруги конструкції. Під
час з'єднання елементів олов'яно-свинцевим припоєм свинець, потрапляючи на
ювелірний сплав, призводить до неможливості подальшої обробки виробу, а
також викликає роз'їдання гальванічного покриття із золота.
Використання припою з високим вмістом цинку призводить до роз'їдання
поверхні ювелірного виробу, після чого він стає крихким і майже не піддається
ремонту [4].
Таким чином, компонентний склад сучасних ювелірних сплавів має
достатньо серйозний вплив на якість та безпечність особистих прикрас, які
використовуються значною частиною населення України. Як показують
товарознавчі та інші експертні дослідження, найбільш шкідливим компонентом
у складі сплаву білого золота є нікель, який негативно впливає на безпечність
ювелірних виробів, що безпосередньо контактують зі шкірою споживача. Тому
в європейських країнах сучасні технічні документи регламентують його
кількість у сплаві, але в нашій державі цьому факту ще не надали певної уваги.
Це приводить до занадто підвищеного вмісту в дорогоцінних сплавах золота
білого кольору, що використовуються для тиражування ювелірних виробів
масового попиту.
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Також неймовірно важливим фактором при формуванні якості ювелірних
виробів є безпосередні процеси технології виробництва даних товарів. Велика
кількість бракованої продукції з’являється саме під час виготовлення, часто
через застарілу матеріально-технічну базу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИТЯЧОГО
ОДЯГУ
В статті охарактеризовані споживні властивості дитячого одягу, вивчені
вимоги, що висуваються до нього з врахуванням основної особливості дітей і
підлітків, яка полягає в тому, що їх організм, на відміну від дорослих, не досяг
певної зрілості, а знаходиться в процесі росту і розвитку.
Ключові слова: споживні властивості, біологічні, соціальні властивості,
дитячий одяг, колір.
Дитячий одяг відіграє велику роль в естетичному вихованні, розвитку
художнього смаку. Фахівці, що створюють сучасний дитячий одяг, повинні
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мати широкий кругозір і володіти глибокими знаннями в галузі педагогіки і
психології, гігієни дітей та підлітків.
У порівнянні з дорослими діти знаходяться у своєрідних умовах, тому
гігієнічні принципи навчання і виховання не співпадають з принципами
професійної праці або суспільного існування дорослих.
Дітям властиві такі біологічні особливості, які різко, не тільки кількісно,
але і якісно, відрізняють їх від дорослих і вимагають для них дещо інакшої
гігієни.
Основна ж відмінність організму дітей і підлітків від організму дорослої
людини полягає в тому, що зовнішні впливи позначаються не лише на його
функціональному стані в даний момент, але і дуже сильно впливають на його
розвиток і подальше існування.
Аналіз літературних джерел показав, що вплив властивостей одягу на
розвиток дітей вивчався багатьма дослідниками [4]. Але потребує подальшого
вивчення саме комплексний підхід до вивчення споживних властивостей
дитячого одягу, оскільки предмети дитячого побуту повинні відповідати
морфофункціональним особливостям дітей різної статі і віку та фізіологогігієнічним вимогам.
Вимоги до одягу випливають з тих потреб, які він покликаний
задовольняти. Основою для формування вимог є номенклатура показників
якості.
Типова номенклатура показників якості товарів встановлена стандартом
ГОСТ 24886-81 «Промышленные товары народного потребления. Выбор
номенклатуры потребительских свойств и показателей качества. Основные
положення» [3]. У цій номенклатурі передбачені показники: соціального та
функціонального призначення, показники надійності і безпеки споживання,
ергономічні,

естетичні

та

екологічні.

Для

конкретної

групи

товарів

номенклатура показників і їх вагомість у визначенні якості будуть різними.
Ми пропонуємо розглядати вимоги до одягу в розрізі двох класів, які
враховують розподіл потреб на біологічні та соціальні. Такий поділ відображає
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рівень розвитку людини, його біологічну природу і соціальну сутність.
Біологічні вимоги випливають із законів природного функціонування і
розвитку організму людини. Вони можуть бути задані відносно стабільними
абсолютними параметрами. Соціальні вимоги обумовлені суспільним буттям і
суспільною свідомістю, пов'язані з системою суспільних відносин.
У класі біологічних потреб слід виділити вимоги антропометричні,
функціональні і ергономічні. Антропометричні характеристики споживачів і
предметів одягу відображають їх відповідність розмірам і формі людського
тіла. Невідповідність виробів за цими ознаками позбавляє сенсу оцінку за
іншими показниками.
Неодмінною умовою формування оптимальної структури асортименту
дитячого одягу є його відповідність розмірам і формі тіла дітей різних
статевовікових груп. Основою для проектуванням і виробництва дитячого
одягу, що відповідає цій основній вимозі, є інформація про закономірності
розвитку організму дітей в різні періоди їх росту і складені з її використанням
розмірна типологія дітей і розмірні антропометричні стандарти.
В останні роки в дотеперішніх принципах вікової періодизації дітей
відбулася істотна зміна. Поділ дітей за прийнятою системою дитячих установ
на новонароджених, ясельну, дошкільну, шкільну (молодшу, середню, старшу) і
підліткову групи не повною мірою відображає особливості розвитку організму
дітей у відмічені періоди. Крім того, необхідність перегляду кордонів вікових
груп дітей була обумовлена і деякими змінами в системі їх освіти.
Спостерігається також прискорення розвитку дітей (акселерація). Акселерація
розвитку дітей проявляється в тому, що в порівнянні з середніми значеннями
минулого періоду новонароджені діти мають велику масу і довжину, фігури
дітей і підлітків мають більші розміри, раніше настає зрілість і стабілізація
росту і т. д. Встановлено, що юнаки та дівчата ХХІ століття більше своїх
однолітків ХХ століття на 8-12 см по обхвату грудей і вище на 20-25 см. Юнаки
крупніші дівчат в середньому на два ростових інтервали.
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Отримання об'єктивної інформації про фігури дітей і закономірності їх
зміни в різні періоди росту дитини засновано на знанні анатомічної будови тіла
дітей і закономірностей його розвитку. Для проектування дитячого одягу
першорядне значення мають будова рухового апарату і особливості зовнішньої
форми тіла.
У класі соціальних вимог можна виділити соціально-економічні та
соціально-психологічні вимоги. Перші пов'язані із суспільним буттям дитини і
економічними

відносинами.

Вони

характеризують

соціально-економічну

доцільність і ефективність використання виробу. Соціально-психологічні
вимоги пов'язані із суспільною свідомістю і проявляються у вигляді духовних
потреб. На основі потреб виникають інтереси, ідеали, смаки, звичаї, звички,
мода і безліч інших соціально-психологічних утворень.
Біологічні вимоги. Ця група вимог спрямована на забезпечення виконання
одягом утилітарних функцій. Захищаючи дитину від несприятливих впливів
навколишнього

середовища,

одяг

не

повинен

перешкоджати

впливу

сприятливих чинників. Як зовнішній предмет середовища саме одяг не повинен
бути фактором несприятливого впливу на людину.
Для нормального функціонування організму на морфологічному та
фізіологічному рівнях одяг і матеріали для нього повинні бути безпечними. На
біомеханічному рівні вимоги спрямовані на забезпечення нормального
пересування і зручності користування предметами одягу з урахуванням
силових, швидкісних і енергетичних можливостей дитини. Психофізіологічне
сприйняття одягу органами чуття також має бути сприятливим.
Вимоги до функціональних властивостей формуються на основі первинних
біологічних потреб. Вимоги оптимізації взаємодії дитини з одягом стосуються,
перш за все, антропометричних і біомеханічних показників. Особливість
антропометричних показників полягає в тому, що вони впливають на всі інші
групи. Від них залежить можливість використання виробу за призначенням,
ступінь виконання захисних функцій (наприклад, рівень теплозахисних
властивостей залежить від щільності прилягання одягу), зовнішній вигляд
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одягненої дитини, інтенсивність зносу і довговічність виробу. Щоб забезпечити
відповідність виробів за цими показниками, потрібна копітка робота в області
формування асортименту
3

перших

хвилин

життя

дитина

постійно

стикається

з

речами

навколишнього нового світу. Це одяг, починаючи з пелюшок, підгузників,
постільної білизни (в подальшому його нaбip icтотно розширюється).
Відомо, що соціально-гігієнічні чинники, умови виховання i навчання
дітей в освітніх установах впливають певним чином на формування здоров'я
підліткового покоління. Умови життєдіяльності повинні бути сприятливими
для навчання і виховання i сприяти нормальному росту i розвитку дітей.
Це

можливо,

якщо

предмети

дитячого

побуту

відповідають

і

морфофункціональним особливостям дітей piзної статі та віку, фізіологогігієнічним вимогам.
Захисні властивості одягу особливо важливі для дітей, оскільки:
-

в

дитячому

віці

механізми

терморегуляції

дуже

недосконалі,

переохолодження i перегрівання організму можуть привести до порушень в
стані здоров'я;
- діти відрізняються великою руховою активністю, при якій рівень
теплопередачі зростає в 2-4 рази;
- шкіра дітей ніжна і легко ушкоджується;
- шкіряне дихання має більшу питому вагу в обмінних процесах організму,
ніж у дорослих.
Захисні властивості одягу в значній мірі визначаються матеріалами, з якого
він пошивається.
Тому

при

оцінці

дитячого

одягу

санітарно-гігієнічній

експертизі

підлягають і тканини, що використовуються для його виготовлення, і готові
вироби.
Волокна, з яких виготовляються тканини, можуть бути натуральними
(бавовняні, льняні, шовкові, вовняні), штучними або синтетичними.
Використання тих або інших тканин для виробництва дитячого одягу
пов'язане з їx фізико-гігієнічними показниками: товщиною, масою, об'ємною
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масою,

пористістю,

повітро-

i

паропроникністю,

гігроскопічністю,

вологомісткістю, гідрофільністю, а також теплопровідністю. Ці властивості в
значній мipi визначаються структурою тканини, кількістю i розміром пор,
заповнених повітрям.
Для дитячого одягу дозволяється використання тканин, зроблених з
натуральних волокон, з добавкою хімічних волокон, але відповідно до вимог
санітарних норм і правил. Для виготовлення інших дитячих виробів можуть
бути використані штучне хутро і синтетичні утеплювачі (крім дітей ясельної
групи). Не допускаються ацетатні тканини з вмістом нітронових, капронових і
лавсанових волокон. Забороняється використання апретів в матеріалах
білизняного асортименту для дітей раннього, ясельного і дошкільного віку. При
виготовленні одягу для дітей ясельного, дошкільного і молодшого шкільного
віку не допускається використання синтетичних швейних ниток. Білизна і
білизняні тканини прилягають безпосередньо до шкіри і покривають біля 80% її
площі.
Білизняні вироби з нейлонових, капронових і аналогічних тканин повинні
виключатися з дитячого асортименту.
Тканини, які використовуються для виготовлення літнього одягу, повинні
володіти високою повітро- і паропроникнистю. Вони повинні бути проникні
для ультрафіолетових променів, по можливості, відбивати теплові промені і
добре зберігати властивості при багаторазовому пранні. Саме такі властивості
мають батист, ситець, натуральні шовкові тканини.
Верхній одяг повинен виконувати свою основну задачу - теплової ізоляції,
а також захисту від атмосферної вологи і вітру. Він повинен складатися з 3
шарів. Верхній - покривний - шар виготовляється з тканин, що мають низькі
показники

повітропроникності,

паропроникності,

гігроскопічності

і

водомісткості, що перешкоджає намоканню одягу від снігу і дощу, підвищуючи
тим самим її теплозахисні властивості. Для верхнього шару зимового дитячого
одягу можуть бути використані ткані матеріали з натуральних волокон з
водовідштовхуючим

просоченням

або
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синтетичні

тканини.

Другий

–

теплозахисний - шар повинен складатися з матеріалів, що мають структуру з
великою кількістю повітронасичених матеріалів (вата, ватин, ватилін, синтепон
й ін.), виготовлених з натуральних, штучних або синтетичних волокон.
Застосування синтетичних волокон допустиме, оскільки ці матеріали не мають
безпосереднього зіткнення з шкіряними покровами і повинні забезпечувати
тільки високі теплоізолюючі властивості даного шару одягу. Внутрішній шар підкладка - повинен забезпечувати оптимальні гігієнічні умови в підодяговому
просторі.
Конструкція дитячого зимового одягу повинна забезпечувати мінімальну
циркуляцію повітря в підодяговому просторі і мінімальний повітрообмін з
навколишнім середовищем. Це забезпечується створенням великої кількості
замкнених просторів в підодяговому просторі - наявністю капюшона, манжет,
поясів. Найкращим зимовим одягом є комплект, що складається з штанів з
високим поясом на бретелях і подовженої куртки з капюшоном і стягуючою
резинкою внизу Така конструкція одягу забезпечує високий і рівномірний
теплозахисний ефект і не утрудняє рухів дитини.
Теплозахисні властивості одягу також підлягають фізіолого-гігієнічній
оцінці. Найбільш повне уявлення про ці властивості одягу дає визначення
енерговтрат, зміни величин шкірних температур і визначення щільності
теплового потоку - кількості тепла, що втрачається шляхом радіації і конвекції
в одиницю часу з одиниці поверхні тіла.
Теплозахисна здатність одягу - це її здібність до зниження щільності
теплового потоку. Тепловий потік реагує на зміни температури навколишнього
середовища і теплозахисних властивостей одягу.
В проектуванні дитячого одягу, а також при формуванні його естетичних
властивостей важливе значення має сприйняття психологічного аспекту
кольору [2].
Сьогодні вплив кольору відіграє важливу роль у створенні дитячого одягу.
Тому питання емоційного впливу кольору на дитину є надзвичайно складним.
Колірне вподобання є прямим наслідком і емоційного впливу кольору. Дитячий
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одяг для дітей молодшої шкільної групи вимагає спеціального художнього
оформлення. Дитяча мода змінюється повільніше, ніж доросла, з різноманіття
модних течій вона відбирає найбільш практичні й перспективні. Дитячий одяг
повинен радувати око гармонійними пропорціями, красивими лініями, а також
матеріалами - вдало обраними за кольором рисунком, фактурою, структурою та
оздобленням [2].
Встановлено, що взаємозв'язок органів чуття відбувається завдяки змінам у
вегетативній нервовій системі. Колірний вплив оточення спричиняє перебудову
нервової системи і тим самим змінює «фізіологічне тіло». Таким чином, можна
спостерігати зміни самопочуття людини під впливом тих чи інших кольорів [2].
Багатьма вченими доведено, що у вподобаннях колірної гами діти віком
від 6 до 10 років надають перевагу теплим відтінкам (охра, помаранчево - жовті
кольори). Діти віком 10-14 років віддають перевагу зеленому оточенню, а дітям
старшої

групи

до

вподоби

блакитні

відтінки.

В

реальних

умовах

спостерігається не лише вплив якогось одного кольору, а оскільки діє
поєднання кольорів, колірної композиції [2].
Отже, при проектуванні (моделюванні і конструюванні) та пошитті
дитячого одягу необхідно використовувати спрогнозований комплексний підхід
до формування споживних властивостей. Значну увагу приділяти чинникам, які
впливають на фізіологічно-гігієнічні та естетичні вимоги.
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УКРАЇНІ
У статті проведено аналіз динаміки виробництва основних видів виробів.
Обґрунтовано проблеми розвитку ринку борошняних кондитерських виробів в
Україні. Визначено, що основним напрямком підвищення ефективності
функціонування сектору виготовлення борошняних кондитерських виробів є
вдосконалення їх асортименту.
Ключові слова: асортимент, кондитерські вироби, печиво, пряники, вафлі,
кондитерська промисловість.
Розвиток ринку борошняних кондитерських виробів в Україні залежить від
непередбачуваних змін зовнішнього середовища, адже він обумовлює
соціально-економічні умови функціонування суб’єктів господарювання під час
формування та розвитку асортиментної політики підприємства. Сучасний стан
економіки України висуває нові вимоги до поведінки підприємств-виробників
даної продукції. Це результат постійного насичення ринку новими видами
борошняних кондитерських виробів, що зумовлено основними тенденціями –
постійно мінливими смаковими уподобаннями споживачів та посиленням
конкуренції на ринку. Ситуація ускладнюється загальною економічною
нестабільністю, інфляцією, недосконалістю ринкових відносин. Тому сучасні
підприємства харчової промисловості України мають динамічно вирішувати
питання оцінки стратегії своєї поведінки не лише сьогодні, але й у перспективі,
а також слідкувати за ситуацією потреб населення у сфері здорового
харчування. Дослідження вказаних аспектів та їх урахування при формуванні
ринку

борошняних

кондитерських

виробів

сприятиме

підвищенню

ефективності діяльності підприємств-виробників та поліпшенню забезпечення
потреб населення України в якісній продукції.
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Аналіз досліджень та публікацій з даної проблематики вказує на те, що
теоретичними основами дослідження ринку борошняних кондитерських
виробів в Україні займалися такі вчені, як: Г. І. Дюкарева, О. П. Кавтиш,
А. О. Носов, В. С. Мартиновський, Ю. О. Сьоміна, А. П. Тарасевич та ін.
Науковці у своїх працях звертаються більше до теоретичних аспектів
формування асортименту борошняних кондитерських виробів, а безпосередньо
аналіз сучасного стану функціонування ринку борошняних кондитерських
виробів

залишається

недостатньо

вивченим.

Тому

доцільно

провести

дослідження основних тенденцій формування та розвитку асортименту
борошняних кондитерських виробів в Україні, а також проаналізувати ключові
проблеми та шляхи вдосконалення асортименту даного виду кондитерської
продукції.
Метою статті є дослідження стану ринку борошняних кондитерських
виробів в Україні у 2014-2015 роках та виявлення основних тенденцій на ньому.
Борошняні кондитерські вироби завжди займали особливе місце на
вітчизняному харчовому ринку. На сьогоднішній день дані продукти займають
одне з перших місць за обсягом виробництва в харчовій промисловості і
представлені різними сегментами. Даний сегмент в Україні знаходиться на
стадії

насичення.

Для

підвищення

попиту

підприємства

оновлюють

виробництво, надають товару фірмовий стиль, створюють продукцію нових
видів.
Дані товари є групою харчових продуктів широкого і глибокого
асортименту, які споживаються майже усім населенням [1]. Цей напрямок
кондитерської

промисловості

має

потужний

потенціал

і

є

одним

з

найрозвинутіших в харчовій промисловості України. Для приготування
борошняних кондитерських виробів використовують: цукор, патоку, мед,
фрукти і ягоди, борошно, молоко і масло, жири, крохмаль, какао, горіхи, яйця,
харчові кислоти та ароматизатори [2].
Залежно від застосовуваних сировини і технологічного процесу її
переробки ці вироби підрозділяються на наступні підгрупи: печиво, вафлі,
сухарі, рулети, кекси, сушки, пряники, круасани, бісквіти, торти, тістечка [3].
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Ринок борошняних кондитерських виробів на сьогоднішній день досить
розвинений і структурований, конкуруючи в сегменті якості та асортименту
даної продукції. Виробники стимулюють зростання споживання якісної
продукції. У структурі їх реалізації частка великих торговельних мереж у
2015 році становила 35-40% (в грошовому вираженні) [6].
У 2015 р. ринок даних виробів скоротився на 14,3% в порівнянні з 2014 р.
Негативна тенденція розвитку ринку поки не позначилася на загальній його
структурі в розрізі видів продукції. Так, у 2015 р., як і в попередні періоди, на
ринку домінувала продукція сегменту «Печиво солодке і вафлі». Його ринкова
частка склала 64,5%. При цьому протягом 2015 р. сегмент продемонстрував
негативну динаміку розвитку – споживання продукції, що відноситься до цього
сегменту, скоротилося на 20,6%. Другою за популярністю є продукція сегменту
«Печиво сухе (галети, крекери)» – 14,9% від загального обсягу ринку. На
відміну від сегменту «Печиво солодке і вафлі», споживання продукції «Печиво
сухе (галети, крекери)» у першому кварталі 2015 р. зросло на 10,5%. Зростання
споживання продукції сегменту «Печиво сухе (галети, крекери)» обумовлений
відносно низьким рівнем середніх цін на неї [7].
Третю частку на ринку займає продукція сегменту «Пряники і бісквіти» –
11,0% від загального обсягу ринку. У 2015 році споживання продукції даного
сегменту також продемонструвало зростання. Це зростання відбувається в
основному за рахунок збільшення споживання продукції категорії «Пряники»,
конкурентною перевагою якої є доступна ціна.
Четверту і п’яту частки на ринку займають відповідно «Торти» (6,3%) і
«Тістечка» (3,2%). За підсумками 2015 р. зафіксовано зростання обсягів
споживання продукції сегменту «Тістечка» (+ 20,0%) і скорочення споживання
продукції «Торти» (-32,4%). Аутсайдером ринку залишається продукція
сегменту «Східні солодощі борошняні». У 2015 р. ринкова частка цього
сегменту склала всього 0,03% [7].
Аналізуючи темпи зміни та зменшення виробництва деяких видів
борошняної кондитерської продукції, бачимо, що виробництво пряників,
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печива і вафель за підсумками 2014 р. знизилося на 11,6% порівняно з 2013 р. і
на 7,2% порівняно з 2011 р. (табл. 1).
Зауважимо, що до кризи сектор борошняних кондитерських виробів в
Україні стабільно зростав. За даними Держкомстату, в 2010 р., в порівнянні з
2009 р., обсяги виробництва основних видів цих виробів збільшилися на 2%, до
1017,6 тис. т. При цьому потрібно врахувати, що домогтися навіть цих
показників кондитери зуміли не за рахунок зростання внутрішньої реалізації, а за
рахунок експорту. Натомість, виробництво печива і пряників в Україні в 2014 р.,
в порівнянні з 2013 р., зменшилось на 18% [4]. Причин цього, на жаль, багато. Це
і «відрізаний» ринок Криму, частка якого в структурі продажу деяких гравців
досягала 7-8%. І постійні перебої з постачанням продукції в Донецькій і
Луганській областях (з чисельністю населення до 8 млн. чол.). Не слід забувати,
що виробничі майданчики деяких гравців розташовані в зоні АТО.
Таблиця 1
Дані про виробництво деяких видів борошняних кондитерських

Найменування продукції

Фактично вироблено
продукції за 2011 рік, т.

Фактично вироблено
продукції за 2012 рік, т.

Темп зміни, %

Фактично вироблено
продукції за 2013 рік, т.

Темп зміни, %

Фактично вироблено
продукції за 2014 рік, т.

Темп зміни, %

виробів в Україні за 2011-2014 рр. [4]

Пряники і вироби
аналогічні; печиво солодке;
вафлі

424507

440076

3,67

445790

1,3

393941

-11,6

Складна ситуація в країні негативно впливає і на настрої, і на купівельну
спроможність споживачів, що призводить до скорочення внутрішнього
споживання солодощів – продукту не першої необхідності. Тим більше, що з
урахуванням подорожчання імпортної сировини (в результаті зміни валютного
курсу), вартість борошняних кондитерських виробів (залежно від виду і
компанії) зросла на 25-45% [5].
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За 2015 рік в Україні було вироблено 346,4 тис. т пряників і аналогічних
виробів, солодкого печива, вафель, що на 9,9% менше, ніж за аналогічний
період 2014 р. [4]. В кондитерській галузі України в 2015 р. було зафіксовано
скорочення обсягів виробництва всіх груп борошняних кондитерських виробів.
Причиною такого падіння вважаємо зниження попиту, втрата російського
ринку і Криму, введення ліцензій в Білорусі, ситуація на Сході України, а також
зниження платоспроможності населення.
Таким чином, борошняні кондитерські вироби представляють собою групу
харчових продуктів широкого асортименту, значно різняться за рецептурним
складом, технологією виробництва і споживними властивостями. Вони
користуються попитом населення та відіграють важливу роль в поповненні
енергетичного балансу людини. У даний час за обсягом виробництва
борошняні кондитерські вироби займають друге місце після цукрових. Їх
виробляють спеціалізовані і універсальні кондитерські фабрики, кондитерські
цехи хлібокомбінатів, ресторанів. Наразі вітчизняний ринок кондитерських
виробів заповнений великою кількістю імпортних товарів борошняної групи. У
той же час у вітчизняній кондитерській галузі простежується тенденція до
скорочення виробництва борошняних кондитерських виробів. Тому наразі
важливим аспектом підвищення конкурентоспроможності підприємств на
ринку борошняних кондитерських виробів є підвищення ефективності їх
асортиментної політики.
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М. В. Мазуренко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЯБЛУК В
УКРАЇНІ
Розкрито сyчасний стан та вітчизняний ринок яблук та визначено проблеми
його розвиткy. Проаналізовано особливості формyвання пропозиції, попитy,
каналів реалізації та цін. Здійснено прогноз основних показників кон’юнктyри
ринкy яблyк. Установлено, що пропозиція плодів яблyні формyється переважно
господарствами населення, а попит задовольняється лише на 35%. Розподіл
продyкції

y

промисловомy

секторі

вважається

неефективним

через

відсyтність достатньої кількості сyчасних сховищ для зберігання. Цінова
ситyація залишається незадовільною як для виробників, так і для споживачів
яблyк.
Ключові слова: ринок, яблука, попит, пропозиція, ціна, прогноз.
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Яблуня вважається цінною культурою в Україні та світі, а її плоди
незамінними в повноцінному раціоні харчування кожної людини. Для
забезпечення потреб населення у цій продукції важливе значення мають
ефективність функціонування та розвиток вітчизняного ринку яблук. Через це
наукові дослідження

кон’юнктури, цінової ситуації, прогнозування та

встановлення позитивних і негативних факторів впливу на формування ринку є
особливо важливими.
Питанням розвитку продовольчого ринку та проблемам виробництва і
споживання продуктів харчування приділяли увагу багато науковців, зокрема в
галузі садівництва О.Ю. Єрмаков, Л.А. Костюк, Т.А. Маркіна, Г.М. Сатіна,
О.М. Шестопаль, А.І. Шумейко, В.В. Юрчишин та ін. Однак на сьогодні досить
актуальними залишаються наукові дослідження, спрямовані на ефективне
функціонування та розвиток вітчизняного ринку плодової продукції, зокрема
яблук.
Метою статті є висвітлення особливостей розвитку вітчизняного ринку
яблук.
Україна

передусім

відома

як

країна

зі

сприятливими

природно-

кліматичними умовами для інтенсивного розвитку плодівництва. Водночас,
експортний потенціал галузі має значні невикористані можливості для його
нарощування, враховуючи щорічну динаміку виробництва 1,7-2,1 млн. т
плодової продукції різних її видів впродовж 2010-2014 р.р.
У багатьох країнах світу вирощування фруктів є одним із важливих
напрямів ефективного розвитку аграрної сфери, застосування сучасних
технологій, збереження зайнятості сільського населення та їх укладу, а також
поглиблення зовнішньоекономічної торговельної діяльності, що в сукупності
забезпечує досить вагомому частку надходжень доходів від експорту цієї
продукції та покращення добробуту.
Фрукти належать до найбільш цінних і корисних видів їжі, яка містить
багато поживних речовин і елементів, необхідних людському організму для
нормальної його життєдіяльності. Це також джерело повноцінних вітамінів C,
B, PP, бета-каротину, мінеральних речовин і клітковини.
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Сама узагальнююча їх назва походить від латинського fructus - плід, що
відноситься до соковитих їстівних плодів культурних і дикорослих рослин.
Відповідно до загальноприйнятої класифікації фрукти поділяють на зерняткові
(яблуня, груша, айва та ін.), кісточкові (абрикос, слива, вишня, персик тощо),
цитрусові (апельсин, лимон, мандарин, грейпфрут та ін.), субтропічні і тропічні
(інжир, гранат, манго, ананас, банан, авокадо тощо) види, а також ще виділяють
і горіхоплідні (горіх волоський, фундук та ін.).
Виробництво продукції плодівництва в Україні щорічно варіює в межах
1,7-2,1 млн. т, зокрема в її структурі останніми роками зросла питома вага
зерняткових фруктів і горіхоплідних, тоді як кісточкових дещо знизилася.
Порівняльний аналіз статистичних даних за 2000-2014 р.р. засвідчив стійку
динаміку зростання виробництва плодів, яке загалом становить 136,3 %. При
цьому найвищі темпи продемонстрували горіхоплідні - 205,2 % і зерняткові 153,9 %, тоді як обсяги кісточкових залишилися майже без змін - 101,1 % (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка виробництва основних видів плодів в усіх категоріях
господарств України [3]
Роки

Плоди всього
тис. т

2010
2011
2012
2013
2014

1628,9
1776,8
1884,2
2158,9
1866, 2

зерняткові
1048,5
1118,3
1297,7
1391,4
1251,4

у тому числі
кісточкові
492,9
545,9
489,5
651,5
512,0

горіхоподібні
87,5
112,6
97,0
116,0
102,8

У структурі виробництва плодів за вказаний період також відбулися зміни.
Питома вага зерняткових зросла, відповідно з 59,4 % у 2000 р. до 67,1 % в 2014 р.,
кісточкових, навпаки,– знизилася із 37 % до 27,4 %. Зросла також частка
горіхоплідних плодів у структурі їх виробництва - з 3,7 % у 2000 р. до 5,5 % в
2014 р. відповідно.
Серед зерняткових фруктів традиційно домінують яблука, питома вага яких
збільшилася до 86,7 % в цілому, тоді як груш, навпаки, знизилася до 12,6 %.
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Основними виробниками плодів в Україні традиційно є особисті селянські
господарства населення, які займають домінуюче положення на ринку,
формуючи 80 % і більше їх пропозиції. Господарства населення виробляють
майже 100 % горіхоплідних, 95-96 % кісточкових і близько 70-75 %
зерняткових плодів.
Україна відома і знана в світі як країна з розвинутим плодівництвом,
водночас експортний потенціал галузі має значні невикористані можливості з
огляду на сприятливі природно-ресурсні умови ведення цієї діяльності.
Плодівництво за умов відповідних інвестицій і уваги агробізнесу може
стати важливим джерелом додаткових експортних надходжень нашої держави,
про що свідчить також світовий досвід таких країн, як Польща, Італія, Франція,
Білорусь і Нідерланди.
За даними аналізу річного звіту Світової асоціації виробників яблук і груш
WAPA, що базується на статистичній інформації департаменту статистики
торгівлі ООН, серед 10 країн - найбільших світових експортерів яблук, перше
місце належить Польщі, яка в 2014 р. продала близько 1020,7 тис. т, Італії 970,1 тис. т та Китаю - 862,2 тис. т (табл. 2).
Таблиця 2
Топ 10 країн — найбільших світових експортерів яблук (тис. т)
Роки
Країна 2014 до 2012, %
експортер
2012
2013
2014
Польща
941,7
1214,0
1020,7
108,4
Італія
933,7
784,7
970,1
103,9
Китай
975,9
991,4
862,2
88,4
США
870,2
825,1
816,2
93,8
Чилі
761,7
779,7
766,8
100,7
Франція
625,9
542,4
695,1
111,1
Південна Африка
388,8
475,2
374,7
96,4
Білорусь
63,3
117,9
313,0
494,6
Нова Зеландія
309,5
309,2
283,2
91,5
Нідерланди
318,6
316,5
227,4
71,4
Інші країни
2024,5
1412,3
1161,5
57,4
Разом
8213,8
7768,4
7490,9
91,2
Джерело. UN Comtrade Statistics / World Apple and Pear Association

На жаль, Україна не входить до 10 найбільших експортерів яблук і груш,
хоча має приклад більш успішних сусідів - Польщі і Білорусі. Щорічно Польща
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експортує від 22 % до 50 % всього врожаю яблук, тоді як Україна менше 2 %,
що значно менше. Інший приклад - Республіка Білорусь, яка у 2014 р., за
даними звіту WAPA, експортувала 313 тис. т яблук, а темпи нарощування
експорту за три попередні аналізовані роки зросли майже у 5 разів, що є
найвищим показником серед групи цих країн.
Рівень споживання яблук в Україні в 2011 р. становив 20 кг, або 40% від
раціональної норми, яка становить 50 кг на особу за рік. Зокрема, за рахунок
імпорту

населенням

споживалося

5

кг

(25–27%),

виробництвами

у

промисловому секторі - 3 кг (15–17%) господарствами населення - 12 кг (55–
60%) [1]. У світі цей показник значно вищий, наприклад, в США, Австрії,
Голландії - понад 100 кг.
Головною проблемою оптимального споживання яблук залишається
низька купівельна спроможність населення. Так, за підрахунками, вплив
матеріального добробуту населення та цін реалізації на попит становить 94%.
На інші фактори: культура споживання, сортимент та якість продукції,
сезонність її виробництва та ін. припадає 6%. Зважаючи на нестабільну
економічну ситуацію в країні та малу ймовірність істотного збільшення доходів
населення, у 2012/13 маркетинговому році передбачається незначне збільшення
споживання яблук - на 4% за рахунок розширення обсягів імпортних поставок в 2,4 рази.
Ефективність діяльності всіх категорій господарств значно залежить від
організації каналів збуту. Сільськогосподарські підприємства здійснюють
реалізацію яблук за такими каналами: через переробні підприємства - 30%,
ринки, магазини, ятки, палатки - 20%, за іншими каналами (комерційні
структури) - 50%. Господарства населення реалізують яблука переважно на
стихійних та придорожніх ринках - 20–25%. Основна частка плодів, які ними
вирощуються (70–75%), використовується для власного споживання. І лише
незначна маса яблук закуповується переробними підприємствами. Оптова
закупівля найчастіше відбувається за цінами, значно нижчими, ніж ринкові.
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Товаровиробники, реалізуючи ці плоди за доволі низькими цінами - 2–3
тис. грн./т, отримують збитки, або ж надто низькі прибутки навіть для простого
відтворення. Перепродаж продукції (зокрема й імпортних яблук) через кількох
посередників супроводжується зростанням цін і сприяє їх збагаченню. У
кінцевому підсумку споживач змушений купувати продукцію за ціною у 2,5–3
рази вищою, ніж реалізує товаровиробник. Ранні сорти яблук продаються по
15-20 грн./кг в середньому. При цьому яблука від населення коштують
дешевше – 10-12 грн./кг.
За відсутності відповідних технологій зберігання промислові підприємства
намагаються реалізувати значний обсяг яблук швидко і з мінімальними
втратами продукції. Кожне окреме підсобне господарство має незначну масу
плодів для продажу, а відтак може реалізувати їх за той самий термін і за дещо
вищими цінами. До того ж спрацьовує психологічний фактор - споживачі
здебільшого вважають, що вирощування плодів населенням є органічним, а
отже, не може зашкодити здоров’ю, тому охоче купують продукцію інколи за
значно вищими цінами [2].
Отже, вітчизняний ринок яблук ще не можна вважати організованим, що
особливо виявляється під час пошуку товаровиробниками каналів збуту.
Відсутність можливості зберігання, сортування, пакування є перепоною для
ефективного просування продукції, що робить первинну ланку заручницею
посередницьких структур. Повільний розвиток оптових ринків, кооперації не
стимулює господарства населення, які могли б формувати значні партії
сировинної продукції, до розширення вирощування яблук. Несприятливою для
ефективного функціонування та подальшого розвитку вітчизняного ринку
яблук залишається цінова ситуація через неузгодження інтересів усіх учасників
ринку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДО ПИТАННЯ ЯКОСТІ ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ
В статті наведено результати оцінювання якості плавлених сирів за якістю
маркування, органолептичними, фізико-хімічними (вмістом жиру, його
кількісним і якісним складом; масовими частками вологи та кухонної солі) та
показниками

безпечності

(мікробіологічною

чистотою

та

наявністю

консервантів).
Ключові слова: плавлені сири; сировина для плавлених сирів; асортимент
плавлених сирів; якість плавлених сирів; органолептичні, фізико-хімічні,
мікробіологічні показники якості плавлених сирів.
Плавлені сири користуються стабільним попитом українських споживачів.
Адже ні за калорійністю, ні за вмістом повноцінних білків, кальцію і фосфору
вони не поступаються твердим сирам. Жири в плавлених сирах знаходяться у
вигляді дрібних крапельок діаметром в 5-20 разів менше жирових кульок
твердих сирів, що підвищує їх засвоюваність. У гігієнічному відношенні
плавлені сири також не поступаються сичуговим, а навіть навпаки, тому що
вони піддаються термічній обробці, за якої різко знижується кількість
мікрофлори. Ще один їх плюс в різноманітності смаку за рахунок того, що
вводяться численні добавки і наповнювачі, що дозволяє створити найцікавіші
варіації. Досить широке також застосування плавлених сирів: як закусочний
продукт, для приготування бутербродів, різноманітних страв (супів, салатів та
ін.). Проте, як показує досвід та дослідження, якість плавлених сирів далеко не
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завжди на належному рівні, багато питань виникає і щодо безпечності даної
продукції. В зв’язку з вказаним, велике значення має якість даного продукту в
роздрібній торговельній мережі, його відповідність технічній документації.
Провідними науковцями, що займаються проблемами вдосконалення
споживних властивостей та асортименту, підвищення якості плавлених сирів та
плавлених сирних продуктів, є Рудавська Г.Б., Захарова Н.П., Водолазська Е.А.,
Бовкун А.А., Метельська Н.С., Братчиков С.М., Воробйова Н.В., Гаврилова
Я.Ю., Зінов’єва В.А., Бакланов Р.В., Ільїна А.А., Виноградова Л.А. та інші.
Метою даного дослідження було проведення порівняльної оцінки якості
плавлених сирів, що реалізуються в роздрібній торговельній мережі м.
Хмельницького.
Останнім
поступається

часом

асортимент

твердим

плавлених

сичуговим

сирам.

сирів

Полиці

жодним
магазинів

чином

не

заповнені

плавленими сирами як традиційних загальновідомих назв («Янтарь», «Дружба»,
«Російський»,

«Голландський»),

так

і

з

різноманітними

смаковими

наповнювачами – вершковий, шоколадний, з грибами, беконом, шинкою,
зеленню, цибулею та часником тощо.
Основною сировиною для виготовлення сирів плавлених є різноманітні
молочні продукти: сири тверді, сир кисломолочний, сухе молоко та сироватка,
масло вершкове, молочний білок. Окрім молочної сировини, до складу
плавлених сирів обов’язково вводять солі-плавителі, за рахунок яких і
відбувається процес плавлення. У результаті сир набуває характерних смаку та
консистенції. У складі продукту також присутні стабілізатори, їх вводять аби
надати необхідну консистенцію – від пастоподібної, мазкої до скибкової,
придатної до нарізування.
Для

приготування

плавленого

сиру

всю

сировину

подрібнюють,

перемішують згідно з рецептурою та додають солі-плавителі, у ролі яких
виступають натрієві солі фосфорної, лимонної чи винної кислот. Після цього
масу витримують, далі відбувається плавлення сирної маси (нагрівання до 6085 ºС). Розплавлена сирна маса в гарячому рідкому стані розфасовується та
упаковується у фольгу або полімерні пакувальні матеріали (стаканчики,
ванночки).
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За своєю поживною цінністю плавлені сири не поступаються твердим.
Але є велика різниця між сиром плавленим та продуктом молоковмісним
сирним плавленим, і різниця ця полягає саме в жирах, які використовуються.
Для приготування плавленого сиру використовують лише молочні жири та
білки, а в сирні продукти, окрім молочних, дозволено додавати рослинні жири
(пальмове та кокосове масло, маргарини тощо), при цьому собівартість
продукції зменшується за рахунок використання дешевих жирів, але ж якість і
смакові властивості такої продукції також значно поступаються справжнім
сирам.
Необхідно зазначити, що дуже часто виробники випускають сирні
продукти з такими ж загальновідомими назвами, як і справжні плавлені сири –
«Дружба», «Російський», «Голландський». Тому перше, на що необхідно
звернути увагу під час вибору сиру, – це його назва, тобто це «сир» чи «продукт
сирний молоковмісний».
Для оцінки якості було обрано виключно класичні плавлені сири
«Дружба» 4 різних торгових марок вітчизняних виробників, які були в
реалізації ПП Гамма-М м. Хмельницького.
Результати проведених досліджень наведені в табл. 1.
Три зразки були виготовлені за національним стандартом ДСТУ 4635:2006
«Сири плавлені. Загальні технічні вимоги» [1] – це сири торгових марок
«Веселая ферма», «Наш Молочник», «Ферма», один – згідно з технічними
умовами підприємства-виробника (ТУ) – «Весела Корівка».
Слід відзначити, що з 4 досліджуваних зразків плавлених сирів 2
відповідали

вимогам

технічної

документації

за

всіма

перевіреними

показниками. Це сири ТМ «Ферма», «Весела Корівка».
Зразки оцінювали за органолептичними показниками, якістю маркування,
були проведені лабораторні випробування за фізико-хімічними показниками –
вмістом жиру (його кількісним і якісним складом, визначали наявність
рослинних жирів), масовими частками вологи та кухонної солі, а також
визначали відповідність за показниками безпечності – мікробіологічною
чистотою та наявністю консервантів.
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Таблиця 1
Результати оцінки якості плавлених сирів
Товарний знак
виробника
1
Назва продукту

Назва
підприємствавиробника,
місце
виготовлення,

Маса нетто, г /
Ціна, грн.
Технічний
документ
Маркування

Веселая Ферма

Наш Молочник

Ферма

Весела Корівка

2
Сир плавлений
«Дружба» 50 %
жиру в сухій
речовині

3
Сир плавлений
«Дружба» 50%
жиру в сухій
речовин

4
Сир плавлений
«Дружба» 55%
жиру в сухій
речовині

ДП
«Старокостянтинівський
молоч-ний
завод» 31104,
Хмельницька
обл.,
м. Старокостянтинів, вул.
І. Франка, 47
100 г / 6,15 грн.

ДП
«Старокостянтинівський
молоч-ний
завод» 31104,
Хмельницька
обл., м.
Старокостянтинів, вул.
І. Франка, 47
90 г / 8,30 грн.

ТОВ «ТЕРРАФУД» 23600,
Вінницька обл.,
Тульчинський рн, м. Тульчин,
вул. Полковника
Ганжі, 16

ДСТУ 4635:2006

ДСТУ 4635:2006

ДСТУ 4635:2006

відповідає

не відповідає
Дата
виготовлен-ня
зазначена методом тиснення не
чітко, цифри
важкодоступні
для читання, що
затрудняє
визначити дату
виготовлення.
відповідає
відповідає

відповідає

ТУ У 15.526519426006:2005
відповідає

відповідає
відповідає

відповідає
відповідає

поверхня чиста,
рівна, без
механічних
ушкоджень та
сторонніх
нашарувань
виражений
сирний, в міру
гострий, злегка
кислуватий

поверхня чиста,
рівна, без
механічних
ушкоджень та
сторонніх
нашарувань
виражений
сирний, в міру
гострий, злегка
кислуватий

поверхня чиста,
рівна, без
механіч-них
ушкоджень та
сторонніх
нашарувань
виражений
сирний, в міру
гострий, злегка
кислуватий

Упаковка
відповідає
Органолептичні
відповідає
показники
Зовнішній вигляд поверхня чиста,
на розрізі
рівна, без
механічних
ушкоджень та
сторонніх
нашарувань
Смак і запах
виражений сирний, в міру
гострий, злегка
кислуватий

407

90 г / 8,60 грн.

5
Сир плавлений
«Дружба» з вітамінами. 50%
жиру в сухій
речовині
ПАТ «Бель Шостка Украина»
41103, Сумська
обл., м. Шостка,
вул. Паризької
Комуни, 27-А

100 г / 10,00 грн.

Продовження табл. 1
1
Консистенція

Колір тіста

Фізико-хімічні
показники
Масова частка
жиру в сухій
речо-вині,%
заявлено на
етикетці
фактично
Масова частка
вологи, %
Масова частка
кухонної
солі, %
Ідентифікація
жиру
Вміст
консервантів
Масова частка
сорбінової
кислоти, мг/кг
Масова частка
бензоату натрію
(в перерахунку на
бензойну
кислоту), мг/кг
Мікробіологічні
показники
Кількість
мезофільних
аеробних та
факультативноанаеробних
мікроорганізмів
Бактерії групи
кишкових
паличок
(коліформи)

2
в міру щільна,
пластична, однорідна за всією
масою, з
наявністю
мікропустот
світло-жовтий,
рівномірний,
однорідний за
всією масою
відповідає

3
в міру щільна,
пластична, однорідна за всією
масою, з
наявністю
мікропустот
світло-жовтий,
рівномірний,
однорідний за
всією масою
відповідає

4
в міру щільна,
пластична, однорідна за всією
масою, з
наявністю
мікропустот
світло-жовтий,
рівномірний,
однорідний за
всією масою
відповідає

5
в міру щільна,
пластична, однорідна за всією
масою, з
наявністю
мікропустот
світло-жовтий,
рівномірний,
однорідний за
всією масою
відповідає

55
56,5
відповідає

55
56,5
відповідає

55
60,7
відповідає

50
53,5
відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

не відповідає
виявлено жир
немолочного
походження
не виявлено

не відповідає
виявлено жир
немолочного
походження
не виявлено

жиру немолочного походження не виявлено

жиру немолочного походження не виявлено
не виявлено

480,6
не виявлено

не виявлено

не виявлено

не виявлено

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

не виявлені

не виявлені

не виявлені

не виявлені
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Продовження табл. 1
1
Патогенні мікроорганізми,
зокрема бактерії
роду
Salmonella
Staphylococcus
aureus
Плісеневі гриби,
КУО в 1 г
Дріжджі, КУО в
1г

2
не виявлені

3
не виявлені

4
не виявлені

5
не виявлені

не виявлені

не виявлені

не виявлені

не виявлені

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

Найголовніша інформація, яка характеризує свіжість та придатність
продукту до споживання, – це дата виготовлення. На маркуванні сиру ТМ «Наш
Молочник» інформація про дату виготовлення нанесена методом тиснення
зовсім не чітко, відтиск майже не читається, що не дозволяє споживачу
отримати необхідну, достовірну інформацію про продукт та зробити свідомий
вибір.
Результати лабораторних досліджень також невтішні – з 4 досліджуваних
зразків у 2 встановлено невідповідність фізико-хімічних показників.
На жаль, в них виявлено наявність рослинного жиру, що не допускається
вимогами національного стандарту та є грубою фальсифікацією продукції. Це
сири торговельних марок «Наш Молочник» та «Веселая Ферма». Фактично ця
продукція має називатися не сиром плавленим, а продуктом сирним
молоковмісним плавленим.
Масові частки вологи та кухонної солі в усіх перевірених зразках
відповідали встановленим нормам.
Ще один важливий показник для будь-якої продукції – це мікробіологічна
відповідність, яка є індикаторам санітарної чистоти виробництва, характеризує
свіжість

сировини,

що

використовується,

відповідність

дотримання

технологічних параметрів під час виробництва та зберігання готової продукції.
Серед

мікробіологічних

показників

визначалась

кількість

мезофільних

аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів; наявність золотистого
стафілококу; кишкової палички; патогенних мікроорганізмів, у тому числі
бактерій роду Сальмонела; кількість дріжджів та пліснявих грибів. Усі
409

перевірені зразки сиру пройшли випробування на мікробіологічну безпеку на
«відмінно».
У більшості споживачів брусочок плавленого сирка асоціюється зі 100
грамами, але в наші дні досить багато виробників випускає плавлені сирки
масою 90 г. Щоб порівняти вартість зразків, ми перерахували її на 100 г.
Найдешевшим виявився сир ТМ «Веселая Ферма» (6,15 грн. за 100 г),
найдорожчим – ТМ «Весела Корівка» (10,00 грн. за 100 г). Якщо зважати на те,
що у зразку ТМ «Веселая Ферма» виявлено жир немолочного походження , то
така ціна невисока. А от що стосується сиру ТМ «Наш Молочник», у якому
також виявлено такий жир, то ціна 9,22 грн. за 100 г це вже забагато як для
молоковмісного плавленого продукту.
Підбиваючи підсумки проведених досліджень, слід зазначити, що якість та
безпечність продукції залежить від добросовісної роботи підприємствавиробника. На жаль, результати випробувань свідчать про грубі порушення
якості продукції, незважаючи на те, виготовлена вона за національним
стандартом ДСТУ 4635:2006 (ТМ «Веселая Ферма», «Наш Молочник»,
«Ферма») чи за технічними умовами (сир ТМ «Весела Корівка»).
Отже, щоб придбаний продукт не приніс неприємне розчарування, перш за
все, потрібно звернути увагу на етикетку, на якій в доступній формі мають бути
зазначені обов’язкові реквізити:
- назва продукту – «сир» чи «продукт сирний молоковмісний»;
- назва і адреса виробника;
- склад продукту (компоненти наносяться в порядку зменшення їхньої
масової частки);
- позначення технічного документу, згідно з яким виготовлений сир;
- дата виготовлення, строк придатності та умови зберігання.
Якщо на упаковці інформація щодо дати виготовлення, термінів та умов
зберігання нанесена не чітко, в недоступній для сприйняття формі, відсутня
інформація про виробника, склад продукту – обирати такий товар не варто.
Список використаних джерел:
1. ДСТУ

4635:2006

Сири

плавлені.

Держспоживстандарт України, 2006.
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УДК 65.012.16:638.16(045)
Т.Ю. Мартинюк
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ МЕДУ НАТУРАЛЬНОГО ПІД ЧАС МИТНОГО
КОНТРОЛЮ
У статті розкривається порядок ідентифікації товарів, що експортуються,
при митному контролі, висвітлюються проблеми фальсифікації меду та
недосконалість державних стандартів, їх невідповідність вимогам країнекспортерів.
Ключові слова: мед натуральний, митний контроль, ідентифікація, етапи
ідентифікації.
Мед натуральний – це солодкий, ароматний продукт, що виробляється
медоносними бджолами з нектару або паді і речовин, які виділяються слинними
залозами бджіл [3].
Залежно від походження мед буває натуральний і штучний. Натуральний
мед - один з найбільш цінних і дорогих продуктів харчування. Він поділяється
за ботанічним походженням на квітковий, падевий та змішаний. За
технологічною ознакою - на стільниковий, пресований та відцентрований.
Квітковий мед виходить в результаті збору і переробки бджолами нектарів і
пилку. Мед, зібраний переважно з однієї рослини, називають монофлорним.
Такий мед носить назву тієї рослини, з якої зібраний нектар: липовий, гречаний,
акацієвий тощо. Мед, зібраний з квіток декількох видів рослин, називають
поліфлорним (луговий, степовий, лісовий ). Падевий мед виходить в результаті
переробки бджолами паді і медвяної роси.
У зв'язку з високою ціною на мед, наявністю значного числа способів його
фальсифікації, трудомісткістю та витратністю виробництва, яке обмежене
сезонністю мед відноситься до таких товарів, що найбільше фальсифікуються.
Крім того існує ймовірність недотримання технології збору меду та утримання
бджіл, не коректне використання ветеринарних препаратів, що робить цей
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продукт небезпечним для здоров′я людини. Саме це служить для підвищення
міжнародних вимог до чистоти та якості меду.
Надзвичайно важливо встановити ідентифікуючі ознаки різних видів і
підвидів натурального меду, проводити ідентифікацію при експортних
операціях у випадку та порядку, передбачених законодавством.
Україна входить до п′ятірки найбільших виробників меду в світі і є
найбільшим експортером меду в Європі. За січень-березень 2015 р., згідно з
даними Державної служби статистики, Україна експортувала 7,8 тис. т меду на
суму 18,8 млн. доларів США, що відповідно на 25,7 % і 20 % більше проти
аналогічного періоду минулого року Основними споживачами українського
меду є Німеччина. Висока якість та доступна ціна сприяє поставкам
вітчизняного меду також до Польщі, Австралії, США, Канади, Словаччини,
Італії, Франції, Іспанії.
Високі вимоги до якості та чистоти меду у країнах-експортерах
передбачають ідентифікацію меду з метою попередження асортиментної та
якісної фальсифікації.
Ідентифікація

-

це

процедура

підтвердження

відповідності

органолептичних, біологічних, фізичних та хімічних параметрів і властивостей,
специфічних для даного виду харчового продукту, тим параметрам, які
зазначаються при етикетуванні цього харчового продукту [2].
Загальними ідентифікуючими ознаками для асортиментної характеристики
є вид меду, органолептичні показники (колір, смак, аромат, прозорість,
консистенція) і фізико-хімічні (масова частка моноцукрів, кислотність,
вологість, вміст оксиметилфурфуролу, діастазне число). Показники безпеки
меду – це вміст токсичних елементів, пестицидів та антибіотиків.
Ідентифікація меду під час митного контролю складається з таких етапів:
розгляд та аналіз документів на товар, зовнішній вигляд та органолептичні
показники, випробування (аналіз) проб і зразків. Склад і зміст робочих етапів під
час ідентифікації товару визначає експерт. Якщо для ідентифікації експертові
достатньо

аналізу

документів,

зовнішнього

огляду

й

досліджень, то випробування (аналізи) можна не проводити [4].
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органолептичних

На першому етапі експерт розглядає документи, що супроводжують товар:
контракт на поставку, інвойс, код Українського класифікатора товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), товаросупровідні документи.
Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода
двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних
контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних
прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності [4]. У контракті
обумовлені умови угоди та вартість товару.
У інвойсі фіксується сума, яка фактично виплачена або підлягає виплаті за
товар, або має компенсуватися зустрічними поставками, є основою системи
валютного контролю, слугує висхідною базою для визначення митної вартості.
Під час ведення міжнародної торгівлі постає необхідність відрізняти
товари між собою. У зв’язку з цим створено систематизований перелік та
присвоєно товарам цифрові коди. У товарній номенклатурі класифікатора усі
товари систематизовано за розділами, розділи поділено на групи, а групи - на
товари. Елементами структури УКТ ЗЕД є система кодування та система
класифікації. Згідно з УКТ ЗЕД мед відноситься до розділу 1 « Живі тварини;
продукти тваринного походження», групи 04 «Молоко та молочні продукти;
яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в
іншому місці не зазначені», код товару: 0409 00 00 00 Мед натуральний. На
підвиди за ботанічним походженням при експорті товар не поділяється, що
спрощує процедуру ідентифікації, виключає асортиментну фальсифікацію.
Серед інших товаросупровідних документів, що подаються експертові для
ідентифікації, обов’язковими є транспортні накладні, залежно від виду
перевезення, пакувальні листи. А також, оскільки мед є продуктом тваринного
походження, проводиться ветеринарний контроль, що здійснюється на
державному кордоні за наявності оригіналу ветеринарного сертифікату. Таким
чином, ветеринарний сертифікат є однією з підстав для переміщення через
митний кордон України товарів, які підлягають ветеринарному контролю.
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Поряд із зазначеними документами експерт має право вимагати надання
інших документів, необхідних для проведення робіт із ідентифікації товару. За
підсумками ідентифікації визначається відповідність експортованого товару
товарові, зазначеному у контракті, товаросупровідних та інших документах.
Органолептичні показники ідентифікації меду та зовнішні характеристики
продукції (тара, маркування) є об’єктом наступного етапу ідентифікації під час
митного контролю. Вимоги до маркування та пакування наведені у ДСТУ
4497:2005 «Мед натуральний» та при експорті обумовлено контрактом.
При виникненні підозри у фальсифікації, необхідності визначити хімічний
склад і фізико-механічні характеристики або виникнення митного ризику
експерт приймає рішення про відбір проб для проведення випробування у
спеціальних акредитованих для цього лабораторіях.
Грубі підробки легко виявити при органолептичній оцінці якості. Так
підігрівання меду з метою зупинки бродіння, декристалізації видає темний
колір меду, слабкий аромат та сторонній присмак карамелі. При додаванні
цукрової меляси в мед погіршуються його органолептичні показники з’являється запах меляси, висока в’язкість [1]. Желатин, борошно, крохмаль –
домішки, що підвищують густину меду, легко виявляються під мікроскопом.
До специфічних ідентифікаційних ознак меду відносяться наявність або
відсутність квіткового пилку, оскільки в штучному меді зерна пилку відсутні.
Більш витончені способи фальсифікації виявити важче. При згодовуванні
цукрового

сиропу

бджолам

можна

отримати

мед

майже

ідентичний

натуральному. Фахівці стверджують, що 1 кг цукру дає приблизно 1 кг меду.
Такий продукт має низьку біологічну цінність. Виявляється за наявністю в меді
сірчистих сполук, які в натуральному продукті відсутні.
Діастазне число (показник активності ферментів діастази), один з
найвагоміших показників якості та ознак натуральності меду, визначають за
спеціальною методикою.
Кислотність меду – показник закисання і накопичення оцтової кислоти.
Зниження кислотності – ознака фальсифікації меду цукровим сиропом,
крохмалем, або ознака згодовування бджолам цукрового сиропу [1].
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Підвищена вологість характерна для незрілого меду. Товар з вологістю
понад 21% може під дією осмофільних дріжджів піддаватися бродінню.
Виключенню процесу бродіння сприяє збереження товару в охолоджуваних
приміщеннях. Використовується тільки для товарного виробництва.
Визначення

показників

безпеки

(вміст

антибіотиків,

пестицидів,

радіонуклідів) - вартісний і складний процес. В той же час вимоги до безпеки
меду в країнах ЄС є найвищими. Це обумовлено високим рівнем розвитку
технологій, що забезпечує впровадження в лабораторіях найсучасніших методів
контролю якості і безпеки продуктів, зокрема меду. Вимоги законодавства
регламентують допустимі ветеринарні препарати і їх залишкову кількість в
продукті. Українські компанії-експортери часто не мають необхідного
чутливого обладнання для визначення показників якості і безпечності. Це
створює ризик відправлення товару, що не відповідає вимогам країниімпортера за залишками антимікробних препаратів, наявності пилку генетичномодифікованих рослин, наявності збудників хвороб бджіл тощо.
Отже, мед є високоекспортованим товаром. В зв’язку з розбіжністю
технічної

документації,

недосконалістю

технологій

та

високою

фальсифікованістю даного товару, існують проблеми ідентифікації товару під
час митного контролю. В умовах глобалізації агропромислових ринків та
жорсткої конкуренції доцільна оптимізація стандартів, підтримка державою
бджільництва та впровадження новітніх технологій, які сприятимуть на шляху
до визнання українського меду найбільш якісним та формуватиме достойну
ціну на цей товар, а ідентифікація проводитиметься за показниками, що
визнаватиме

країна-імпортер.

Приведення

українських

стандартів

до

відповідності європейським нерозривно пов’язане з конкурентоспроможністю.
Для підвищення експортного потенціалу доцільно провести сертифікацію
продукції галузі за міжнародними стандартами, здійснювати контроль, підняти
на належний рівень інструментарій для забезпечення системи вимог на
підприємствах галузі.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПАПЕРУ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку підприємств
целюлозно-паперової промисловості. Розкриті проблеми та перспективи
розвитку галузі в Україні. Проаналізовані окремі показники по галузі, такі як:
виробництво паперу та картону, показник споживання виробів та структура
виробництва паперу та картону. Наведена динаміка виробництва, експорту,
імпорту картонно-паперової продукції в країні за 2012-2015 роки для виявлення
реального економічного стану ринку.
Ключові

слова:

целюлозно-паперова

промисловість,

папір,

картон,

виробництво, експорт, імпорт, споживання.
У багатьох розвинутих країнах світу целюлозно-паперова промисловість є
однією з провідних галузей економіки, якій приділяється особлива увага з боку
держави. Від її розвитку залежить споживання паперу і картону на душу
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населення, що є одним із показником рівня якості життя і соціального захисту
громадян.
На сучасному етапі розвитку промисловості України целюлозно-паперова
промисловість є однією з перспективних галузей промислового виробництва,
що спрямована на забезпечення стабільного економічного розвитку України.
Однак на сьогоднішній день вітчизняна целюлозно-паперова продукція не
є конкурентоздатною, як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. Така
ситуація обумовлена великою кількістю проблем та перешкод розвитку галузі,
що існують в Україні. Тому дослідження основних показників галузі та
визначення нагальних проблем дозволить розробити дієві рекомендації щодо
подальшого

розвитку

підприємств

целюлозно-паперової

промисловості,

підвищення ефективності та покращення показників їх діяльності.
Вагомий внесок у дослідження проблематики розвитку промисловості в
Україні здійснили такі науковці Амоша О.І., Барановська І.В., Богачова Л.В.,
Горський A.M., Дульська І.В., Клименко Л.П., Ємельянов В.М., Єфетова К.Ф.,
Стариченко

Л.Л.,

Тарасова

Н.В.,

Череватський

Д.Ю.,

Огаренко

Ю.,

Кіндзерський Ю., Фащевська О.М. На жаль, серед великої кількості публікацій,
присвячених проблемам та перспективам розвитку ринків різних товарів, поза
увагою авторів залишились питання розвитку ринку паперу.
Метою статті є аналіз структури та тенденцій зміни експортно-імпортного
потенціалу целюлозно-паперової галузі, обсягів виробництва та споживання
паперу та картону, окреслення сучасних проблем, що стримують розвиток
целюлозно-паперової промисловості України і визначення можливих шляхів їх
розв'язання в майбутньому.
Високий попит на папір викликав появу потужної галузі целюлознопаперової промисловості (ЦПП) в усіх країнах світу. Серед виробників паперу
найбільшими у світі є США, де обсяги виробництва паперу в середньому
становлять 81 млн. т на рік; Китай - 32, Японія - 31, Канада - 20, Німеччина - 18,
Фінляндія - 13, Швеція - 11 млн. т за рік [2].
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Наявність потужної ЦПП у кожній конкретній країні обумовлена або
наявністю значних лісових масивів (Фінляндія, Швеція, Канада, Росія), або
наявністю великого ринку споживання паперу (Німеччина, Японія), або обома
цими факторами (США, Китай). Канада, Швеція та Фінляндія - одні з
найбільших у світі виробників паперу посіли відповідно лише 8, 20, 30 місця в
переліку найбільших споживачів паперу в світі. У Канаді в середньому
споживається біля 7,88 млн. т за рік, у Швеції - 2,46 млн. т за рік, у Фінляндії 1,39 млн. т за рік. Найбільшими споживачами паперу в світі є США з обсягами
споживання в середньому 88 млн. т за рік, Китай - 38, Японія - 31, Німеччина 19, Великобританія - 13, Італія - 11 і Франція - 10 млн. т за рік [2].
Загалом, рівень споживання паперу в кожній країні залежить від кількості
населення, його соціального і культурного розвитку. Саме тому такий великий
експортер паперу як Фінляндія за рівнем споживання паперу посідає останнє
місце серед найбільших споживачів паперу в світі. На сучасному етапі розвитку
промисловості України целюлозно-паперова промисловість є однією з
перспективних галузей промислового виробництва, що спрямована на
забезпечення стабільного економічного розвитку України.
Розвиток ринку паперу безпосередньо пов'язаний з ринком сировини і
матеріалів для його виготовлення, в першу чергу, з ринком волокнистих
напівфабрикатів. Незважаючи на погіршення стану світової економіки,
більшість експертів зазначають, що на ринку спостерігається непередбачений
попит на папір - більший, ніж очікувалося. При цьому запаси целюлозних
напівфабрикатів є недостатніми. Останніми роками характерною рисою
світового ринку целюлози є дефіцит хвойної целюлози.
Аналіз

стану

та

проблем

світового

ринку

напівфабрикатів

для

виготовлення паперу засвідчив, що у загальному обсязі виробництва паперу і
картону близько 75% припадає на рослинні волокна, з яких 55% складають
волокнисті напівфабрикати із хвойної деревини, 20% - із листяної деревини,
близько 20% волокнистих напівфабрикатів становить макулатура і близько 5% волокнисті напівфабрикати із недеревної волокнистої сировини (відходів
сільського господарства та однорічних рослин) (рис. 1).
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Рис. 1. Структура світового ринку волокнистих напівфабрикатів для
виготовлення паперу, % [2]
В Україні ця проблема відчувається особливо гостро, оскільки в країні
практично не виготовляються волокнисті напівфабрикати, більшість з них
імпортуються.
Через постійне зростання виробництва та використання паперу і картону в
світі перед целюлозно-паперовою галуззю постає важлива проблема розширення сировинної бази. В Україні є власні лісові ресурси, але це
здебільшого цінні породи деревини, і їхні запаси використовуються переважно
для виробництва меблів, тари, а для виробництва целюлози та деревної маси
використовується лише 3,5% від обсягу лісу, що заготовлюється. Для країн, які
не мають великих запасів вільної деревини, актуальним є використання для
виробництва паперу і картону недеревної рослинної сировини. Світовими
лідерами з використання у ЦПП відходів сільського господарства та
однорічних рослин є Китай, Індонезія, Австралія, Південна Корея, Індія,
Японія. Широко використовують недеревну сировину і всі високорозвинені
країни Європи, які мають проблеми з вільними запасами деревини (Італія,
Іспанія, Франція, Англія). Україна як держава з розвиненим сільським
господарством виробляє велику кількість зернових та технічних культур, з
яких, в результаті їхньої переробки, кожного року утворюється значна кількість
побічних волокнистих сировинних продуктів, придатних для виробництва
целюлози та деревної маси, а також волокнистих напівфабрикатів для
виготовлення паперу і картону.
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На сьогоднішній день в Україні працює 40 підприємств, на яких
встановлені виробничі потужності з виробництва паперу та картону, а
вітчизняний ринок картонно-паперової продукції представлений майже 380
підприємствами, на яких працює близько 25 тисяч спеціалістів.
Найбільш потужними виробниками

є ПАТ «Київський картонно-

паперовий комбінат» (м. Обухів); ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний
комбінат» (Луганська обл.), ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий
комбінат»

(Львівська

обл.),

ПАТ

«Ізмаїльський

целюлозно-картонний

комбінат» (Одеська обл.), які спеціалізуються на виробництві гофрокартону та
транспортної тари. До того ж, Київський КПК є найбільш потужним
виробником паперу санітарно-гігієнічного призначення. Жидачівський ЦПК
виготовляє майже 90% вітчизняного газетного паперу. ПАТ «Корюківська
фабрика технічного паперу» (Чернігівська обл.) на сьогодні є європейським
лідером із виробництва шпалер. На ПАТ «Малинська паперова фабрика Вайдманн» (Житомирська обл.) виготовляються унікальні види паперу і
картону електротехнічного та фільтрувального призначення.
Єдиним в країні виробником паперу для друку (офсетного) є ТОВ
«Дніпропетровська паперова фабрика».
Аналіз даних про виробництво окремих видів паперово-картонної
продукції та виробів з них в Україні показав, що протягом 2011-2015 років
обсяги виробництва зросли по позиції «Папір для виготовлення гігієнічних або
косметичних серветок, рушників, пелюшок, скатертин, вата целюлозна і
полотно з волокон целюлозних» з 131 до 134 тис. т , або на 2,3% (табл. 1).
Таблиця 1
Виробництво основних видів паперово-картонної продукції
у 2011–2015 роках [1]
Види продукції
Папір і картон графічного призначення, тис. т
Папір для виготовлення гігієнічних або
косметичних серветок, рушників, пелю-шок,
скатертин, вата целюлозна і полотно з
волокон целюлозних, тис. т
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2011
33,4

2012
17,8

2013
13,7

2014
8,7

2015
*

131

138

146

147

134

Продовження табл. 1
Папір обгортковий сульфітний і папір некрейдований інший (крім паперу для писання, друкування чи іншого графічного
призначення), тис. т
Коробки та ящики, з паперу або картону
гофрованих, тис. т
Зошити з паперу чи картону, тис. т
Шпалери та вироби з паперу для покрит-тя
стін подібні; папір прозорий для вікон, тис. т
*нема даних

483

491

533

480
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446

458

493

462

362

14,0

13,2

14,6

10,5

*

113

117

119

117

56

По інших позиціях спостерігається спад виробництва: паперу і картону
графічного призначення – у 3,8 рази (в порівнянні із 2014 роком); паперу
обгорткового сульфітного і паперу некрейдованого іншого (крім паперу для
писання, друкування чи іншого графічного призначення) – на 13,3%; зошитів з
паперу чи картону – на 25,0% (в порівнянні із 2014 роком); коробок та ящиків, з
паперу або картону гофрованих – з 446 до 362 (на 18,8%); шпалерів та виробів з
паперу для покриття стін подібні; паперу прозорого для вікон – з 113 до 56 тис.
т (у два рази).
За підсумками роботи асоціації «УкрПапір» у лютому 2016 року
виробництво паперу, картону та виробів з них склало по відношенню до
аналогічного періоду 2015 року за видами:
-

газетний папір – 66,7 %;

-

писально-друкарський папір –646,5 %;

-

папір основа санітарно-гігієнічного призначення – 86,8 %;

-

картон тарний – 88,5 %;

-

картон коробковий – 95,4 %;

-

ящики з гофрованого картону – 105,6 %;

-

шпалери – 35,0 %;

-

зошити -161,8 %;

-

туалетний папір – 96,6 % [6].

У лютому 2016 року в структурі виробництва паперу та картону найбільшу
частку займав тарний картон (52,5%), найменшу – газетний папір (0,5%) (рис. 2).
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Рис. 2. Структура виробництва паперу і картону в Україні у лютому
2016 року за видами [6]
Дані про експорт та імпорт паперу та картону за 2012-2015 роки свідчать
про значне їх зменшення (табл. 2).
Таблиця 2
Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2012-2015 роки [7-10]
Код і назва товару
згідно з УКТ ЗЕД

тис. дол.
США

48 папір та картон 1007673,8
48 папір та картон 1079848,5
48 папір та картон

851340,0

48 папір та картон

534673,5

Експорт
% до по% до запередньо- гального
го року
обсягу
2012 рік
104,6
1,5
2013 рік
107,2
1,7
2014 рік
78,9
1,6
2015 рік*
62,8
1,4

тис. дол.
США

Імпорт
% до попереднього року

% до загального
обсягу

1575419,3

99,5

1,9

1684722,9

106,9

2,2

1102852,9

65,8

2,0

751755,6

68,1

2,0

Так, якщо у 2012 році експорт даної продукції складав 1007673,8 тис. дол.
США, то у 2014 – 851340,0 (зменшення на 15,5%), то 2015 рік він склав
534673,5 тис. дол. США (на 46,9 % менше, ніж у 2012 році і на 37,2% - ніж у
попередньому році).
Така ж тенденція спостерігається і по імпорту: 1575419,3 тис. дол. США у
2012 році; 1102852,9 – у 2014 (на 30,0%); 751755,6 – у 2015 (у 2,5 рази менше,
ніж у 2012 році).
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Що стосується паперу і картону некрейдованого, що використовується для
письма, друку або інших графічних цілей, закодованих за УКТ ЗЕД
4802000000, то у 2014 році його було експортовано на суму 1068,1 тис. дол.
США, а імпортовано – на 210759,8 тис. дол. США.
Основними експортерами були країни Африки (66,6%), а імпортерами –
країни Європи (68,4%), зокрема Фінляндія (33,2%) [4].
У 2015 року такої продукції було експортовано на суму 3861,0 тис. дол.
США, що в 3,6 рази більше, ніж за 2014 рік, а імпортовано у 1,6 рази менше,
ніж у 2014 – на 127776,4 тис. дол. США (табл. 3).
Таблиця 3
Структура експорту-імпорту паперу і картону некрейдованого, що
використовується для письма, друку або інших графічних цілей,
за 2015 рік [3]
Групи країн
Всього
1. Країни СНД

Експорт
Сума,
Частка, %
тис. дол. США
3861,0
100,00
125,1
3,20

Імпорт
Сума,
Частка, %
тис. дол. США
127776,4
100,00
36306,7
28,41

2. Інші країни світу:
разом
у т.ч.
Європа
Азія
Африка
Америка
Австралія і Океанія

3735,9

96,80

91469,7

71,59

1048,7
21,8
2664,6
0,6
0,3

27,16
0,56
69,01
0,06
0,01

88050,5
3416,1
3,0
-

68,91
2,67
0,01
-

Експорт продукції із країн СНД склав 3,20%, найбільше – 69,01% експортовано в країни Африки. Частка експортерів-країн Європи становила
27,16%.
Основна частка імпорту даної паперової продукції – 68,91% - це країни
Європи і лише 2,67 – Країни Азії.
Основними країнами-імпортерами були Фінляндія (43212,6 тис. дол.
США), Словаччина (17981,1) та Німеччина (16055,0 тис. дол. США).
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Вітчизняний ринок картонно-паперової продукції сьогодні оцінюється на
рівні 1,5 млн. т споживання різних видів картону, паперу та виробів з них, при
цьому вказана потреба ринку забезпечується українською продукцією в обсязі
понад 0,5 млн. т та продукцією іноземного походження - 1,00 млн. т на рік
загальною вартістю біля 1,7 млрд. дол. США. При цьому слід відзначити, що
вітчизняні картонно-паперові підприємства щорічно експортують майже 50%
продукції, що виробляється, на суму 1,0 млрд. дол. США
Відповідно до Концепції Загальнодержавної цільової програми розвитку
целюлозно-паперової промисловості України та вітчизняного ринку картоннопаперової продукції на період до 2020 року обсяг виробництва даної продукції
зросте до рівня 2,0-2,2 млн. т порівняно із 2008 роком – у 2,0 рази [5].
Підсумовуючи вищезазначене, можна виокремити основні проблемні
питання розвитку целюлозно-паперової галузі в цілому і ринку картоннопаперової продукції зокрема. Насамперед необхідно виокремити проблему
сировинного забезпечення виробництва паперу для друку, вирішення якої
полягає в створенні в Україні потужностей з випуску целюлози хвойних та
листяних порід, деревної маси та забезпечення розвитку ринку вторинної
сировини, тобто макулатури. На сьогодні целюлозу високого виходу
(напівцелюлозу) виключно для власних потреб виготовляє лише Жидачівський
ЦПК, а деревну масу (також для власних потреб) - ТОВ «Луцька картоннопаперова фабрика».
Основним

напрямом

розвитку

вітчизняних

підприємств

ЦПП

у

найближчій перспективі залишається здійснення реконструкції і модернізації
діючих машин, що виготовляють папір і картон, удосконалення існуючих
технологічних схем виробництва картонно-паперової продукції, впровадження
нових, більш ефективних хімікатів і технологічних добавок з метою
підвищення якості готової продукції.
Треба також очікувати прискореного розвитку технологій, пов'язаних із
використанням природних місцевих ресурсів, зокрема з переробкою соломи
злакових культур, вільний ресурс якої в Україні достатній.
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Український ринок картонно-паперової продукції має бути привабливим
для інвесторів. Найбільш ефективними напрямами інвестування, на думку
фахівців, може бути розвиток виробництва такої продукції:
- волокнистих напівфабрикатів для виробництва картонно-паперової
продукції на основі використання однорічних рослин (соломи, злакових,
конопель, льону, ріпаку тощо);
- паперу для друку, в тому числі офісного для розмножувальної техніки;
- мішкового паперу тощо.
Через певні обставини потреба вітчизняного ринку у різноманітних видах
паперу для друку задовольняється переважно за рахунок продукції імпортного
походження. Нестабільність української національної грошової одиниці щодо
іноземних валют негативно позначається на вартості газетного та офсетного
видів паперу, який імпортується для забезпечення потреб друкованих засобів
масової інформації.
Головною метою розвитку ЦПП України є:
- зменшення залежності від імпорту та задоволення потреб внутрішнього
ринку за рахунок продукції вітчизняного виробника;
- забезпечення споживання паперово-картонної продукції на рівні 60 кг в
рік на одну особу;
- розвиток експортного потенціалу ЦПП України;
- підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції.
Компанія «Роyry» (Фінляндія) в «Програмі розвитку целюлозно-паперової
промисловості України та вітчизняного ринку картонно-паперової продукції на
період до 2020 року» сформулювала для подальшого розвитку галузі декілька
перспективних пропозицій стосовно інвестування:
1. Організація

виробництва

товарної

вибіленої

хвойної

сульфатної

целюлози на основі соснової сировини потужністю 350 тис. т/рік. Орієнтовний
обсяг капіталовкладень - 500 млн. €. Термін окупності - 7-8 років. На базі цього
виробництва доцільною є організація виробництва чистоцелюлозних видів
паперової продукції.
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2. Організація виробництва паперу для друку і письма з облагородженої
макулатури потужністю 150 тис. т/рік. Капіталовкладення - 200 млн. €. Термін
окупності - 6 років.
3. Організація виробництва ТММ з соломи потужністю 200 тис. т/рік, на
базі якого можна організувати виробництво крейдованого картону.
4. Організація виробництва газетного паперу потужністю 200 тис. т/рік на
базі власного виробництва деревної маси. Капіталовкладення - 230 млн. €.
Термін окупності - 6 років [5].
Таким чином, целюлозно-паперова промисловість України має значний
потенціал розвитку і потребує негайних законодавчих, технологічних та
економічних змін. Реалізація вище наведених положень дозволить розширити
можливості сировинного забезпечення паперових підприємств в Україні,
сприяти зниженню собівартості готової продукції та зростанню обсягів
виробництва, що в підсумку підвищить рівень конкурентоспроможності
української продукції на зовнішніх ринках.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ
ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ
В статті представлено результати дослідження впливу чинників всіх етапів
виробництва та ознаки (біологічні, фізико-хімічні, споживчі), які визначають
придатність зерна пшениці для використання за призначенням.
Ключові слова: зерно, якість, вологість, колір, запах, смак.
Проблема підвищення безпечності та якості товарів - одна з головних задач
розвитку економіки нашої країни. В останні роки у всіх передових у технічному
відношенні

країнах

відзначається

зростаючий

інтерес

до

підвищення

безпечності та якості продукції.
Виробництво зерна має вирішальне значення для розвитку всіх галузей
сільського господарства, є сировиною для переробної промисловості, важливим
експортним товаром, який може забезпечити значні надходження валютних
коштів. Пшениця займає провідне місце в сільському господарстві.
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Висвітлення ролі фактору якості зерна та загалом системи управління його
якістю у діяльності сучасних вітчизняних сільськогосподарських підприємств
залишається недостатньо вивченим [5].
Метою даної статті є дослідження чинників впливу всіх етапів
виробництва на якість та ознаки (біологічні, фізико-хімічні, технологічні,
споживчі), які визначають придатність зерна пшениці для використання за
призначенням (на продовольчі потреби).
Різноманітність ґрунтово-кліматичних та агротехнічних умов вирощування
пшениці призводить до значних коливань якості товарного зерна [5]. Якість
зерна прийнято характеризувати комплексом показників, які за призначенням і
суттю можна розділити на три основні групи.
Перша включає технологічні показники, до яких належить вологість, колір,
запах, смак, засміченість (або ж чистота), зараженість, кількість дрібної фракції
зерна. Ці показники свідчать про загальний стан зернової маси, на їх основі
виконують збирання і післязбиральну обробку зерна.
Друга

група

включає

показники,

що

характеризують

мукомельні

властивості зерна: склоподібність, натуру, масу 1000 зерен, питому масу,
здатність вирівнюватись, зольність, здатність розмелюватись, типовий склад. Ці
показники істотно впливають на якість і вихід борошна, а також на енергетику
помелу.
Третя група включає показники хлібопекарських властивостей зерна: вміст
і якість клейковини, автолітичну активність зерна, дисперсний склад борошна
(розмір часток), здатність до утворення газів і фізичні властивості тіста,
показники пробної випічки хліба.
Із переліченої кількості показників до нормативних, тобто тих, що
запроваджено

державним

стандартом,

належать

такі:

запах

і

колір,

склоподібність, натура, вологість, домішки (зернові і смітні), ступінь
ушкодження шкідниками та ураження хворобами, масова частка білка та сирої
клейковини, її якість, автолітична активність [2]. На підставі показників якості
визначають клас зерна пшениці м’якої і твердої у процесі її заготівлі та
переробки.
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Аналіз

органолептичних

показників

проводиться

для

перевірки

відповідності якості продукції та сировини вимогам, установленим технічною
документацією, рецептурами і технологічним режимом виробництва [3].
Відхилення цих ознак від норми свідчить про несприятливі процеси, яким
піддавалось зерно під час вирощування, первинної обробки і зберіганні, тобто
про погіршення його якості [4].
У процесі визначення якості зерна пшениці серед інших показників одне з
найперших місць надається склоподібності. Цей показник включено в групу
показників, що оцінюють продовольче зерно, яке використовують на внутрішні
потреби й експорт. Адже із склоподібністю пов’язують особливості хімічного
складу, фізико-хімічні й технологічні властивості зерна.
ендосперму

Консистенція

зернівки

буває

склоподібною,

частково

склоподібною та борошнистою. Склоподібні зернівки при просвічуванні
здаються прозорими, а на розрізі – схожими на скло або на ріг, борошнисті не
просвічуються і на розрізі нагадують поверхню шматка крейди. Це зумовлено
тим, що ендосперм склоподібної консистенції становить монолітну систему
крохмаль-білок,

у

борошнистих

зернівках

крохмальні

зерна

є

слабо

пов’язаними з білком.
Склоподібність має велике значення для оцінки борошномельних і
хлібопекарських властивостей зерна. Склоподібне зерно забезпечує вироблення
борошна вищої якості; порівняно з борошнистим йому притаманні кращі
хлібопекарські властивості, оскільки воно містить більшу кількість білкових
речовин і клейковини.
Важливою складовою частиною зерна пшениці є білок, який являє собою
високомолекулярну органічну сполуку, що складається з амінокислот, до яких
входить вуглець, азот, кисень, водень, сірка і фосфор. Відмітимо, що харчову
цінність зерна визначає не лише вміст білка, але і якість й наявність у ньому
незамінних амінокислот, зокрема лізину, триптофану метіоніну та ін.
Відсутність або нестача цих амінокислот у харчових продуктах викликає
порушення нормальної діяльності організму людини.
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Серед багатьох показників, що характеризують хлібопекарські якості
пшениці, провідне місце належить клейковині. Високий вміст її
поліпшує

харчову

цінність

хліба,

а

й

основною

умовою

не лише
високих

хлібопекарських якостей борошна, бо значною мірою зумовлює об’ємний вихід
хліба, пористість і зовнішній вигляд. Залежно від сорту пшениці й умов її
вирощування якість клейковини в зерні може бути різною.
Варто дещо сказати про силу борошна і хлібопекарські якості. Усі сорти
м’якої пшениці відповідно до їх хлібопекарських якостей поділяються на
сильні, середні й слабкі. До сильних пшениць належать сорти-поліпшувачі,
характерною особливістю яких є здатність за відповідного технічного процесу
утворювати хліб не тільки з високим об’ємом, гарної форми й поруватості, а й у
суміші з борошном низької хлібопекарської якості поліпшувати якість
останнього. На завершення можна сказати, що якість зерна пшениці необхідно
оцінювати в комплексі з усіма показниками, звертаючи увагу на масу 1000
зерен, його склоподібність, вміст білка й клейковини, їхню якість, силу
борошна та хлібопекарські якості [1].
Свіжість зерна характеризується його кольором, блиском, запахом, смаком
та вологістю.
Органолептичне визначення свіжості є обов’язковим при оцінці кожної
партії зерна. Досвідчений спеціаліст за вище перерахованими показниками
отримує уяву про доброякісність зерна, природу змін, які в ньому пройшли і
вплив цих змін на збереженість і якість майбутньої продукції.
Методи визначення свіжості зерна визначені в Державному стандарті [2].
Колір і блиск. Зерно кожного виду і сорту має свій властивий йому колір,
який є стійкою ботанічною ознакою.
Зміни кольору і блиску зерна – перша ознака можливого зниження якості
внаслідок несприятливих умов при дозріванні і збиранні зерна, порушенні
технологічних прийомів первинної обробки і зберігання зерна.
На колір зерна можуть впливати кліматичні умови як то ґрунтова чи
повітряна посуха, пошкодження шкідниками, порушення теплових режимів
430

сушіння, самозігрівання. Зберігання зерна з підвищеною вологою призводить
до зміни його кольору в результаті активних мікробіологічних процесів.
Як правило, зерна із зміненим кольором відрізняються від нормальних
хімічним складом і структурою оболонок, харчова і технологічна якість їх
погіршуються, тому такі зерна, як правило, відносять до зернової, а в деяких
випадках до сміттєвої домішок.
Наприклад, плісняві, обгорівши, піджарені з повністю пошкодженим
ядром зерна відносять до сміттєвої домішки.
Запах. Зерну кожної культури властивий свій запах. Слабкий (хлібний)
ледь відчутний запах властивий зерну злаків, специфічний більш відчутний зерну ефіроолійних культур.
Невластиві зерну запахи поділяють на дві групи: сорбційні і запахи
розкладу.
Поява сорбційних запахів зумовлена капілярно-пористою структурою
зернівки, яка забезпечує можливість проникнення пари і газів в плодову і
насіннєву оболонки зерна, а інколи і в ендосперм.
Зерно набуває сорбційних запахів при збиранні врожаю з полів, які
засмічені полином, часником, коріандром і іншими рослинами, які містять
ефірні олії. В зернову масу можуть попадати також спори і мішечки твердої
сажки, яким властивий запах оселедцевого розсолу. Крім того, при порушенні
правил перевезення, режимів первинної обробки, сушіння і збереження зерно
може сорбувати запах нафтопродуктів, диму. Оскільки продукти переробки
зерна – борошно, крупа і хліб – не повинні мати сторонніх запахів, то наявність
їх в зерні розцінюється як фактор, що погіршує їх якість.
Хлібоприймальні підприємства приймають зерно за спеціальним дозволом
з деякими сорбційними запахами, які можуть видалятися при переробці зерна.
Не приймається зерно із запахами нафтопродуктів.
Запахи розкладу виникають при активних фізіологічних і мікробіологічних
процесах, які виникають при збереженні зерна з підвищеною вологістю. Зерно
із запахами розкладу рахується дефектним. Найбільш розповсюдженими
запахами розкладу є: комірний, солодовий, затхлий, гнилісний.
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Комірний запах виникає в зерновій масі при довготривалому зберіганні без
переміщення. В основі його суті і лежить нагромадження продуктів
анаеробного дихання зерна.
Солодовий запах – приємний і гостро ароматний – утворюється в зерні на
початкових стадіях проростання. Його поява супроводжується збільшенням
вмісту цукрів. За деякими даними солодовий запах утворюється і в результаті
розвитку на зерні різних видів дріжджів.
Затхлий запах – стійкий і неприємний, з’являється в зерновій масі
внаслідок активного розвитку пліснявих грибів при збереженні зерна з
підвищеною вологістю. Продукти життєдіяльності грибів і розклад азотистих
речовин зерна, які викликають затхлий запах, дуже стійкі і зберігаються в
борошні і печеному хлібі.
Гнилісний запах спостерігається при інтенсивному розвитку шкідників
зернових запасів (головним чином кліщів), накопичення їх екскрементів і
трупів.
Смак. У нормального зерна смак виражений слабо, найчастіше він буває
прісним, а в ефіроолійних культур – пряним. Відхилення від нормального
смаку (солодкий, гіркий, кислий) можна легко визначити органолептично.
Солодкий смак виникає в зерні при проростанні і переходу (розчепленні)
крохмалю до цукру. Пророслі зерна відрізняються від нормальних також за
морфологічними ознаками. Вони мають розвинутий росток і корінь.
Солодкий смак спостерігається також в недозрілому зерні. Такі зерна
відносять до зернової домішки.
Гіркий смак найчастіше виникає при попаданні в зернову масу частинок
рослин полину.
Кислий смак відчувається при розвитку на зерні пліснявих грибів, як
правило, він супроводжується появою затхлого запаху.
Найважливішим і надійним фактором регулювання життєдіяльності
зернової маси є її вологість. Волога в зерні є середовищем, в якому
відбуваються всі життєві процеси. Сухе зерно дихає досить повільно. Так,
інтенсивність дихання зерна пшениці, жита та інших злакових культур з
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вологістю 11-12% практично дорівнює нулю. З підвищенням вологості зерна в
межах сухого стану зернової маси інтенсивність дещо збільшується, однак
залишається низькою. Зерно середньої сухості дихає у 2-4 рази, вологе – в 4-8,
сире у 20-30 разів інтенсивніше, ніж сухе.
Перші порції вологи, що поглинаються сухим зерном, посилюють його
дихання незначною мірою. При досягненні зерном певного рівня вологості (для
більшості зернових культур близько 15%) інтенсивність дихання різко зростає.
Вологість зерна, починаючи з якої різко посилюються фізіологічні, біологічні і
мікробіологічні процеси, називається критичною.
Критичній вологості зерна відповідає такий її рівень, вище за який у ньому
з’являється вільна волога, різко посилюється інтенсивність дихання і виникає
загроза пошкодження мікроорганізмами.
Для

більшості

сільськогосподарських

культур

критична

вологість

відповідає рівноважній вологості зерна, яка встановлюється при 75% відносній
вологості повітря.
Отже, доброякісне зерно повинно мати певний запах, колір, характерні
смак і блиск, який за несприятливих умов зникає, і зерно стає матовим.
У зерні, в якому розпочався процес псування, розрізняють солодовий
запах, а при подальшому псуванні – пліснявий, затхлий і гнилісний.
Відхилення від норми цих показників свідчить про погіршення його якості
в процесі вирощування і особливо при зберіганні.
Таким чином, для підвищення якості зерна пшениці необхідно виконувати
наступні вимоги до його зберігання.
Нормальне, доброякісне зерно будь-якої культури має характерне для неї
природне забарвлення, блиск, запах і смак. Ці показники можуть змінюватися
при перевезенні, порушенні режимів сушіння і зберігання. Колір зерна зазвичай
з відтінком воскуватості, він змінюється, якщо зерно вологе, довго не сушиться
і самозігрівається. Зеленуватий відтінок має зерно недозріле і морозобійне.
Запах і смак здорового зерна прісний, але через пліснявіння, самозогрівання і
гниття, попадання в партію бур'янів (полини, головешки, дикого часнику) може
бути неприємним.
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Зерно, що самозігрілось, має солодовий запах і смак. Наявність кліщів
додає зерну медовий запах, а при їх розмноженні з'являється запах тухлих яєць.
Засміченість зерна – це наявність зернової і сміттєвої домішок. Зернова
домішка – недорозвинене, щупле, морозобійне, проросле зерно, наявність
інших зернових культур. Сміттєва домішка – пил, пісок, галька (мінеральна) і
шматочки стебел, листя, луски, насіння культурних рослин, бур'янів
(органічна). Особливу фракцію складає шкідлива домішка: спориш, головешка,
насіння отрутних рослин.
За неналежних умов зберігання в зерні розвиваються комахи та кліщі.
Вони не тільки поїдають його, але і забруднюють екскрементами. Це жукишкідники, метелики, кліщі. Оптимальна температура для розвитку шкідників –
20-35°С. При температурі біля 0°С припиняється їх життєдіяльність. Для
життєдіяльності мікроорганізмів оптимальна вологість – більше 15% (у зерні) і
відносна вологість повітря при його зберіганні – 60-80%. Ступені зараженості
шкідниками: І – довгоносиків – до 5, кліщів – до 20 шт. на 1 кг зерна; II – 6–10
довгоносиків, до 20 кліщів; III – більш 10 довгоносиків і кліщів.
З вище наведеного випливає, що якість зерна пшениці є інтегрованими
споживними властивостями, які формуються за встановленими стандартами на
етапах підготовки до виробництва, технології виробництва, зберігання,
транспортування і реалізації, здатних задовольнити суспільну потребу, через
механізм цін у конкретних умовах споживання. Якість продукції об’єктивно
залежить від рівня розвитку продуктивних сил в агропромисловому комплексі.
Якщо він недостатній і суспільне виробництво забезпечує в кількісному
відношенні обмежене задоволення потреб, то питання поліпшення якості
залишається на другому плані і до неї висуваються мінімальні вимоги.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК СОКІВ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті охарактеризовано ринок соків в Україні, описано різні види сокової
продукції, залежно від виду обробки плодів та складу сокової продукції, а
також описані види соків, які реалізуються на ринку. Проаналізована
структура ринку соків в Україні. Досліджені чинники, що впливають на
придбання соку.
Ключові слова: сік, сокова продукція, нектар, напій, ринок соку, торговельна
марка.
Організм людини може існувати відносно тривалий період без їжі, проте
без води вона може жити не більше десяти днів. Добова потреба дорослої
людини у воді складає 2-3 л, згідно концепції збалансованого харчування,
сформульованої академіком О.О. Покровським. Даний обсяг води покривається
як за рахунок різних напоїв, так і за рахунок продуктів харчування, які також
містять воду.
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З метою задоволення потреби організму у воді й угамування відчуття
спраги соки й напої повинні здійснювати певний фізіологічний вплив на
організм, який залежить від їх освіжаючої та стимулюючої дії, енергетичної
цінності, гармонійного смаку та й інших властивостей. Фруктові й овочеві соки,
що містять у своєму складі смакові та поживні речовини, у повному обсязі
відповідають цим вимогам [1].
Теоретичні та практичні аспекти дослідження ринку соків в Україні
знайшли своє відображення у роботах таких науковців, як Н.А. Власенко, В.І.
Мандрики, В.І. Суботи [2].
Основною метою статті є дослідження ринку соків в Україні, зокрема
аналіз споживання соків на даному ринку, а також тенденцій розвитку
діяльності фірм-виробників.
Український ринок соків в останні роки динамічно розвивається. Частка
виробництва поступово зростає, збільшуються і обсяги експорту [3].
Український ринок соків за останній час значно змінився – підвищилась
якість, розширився асортимент продукції, покращилась упаковка. І хоча сік не
відноситься до товарів першої необхідності, експерти запевняють, що категорія
соків сьогодні має найбільш високу динаміку росту на ринку безалкогольних
напоїв.
Україна за своїми кліматичними та ґрунтово-геологічними умовами має
унікальні можливості для вирощування і виробництва плодово-овочевої
продукції та виготовлення фруктових і овочевих соків, соковмісних напоїв у
широкому асортименті.
Однією з найбільш актуальних проблем галузі є дефіцит вітчизняної
сировини

для

виробничих

потреб.

Компанії

змушені

шукати

нових

постачальників сировини (сокових концентратів) по всьому світу, питома вага
якого в структурі виробництва українських соків складає біля 80%, що
призводить до великої залежності від імпорту. Дефіцит вітчизняної сировини
пов'язаний

з

відсутністю

спеціальних

державних

програм

підтримки

українських товаровиробників, складною процедурою надання та високою
вартістю кредитів на розвиток сільськогосподарських підприємств.
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До того ж, дуже важливо в умовах ринкової конкуренції впроваджувати
передові технології обробітку землі, орієнтуватися на вирощування сучасних
сортів овочевих і фруктових культур.
За даними Держкомстату, виробництво соків з цих причин скоротилось.
Якщо у 2012 році було виготовлено 452 тис. т, у 2013 році відбулось
збільшення виробництва до 463 тис. т, то у 2014 році виробники сокової
продукції досягли 440 тис. т. (рис. 1).
Сьогодні вважається, що потенціал українського ринку не освоєний і
наполовину, а то й на чверть. І загальний обсяг ринку у мільярд гривень (за
приблизними підрахунками) є достатнім стимулом, щоб інвестувати кошти у
соковиготовляючу індустрію [5].
тис. т
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Рис. 1. Виробництво фруктових та овочевих соків в Україні, тис. т [4]
В Україні налічується понад 400 підприємств-виробників, з них – близько
30 великих. Обсяг виробництва складає більше 225 млн. л. Сьогодні ринок
контролюють 5-8 компаній-лідерів (табл. 1).
Таблиця 1
Компанії-лідери ринку соку в Україні у 2014 році [3]
Місце
1
2
3
4
5
6
7
8

Компанія
ТОВ «Сандора»
СП «Витмарк-Україна»
ПАТ «Одеський завод
дитячого харчування»
ВАТ «Вінніфрут»
ДП «Напої»
ПАТ «Вімм-Білль-Дан»
ТОВ «Мст-Регіон»
ЗАТ «Майбел»

Торгові марки
Sandora Gold, Sandora Classic, «Новий дарунок», «Садочок»
Jaffa, Jaffa Gold, Jaffa Grand, Sokko, «Наш сік», «Родинне»
«Сік натуральний»
«Вінні», «Вінні Gold», Jaffa Cold
«Смак», «Фрутіко»
J7, Rio Grande, «Улюблений сад», «Чудо ягода»
«Мрія», «Морс «Лісова ягода»
«Джусик», «Джус»

Структуру ринку соків в Україні представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Структура ринку соків в Україні у 2014 році [5, 6]
Найбільші частки ринку належать таким лідерам, як Компанія «PepsiCo»
(46%) з торговими марками Sandora, Сандора Ексклюзив, Сандора Сік до
сніданку, Сандора Овочевий коктейль, Миколаївський соковий завод, Бонус,
Садочок, Сандорик; СП «Витмарк-Україна» (26%) - Jaffa, Наш сік, Соковита,
Чудо-Чадо, Aquarte; компанія Кока-Кола (7%) і Galicia (16%), яким належать
95% всього ринку соків в Україні. Дрібніші компанії займають всього 5%.
Кількість соків забезпечується як власним виробництвом окремих країн,
так й імпортом їх з інших країн. Особливо у великих кількостях імпортуються
соки, на основі яких готують різні купажовані соки й напої.
Останнім часом одержало розвиток виробництво напоїв на основі
натуральних фруктових та овочевих соків, у тому числі газованих, у яких
частка фруктової частини коливається від 35 до 50%. Ці напої містять
біологічно

активні

й

поживні

речовини

натуральних

соків

і

за

органолептичними властивостями і харчовою цінністю перевищують звичайні
безалкогольні напої, у яких частка фруктової частини не перевищує 15%, а інші
85% припадає на воду, синтетичні ароматизатори й барвники [6].
На сьогодні найбільші обсяги виробництва соків у таких країнах, як США,
Італія, Німеччина, Франція й Швейцарія. Значно менший рівень споживання
соків і незначне зростання характерне для Франції й Італії.
Українці щороку в середньому випивають близько 11 л соку за даними
самих виробників, а за даними Держкомстату – 10,2 л. В той же час як житель
Європи випиває соку в три рази більше, а американець – у п’ять разів більше
(рис. 3).
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Рис. 3. Споживання соків в Україні на одну особу, л [4]
Отже, для вітчизняних виробників соків і сокових напоїв існує значний
потенціал, використання якого обмежується такими чинниками, як низький
рівень купівельної спроможності українських споживачів та зростання рівня
конкурентної боротьби на цьому сегменті товарного ринку. Ситуація
ускладнюється й наслідками глобальної фінансової кризи. Сукупність
зазначених та інших обставин визначає наукову та практичну актуальність
питань стратегічного економічного розвитку підприємств галузі і, зокрема, його
фінансового забезпечення.
Для того, щоб збільшити кількість споживачів, виробники соків постійно
розширюють асортимент сокової продукції, куди входить не лише сік. Сюди
відносяться нектари, морси та соковмісні напої. Всі ці напої різняться складом і
смаковими якостями:
- сік – це напій, який отримують шляхом віджимання свіжих, стиглих і
незіпсованих плодів (фруктів та овочів). Соки не містять хімічних консервантів,
барвників, ароматизаторів і підсолоджувачів;
- нектар – це напій, виготовлений з концентрованого соку (пюре) та питної
води. При цьому частка концентрованого соку (пюре) повинна становити не
менше 20-50% від усього об’єму, залежно від виду фруктів або овочів. У нектар
заборонено додавати хімічні консерванти, ароматизатори та підсолоджувачі. Як
правило, нектари виготовляють з тих видів фруктів, ягід або овочів,
концентрований сік яких є занадто густим і має дуже концентрований смак;
- соковмісний напій – це напій, з часткою соку (пюре) не менше 10%, що
виготовляють шляхом змішування соку (соків) і/або пюре, концентрованого
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соку (пюре) та питної води. Варто зазначити, що для виробництва соковмісних
напоїв використовують найбільшу кількість різних видів як традиційних, так і
екзотичних плодів;
- морс – це напій, що виготовляють із суміші соку ягід (ягідного пюре),
питної води, цукру (або меду) за умови, що мінімальна частка концентрованого
соку становить не менше 15% від загального обсягу. Замість води в морс
можуть додавати водний екстракт, отриманий у процесі віджимання ягід [7].
Для того, щоб збільшити споживання, виробники соків постійно
оновлюють асортимент продукції, створюючи нові мікси. На українському
ринку дуже широкий асортимент соків і нектарів. За даними компанії
MEMBER відомо, що українці найбільше полюбляють соки 62,8%, 33,5%
українців віддають перевагу нектарам та 3,7% українців споживають соковмісні
напої.
Галузь виробництва соків географічно по Україні розташована за
принципом:
- виробництво натуральних та концентрованих соків;
- виробництво соків з концентратів та виробництво нектарів.
Відповідно

до

кількості

потенційних

споживачів

і

сировинних

можливостей основна маса виробництва зосереджена в Центрі та на Півдні
України.
Виробники є не надто прив’язані до місцевих сировинних джерел, що
зумовлено переважним використанням у якості сировини згущених соків.
Виробництво соків прямого віджиму на основі місцевої сировини переважає у
скляній тарі місткістю 1, 2, 3 літри, проте деякі виробники соків вже мають у
своєму асортименті соки прямого віджиму в картонній упаковці та скляних
пляшках.
На географічній «соковій» карті України (рис. 4) чітко видно регіони
концентрації виробничих потужностей. Самі великі індустріальні регіони
виробництва соків розміщені в Миколаївській, Одеській і Дніпропетровський
областях.
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Рис. 4. Структура концентрації виробництва соку в Україні за областями
Як показує рис. 4, ближче до півдня країни дислокуються вітчизняні сокові
гіганти – ТОВ «Сандора» (Миколаївська обл.), СП «Витмарк-Україна» (Одеська
обл.) та ПАТ «Ерлан» (Дніпропетровська обл.). Локальні осередки виробництва
соків розміщені в центрі та на заході України. В центрі помітний розвиток
сокозаводів Житомирської і Вінницької областей. Захід представлений
регіональними виробниками - закарпатські, хмельницькі, чернівецькі, львівські
підприємства.
Смакові переваги українського споживача, що споживає сік вдома,
досліджувала маркетингова компанія Gf-USM, а результати вийшли такі.
Лідирує сік апельсину, що п’ють 50,41% українських любителів соків. На
другому місці – традиційний для України яблучний сік з показником 37,31%.
Третє місце також із традиційним соком – томатним 31,1%. На четвертому
місці персиковий (30,0%), а замикає п’ятірку лідерів - виноградний (26,2%).
Далі в рейтингу смакових переваг за версією Gf-USM соки: мультивітамінний
(22,0%), ананасовий (21,8%), абрикосовий (19,2%), змішаний із двох чи трьох
плодових культур (мікс) (18,1%), грейпфрутовий (9,8%), лимонний (9,3%),
порічковий (8,4%), сливовий (8,0%), малиновий (7,7%), грушевий (7,4%),
банановий (7,0%), вишневий (6,5%), березовий (5,5%), морквяний (4,3%),
гарбузовий (1,4%) [6].
За оцінками операторів сокового ринку, перша п’ятірка смаків забезпечує
майже дві треті обсягу продажу. Апельсиновий сік названо операторами
незмінним лідером у рейтингу смакових переваг. Друге і третє місця яблуко і
томат розділяють зі змінним успіхом, оскільки влітку самий популярний
яблучний, взимку - томатний. Останнім часом зростає популярність мультивітамінного соку. Зокрема, за даними компанії «Тетра-Пак Україна», мульти441

вітамін за обсягами виробництва (виробництва в упакуванні «Тетра-Пак», але
не споживання) в Україні може поступатися тільки томату, яблуку й апельсину.
Здобувають популярність також персиковий, ананасовий і абрикосовий.
Виробництво цитрусових соків залежить від сезонності. Найбільшим за
обсягом виробництва є Одеський консервний завод. Частка його виробництва –
18%. Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» склав 14% загального
об’єму. 10% припадає на Саратський завод продтоварів, 9% – на Рахнянськолісовий консервний завод (рис. 5).

Рис. 5. Частка вітчизняних виробників цитрусових соків на ринку [3]
Через все більшу зацікавленість споживача й нарощування обсягів
виробництва доступних за ціною сокових продуктів український ринок СНН
(соки, напої, нектари) щорічно збільшує свою місткість на 20-27% (дані
Держкомстату України). Для порівняння – той же показник у ринків
безалкогольних напоїв і мінеральних вод становить 10-15% у рік. Корисність
соку залишається одним з важливих параметрів його придбання. Однак, не
тільки корисність соку спонукає споживачів до купівлі. По-перше, споживачі як
важливі причини при покупці соку називають його смакові якості, а так само
прийнятну ціну. І це є заслуга активної маркетингової політики компанійвиробників на внутрішньому ринку.
За оцінками фахівців, із установлених в Україні потужностей із
виробництва й розливу в пакет соків тільки лінії Tetra Laval мають сумарну
потужність більше 500 млн. л у рік. Якщо ж додати ще й пакетні лінії
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Combiblock і ПЕТівські KHS, а також нові лінії під «скло», то всього вийде не
менш 800 млн. л у рік. За висновками більшості аналітиків потенціал місцевих
виробників соку на сьогодні вироблений не більше, ніж наполовину.
Як відомо, соки й нектари за своїми смаковими категоріями діляться на
моносоки (смак одного фрукта або овочу) і купажовані (суміш декількох
смаків). Виготовлення купажованих соків обходиться виробникові дещо
дешевше, ніж екзотичні моносоки – за основу береться сік з недорогої сировини
(наприклад, яблучний, грушевий) і змішується з більш дорогими фруктами.
У всіх регіонах України, як свідчать експерти, основна частка продажу
доводиться на 100% натуральні моносоки й нектари. Втім, SWOT-аналіз і
моніторинг ринку свідчать про те, що в містах з населенням більше, ніж
мільйон осіб спостерігається зростаючий інтерес населення до овочевих соків,
екзотики й міксів, що поєднують, на перший погляд, несумісні смаки,
наприклад, морквяно-березовий.
Зміна сезонів майже не відбивається на купівельних перевагах – тільки на
обсягах продажу. Піком продажу є період з березня по червень – до появи
свіжих фруктів. Персик і абрикос можуть бути виділені як виключення, тому
що сік із цих фруктів затребуваний аж до появи свіжих персиків і абрикосів, до
серпня.
Експерти вважають однією з головних тенденцій розвитку вітчизняного
сокового ринку стрімке зростання місткості низького цінового сегменту. За
даними дослідницької компанії MEMRB Retail Audit analysis, частка низького
цінового сегменту зросла з 18,8 до 31,8% і продовжує збільшуватися.
На думку експертів, на даному сегменті не відбився навіть традиційний
для галузі літній спад продажу.
Природно, така тенденція не могла не залучати виробників. І, якщо раніше
заклик «платити тільки за якість» використовував Одеський завод дитячого
харчування, що випустив так званий «білий пакет», то сьогодні такі ж недорогі
«пакети» пропонують ще декілька виробників, зокрема «Галичина», «Вінні»,
«Витмарк-Україна» (Jaffa, «Наш сік» та ін.).
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Зростаюча місткість ринку підштовхнула виробників до спроб розширити
сфери впливу. Так, лідери йдуть по шляху продукування брендів, що дозволяє
їм захопити нові цінові сегменти.
Основними місцями продажу соків у містах є стаціонарна (магазини,
супермаркети) та напівстаціонарна торговельна мережа (палатки, кіоски та
павільйони). Найбільш потужними реалізаторами соків у містах є мережі
великих супермаркетів «Велика кишеня», «Фуршет», «МЕТРО», «Сільпо»,
«Екомаркет» тощо. На сьогоднішній час відбувається жорстка конкуренція «за
місця на полиці» у вищезгаданих супермаркетах. Продаж соків і напоїв через
автомати непопулярні в Україні. Цей сегмент більше розвинутий для гарячих
напоїв.
Згідно з даними, найвпливовішим фактором при виборі споживачами соку
виявилися смакові якості товару. Факторами середньої значимості були ціна,
торговельна марка товару й поради оточуючих; найменш значимими факторами
стали упакування товару, товари-новинки, а також акційні товари.
Ареал експорту соків українського розливу досить широкий: країни СНД,
Балтії, Ізраїль і навіть досить далеке зарубіжжя. Частка експорту готових соків
становить біля 15-20% внутрішнього виробництва, хоча у окремих компаній
(наприклад, ТОВ «Гопак», ТМ «Дарунки ланів») частка експортних операцій у
загальному обороті досягає 1/3.
Однак основним товаром експорту, як і раніше, залишаються концентрати
з місцевої сировини: яблук, вишень і т.д. Їх із задоволенням використовують
промисловці ближнього й далекого зарубіжжя. Отже, попит на продукцію росте
щорічно. Тим більш, що в Україні є певні перспективи зростання виробництва.
Є й достатньо сировини для виробництва соків у великих обсягах.
Іноземна конкуренція виробництву соків в Україні практично створюється
трьома країнами – Росією, Білоруссю, Молдовою. Основа іноземної конкуренції
– це перенесення виробництва на територію України на викуплених
підприємствах з концентрованих соків, які виготовляють міжнародні сокові
корпорації в країнах походження фруктів та перепродають з великим
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прибутком в країни, які відновлюють концентрати на виробництвах, що
контролюються міжнародними соковими корпораціями.
Загальна частка прямого імпорту соків в Україну не перевищує 10% від
обсягу загального споживання та складається з:
- гранатового соку;
- айвового соку;
- соку екзотичних фруктів (папайя, кокосовий та ін.).
Таким

чином,

основні

тенденції

розвитку

виробництва

соку

на

українському ринку розглянуто. Оскільки власної сировини для виготовлення
усієї асортиментної лінійки соків недостатньо, фірми-виробники змушені
закуповувати її за кордоном.
Враховуючи складну політичну та економічну ситуацію в державі, а також
значне зростання курсу долара, важко спрогнозувати ситуацію, яка складеться
на ринку соків, обсяги збуту продукції, оскільки цінова політика фірм буде
однозначно коректуватись. Хоча завдяки широкому асортименту сокової
продукції, представленої на ринку, виробники зможуть задовольнити потребу
споживачів у різному ціновому діапазоні та різному якісному складі соків.
Фірмам-виробникам потрібно постійно проводити дослідження динаміки
попиту споживачів, що дасть змогу задовольнити різні сегменти ринку і
втримувати лідируючі позиції на ринку соків України.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ
ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ
В статті наведені теоретичні засади оцінки якості трикотажних виробів та
досліджена якість окремих видів трикотажного одягу, що реалізується
Козятинським міським споживчим товариством.
Ключові слова: якість, трикотажні вироби, технічна документація, дефект,
сорт.
Якість трикотажних товарів передбачає задоволення соціальних потреб
суспільства і характеризує доцільність виробництва. Вона являє собою
властивості

трикотажної

продукції,

які

обумовлюють

її

придатність

задовольняти певні потреби суспільства у відповідності з призначенням. Товар
може володіти споживними властивостями, але не мати високої якості, якщо не
відповідає вимогам технічної документації.
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Якість трикотажних товарів залежить від відповідності функціональним,
естетичним, ергономічним та іншим вимогам, які задовольняють певні потреби
людини. Тому вимоги до якості продукції постійно зростають, що, в свою
чергу, пов'язано із зростанням конкурентоспроможності товарів на ринку. В
умовах насиченого ринку якість вітчизняних трикотажних товарів спортивного
призначення

поступово

усвідомлювати,

що

поліпшується,
якість

-

оскільки

один

з

виробники

найважливіших

починають
критеріїв

конкурентоспроможності товарів. В даний час визначення якості виробів, яка
відповідає вимогам споживачів, є важливим завданням.
Принцип пріоритетності поліпшення якості виробів легкої промисловості
як основної складової конкурентоспроможності товарів пройшов апробацію
світовим досвідом. Так, проблемами якості трикотажних виробів, еволюцією
моди на трикотажні товари займались таки зарубіжні і вітчизняні вчені, як
Гусейнова Т.С., Меншикова В.К., Дзахмішева, Миколаєва М.А., Лукащук В.І.,
Пилипчук В.П., Логвінова С.А., Веблен Г., Блумер Г., Кінг С.М. та інші.
Разом з тим, питання дослідження якості трикотажного одягу вітчизняних
виробників потребують подальшого вивчення.
Оцінка якості товарів полягає у визначенні їх властивостей, а також
відповідності товару маркувальним позначенням; обов'язковим вимогам якості,
встановленим у технічній документації; умовам зберігання і транспортування.
Нормативною базою при оцінці трикотажних виробів можуть слугувати
наступні документи: ГОСТ 1115-81 [1] «Изделия трикотажные верхние.
Определение сортности», ГОСТ 9173-86 «Изделия трикотажные. Правила
приемки» [3].
На вироби встановлюють два сорти: 1-й і 2-й.
Сорт виробу визначають залежно від наявності дефектів зовнішнього
вигляду полотна та виробничо-швейних дефектів.
Вироби переглядають на столі з лицьового боку в розправленому вигляді
без натягу. У виробах 1-го сорту допускається не більше трьох різних дефектів
зовнішнього вигляду полотна і не більше чотирьох дефектів виробничо447

швейних. У виробах 2-го сорту допускається не більше трьох різних дефектів
зовнішнього вигляду полотна і не більше п'яти виробничо-швейних дефектів.
При наявності у виробах дефектів 1 та 2-го сортів виріб відноситься до 2-го
сорту, при цьому в цілому у виробі 2-го сорту має бути не більше восьми
дефектів.
Сортність комплектних виробів встановлюють за виробом комплекту
нижчого сорту.
Розміри дефектів визначають за найбільшим виміром. Вимірювання
дефектів здійснюють лінійкою або рулеткою з ціною поділки 1 мм.
При визначенні сортності всі частини і деталі виробів поділяють на
відкриті і закриті.
За ГОСТом 9173-86 «Изделия трикотажные. Правила приемки» [3]
трикотажні вироби приймають партіями. За партію приймають кількість
одиниць продукції одного найменування, одного артикулу, одного сорту,
оформлених супровідним документом. Допускається одним документом, який
направляється споживачу, оформляти кілька партій.
Вимоги до пошиття трикотажних білизняних виробів регламентовані
ГОСТом 10399-87 «Изделия трикотажные бельевые. Требования к шитью» [2].
Пошиття, види і методи обробки білизняних трикотажних виробів повинні
відповідати вимогам, встановленим технічною документацією. Шви повинні
бути з рівномірною частотою строчки, достатньої розтяжності, без дефектів
прорубки полотна і пропусків стібків. Шви повинні бути закріплені. Число
стібків в строчці залежить від виду шва і строчки, виду самого стібка, а також
полотна, яке застосовується при пошитті.
Ширину швів вшивного, накладного, настрочного і взагинку вимірюють
від зрізу або від краю (обметаного, необметаного, підігнутого, непідігнутого)
деталі, вироби до строчки включно, шва встик - між крайніми строчками голок.
Допускається не прокладати тасьму або бейку у виробах: з полотен першої
групи розтяжності; ажурних і філейних переплетень; з подвійною кокеткою або
плечовими планками.
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Ширина еластичної тасьми, що прокладається в підігнуті зрізи, повинна
бути не менше 0,6 см.
Вимоги до пошиття верхніх трикотажних виробів регламентовані ГОСТом
26115-84 «Изделия трикотажные верхние. Требования к шитью» [2].
Вимірювання ширини шва проводиться від зрізу або краю деталей, виробів до
строчки, включаючи її. Шви повинні бути з рівною строчкою, без пропусків
стібків і дефектів прорубки полотна. Кінці строчок закріплені, а кінці ниток не
повинні перевищувати 1,0 см.
Вимоги до обробки основних деталей:
- з'єднання плечових зрізів виконуються з прокладанням тасьми. При
цьому допускається не прокладати тасьму у вироби:
1) від 44 до 60-го розміру по обхвату грудей;
2) з подвійною кокеткою або плечовими поздовжніми планками;
3) з рукавами суцільнокроєними і реглан;
- з'єднання деталей виробів з полотен, що мають велику петельну
структуру, з синтетичних ниток і пряжі. При цьому допускається не
прокладати:
1) в борти виробів з полотен I групи розтяжності і II групи,
розтяжність яких вздовж борту не перевищує 40%;
2) у виробах від 44 до 60-го розміру. Внутрішні зрізи підбортів і
обміток повинні бути обметані або застрочені швом в підгинку з відкритими
або закритими зрізами. З полотен переплетень, що мало розпускаються,
допускається не обметувати внутрішні зрізи накладних кишень і в прихованих
місцях прорізних кишень;
- з'єднання втачних рукавів з виробами на тринитковій машині виконується
прокладанням тасьми у верхній частині оката рукавів. При цьому допускається
не прокладання тасьми у виробах:
1) від 44 до 60-го розмірів по обхвату грудей;
2) із зниженою лінією пройми;
3) з полотен I групи розтяжності.
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По горловині спинки повинна бути прокладена тасьма при з'єднанні
поперечних комірів. У комірі типу «стійка» або светра з'єднання по горловині
спинки виконується без прокладання тасьми.
Якість одягу визначається ступенем задоволення різноманітних вимог, що
пред'являються до неї споживачем. У процесі споживання одяг задовольняє
різні потреби людини як матеріальні, так і нематеріальні. Суть матеріальних
потреб, що задовольняються одягом, полягає у створенні умов для підтримки
нормальної

життєдіяльності

організму

людини.

Нематеріальні

потреби

обумовлені естетичними ідеалами і поглядами людини, сформованими в тому
соціальному середовищі, в якому вона мешкає.
Нами досліджувалась якість чоловічих спортивних трикотажних костюмів,
що реалізуються Козятинським міським споживчим товариством.
При

перевірці

якості

трикотажних

виробів

використовували

органолептичні та вимірювальні методи дослідження. Були перевірені:
зовнішній вигляд, наявність дефектів зовнішнього вигляду матеріалів,
виконання окремих вузлів і деталей. При перевірці якості трикотажних виробів
були використані столи, манекени, лінійки, рулетки, текстильні лупи.
Перевірка якості чоловічих спортивних костюмів проводилася в такій
послідовності: куртка і штани були перевірені спочатку з лицьового, потім з
виворітного боку. Куртка була розміщена на столі лицьовою стороною,
пілочкою догори, послідовно були оглянуті: комір, якість обробки, блискавка,
застібки, кишені, рукави, бокові шви, низ правого і лівого рукавів, низ куртки.
Потім куртку перевернули спинкою догори. Встановлено, що на спинці немає
заломів і перекосів, строчки рівні без пропусків та слабини. Шви міцні, рівні
без пропусків стібків, без прорубки. Плечовий шов виконаний з прокладанням
тасьми, зрізи деталей обметані. Штани, складені по згинах, передніми згинами
до себе, поясом вліво, послідовно були оглянуті: пояс, кишені, бічний шов лівої
половинки штанів. Потім штани перевернули поясом вправо і перевірили в тій
же послідовності праву половину виробу. Відвернувши праву половину штанів
вліво, перевірили якість обробки крокових швів і низу штанів. Всі парні деталі
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в спортивних костюмах розташовані симетрично по відношенню один до
одного, однакові за формою, довжиною і шириною.
Аналогічним чином, за якістю були перевірені інші види трикотажного
одягу. Перевірка за якістю була зроблена з урахуванням вибірки, визначення
приймального та бракувального числа.
Результати приймання за якістю трикотажного одягу представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Результати оцінки якості трикотажних виробів
Вид виробу,
артикул
Куртка спортивна,
артикул 362846-010
Штани спортивні,
артикул 365084-010
Штани спортивні,
артикул 320830-010
Куртка спортивна,
артикул 362371-010
Штани спортивні,
артикул 340844-010

13

Приймальне
число,
шт.
1

Бракувальне
число,
шт.
2

-

Виявлено
порушень
за якістю,
шт.
-

14

13

1

2

-

-

35

13

1

2

-

-

15

13

1

2

-

-

25

13

1

2

Наявність
затяжок

2

Кількість
виробів,
шт.

Обсяг
вибірки, шт.

17

Найменування
дефекту

Результати приймання п'яти партій виробів за якістю в Козятинському
міському споживчому товаристві показали, що тільки в одній партії (штани) у
двох виробах були виявлені затяжки у вигляді прямої лінії: на відстані 5,5 см у
одних штанах і 4 - у других.
Дані штани не відповідають встановленим вимогам. По закінченню
приймання 2 пари штанів були повернуті постачальнику з метою обміну. Інші
вироби трикотажного одягу відповідають встановленим вимогам.
Також нами проведена оцінка якості чотирьох партій білизняних
спортивних трикотажних виробів (табл. 2).
Перевірка

якості

білизняного

трикотажу

проводилася

в

такій

послідовності: вироби були перевірені спочатку з лицьового, потім з
виворітного боку. Фуфайка розміщена на столі лицьовим боком пілочкою
догори, послідовно були оглянуті: комір, якість обробки застібки, кишені,
рукави, бічні шви, низ рукавів і низ пілочки.
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Таблиця 2
Результати оцінки якості і приймання білизняних трикотажних
виробів
Види виробів,
артикул
Фуфайка укорочена,
артикул 362483-475
Фуфайка укорочена,
артикул 340795-491
Фуфайка укорочена,
артикули 363611-397
Фуфайка укорочена,
артикули 366741-016

Кількість
виробів,
шт.
19

Обсяг
вибірки, шт.
13

ПриймальБракуНаймене число,
вальне
нування
шт.
число, шт. дефектів
1
2
-

Кількість
дефектів,
шт.
-

13

13

1

2

-

-

19

13

1

2

-

-

13

13

1

2

-

-

Потім фуфайку перевернули спинкою верх, досліджували верхню і нижню
частину спинки і рукавів, також були оглянуті шви з виворітного боку (обробка
зрізу деталей), симетричність парних деталей визначена аналогічним способом.
Результати приймання п'яти партій білизняних трикотажних виробів за
якістю показали, що у чотирьох партіях виробів (фуфайки укорочені різних
артикулів) дефекти не були виявлені.
Всі парні деталі розташовані симетрично по відношенню одна до одної,
однакові за формою, довжиною і шириною. На спинці і пілочках немає
перекосів. Строчки рівні без пропусків, шви міцні, з'єднання деталей рівні.
Нами здійснена оцінка якості маркування трикотажних виробів.
Аналіз маркування трикотажного одягу був проведений на прикладі 5
зразків виробів: штани (2 найменування), шорти, светр і майка.
При аналізі маркування трикотажного одягу було встановлено, що на
споживчій упаковці виробів відсутні такі реквізити: дата виготовлення вказана
не повністю (відсутній місяць виготовлення). Інші обов'язкові маркувальні
реквізити на упаковці трикотажного одягу присутні.
Таким чином, маркування трикотажного одягу, що реалізується в
Козятинському міському споживчому товаристві, не в повній мірі відповідає
стандарту.
Отож, проведені дослідження показують, що якість трикотажних виробів в
основному відповідає технічній документації.
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З метою підвищення якості трикотажних виробів необхідно підвищити
якість трикотажних полотен та більш ретельно, згідно з технічними
документами, заповнювати реквізити в маркувальних ярликах.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КУРЯЧИХ ЯЄЦЬ В
УКРАЇНІ
Стаття

містить

інформацію

про

птахівництво

-

галузь

сільськогосподарського виробництва, основним завданням якої є розведення,
годівля, утримання птиці, застосування механізації та автоматизації,
проведення ветеринарної профілактики з метою отримання яєць,м’яса та
інших продуктів, а також про харчову та споживчу цінність курячих яєць.
Ключові слова: птахівництво, курка-несучка, курячі яйця, корма, годівля, білок.
Птахівнича галузь була і залишається важливою складовою у забезпеченні
населення продуктами харчування, а переробної промисловості - сировиною.
Птахівництво в Україні є перспективною сферою для капіталовкладень в
цю галузь, які швидко окуповуються та приносять чималий прибуток за умови
дотримання

технологічних

та

економічних

параметрів.

Особливістю

птахівництва є чутливе реагування на економічні умови суспільства,
підпорядкування коливанням попиту та пропозиції. На сучасному етапi
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основним завданням розвитку яєчного птахiвництва є забезпечення населення
високоякiсними продуктами харчування, створення умов для пiдвищення
ефективності галузi та конкурентних переваг як на внутрішньому, так i
зовнiшньому ринках .
Сьогодні характерними особливостями ринку яєць в Україні є збільшення
частки

промислового

виробництва

за

рахунок

зниження

виробництва

господарствами населення, збільшення споживання яєць, що дає можливість
промисловим виробникам нарощувати свої потужності. Але одним з
найважливіших факторів розвитку промислових підприємств є їх організаційна
структура.
В

умовах

ринкової

економіки

необхідно

поєднувати

сировинну,

виробничу, переробну та торговельну ланки у єдиний організаційнотехнологічний комплекс [1].
В Україні існує велика кількість виробників яєць (птахофабрик і
компаній), що займаються торгівлею продукції птахівництва. Це призводить до
нестабільності каналів збуту та демпінгу на ринку, тому важливим є інтеграція
та консолідація галузі. Проте за останні 2-3 роки намітилась тенденція до
скорочення чисельності поголів’я через значне подорожчання комбікормів та
енергоносіїв. В найближчі роки очікується зменшення кількості курей,
утримуваних населенням, на 40-50%. Спочатку це призведе до зниження
пропозиції на ринку, але дозволить наростити виробництво промисловим
господарствам. В цьому випадку структура ринку виглядатиме таким чином:
промислове виробництво – 74,6%, населення – 25,4%. Значний внесок у
розвиток птахiвництва в нашiй країнi зробили такi науковці, як: Н.В.Бесулiн,
В.Н. Бородай, О.Ф. Кирилюк, Ю.Ф. Мельник, О.М. Шпичак, Ф.О. Ярошенко та
інші вчені.
Дана стаття має за мету охарактеризувати сучасний стан розвитку ринку
яєць та яєчних продуктів в світі та Україні, а також проаналізувати комплексне
вивчення та висвiтлення основних тенденцiй його розвитку.
Збільшення виробництва яйця останніми роками відбувається за рахунок
різкого

зростання

продуктивності
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курей,

особливо

у

великих

сільськогосподарських підприємствах, завдяки поліпшенню селекційної бази,
збалансованості і якості кормів.
Сьогодні в Україні 97 % промислового птахівництва припадає на
виробництво яєць та м’яса бройлерів, при цьому промислове стадо курки несучки становить 41%. Україна займає 12 місце на світовому ринку
виробництва яйця (1,16%). На європейському ринку частка України складає
7,6%. У 2014 році виробництво курячих яєць в Україні склало близько 14 млрд.
шт., що на 1,5% нижче, ніж в 2013 році. З них сільськогосподарськими
підприємствами було вироблено 7, 6 млрд. шт., що становить 54 % від загальної
кількості виробленої продукції [2].
Слід зазначити, що розвиток виробництва курячих яєць в Україні,
порівняно з іншими європейськими країнами, відбувається найбільш швидкими
темпами. З 2010 по 2014 рік обсяг виробництва продукції збільшився на 60%.
Надалі прогнозується збільшення виробництва яйця у світі. Разом з тим, в
розвинених країнах очікується невелике зростання, а у ряді держав Західної
Європи – скорочення виробництва.
Частка України у світовій торгівлі складає 0,54%. При цьому 0,46% займає
імпорт яєчних продуктів (яйце в шкаралупі не імпортується) та 0,08% припадає
на експорт. На європейському ринку зовнішньої торгівлі позиції України
впливовіші: імпорт – 0,66% та експорт – 0,13% від загального обсягу торгівлі.
Географічна близькість України до кордону Євросоюзу, що дозволяє
знизити логістичні витрати, надає великі конкурентні переваги для розвитку
експорту яйця вітчизняного виробництва та можливість потіснити основних
європейських експортерів – США, Індію та Бразилію.
Для отримання яєць в Україні використовують кроси птиці як закордонної,
так і вітчизняної селекції.
Згідно даних Державного племінного реєстру, в Україні поширено 15
кросів яєчних порід птиці, у тому числі 14 – закордонного походження (Ломанн
- браун, Ломанн ЛСЛ, Іза - Браун, Іза - вайт, Хай-лайн, Шевер, Тетра –
СЛ, Хайсекс - коричневий, Хайсекс білий, Декалб та ін.). Використання цих
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кросів дало можливість провідним підприємствам досягти рівня виробництва у
280-320 яєць від однієї курки-несучки в рік, при витратах корму 1,15-1,25 кг на
10 штук.
Незважаючи на ступінь реалізації генетичного потенціалу продуктивності
кросів багато в чому залежить від умов утримання та харчування птиці,
епізоотичний стан господарства. На підприємствах, де не повною мірою
дотримуються необхідних умов, генетичні можливості будь-якого кросу
реалізуються лише на 84-85%.
Основу племінної бази птахівництва в Україні складають 14 племінних
господарств. Спільна кількість поголів'я птиці в господарствах складає 542,7
тис. голів, з них 7 тис. - на племінному репродукторі I порядку і 364,9 тис. голів
на племінних репродукторах II порядку [3].
Ринок яєць є складовою агропродовольчого ринку, який являє собою
механізм взаємодії покупця та продавця. До особливостей формування ринку
яєць належить той факт, що основним постачальником продукції птахівництва
на продовольчому ринку на даному етапі економіки і у перспективі є і будуть
птахофабрики, адже тільки на великих підприємствах можна тримати під
контролем технологію виробництва, збереження та маркування продукції. Крім
них,

суб`єктами

виробництва

продукції

птахівництва

виступатимуть

індивідуальні підсобні господарства.
Раціональне поєднання їх у долі на ринку - одна з важливих проблем
економічної науки і господарської практики. Як відомо, формування та
функціонування ринку птахівничої продукції базується на таких категоріях
ринку, як попит і пропозиція, остання залежить, насамперед від поголів`я,
продуктивності птиці, якості і ціни продукції. Виробниками продукції
птахівництва виступають сільськогосподарські підприємства різних форм
власності та особисті підсобні господарства населення [5].
Формування попиту відбувається під впливом багатьох чинників таких, як
платоспроможний

попит

населення,

ціна

реалізації,

якість

продукції,

чисельність населення, місце проживання, організація рекламних звернень.
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Визначальним чинником формування попиту на ринку яєць є купівельна
спроможність населення, яка останніми роками різко знизилася, що негативно
вплинуло на рівень попиту і відповідно звузило місткість внутрішнього
кошика.
Середньостатистичний український споживач в 2014 році спожив 252 шт.
курячих яєць. У 2013 році ця цифра становила 228 шт. Загальне споживання
яєць в Україні в 2014 році склало 11, 7 млрд. шт., що на 9,3% більше, ніж в 2013
році (10,7 млрд. шт.). Розрахована дієтологами раціональна норма споживання
складає 290 яєць на одну людину в рік, адже воно є доступним джерелом
повноцінного білка, вітамінів і мікроелементів. При цьому в розвинених
європейських країнах споживання курячих яєць знаходиться на рівні 320 – 350
шт. на одну людину в рік. Максимальний рівень споживання яйця був
зафіксований в Україні в 1986 році - 280 шт. на душу населення в рік [4].
Курячі яйця залежно від терміну зберігання поділяються на дієтичні та
столові. До дієтичних належать яйця, маса яких не менше 44 г, і які надійшли в
реалізацію протягом 7 діб після знесення. Кожне дієтичне яйце має на шкарлупі
штамп, де позначені назва господарства, місяць, дата знесення, вид і категорія
(Д1, Д2). Столовими називають яйця, маса яких не менше 43 г незалежно від
терміну знесення, і яйця масою 44 г і більші через 7 діб після знесення.
Дієтичні та столові курячі харчові яйця за станом повітряної камери
жовтка та білка, повинні відповідати вимогам чинного стандарту (табл. 1).
Таблиця 1
Вимоги до курячих яєць
Найменування
Дієтичні
Столові

Стан повітряної
камери та її висота
Нерухома висота не
більше 4 мм
Нерухома (можлива
рухомість), висота
пуги не більше 7 мм,
для яєць, які
зберігались у
холодильнику – не
більше 9 мм

Характеристика
Жовтка
Міцний, займає центральне положення,
малопомітний
Міцний, малопоміт-ний,
може пересува-тися,
допускається відхилення
від центру, у яйцях, які
зберіга-лись у
холодильнику жовток
рухомий
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Білка
Щільний, світлий,
прозорий
Щільний (допускається
недостатня
щільність),
світлий, прозорий

Згідно з вимогами діючого стандарту дієтичні та столові яйця, залежно від
маси, поділяють на 5 категорій: відбірні, вища, перша, друга, дрібні (табл. 2).
Таблиця 2
Категорії курячих яєць
Категорія

Маса 1 яйця, г, не
менше

Маса 10 яєць, г, не
менше

Маса 360 яєць, кг, не
менше

Відбірні, або XL

73 і більше

735

26,5

Вища, або L

Від 63 до 72,9

640

23

Перша, або M

Від 53 до 62,9

540

19,4

Друга, або S

Від 45 до 52,9

460

16,6

Дрібні

Від 35 до 44,9

360

13

При зберіганні яєць не варто допускати різкого коливання температури як
у бік зниження, так і її підвищення. Не можна зберігати яйця пошкоджені,
брудні. Маркування яєць повинне бути чітким. Можна не маркувати столові
яйця, що заготовляють організації і направляють на промислову переробку
(яєчний порошок). Яйця пакують у ящики з гофрованого картону або полімерні
ящики, місткістю 360 шт., з використанням горбкуватих прокладок і в коробки
з полімерних або картонних матеріалів по 6-12 штук. На транспортній тарі
роблять напис «Обережно, крихке!», «Верх, не кантувати». Дозволено пакувати
харчові яйця без використання прокладок: у дерев’яні ящики згідно з ДСТУ
5028:2008 місткістю 360 шт., полімерні ящики місткістю 240 шт. або металеві
контейнери згідно з чинними технічними документами. Яйця розташовують
рядами, між якими прокладають дерев’яну стружку, обгортковий папір згідно з
ДСТУ 5028:2008 або інші матеріали, дозволені органом виконавчої влади з
питань ветеринарної медицини [6].
Яйця дієтичні, класу А та «extra» можна пакувати у спожиткове пакування
(коробки для дрібноштучного пакування згідно з ДСТУ 5028:2008 або
аналогічні). Спожиткове та транспортне пакування повинне забезпечувати
цілісність і збереження шкаралупи, товарний вигляд яєць, їхню безпеку під час
транспортування і зберігання. Транспортне пакування має бути звільнене від
попереднього маркування і оброблене дезінфікувальними засобами відповідно
до ветеринарно-санітарних правил, затверджених в установлено порядку.
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На ящик приклеюють етикетку, на якій вказують назву підприємствапостачальника, категорію яєць, кількість штук, дату сортування, відповідність
вимогам стандарту, прізвище та ініціали сортувальника [7].
Терміни зберігання яєць залежить від умов зберігання (табл. 3).
Таблиця 3
Терміни зберігання курячих яєць
Клас яєць

Термін зберігання,
днів, не більше ніж

Температура
зберігання, * С

Відносна вологість,
%

Яйця для реалізації в Україні
Дієтичні

7

Від 0 до 20

Столовіі

25

Охолоджені

90

Від - 2 до 0

Помиті

12

Від 0 до 8

Переробні:
- забруднені
- з пошкодженою
шкаралупою

20
1

Від 70 до 75
або від 85 до 88
Від 85 до 88

Яйця для експорту
Extra

9

Клас A

28

Клас B

90

Від 5 до 15

Від 85 до 88

Від 0 до 5

Від 85 до 88

60

70

Ринок яєць в Українi є не повністю насиченим та має значний потенціал
для росту. Основними напрямками пiдвищення конкурентоспроможностi
яєчного птахiвництва мають стати вдосконалення маркетиногової дiяльностi
пiдприємств та сегментацiї ринків продукцiї, впровадження iнновацiйних
технологiй, використанння високопродуктивних кросiв птицi, вдосконалення
високотехнiчних систем машин та обладнання, створення мiцної кормової бази
та полiпшення годiвлi, вдосконалення системи пiдготовки та перепiдготовки
кадрiв. Цiнова політика в яєчному птахiвництвi має базуватись на поєднаннi
вiльного

ціноутворення

з

механізмом

державного

регулювання,

бути

спрямована на забезпечення прибутковості виробництва яєць, підтримання
стабiльностi цiнової ситуацiї та прозорості економічних відносин на ринку,
запобігання недобросовiсної конкуренції. У цілому варто зазначити, що
існуюча в Україні система господарювання в галузі яєчного птахівництва
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сьогодні ще не в повній мірі забезпечує високоефективне використання
виробничого потенціалу. У зв’язку з цим необхідно створити такі економічні
умови, за яких виробництво яєць буде прибутковим.
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УДК 665.347.8(045)
О. Д. Музичук
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ОЛІЇ В
УКРАЇНІ
У статті проаналізовано сучасний стан ринку олії України, визначено
тенденції, економічні проблеми розвитку ринку. Розглянуто потребу в
460

вирощуванні олійних культур, а саме соняшнику, що має важливе значення в
розвитку країни, оскільки Україна є великим світовим виробником та
експортером насіння соняшнику та продуктів його переробки.
Ключові слова: олійно-жировий комплекс, експортне мито, імпортне мито,
асоціація «Укроліяпром», олія, світовий експорт.
Виробництво олії є однією з найбільших галузей народного господарства
України.

Підприємства

з

виробництва

олії

стратегічно

важливі

для

національного господарства як країни в цілому, так і окремих регіонів. Такі
підприємства входять у першу п’ятірку галузей харчової промисловості за
обсягами

виробництва

та

становлять

важливу

переробну

ланку.

На

сьогоднішній день вони належать до категорії тих, що позитивно розвиваються.
Продукція олійно-жирової промисловості не тільки забезпечує потреби
споживчого ринку України в таких продуктах, як споживча олія, кулінарні
жири, маргарин, майонез, але ще й необхідна для виробництва продукції інших
галузей: хлібопекарної, кондитерської, молочної, плодоовочевої, рибної,
хімічної, фармацевтичної, комбікормової та громадського харчування. Тому
дослідження тенденцій розвитку ринку цієї галузі, виявлення позитивних або
негативних чинників впливу мають в сучасних умовах господарювання
важливе значення для науки та практики [1].
Проблеми розвитку виробництва і реалізації рослинної

олії в Україні

вивчали такі вчені, як Бабенко Л.В., Бронін О.В., Домашенко Ю.В., Карман
С.В., Карпенко А.В., Митченок О.О., Нікітчин Д.І., Осадчук В.І., Петров В.М.,
Пластун С.І., Побережна А.А.,Присяжнюк С.В., Сегеда С.А., Супіханов Г.Б. та
інші [1].
Олійно-жирова галузь України протягом останніх років демонструє
найбільш високі темпи виробництва продукції в порівнянні з іншими галузями
харчової промисловості. Збільшення обсягів виробництва продукції олійножирової галузі передусім пов’язано з підвищеним попитом на рослинну олію як
на внутрішньому, так і на світовому ринках.
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Найбільші олійно-жирові підприємства України входять до складу
асоціації «Укроліяпром». Підприємства асоціації «Укроліяпром» здійснюють
понад 90% вітчизняного виробництва рослинних олій, понад 80% виробництва
маргаринової продукції та близько 40% виробництва майонезу [1].
Основною олійною культурою, що вирощується в Україні, є соняшник. У
складі всіх олійних культур він займає 70% посівної площі та 85% валового
збору. У нашій державі з насіння соняшнику виробляється приблизно дві
третини

всієї

рослинної

олії.

Соняшникова

олія

має

важливе

народногосподарське значення. Її споживають як цінний харчовий продукт у
натуральному вигляді. Тому соняшник - одна з прибуткових культур України з
найвищим рівнем рентабельності серед сільськогосподарських культур.
Масштаби культивування соняшнику в Україні також мають і негативний
вплив і неминуче призводять до порушення сівозмін, спричиняють виснаження
ґрунтів і зниження їх родючості (наприклад, у порівнянні з озимою пшеницею
посіви соняшнику виносять з ґрунту в 2,5 рази більше азоту, в 3-4 рази фосфору
і в 14 разів калію). Саме з цієї причини у більшості країн світу соняшник
вирощують в обмеженій кількості. Там в структурі виробництва олійних
культур домінує соя. Вона займає більше половини світового виробництва
олійних культур, тоді як ріпак – 14%, насіння бавовни – 11, соняшник – 9% [2].
Аналізуючи діяльність олійно-жирового комплексу за 2000 -2015 рр., слід
зупинитися на першому етапі, п’ятирічці 2000-2005 рр. Для цього періоду
характерною рисою було стрімке зростання валових зборів соняшника з 2123
тис. т в 1996 р. до 3457 тис. т в 2005 р. Посіви і валові збори сої і ріпаку були
незначні і на насіння соняшнику приходилось 97,7% валового збору олійних.
Потужності добувних підприємств з переробки насіння в 2000 р.
оцінювались в 2,8 млн. т на рік. Можна сказати, що в 2000-2001 рр.
виробництво соняшнику переважало можливості його переробки, що в певній
мірі послужило причиною експорту олії. Але головною причиною великих
обсягів експорту соняшника (наприклад, в 2000-2001 рр. – 909 тис. т, або 40,1%
валового збору 2000 р.) була відсутність будь-яких обмежень на експорт цього
виду сировини.
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До 1999 р. олійно-жирова галузь перебувала в занепаді: 90% соняшнику
вивозилося за кордон, у результаті чого вітчизняні підприємства простоювали
без сировини; сільгоспвиробники отримували мінімальний прибуток від
вирощування соняшнику; в Україну імпортувалася соняшникова олія за
світовими цінами. Завдяки введенню в 1999 р. вивізного (експортного) мита на
насіння соняшнику його експорт зменшився, що надало можливість створити
сировинну базу для підприємств галузі та дозволило олійно-жировій галузі
України швидко приборкати наслідки кризи 1997–1998 р.р. [2].
Захисту сировинного ринку сприяла також дія інституту індикативних цін
при експорті сировини. В результаті в олійно-жирову галузь почали вкладатись
значні інвестиції, у тому числі іноземні. Потужності з переробки соняшнику
почали динамічно зростати, а на олійно-жировому ринку відбулося практично
повне імпортозаміщення продукцією вітчизняного виробництва.
Зростаючий попит на олійні культури з боку світового ринку стимулював
активний розвиток виробництва сировини олії, і в першу чергу таких олійних
культур, як соняшник, соя і ріпак. В табл. 1 наведено дані про виробництво
олійних культур в Україні.
Таблиця 1
Виробництво олійних культур в Україні за період 2009-2015 рр. [3]

Валовий збір, тис. т
Площа, з якої зібрано урожай, тис. га
Урожайність, ц/га

2009-2010
6652

В середньому за рік
2011-2012
2013-2014
12885
20436

2015
32372

4484

6509

10652

12660

14,7

18,1

26,9

30,6

Як видно з даних табл. 1, виробництво олійних культур невпинно зростає і
в значній мірі за рахунок розширення посівних площ. В 2015 р. посівна площа
під олійними культурами була в 2,7 рази більше середньорічного рівня за 20092010 р.р. Станом на кінець 2014 року загальна площа сільськогосподарських
культур становила 26952 тис. га, з яких площа посівів олійних культур – 10652
тис. га, або 24 %.
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Україна також є безумовним лідером серед експортерів соняшникової олії,
здійснюючи більше 50% світового експорту (при внутрішньому споживанні
400-450 тис. т експорт в останні роки становить більше 3,0 млн. т олії). Таким
чином,

соняшник

стає

найбільш

вигідною

агрокультурою

в

Україні,

рентабельність якої за останні роки складає у середньому 60%.
У 2012-13 р.р. Україна стала головним експортером соняшникової олії в
світі, і в структурі світового експорту її частка перевищила 55%, або 2,7 млн. т.
В 2013-14 р.р. Україна експортувала 3,47 млн. т соняшникової олії. За даними
експертів компанії «УкрАгроКонсалт», з 01 вересня 2014 р. по 23 червня 2015
р. Україна експортувала 3,4 млн. т соняшникової олії, тобто на 5% більше, ніж
за весь 2012-13 р.р. За прогнозом, експорт у 2016 р. досягне 4,1 млн. т [4].
Україна здійснює поставки олії до 90 країн світу На світових ринках
основними споживачами її стали країни Близького Сходу, ЄС, СНД, Африки, а
також Китай та Індія. Так, найбільший обсяг української соняшникової олії в
червні 2015 р. імпортувала Індія (104 тис. т, або 30% від загального обсягу
експорту); Іран – 43,5 тис. т (12%); Китай – 38,8 тис. т (11%) [5].
Попит на насіння олії перевищує пропозицію, забезпечуючи високу
рентабельність, що, в свою чергу, стимулює подальше розширення посівів
всупереч вимогам агротехнології виробництва. Наша держава має підстави
пишатися досягненнями свого олійно-жирового комплексу, що забезпечує як
внутрішні потреби, так і невпинно зростаючі експортні поставки.
Основним аргументом на користь мит на сировинні товари є те, що вони стимул для розвитку вітчизняного виробництва та переробної промисловості
для випуску продукції з високою доданою вартістю. Питання експортних мит
на насіння соняшнику в Україні надзвичайно актуальне в зв’язку з можливим її
входженням в зону вільної торгівлі з ЄС, який є основним прихильником
скасування експортних податків у міжнародній торгівлі. Зацікавленість
Євросоюзу до українського соняшника зрозуміла - Європа не може забезпечити
свої олійно-жирові підприємства власною сировиною (табл. 2) [5].
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Таблиця 2
Виробництво і потреба в насінні соняшнику в країнах ЄС, млн. т
Показники
Власне виробництво
Потреба
Дефіцит

2007-2008 рр.
19,4
34,4
15,0

2008-2009 рр.
19,7
34,5
14,8

2009-2010 рр.
20,0
34,5
14,5

Дані табл. 2 свідчать, що в Євросоюзі дефіцит насіння соняшнику складає
близько 15 млн. т на рік. Тому вимога повної відміни мита на соняшник
пов’язана з бажанням направити насіння соняшнику з України в ЄС. Більшість
вітчизняних фахівців ринку олійних культур та олії негативно оцінюють
наслідки відміни мита на функціонування олійно-жирової промисловості завантаженість виробничих потужностей, зменшення частки України як
експортера соняшникової олії, вірогідність ввезення олії в Україну з ЄС за
європейськими цінами, що може призвести до зростання цін на олійно-жирові
продукти, що може вплинути до зростання цін на інші товари [6].
Прибічники введення мита бачать позитив в тому, що це зможе підняти
закупівельні ціни на соняшник і підвищити доходи сільськогосподарської
діяльності. Проте в цілому вигоди окремих учасників ринку будуть мізерними в
порівнянні з втратами держави в цілому. Слід зазначити, що основні виробники
і конкуренти України на світовому ринку олії стимулюють переробку насіння у
середині країни. Так, в Аргентині та Росії, що є членами СОТ, експортне мито
на соняшник складає 39% в Аргентині і 20% в Росії [6].
Аналіз сучасного ринку олії дозволяє стверджувати, що олійно-жирова
галузь України є однією з провідних переробних галузей вітчизняної
економіки, яка навіть в умовах світової фінансової нестабільності та
економічної кризи демонструє значне зростання виробництва та експорту
продукції. Аналіз виробництва соняшникової олії в Україні на протязі 20002015 р. дозволяє зробити наступні висновки:
- найбільші олійно-жирові підприємства України входять до складу
асоціації «Укроліяпром». Підприємствами асоціації охоплено понад 90%
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вітчизняного

виробництва

рослинних

олій,

понад

80%

виробництва

маргаринової продукції та близько 40% виробництва майонезу;
- створення асоціації «Укроліяпром» дозволило зберегти виробничі фонди
та спеціалістів олійно-жирової галузі, сприяло формуванню та розвитку
галузевої нормативно-технічної та технологічної документації, створенню
єдиного інформаційно-аналітичного простору;
- олійно-жирова галузь України є інвестиційно привабливою, і в її
розвиток спрямовуються значні інвестиції як вітчизняних, так і зарубіжних
інвесторів;
- виробничі потужності з переробки олійної сировини в Україні
збільшилися з 2,4 млн. т у 2000 р. до 14 млн. т у 2015 р., або в 5,3 рази, а
використання цих потужностей за цей період збільшилось з 30% до 85%;
- ефективний розвиток підприємств олійно-жирового комплексу України
значною мірою буде залежати від технічного переозброєння та застосування
сучасних технологій переробки олійних культур, а також від реалізації науково
обґрунтованих стратегій розвитку цих підприємств, що базуються на
партнерстві з виробниками сировини та збереження захисної дії вивізного
(експортного) мита на насіння соняшнику.
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УДК 637.5 (045)
М.А. Навроцька
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ М’ЯСА І
М’ЯСОПРОДУКТІВ
У статті проаналізовано сучасний стан сировинної бази та ринку м’ясної
продукції. Висвітлено динаміку виробництва і споживання м’яса та м’ясних
продуктів, обсяги імпорту й експорту м’яса в Україні. Відображено основні
проблеми ринку м’яса, а також надано пропозиції щодо подальшого розвитку
м’ясопереробних підприємств. Безпека ринку м’ясної продукції залежить не
тільки від відповідальності виробників, забезпечення високоякісною сировиною,
сучасних технологій, але й від позиції торгівлі. Для успішної роботи
м’ясопереробних підприємств необхідна чітка й адекватна стратегія
розвитку, якісна реклама м’ясної продукції, розширення ринків збуту,
відкриття філій в інших регіонах, створення власної торговельної мережі
тощо.
Ключові слова: виробництво, споживання, ринок м’яса, м’ясопереробні
підприємства, експорт, імпорт,ковбасні вироби, м’ясні копченості.
Питання становлення і розвитку ринку м’ясної продукції в Україні на
сьогодні набуло особливої актуальності. Аналіз ринку м’яса та м’ясної
продукції відображає основні проблеми м’ясопереробної галузі: скорочення
обсягів виробництва м’яса та м’ясопродуктів, погіршення їх якості, зростання
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цін на енергоносії, відсутність стратегічного управління м’ясопереробними
підприємствами, що призводить до зростання собівартості продукції й
зниження конкурентоспроможності в даній галузі тощо. Розмір ринку м’ясної
продукції кількісно характеризує межі економічної системи АПК і визначає
розмір споживання м’яса та м’ясопродуктів населенням України як у
грошовому, так і в натуральному вираженні. Збільшення або зменшення ринку
м’яса впливає на організаційні та структурні перетворення в ланцюзі
«постачання-виробництво-реалізація» продукції м’ясопереробних підприємств.
У сучасних умовах швидкого розвитку інтеграційних процесів в Україні,
пов’язаних з виходом на світові ринки, особливо актуальним є наявність
екологічно чистої сировини та стабільне виробництво якісної й безпечної
м’ясної продукції з неї. Для ефективного функціонування підприємств м’ясної
промисловості
враховувати
м’ясопродуктів

та

конкурентоспроможності

особливості
для

й

розробки

тенденції

м’ясної
цільового

відповідних

заходів

продукції
ринку
щодо

потрібно

споживачів
забезпечення

ефективності аграрного сектору та безпосередньо населення якісною й
доступною м’ясною продукцією. Вищезазначене обумовлює потребу вивчення
сучасних реалій ринку м’яса та перспектив його розвитку.
Проблеми розвитку продовольчої сфери й ефективного функціонування
ринку м’ясної продукції досліджували такі вчені, як Л. В. Баль-Прилипко [1], В.
І. Бойко [2] Р. В. Логоша [3], О.О. Рудич, В. Я. Масель-Веселяк, П. Т. Саблук
[5] та інші. Провідними українськими вченими досліджувались проблеми й
тенденції розвитку ринку м’яса та м’ясопродуктів, розглядались проблематичні
аспекти імпорту м’яса та незбалансованості відносин між сільгоспвиробниками,
переробниками м’яса й торговельною мережею.
Мета статті - проаналізувати сучасний стан, розвиток і проблеми
функціонування ринку м’яса в Україні для визначення перспективних шляхів
його ефективного розвитку та існування.
Як відомо, для будь-якої економічної моделі розвитку суспільства
особливо актуальною є проблема формування ринкової рівноваги. У найбільш
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узагальненому вигляді економічна рівновага трактується як відповідність між
ресурсами і потребами, а більш конкретніше - це узгоджений розвиток усіх
ринків, тобто ринків товарів і послуг, ринків робочої сили, грошей і капіталів.
Ключовим завданням аграрної науки і практики державного регулювання є
формування й стабільне функціонування сільськогосподарських ринків на
основі оптимізації співвідношення між попитом і пропозицією. У дев’яності
роки минулого століття м’ясна промисловість опинилась у найбільш кризовому
стані порівняно з іншими галузями харчової промисловості. Тваринницька
галузь втрачає досягнуті позиції з кожним роком, зменшуючи поголів’я худоби
та виробництва м’яса, що ілюструють дані, наведені в табл. 1. До 2000 р. обсяги
виробництва скоротились майже у 5 разів.
За даними Державної служби статистики України, в період 2010 – 2014 рр.
зафіксовано зменшення обсягів вітчизняного виробництва м’ясної сировини –
охолодженого та замороженого м’яса великої рогатої худоби.
Таблиця 1
Виробництво м’ясної продукції, тис. т [6]
Найменування продукції
М’ясо великої рогатої худоби
свіже чи охолоджене
М’ясо великої рогатої худоби
заморожене
М’ясо свиней свіже чи
охолоджене
М’ясо свиней заморожене
М’ясо свійської птиці свіже
чи охолоджене
М’ясо свійської птиці
заморожене
Вироби ковбасні

Зростання

загального

Роки
2010

2011

2012

2013

2014

87,2

64,0

61,8

62,8

55,9

24,1

17,8

16,2

25,4

17,4

164

202

191

222

237

7,5
693

8,6
689

13,3
691

10,6
778

14,5
710

90,7

68,9

75,5

139

160

283

292

294

294

267

обсягу

виробництва

м’яса

українськими

виробниками в 2010 – 2014 рр. відбулося за рахунок м’яса свійської птиці та
свинини. У 2014 р., порівняно з 2010 р., спостерігається зростання обсягів
виробництва м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого на 17 тис. т.,
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свинини – на 73 тис. т., а м’яса великої рогатої худоби – скорочення на 31, 3
тис. т. М’ясо птиці стало замінником для переважної кількості споживачів
м’яса, виробництво якої забезпечує швидкий прибуток внаслідок менш
тривалого виробничого циклу, що є причиною значних інвестицій у птахівничу
галузь. Нарощування поголів’я м’яса птиці пояснюється інвестиційною
привабливістю, оскільки для досягнення кондиційної ваги курятини потрібен
значно менший період часу, ніж для виробництва ВРХ, дефіцит м’яса якої,
призвів

до значного нарощування поголів’я. Відсутність сировини, різке

скорочення надходження її на переробку призвело до банкрутства та
призупинення діяльності багатьох підприємств м’ясної промисловості.
Нині до основних виробників м’ясної продукції на українському ринку
експерти відносять компанії, які зараз перебувають на етапі консолідації
активів (табл. 2) [8]:
Таблиця 2
Характеристика основних виробників м’ясної продукції
Назва підприємства
ТОВ «Дружба
Народів»
ПАТ
«Кременчукм’ясо»

Характеристика
підприємства
Є власний свинокомплекс,
комплекс відгодівлі ВРХ на 30
тис. голів, племінна ферма
Має цех первинної
переробки

ТОВ
«Тульчинм’ясо»

Є власний забійний цех

М’ясокомбінат
«Ювілейний»

Схема замкненого технологічного циклу (від забою
худоби до виробництва
готової продукції)

Потужність,
т за добу
50

90 найменувань

70

Усі види ковбас,
копчення зі свинини
та ін.

17 (у т. ч. 9,3
Усі види ковбас,
т охолоджевироби з ліверу
ного м’яса)
60

ТОВ «Глобинський
м’ясокомбінат»

Має свинокомплекс

57

Яготинський
м’ясокомбінат
ТОВ «Ідекс»

Має свинокомплекс;
обладнання і технології з
Німеччини; сертифікат
ISO 9001:2000

150

МПЗ «Колос»
«Чернівецькі
Ковбаси»

Має особистий високотехнологічний свинокомплекс і
м’ясопереробний цех
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Асортимент

-

Ковбасні вироби,
консерви, копчення
Усі види ковбас,
м’ясні та курячі
делікатеси
Копченості, варені,
копчені, варено-копчені ковбаси, сосиски, сардельки,
паштети, шинки
М’ясопродукти,
ковбаси

Сектор виробництва ковбасних виробів (у тому числі делікатесних)
становить 40 % загального обсягу готових м’ясопродуктів. Для ринку
ковбасних виробів характерний більш високий рівень конкуренції, ніж для
інших

продовольчих

ринків.

Виробники

ковбасної

продукції

змушені

працювати в умовах, пов’язаних з постійним ризиком. Ринок ковбасних виробів
значною мірою за лежить від сировинної бази, а їх збут обмежений місцем
виробництва та прилеглими районами. Структура ринку ковбасних виробів
відображена на рис. 1.
Незважаючи на позитивні зрушення на ринку м’яса та м’ясної продукції,
існують також стримуючі фактори розвитку. По-перше, зростання виробничих
витрат. Навіть за сучасних технологій вирощування тварин і птиці важко
досягти бажаного економічного ефекту.

Рис. 1. Структура ринку м’ясних виробів за видами продукції
Так, у свинарстві за конверсії корму близько 3,0-3,2 кг на 1 кг приросту
собівартість продукції дорівнює 15-16 грн./кг. У структурі витрат кормова
складова займає близько 65-70 %, тому що ціни тримаються на високому рівні.
До того ж на сукупні витрати впливає зростання заробітної плати,
подорожчання енергоресурсів, ветеринарних препаратів тощо.
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По-друге, загострення конкуренції на ринку. Споживачі віддають перевагу
більш дешевому м’ясу птиці. За річного фонду споживання м’яса на рівні 2,5
млн. т на одну особу припадає 54 кг м’яса. Для порівняння, рекомендована
Міністерством охорони здоров’я річна норма споживання м’яса однією особою
становить 80 кг, тому внутрішній ринок має резерв для збільшення споживання.
Ще однією причиною впливу на розвиток ринку є низька купівельна
спроможність населення. Ціни на м’ясо в Україні зросли у 2014 р. в середньому
на 15 грн. за кілограм залежно від регіону. Гуртова ціна на яловичину
підвищилася в середньому на 5 грн. - до 47 грн. за кілограм. Також
спостерігається різке підвищення вартості свинини - 33 грн. за кілограм на
гуртовому ринку. Інфляція, соціальна та політична нестабільність призвели до
зниження рівня платоспроможності населення, а це, у свою чергу, вплинуло на
скорочення обсягів виробництва м’ясної продукції.
До причин скорочення обсягів виробництва можна також віднести
відсутність мотивації у виробників м’ясної продукції, диспаритет цін, низький
рівень державної підтримки, складний процес сертифікації м’ясної продукції
при її експорті, а також зростання собівартості та зниження рентабельності
виробництва продукції тваринництва [9].
У період з 2011-2013 рр. сировинний дефіцит був однією з причин
стрімкого нарощування імпорту м’яса (табл. 3).
Таблиця 3
Імпорт та експорт м’яса і м’ясопродуктів в Україні
за 2010-2013 рр., тис. т. [7]
Показник
Імпорт
Експорт

Роки
2010
378
48

2011
244
79

2012
269
85

2013
186
118

У ситуації, що склалась, при значному імпорті м’ясної сировини
потерпають, як правило, сільськогосподарські виробники та виробники
приватного сектору. М’ясопереробні підприємства не купують їхню продукцію
і закуповують імпортну сировину, яка вдвічі дешевша, через що вітчизняні
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виробники

м’ясної

сировини

втрачають

бажання

розвивати

власне

виробництво. Внаслідок девальвації гривні імпорт м’яса суттєво зменшився, що
призвело до збільшення попиту на вітчизняну сировину.
Важливим у розвитку внутрішнього ринку м’яса та м’ясопродукції є
нарощування експорту та зменшення імпорту продукції (табл. 4).
Так, за 2014 р. Україна суттєво знизила зовнішню закупівлю м’ясної
продукції. Імпорт м’яса склав 216 тис. т, що на 37 % менше порівняно з
попереднім роком. Зокрема, було придбано за кордоном 83 тис. т свинини,
60,8 тис. т м’яса птиці, 3,2 тис. т яловичини. Разом з тим, з України було
експортовано 80,5 тис. т м’яса, з них свинини - 12,5 тис. т, м’яса птиці - 50 тис.
т, яловичини - 18 тис. т. Таким чином, спільними зусиллями інвесторів, органів
влади можна забезпечити потреби внутрішнього ринку та формувати
експортний потенціал [6].
Таблиця 4
Видова структура імпорту та експорту м’яса і м’ясопродуктів в Україні за
2011 - 2015 рр., тис. т [7]
Найменування продукції
М'ясо ВРХ, свіже або
охолоджене
М'ясо ВРХ, морожене
Свинина
Баранина, козлятина
Субпродукти ВРХ, свиней,
овець, коней
М'ясо та їстівні субпродукти
птиці

Роки
2013

2014

2015

2011

2012
Імпорт

0,38

0,09

0,11

0,16

0,17

3,12
86,21
0,005

3,71
207,72
0,019

3,61
150,22
0,04

1,79
30,85
0,008

0,99
3,69
0,007

32,66

34,44

32,15

26,26

28,60

61,10

114,60

71,08

60,98

61,25

Експорт
М'ясо ВРХ, свіже або
охолоджене
М'ясо ВРХ, морожене
Свинина
Баранина, козлятина
Субпродукти ВРХ, свиней,
овець, коней
М'ясо та їстівні субпродукти
птиці

4,61

8,99

11,41

6,41

8,67

8,38
12,51
0,001

7,67
20,21
0,001

12,25
4,62
0,001

15,09
9,36
0,005

23,40
27,17
0,012

0,47

1,11

1,85

3,49

3,71

49,79

80,65

145,46

174,73

161,28
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У 2014 р. імпорт м’ясопродуктів вдалося скоротити майже на 24 %. Цьому
посприяло

відкриття

тваринницької

нових

продукції,

а

ринків
також

збуту,

збільшення

нарощування

поголів’я.

виробництва
Найбільше

замороженої яловичини в Україні надійшло з Бразилії. Імпорт свинини
здійснювався з Бразилії - 59 %, Німеччини - 20 % та Польщі - 9 %. М’ясо птиці
завозилося із США (32 % загального імпорту), Німеччини - 24 %, Угорщини 12 %. Щодо експорту, то свинина експортується в Молдову (63%) та в Росію
(33 %). З лютого 2014 р. Росія припинила сертифікацію українських
підприємств експортерів свинини. Половина експорту м’яса птиці припадає на
Іран, 33 % - на Молдову і лише 8 % - на Голландію. Слід зазначити, що
найбільше яловичини (96 %) експортується в Росію, 27 % постачається до
Білорусії та 17 % - до Азербайджану.
Безпека ринку м’ясної продукції залежить не тільки від відповідальності
виробників, забезпечення високоякісною сировиною, сучасних технологій, але
й від позиції торгівлі. Так, продавець м’ясної продукції не повинен купувати
неякісну продукцію, без відповідних документів. Крім цього, торговельна
мережа повинна правильно зберігати й транспортувати продукцію. Все це
разом зробить ринок м’яса та м’ясних продуктів якісним і безпечним. У
сучасних умовах існують певні проблеми у торговельній мережі - це
відсутність гарантованого збуту готової продукції, присутність на ринку м’яса
значної кількості посередників, а головне - створення сучасною торговельною
мережею таких умов співпраці з виробниками м’ясної продукції, які в
сукупності призводять до виникнення ефекту монополії. Така монополія
виявляється у відсутності передплати виробникам за м’ясну продукцію,
затримці коштів після її реалізації, а також встановленні високої торговельної
націнки на м’ясо та м’ясопродукти. В США розмір торговельної надбавки
становить 4 %, в Україні - майже 50 %.
Майже

60

%

м’яса

товаровиробники

реалізують

посередницьким

структурам. Це відбувається внаслідок того, що фермери не мають можливості
реалізовувати м’ясо на продовольчих ринках, а також унаслідок їх небажання
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займатись самостійним пошуком прямих покупців, тобто реалізацією власної
продукції. Всі ці фактори знижують попит населення, наслідком чого є неповна
реалізація всієї продукції (понад 10 % продукції повертається до виробника).
Утилізація такої продукції за власні кошти переробників м’яса призводить до
зростання собівартості готової продукції.
Таким чином, м’ясна промисловість України має високий потенціал
розвитку та потребує інновацій. Для підвищення рівня рентабельності
м’ясопереробних підприємств необхідно об’єднати в систему виробництво,
переробку та реалізацію готової продукції. При зваженій інвестиційній політиці
на всіх підприємствах – учасниках технологічного процесу (від виробництва
сільськогосподарської сировини до реалізації кінцевої продукції) можна
досягти стабільного розвитку сировинної бази, що позитивно впливатиме на
вирішення основних проблем, стабілізацію та успішну роботу всього
м’ясопереробного комплексу.
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Т.П. Невеличко
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ ДІАГНОСТИКИ ЧОРНИХ ДІАМАНТІВ НА
ВИЗНАЧЕННЯ МИТНИХ РИЗИКІВ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ
У статті розкрито питання митних ризиків ювелірних виробів, крім того,
наведено

основні

характеристики

чорних

діамантів,

їх

походження,

найпоширеніші способи фальсифікації та методи ідентифікації.
Ключові слова: митні ризики, ювелірні вироби, карбонадо, діаманти, чорні
діаманти, фальсифікація, ідентифікація, огранювання, облагородження.
Світовий ринок ювелірних виробів досить насичений. Через велике його
різноманіття існує безліч методів фальсифікації цих товарів. Ювелірні вироби
користуються великою увагою серед шахраїв на даному сегменті ринку. Також
негативно відображається збільшення частки ринку біжутерії, яка витісняє
дорогі ювелірні вироби через свою дешевизну.
Особливої уваги потребує питання митних формальностей для ювелірних
виробів. Дані вироби відносяться до групи товарів із підвищеним рівнем ризику
при митному оформленні, тому їх вивчення, встановлення найпоширеніших
методів фальсифікації та способів їх зменшення потребує високої уваги як з
боку самої держави, так і з боку самих фірм, що їх реалізують.
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Ринок чорних діамантів досить молодий, тому достатньої інформації про їх
фальсифікацію та методи ідентифікації немає. За останні роки дану тему в своїх
дослідженнях підіймали наступні науковці: Артюх Т., Золотарьов І.А.,
Бєлєвцев О.Р., Грущинська О.В., Ємельянов І.О., Мережко Н.В. Зиміна Т,
Коликова М., Поляков А., Татарінцев В.І. та інші.
При перетині митної території України існують так звані товарні групи
«прикриття» – товари, що з достатньою мірою ймовiрностi можуть
декларуватись замість товарів групи «ризику». Саме тому необхідно чітко
встановлювати приналежність того чи іншого ювелірного виробу, сировини для
їх виробництва відповідному коду згідно з Українським класифікатором
товарів ЗЕД. Через відсутність видобутку чорних алмазів та їх переробку в
діаманти, малу популярність на ринку України вони є товаром підвищеного
ризику.
Мета статті полягає в узагальненні методів діагностики чорні діамантів, які
можуть впливати на митні ризики ювелірних виробів.
Усі

без

винятку

ювелірні

вироби

з

дорогоцінних

матеріалів

розмитнюються за ставкою мита 10%, також на її розмір впливає склад сплаву
та вставки, з яких виготовлені ці товари, а також їх видова приналежність.
Суб'єкти ЗЕД досить часто намагаються декларувати свої товари як біжутерію,
ставка мита якого складає лише 5%, або ж під виглядом виробів із
недорогоцінних металів, які також мають ставку мита 5% [8].
Через велике різноманіття фальсифікованих чорних діамантів особливої
уваги потрібно надати їх митній експертизі, задля зменшення потрапляння їх на
територію України та ухилення суб'єктів ЗЕД від сплати необхідних податків.
Оскільки останнім часом все більшої популярності набувають ювелірні
вироби з кольоровими діамантами, в тому числі із чорними, розуміння про їх
природу та характеристики є досить важливими під час митних операцій.
У ювелірному світі вироби із чорним діамантом вважаються одними із
найвишуканіших та незвичайних, а, отже, і ціна на них відповідна. Велика
кількість чорних діамантів не є справжніми, це або діаманти темно-бурого, або
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темно-темно зеленого кольору, також можлива їх фальсифікація шляхом
зачорнення простих діамантів чи інших каменів.
В науковій літературі чорні діаманти мають назву «карбонадо». Ця назва
походить від поняття «карбо», що означає «вугілля» і безпосередньо пов'язане
зі схожістю цього каменю зі звичайним кам'яним вугіллям. Для огранювання
використовують чорні монокристали природного алмазу, що відносяться до V
різновидності за класифікацією Ю.Л. Орлова. Дані алмази відносяться до
зональних. В них прозорі ділянки чергуються із зонами, що збагачені чорними
включеннями. При перегляді алмазу під мікроскопом видні зони, що
просвічуються. Також можлива наявність блакитної флюоресценції.
Багато років чорним діамантам не надавали цінність, їх ціна коливалась
біля 10 доларів за карат, оскільки сировина для виробництва вважалась
технічною та часто визначалась як брак. Але деяка частина цієї сировини
відправлялась на огранку, саме ті алмази, які мали рівномірно розподілений
чорний колір по всьому об'єму. Багато із спеціалістів вважають, що карбонадо
не можна вважати діамантом, тому що він не має такої «гри світла»
непрозорий, не має здатності відбивати світло. Але, в свою чергу, він відбиває
світло гранями. Це відбувається завдяки численним включенням чорного
кольору (графіту, гематиту та ін.) [6].
Більшість вчених дотримуються думки, що приблизно 3,5 мільйони років
назад атоми вуглецю перетворились на кристали під впливом екстремальних
температур та тиску в глибинні Землі. Приблизно мільйон років назад після
таких же процесів ці кристали досягнули земної поверхні [4].
Найбільші родовища видобутку чорних діамантів знаходяться в Бразилії і
Центральній Африканській Республіці, але не в місцях видобутку звичайних
діамантів. Їх не добувають у країнах, які займають провідне місце у видобутку
алмазів, оскільки звичайні діаманти утворюються глибоко в земній корі. На
відміну від звичайних алмазів, які знаходяться у кімберлітових трубках та
алювіальних відкладах, чорні алмази знаходяться лише в алювіальних
відкладах, і ніколи у вулканічних трубках, що дозволяє припустити, що вони не
утворюються глибоко в землі, як звичайні алмази.
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Використання чорного діаманта почалось після хвилі зацікавленості
споживачів до кольорових каменів. Їх цінність дуже збільшується за рахунок
труднощів, які виникають при їх обробці. Ці кристали дуже пористі, і щоб
отримати якісний карбонадо потрібно прикласти великих зусиль [4].
Кожен алмаз проходить тривалу процедуру шліфування та полірування,
оскільки ювелір ризикує пошкодити алмаз при його обробці. Але гордістю
чорних діамантів вважається його гладенька поверхня і насичений колір.
Додаткових труднощів додає мала прозорість алмазів, що заважає навіть
досвідченому ювеліру визначити оптимальний розмір та форму діамантів.
Як і всі інші діаманти, карбонадо оцінюється на основі правила чотирьох
«C»: огранки (cut), чистоти (clarity), кольору (color) та каратності (carat).
У них просте огранювання на 16 граней. Чистота визначається наявністю
чи відсутністю сторонніх включень та дефектів алмазу. Обов'язковою є гладка,
глянсова та блискуча поверхня.
Як

і

будь-які

діаманти,

чорні

підлягають

різноманітним

видам

фальсифікації. Зокрема це може бути заміна якісного чорного діаманта іншими
видами каменів, найчастіше таку заміну роблять чорним штучним муасcанітом
(карбідокремнієва кераміка). Із природних чорних алмазів більша частина
низькосортні, тому з розвитком даного ринку розвиваються й різні технології
облагородження. Хоча й облагороджування не змінює «статус» природнього
каменю, але вищу ціну будуть мати якісні від природи діаманти, тому й
важливе документальне оформлення даного факту. Сьогодні облагороджування
дорогоцінних каменів – це ціла індустрія з сучасними методами та матеріалами.
Найчастіше фірми-шахраї використовують метод відпалу у вакуумі при
температурі більше 1000 °С або опромінення низькоякісних або бракованих
діамантів.
Чорні діаманти, отримані шляхом відпалу, мають високу термостійкість за
рахунок графітизації. Проте на їх поверхні міститься велика кількість тріщин.
Крім того, під виглядом чорних алмазів стали використовуватись
синтетичні технічні алмази із включеннями металів каталізаторів. Та
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мікрокристалічні агрегати карбонадо із включеннями аморфного вуглецю,
самородного заліза, міді і срібла, а також гематиту, магнетиту та ін. [1].
Встановити справжність будь-якого діаманта досить важко, особливо
фантазійних (кольорових) діамантів, в повній мірі це можливо лише в
спеціальних гемологічних лабораторіях.
Існує

кілька

експрес-методів,

які

дозволяють

провести

швидку

ідентифікацію діамантів за органолептичними показниками. Насамперед, якщо
після того, як дихнути на камінь, він відразу поверне первісний стан поверхні,
то це справжній діамант. Якщо після деякого часу в долоні діамант теплішає,
значить це не діамант, адже вони завжди залишаються холодними. Через
високу міцність алмаз залишить подряпини на склі і будь-якому іншому камені
також після того, як діамант брали руками на його поверхні залишається
масляна плівка, бо діамант добре змочується жирами [7].
За умови сумнівів в справжності діаманта необхідне проведення
додаткової перевірки в умовах спеціалізованих лабораторій інструментальними
методами. Насамперед, для чорних діамантів цими методами визначають
твердість, густину, показник заломлення та флуоресценцію.
Основною ідентифікаційною ознакою справжності діаманту є його
твердість. Для її встановлення користуються гостро заточеним алюмінієвим
(магнієвим) олівцем або голкою із сталі, якими проводять по поверхні алмазу.
Якщо досліджуваний діамант справжній, то не залишиться жодного сліду.
Додатковими діагностичними ознаками діамантів є показник заломлення
та флюоресценція. Показник заломлення у алмазів досить високий (2,42), крім
нього в природі існує лише 3 природні камені які мають подібні властивості.
Флуоресценція у алмазів також висока, справжні алмази люмінесціюють
при 366 Нм, в той час як синтетичні - при 254 Нм. Однак, за офіційними
правилами в експертному висновку вказується лише наявність флуоресценції,
без зазначення кольору.
Густина діамантів також важливий показник справжності. При імітації вага
в каратах досліджуваного діаманта не буде співпадати з розрахунковою вагою
вказаного діаманта за формулою Шанфенберга [1].
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Описані вище показники є базовими для встановлення справжності
природніх чорних діамантів.
Для

діагностування

можливого

облагороджування

діамантів

застосовуються наступні методи: інфрачервона-Фур’є (далі – ІЧ-Фур’є)
спектроскопія,

оптична

спектроскопія,

рентгенофлуоресцентний

аналіз,

опромінення за допомогою ультрафіолету [3].
Інфрачервона-Фур’є спектроскопія – це метод оптичної спектроскопії, в
якому відображення спектрів відбувається в два прийоми. Для початку
відбувається реєстрація інтерферограми досліджуваного випромінювання, після
того дорогою її Фур'є перетворення обчислюється спектр.
Інтерферограму отримують за допомогою інтерферометра Майкельсона,
який

налаштовується

на

здобуття

в

площині

вихідної

діафрагми

в

інтерференційне кільце рівного нахилу. При поступальному переміщенні
одного із дзеркал інтерферометра змінюється різниця ходу променів в плечах
інтерферометра. В процесі зміни досліджуване випромінювання модулюється,
причому частота модуляції залежить від швидкості, зміни і довжини хвилі
випромінювання.
Сигнал на приймачі (інтерферограма) є сукупністю синусоїдальних цугів.
Кожному спектру відповідає своя інтерферограма. В деяких випадках спектр
може бути визначений за нею безпосередньо, проте в більшості випадків для
перетворення інтерферограми в спектр необхідно виробити її гармонійний
аналіз. Для цього вона записується у вигляді ряду (масиву) цифр, що
відповідають дискретним значенням інтенсивності випромінювання при зміні
різниці ходу від 0 до D макс. (або від -D макс. до +D макс. ) через рівні
інтервали. Весь масив значень, вводиться в пам'ять ПК (персонального
комп’ютера), яка шляхом перетворення Фур'є обчислює спектр протягом часу
від декількох сік до декількох ч залежно від складності спектру і числа значень
в масиві.
Комплекс апаратури, що виконує ці операції, називається фурьеспектрометром

(ФС);

у

нього,

як
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правило,

окрім

двопроменевого

інтерферометра, входять освітлювач, приймач випромінювання, система
відліку, підсилювач, аналогово-цифровий перетворювач і ПК (вбудований в
прилад або встановлений в обчислювальному центрі) [3].
Оптична спектроскопія - спектроскопія в оптичному (видимому) діапазоні
довжин хвиль, з прилеглими до нього ультрафіолетовим і інфрачервоним
діапазонами (від декількох сотень нанометрів до одиниць мікрон).
Особливість оптичної спектроскопії в порівнянні з іншими видами
спектроскопії полягає в тому, що більшість структурно організованої матерії
(крупніше атомів) резонансно взаємодіє з електромагнітним полем саме в
оптичному

діапазоні

частот.

Тому

саме

оптична

спектроскопія

використовується в даний час дуже широко для отримання інформації про
походження алмазів.
Рентгенофлуоресцентний аналіз - метод спектрального аналізу спектрів
флюоресценції елементів випромінених при адсорбції високоенергетичного
випромінювання.
Атоми діамантів збуджуються рентгенівським-, гамма- чи іонізуючим
випромінюванням. При взаємодії атомів діамантів з високоенергетичним
випромінюванням, електрони близькі до ядра атома вибиваються із своїх
орбіталей. При цьому електрони з вищих енергетичних орбіталей займають їх
місце, виділяючи при цьому фотони. Тобто відбувається емісія випромінювання
з меншою енергію за поглинуту. За допомогою різноманітних детекторів (PIN
diode,

Si(Li),

Ge(Li),

Silicon

Drift

Detector

SDD)

реєструють

спектр

флуоресценції. За положенням максимумів у спектрі випромінювання можна
провести якісний елементарний аналіз такого спектру флуоресценції, а за їх
величиною, використавши еталонні зразки, зробити кількісний аналіз.
Метод опромінення ультрафіолетовим кольором є найпростішим із всіх
вище наведених. Його суть полягає в тому, що кристал діаманту потрібно
помістити під ультрафіолетову лампу, природні камені будуть сяяти блакитним
чи синім світлом. Скляні підробки непрозорі для рентгенівських променів, в
той час, як діаманти пропускають це проміння [2].
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Отже, питання митних ризиків досить часто підіймається на державному
рівні та має велику увагу з боку Державної фіскальної служби. Фальсифікація
діамантів та ювелірних виробів із них набуває все більшої популярності, з
одного боку, імпортер намагається приховати справжність виробів через митну
вартість, з іншого - продавець на внутрішньому ринку реалізує вироби з
підробленими діамантами. Тому питання діагностики справжності як діамантів,
так і будь-яких інших ювелірних виробів має досить велике значення та
потребує ще більшого вивчення.
Список використаних джерел:
1. Артюх Т.М. Сучасні методи візуальної та інструментальної діагностики
діаманту / Артюх Т.М., Золотарьов І.А. // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.
«Товарознавство – наука, практика та перспективи розвитку в умовах ринку». –
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 1999. – С. 11 – 15.
2. Бєлєвцев О. Встановлення факту і методу облагородження дорогоцінних
каменів (опромінення, вплив високого тиску і нагріву, відпал тощо)/ Бєлєвцев
О., Грущинська О.// Коштовне та декоративне каміння. – К.: ДГЦУ,
2013 – С. 25-27.
3. Бєлєвцев О. P. Дослідження та встановлення ознак облагородження
природних алмазів за допомогою інфрачервоної-Фур’є спектроскопії та інших
аналітичних

методів.

Створення

бібліотеки

інфрачервоних

спектрів

облагороджених алмазів / О. P. Бєлєвцев, О. В. Грущинська, І. O. Ємельянов,
І.А. Сергієнко // Коштовне та декоративне каміння. – 2013. – № 1–2. – С. 27 – 29.
4. Зимина Т. Изящное решение. Синтез самого твердого материала в мире/Т.
Зимина // Наука и жизнь. – 2014. – № 11. – С. 36 – 37.
5. Куликова М. Легендарный алмаз / М. Куликова // Ювелирный мир. – 2007. № 2.- С. 46 – 49.
6. Поляков А. Все больше и больше алмазов / А. Поляков // Эксперт. – 2014. –
№ 35. – С. 84 – 85.
7. Татарінцев В.І. Розробка критеріїв діагностики й оцінки якості чорних
діамантів з природним та штучно отриманим забарвленням / В. I. Татарінцев //
Коштовне та декоративне каміння. – 2012. – № 1. – С. 33.
483

8. Шляхи мінімізації ризиків при митному оформленні ювелірних виробів:
(підсумки Конференцiї ЕМС 2015) / Н. В. Мережко, В. А. Осика. – Режим
доступу: http://konfemc.ukrainianforum.net/t88-topic
УДК 663.95:339.543.36 (045)
І.В. Овчиннікова
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ТАРИФНОГО ТА НЕТАРИФНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ ЧАЮ
У статті наведено тарифне та нетарифне регулювання імпорту товарів, та
всі види, які на сьогодні застосовуються українським законодавством та
митними органами для імпорту чаю.
Ключові

слова:

митно-тарифне

регулювання,

тарифне

регулювання,

нетарифне регулювання, імпорт, експорт, ставки мита, Український
класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), технічне
регулювання, фітосанітарний контроль, санітарний контроль, радіологічний
контроль, митний контроль.
Митна політика держави відіграє велику роль в її ефективному
функціонуванні. Одним із найважливіших економічних методів управління є
митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Налагоджений
механізм митно-тарифного регулювання є запорукою активної та цілісної
економічної політики держави, він забезпечує реалізацію митними органами
завдань із забезпечення економічної безпеки України, захисту її економічних
інтересів.
Відповідно до теми метою статті є встановлення методів тарифного та
нетарифного регулювання імпорту чаю, які застосовуються на практиці
Державною фіскальною службою (ДФС) України.
Питання
міжнародних

митно-тарифного
договорів,

угод,

регулювання
конвенцій,
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у

визначаються
яких

низкою

сформульовано

на

багатосторонній

основі

принципи,

правила,

умови

митно-тарифного

регулювання. У вітчизняній літературі цьому питанню також приділяється
велика увага, останніми цим питанням займались наступні автори: Андрійчук
В.Г., Хрупов Є.В. [1], Войтов С.Г. [2], Дем'янюк О. [3], Дубініна А.А.,
Зільніченко О.І. [6], Івашина О.Ф. [7], Сорокіна С.В., Щербатюк Н. [8] та багато
інших.
Характер і завдання митно-тарифного регулювання тісно пов'язані із
загальною економічною ситуацією в країні, з внутрішніми та зовнішніми
умовами її розвитку.
В міжнародній практиці існує дві великі групи засобів регулювання в
рамках митної політики. Це - засоби тарифного та нетарифного регулювання.
Вони є загальнообов'язковими і забезпечуються примусовою силою держави та
реалізуються при переміщенні через митний кордон фізичними чи юридичними
особами товарів.
Головним засобом впливу на зовнішньоекономічні зв'язки між державами
є тарифне регулювання. Саме воно, певним чином, сприяє реалізації політики
протекціонізму щодо вітчизняного товаровиробника. Основою тарифного
регулювання виступають ставки мита, основними з яких є:
1. за способом стягнення (адвалерне, специфічне, комбіноване);
2. за походженням (автономне, конвенційне, преференційне);
3. за типом (постійне, мінливе);
4. за характером застосування (сезонне, антидемпінгове, компенсаційне);
5. за способом укладення (експортне, імпортне, транзитне);
6. за способом нарахування (номінальне, ефективне) [7].
У галузі імпорту до тарифних методів належать не лише митні тарифи, а й
податки і збори з товарів, які ввозять, імпортні депозити та ін. Торговельнополітична роль тарифного регулювання полягає у захисті галузі від конкуренції
іноземних

товарів,

необхідності

забезпечення

обороноздатності

країни,

диверсифікації заради стабільності, використанні як інструменту тиску на
конкурентів з метою отримання певних поступок.
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Нетарифне регулювання - це комплекс заходів обмежено-заборонного
порядку, що перешкоджають проникненню іноземних товарів на внутрішній
ринок країни. До поняття «нетарифні обмеження» включають цілу групу
адміністративних, фінансових, кредитних, технічних та інших заходів, які
обмежують імпорт та експорт товарів і послуг.
Це може бути система ліцензування, квотування, створення невиправданих
стандартів якості продукції, бюрократичні перешкоди в митних процедурах і
под. Особливістю використання нетарифних заходів регулювання є те, що вони
застосовуються, як правило, органами державної влади країни і мають
автономний характер, тобто не пов'язані з міжнародними зобов'язаннями
країни. Тому їхні обсяги і методика застосування повністю регулюються
національними органами і національними правилами [6].
До нетарифних заходів регулювання імпорту відносять:
1. заборона імпорту (закрита і відкрита форми);
2. кількісні обмеження імпорту (ліцензування та квотування);
3. антидемпінгові заходи;
4. технічні бар'єри;
5. заходи, пов'язані з виконанням митних формальностей;
6. імпортний депозит;
Порядок застосування даних заходів регламентовано Законом «Про
застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» від 22 грудня 1998
року № 332-XIV (зі змінами та доповненнями) (далі Закон).
Згідно даного Закону регулюються засади і порядок порушення та
проведення спеціальних розслідувань фактів зростання імпорту в Україну
незалежно від країни походження та експорту товару, які проводяться з метою
запровадження механізмів захисту інтересів національного товаровиробника. За
результатами даних розслідувань можуть застосовуватися спеціальні заходи [1].
Таким чином, можна дійти до висновку, що митно-тарифне регулювання
виконує дві основні функції, а саме, фіскальну (наповнення державного
бюджету) та захисну (захист вітчизняних товарів від іноземної конкуренції).
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Будь який товар підлягає митно-тарифному регулюванню, досліджуваний
об'єкт – чай, не є винятком. Відповідно до Українського класифікатора товарів
ЗЕД чай відноситься до Групи 09 «Кава, чай, мате або парагвайський чай, і
прянощі» та має код 0902.
До усіх видів чаю, згідно Закону України «Про Митний тариф України»
від 19 вересня 2013 року № 584-VII, встановлені пільгові та повні ставки мита
в розмірі 10% та для товарів в упаковках, масою нетто 10 кг і більше 0% [2].
При ввезенні чаю з таких країн, як Грузія, Туркменістан, Узбекистан товар
може бути звільнений від сплати мита взагалі, оскільки у відповідності до угод
про вільну торгівлю, укладених Україною з країнами СНД, не застосовується
мито, податки та збори, що мають еквівалентну дію на експорт/імпорт товарів,
які походять з митної території однієї з країн та призначені для іншої країниучасниці угоди. Документом, який засвідчує, що товар походить саме з митної
території однієї з країн учасниць угоди, є сертифікат про походження товару,
визнаний митним органом дійсним [9].
У відповідності до усіх законодавчих та технічних документів до товару чай, що переміщується через митний кордон України, застосовуються непрямі
методи нетарифного регулювання, а саме, технічне регулювання. Насамперед,
чай повинен відповідати вимогам національних стандартів та підлягає
обов'язковій сертифікації на предмет їхньої відповідності фармакологічним,
санітарним, фітосанітарним та ветеринарним нормам. А також мати відповідне
маркування та пакування. Такі жорсткі заходи нетарифного регулювання при
ввезенні на митну територію України чаю забезпечують безпеку харчового
продукту для здоров`я населення, не дозволяють ввезенню неякісних,
шкідливих, фальсифікованих чаїв [3].
Чай, що переміщується через митний кордон України, окрім митного
контролю, підлягає фітосанітарному та санітарно-епідеміологічному контролю.
Фітосанітарний контроль на державному кордоні - система заходів,
спрямована на охорону території України від проникнення з-за кордону
карантинних

та

інших

небезпечних

підкарантинних матеріалів.
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шкідників.

Чай

відноситься

до

Ввезення в Україну підкарантинних матеріалів проводиться за наявності:
1. Карантинного дозволу на імпорт, який дає Головна державна інспекція з
карантину рослин Мінсільгосппроду України.
2. Фітосанітарного сертифіката, який видається державними органами з
карантину і захисту рослин країни-експортера. Фітосанітарний
повинен

бути

при

транспортних

документах,

що

сертифікат

супроводжують

підкарантинний вантаж. Ввезення підкарантинних матеріалів із країн, що не
мають державних органів з карантину і захисту рослин, дозволяється без
фітосанітарного сертифіката з попереднім оформленням карантинного дозволу
на імпорт Укрголовдержкарантину.
3. В окремих випадках, за узгодженням з Укрголовдержкарантином,
дозволено

ввезення без карантинного дозволу, але з умовою проведення

фітосанітарного контролю у пункті перетинання державного кордону і при
наявності фітосанітарного сертифіката країни-експортера.
При ввезенні на митну територію України чаю повинні забезпечуватись
вимоги щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення [8].
У разі відсутності даних щодо безпеки та здоров’я населення, реалізація та
використання чорного чаю дозволяється лише після отримання позитивного
висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи. До товару чай,
який імпортується в Україну, застосовуються вимоги щодо безпеки здоров’я
людини, а також процедур контролю, експертиз, надання висновків,
встановлення санітарно-епідеміологічних нормативів аналогічно вимогам, що
застосовуються до товарів, які вироблені в Україні [5].
Санітарна охорона України забезпечується проведенням профілактичних і
протиепідемічних заходів та санітарно-епідеміологічним наглядом у пунктах
пропуску через державний кордон України. Ввезення на територію України
вантажів чаю, які можуть бути фактором передачі інфекції, дозволяється лише
після огляду їх працівниками санітарно-епідеміологічного підрозділу.Митне
оформлення таких вантажів здійснюється після проходження зазначеного
огляду.
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Митне оформлення вантажів чаю, які підлягають фітосанітарному та
санітарно-епідеміологічному контролю у пунктах пропуску на митному кордоні
України, може бути завершено тільки у разі позитивних висновків цих служб.
При цьому результати цих контролів повинні бути відображені
відміток

(штампів,

печаток)

державних

інспекторів

цих

у вигляді
служб

на

товаросупровідних, товаротранспортних документах, які слідують з вантажами
чаю [4].
Проаналізувавши всі заходи тарифного та нетарифного регулювання, які
застосовуються при митному оформленні чаю, та враховуючи той факт, що
його в нашій державі не вирощують і не зможуть вирощувати в силу
несприятливих кліматичних умов, необхідно переглянути ставки ввізного мита
на цей товар, зменшити їх або взагалі проводити митне оформлення за «0»
ставкою мита. Це дало б можливість, по-перше, частково зменшити
собівартість необхідного для людей продукту харчування, по-друге, збільшити
витрати на забезпечення проведення заходів для ще більшого контролю за
якістю завезеного на митну територію України чаю.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АСОРТИМЕНТ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА РИНКУ
УКРАЇНИ
В статті представлено аналіз асортименту теплоізоляційних матеріалів в
Україні.
Ключові слова: теплоізоляційні матеріали,будівельна галузь, виробництво,
ринок,будівельні матеріали.
Відомо, що погода, а точніше теплові характеристики в будинку, залежать
від багатьох факторів. Не останнім з них є забезпечення умов енергозбереження
при експлуатації будинку, оскыльки, за оцінками фахівців, тепловтрати через
стіни складають 30-40% від загальних тепловтрат, через вікна - 30 - 35%,
підвальні та горищні перекриття - 30 - 45% і через вхідні двері - 5-8%.
Таким чином, щоб реально скоротити втрати тепла в будівлі необхідно
виконати комплекс заходів з теплоізоляції всіх огороджувальних конструкцій
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(зовнішні стіни, цокольне і горищне перекриття, підлоги підвалу, дах у
мансардному поверсі) [5].
А для того, щоб забезпечити необхідні теплоізоляційні характеристики
огороджувальних конструкцій, застосовують різні матеріали, які не дозволяють
нам «опалювати» навколишнє середовище, тим більше що енергоресурси не
безмежні і на сьогоднішній день енергоозброєність становить близько 1,5 кВт
на кожного жителя нашої планети.
Теплоізоляційні матеріали служать для теплової ізоляції конструкцій
будівель і споруд, а також різних промислових установок, апаратури,
трубопроводів, холодильників і транспортних засобів. Основна особливість
теплоізоляційних матеріалів - їх висока пористість і, отже, мала середня
щільність і низька теплопровідність [3].
Теплоізоляційні матеріали та вироби можна систематизувати за основними
ознаками:
− за

видом вихідної сировини: неорганічні (мінеральна і скляна вата,

ніздрюваті бетони, матеріали на основі азбесту, керамічні та ін.) і органічні
(дерево-волокнисті плити, пінно- і поропласти, торф'яні плити та ін.) Також
виготовляються

комбіновані

матеріали,

з

використанням

органічних

і

неорганічних компонентів;
− за

структурою: волокнисті (мінеральна, скляна вата, шерсть тощо),

ніздрюваті (ніздрюваті бетони і полімери, пінно- і газокераміка та ін.) І зернисті
або сипкі (керамічний і шлаковий гравій, пемзовий і шлаковий пісок та ін.;
− за

формою: пухкі (вата, перліт тощо), плоскі (плити, мати, тощо), фасонні

(циліндри, напівциліндри неорганічних волокон: азбестові, мінерального і
скляного волокна);
− за

займистістю (горючістю): вогнетривкі (керамзит, ніздрюваті бетони

тощо), важкоспалимі (цементно-стружкові, ксилоліт) і спалимі (комірчасті
пластмаси, торфопліти, очерети);
− за

вмістом сполучної речовини: такі, що містять речовину (ніздрюваті

бетони, фіброліт і т. д.) і не містять речовину (скловата, мінеральне
волокно) [1].
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Застосування
підвищити

теплоізоляційних

ступінь

індустріалізації

матеріалів

у

будівництві

робіт, оскільки

вони

дозволяє

забезпечують

можливість виготовлення великорозмірних збірних конструкцій і деталей,
знизити масу конструкцій, зменшити потребу в інших будівельних матеріалах
(бетон, цегла, деревина та ін.), скоротити витрати палива на опалення будівель,
зменшити втрати тепла в промислових агрегатах. І в цілому, на думку фахівців,
теплоізоляційні матеріали забезпечують належний комфорт в житлових
приміщеннях, покращують умови праці на виробництві, знижують випадки
травматизму.
За

оцінкою

теплоізоляційних
використовується

фахівців,
матеріалів,

що

працюють
основний

сьогодні в Україні

на
вид

українському

ринку

теплоізоляції,

який

- мінераловатні

вироби. Частка

мінераловатної теплоізоляції становить близько 80% від загального обсягу
виробництва, близько 20% - відводиться на пінополістирол і інші пінопласти.
Структура обсягів випуску утеплювачів в Україні мало відрізняється від
структури, що склалася в розвинених країнах, де на волокнисті матеріали також
доводиться 60-80% від загального випуску теплоізоляційних матеріалів.
У той же час фахівці відзначають що, вітчизняних підприємств з випуску
теплоізоляційних матеріалів цілком достатньо. Проте вони займають, за
різними оцінками, від 20 до 25% у загальному обсязі матеріалів, присутніх на
українському ринку, відповідно близько 80% займає зарубіжна продукція.
Мінеральноватна теплоізоляція. Фахівці відзначають, що в залежності від
виду сировини мінеральна вата, за європейським стандартом, ділиться на
кам'яну і скловату. Сировиною для виробництва кам'яної вати служать гірські
породи - діабаз, базальт, вапняк, доломіт тощо, виробляється кам'яна вата
шляхом розплавлення вулканічної породи з додаванням у волокна сполучного
компонента (фенолспирт) і водовідштовхувальної олії. Матеріал має унікальну
властивість - високий опір до механічних впливів.
Незаперечними перевагами теплоізоляційних матеріалів з мінеральної вати
є широкий температурний діапазон застосування (до +1000 С).
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Вітчизняний ринок теплоізоляції з мінерального волокна в даний час
досить великий, тут представлена продукція як вітчизняних, так і зарубіжних
виробників.
Українські виробники на сьогоднішній день виготовляють мінераловатні
вироби, в основному, на кам'яній основі. Фахівці відзначають, що ці вироби в
Україні виробляють вісім підприємств - ВАТ «Комбінат будіндустрії» (м. Київ);
комунальне підприємство «Комуненергія» (м. Костопіль, Рівненська обл.);
колективне підприємство «Завод мінераловатних виробів» (м. Житомир); ТОВ
«Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів «Ротіс» (м. Чернівці).
Широку номенклатуру виробів теплоізоляційних матеріалів виготовляє
ВАТ

«Алчевський

завод

будівельних

конструкцій»

(м.

Алчевськ,

Луганська обл.).
Поряд

з

випуском

пінополістирольних

плит

на

виробництві

мінераловатних виробів на кам'яній основі спеціалізуються - АТ «Ізоляція» (м.
Донецьк) і ВАТ «Завод ізоляційних матеріалів» (м. Маріуполь, Донецька обл.).
Представлені на вітчизняному ринку і імпортні мінераловатні вироби на
кам'яній основі таких компаній, як: ROCKWOOL (Данія), PAROC (Фінляндія),
ISOVER - підрозділ теплоізоляційних матеріалів концерну SAINT - GOBAIN і
NOBASIL (Словаччина).
Імпортна продукція відрізняється від вітчизняної більш широкою
номенклатурою,

яка

налічує

часом

кілька

десятків

найменувань,

що

відрізняються розмірами, формами і щільністю (жорсткі, напівтверді, м'які).
Такий

широкий

асортимент

дозволяє

охопити

практично

всю

сферу

застосування теплоізоляції: утеплення покрівель, мансард, перекриттів, фасадів
стін, підлог, фундаментів, цоколів будівель житлового та громадського
призначення, теплоізоляція трубопроводів, бойлерів, камінів і печей. Саме тому
імпортна продукція користується попитом і активно використовується на
вітчизняному будівельному ринку.
Матеріали ROCKWOOL постачаються на український ринок з Польщі,
продукція PAROC завозиться від виробників Литви і Польщі, а вироби Nobasil зі Словаччини.
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Вироби на основі скловолокна. Як за технічними, так і за іншими
властивостями, скловата дещо відрізняється від мінеральної. Скловолокнисті
вироби виготовляються з силікатного розплаву з високим вмістом кремнезему.
Основні компоненти шихти - кварцовий пісок, доломіт і глинозем - є
екологічно чистими за всіма параметрами, включаючи радіоактивність.
Скляна вата містить дуже мало неволокнистих включень і має високу
вібростійкість, до того ж волокна скляної вати володіють підвищеною
пружністю.
З використанням скляної вати виготовляють такі теплоізоляційні вироби,
як: мати (м'які плити), прошивні мати й напівтверді плити на синтетичній
зв'язці, а також джгути (шнури). Скловатні джгути (шнури) представляють
собою гнучкі теплоізоляційні матеріали, що складаються із скловатного
сердечника, обплетеного штапельним скловолокном.
Застосовуються скловатні вироби поряд з мінераловатними на кам'яній
основі, для теплової ізоляції будівельних конструкцій, а також для ізоляції
холодильників, трубопроводів, промислового обладнання, що працює в умовах
вібрації, а також транспортних засобів.
На українському ринку вироби на основі скловолокна, активно просувають
свою продукцію закордонні виробники торгової марки URSA і ISOVER підрозділ теплоізоляційних матеріалів концерну SAINT - GOBAIN.
Вироби торгової марки URSA на вітчизняний ринок постачаються від
виробників Німеччини, Польщі та Угорщини, а теплоізоляційні вироби ISOVER
- із заводів концерну SAINT - GOBAIN, розташованих у Фінляндії, Польщі,
Чехії та Швеції [5].
Органічні теплоізоляційні матеріали одержують шляхом переробки
деревини

та

відходів

деревообробки

(деревноволокнисті

плити

і

деревностружкові плити), сільськогосподарських відходів (солома, очерет та
ін.), торфу (торфоплити) і т.д. Ці теплоізоляційні матеріали, як правило,
відрізняються низькою водо- і біостійкістю. Зазначених недоліків позбавлені
так звані газонаповнені пластмаси (пінопласти, поропласти, сотопласти та ін.) 494

високоефективні органічні теплоізоляційні матеріали з об'ємною масою від 10
до 100 кг/м3. Характерна особливість більшості органічних теплоізоляційних
матеріалів - низька вогнестійкість, тому їх застосовують зазвичай при
температурах не більше 150 ° С [1].
Пінополістирольні

плити.

Пінополістирольні

плити

в

Україні

виготовляють близько двох десятків підприємств. Серед них ПрАТ «Стирол
Пак» (м. Горлівка, Донецька обл.), ПАТ «Запоріжтеплозвукоізоляція»
(м. Запоріжжя), НВО «Акація» (м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл.),
ТОВ «Аутлук» (м. Рівне), ПАТ «Житомирський завод силікатних виробів»
(м. Житомир), ТОВ «Ізотех» (м. Київ) та ін.
Неважко помітити, що на українському ринку теплоізоляції просуваються
багато видів імпортних виробів. Екструдований, твердий пінополістирол
Styrodur на нашому ринку представляє концерн BASF AG (Німеччина). Цей
матеріал володіє малою вагою, високою міцністю при стисненні, високою
теплозахисною здатністю і практично нульовою вологомісткістю, що визначає
його малі питомі витрати і високу довговічність, в тому числі у вологому
середовищі.
Окрім продукції BASF AG на вітчизняному ринку просувається і
екструдований пінополістирол STYROFOAM концерну DOW Chemical (США)
призначений

для

влаштування

інверсійних

(перевернутих)

покрівель,

зовнішньої теплоізоляції несучих стін, теплоізоляції експлуатованих покрівель,
важкозавантажених

перекриттів,

підлог

холодильників,

зовнішньої

теплоізоляції та захисту гідроізоляції периметра фундаментів і т.д. [5].
За даними Агентства індустріального маркетингу, можна зробити висновок
про те, що виробництво теплоізоляційних виробів з базальтової вати в другій
половині 2015 року почало зростати. Якщо припустити, що вся вироблена
продукція реалізується, то дані говорять про те, що споживання базальтової
вати поступово зростає.
Навесні 2014 року експерти прогнозували рівень споживання мінеральної
вати в 2015 році на рівні 60-70 тис. т. Попит, що почав зростати на ринку в
другому півріччі, практично виправдав ці прогнози.
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У 2016 році впевнено

можна

очікувати

збільшення

споживання

теплоізоляціїних матеріалів, враховуючи такі важливі фактори:
− Мінрегіонбуд

і уряд здійснюють конкретні кроки для виходу будівельної

галузі з кризи - прийнята програма «Доступне житло» і Закон України про
cпрощення дозвільної системи в будівництві;
−у

регіонах розпочато реалізацію державної програми з утеплення

будівель соціальної сфери;
− чергове

зростання вартості енергоносіїв для населення змушує приватних

домовласників утеплювати власне житло;
− державні

контролюючі і дозвільні інстанції посилюють вимоги з

енергозбереження у будівництві.
Тому вже зараз можна говорити про те, що загальне використання
мінеральної вати в 2016 році очікується на рівні 90 тис. т. Найімовірніше, що
90% загального використання буде забезпечено українськими виробниками, і
лише 10% складе імпорт [6].
Таким чином, при загальних виробничих потужностях вітчизняних заводів
(майже 140 тис. т на рік) в Україні буде реалізовано близько 90 тис. т.
Потужності, що залишилися, швидше за все, будуть спрямовані на виробництво
експортної продукції.
За даними Держкомстату, 2015 р., в порівнянні з аналогічним періодом
2014 р., в натуральному вираженні приріст обсягів імпорту кам'яної вати склав
практично 0%, скловати - +7,8%, полістиролу - -10%. Як відзначають
оператори, особливо постраждали від фінансової кризи дрібні і середні
виробники.
Отже, застосування теплоізоляційних матеріалів у будівництві дозволяє
підвищити

ступінь

індустріалізації

робіт, оскільки

вони

забезпечують

можливість виготовлення великорозмірних збірних конструкцій і деталей,
знизити масу конструкцій, зменшити потребу в інших будівельних матеріалах.
Найважливішою метою теплоізоляції будівельних конструкцій є скорочення
витрат енергії на опалювання будівлі. Теплоізоляція приводить до зменшення
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вмісту вуглекислого газу (СО2) в атмосфері і зниження парникового ефекту. У
той же час, держпрограма компенсації 30% вартості кредитів на утеплення
житла дозволяє споживачеві орієнтуватися не стільки на ціну, а враховувати
особливості конструкції і обирати найбільш підходящий якісний матеріал.
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О.В. Олійник
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РИНКУ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО
ПИВА В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано стан ринку безалкогольного пива в Україні,
проведено моніторинг ринку вітчизняного пивоваріння, визначені основні його
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виробники, розглянуто географію регіонального розподілу значних підприємств
у виробництві пива, зроблено аналіз причин зменшення обсягів його
виготовлення.
Ключові слова: ринок, пиво, безалкогольне пиво, пивоваріння, виробники пива.
Ринок пива в Україні досить різноманітний. Якщо кілька років тому
слабоалкогольних напоїв збільшувалось, то тепер навпаки – зменшується.
Сучасний ринок вітчизняного пивоваріння налічує більше, ніж 400 видів
пива, у тому числі і безалкогольне пиво.
Безалкогольне пиво – напій, за смаком схожий на традиційне пиво, але
майже не містить алкоголю (в ньому міститься близько 0,5% алкоголю, а це
менше, ніж у квасі). Воно призначено насамперед для тих, хто не може
споживати звичайне пиво, до якого вже є звикання. Причинами споживання
безалкогольного пива можуть бути розлади здоров'я, лікування від алкоголізму
чи ситуація, несумісна з п'янким впливом алкоголю, наприклад, керування
транспортним засобом.
Створенням такого пива стали займатися в різних країнах у 1970-х роках,
коли у зв'язку з різким зростанням кількості автомобілів на дорогах
почастішали аварії у зв'язку із сп'янінням водіїв. Особливо в ньому були
зацікавлені країни, де споживання пива традиційно було дуже поширеним.
Отримання напою, подібного до пива, але практично позбавленого
алкоголю, є більш складною процедурою, ніж виготовлення звичайного пива.
Тому його вартість дещо вища.
В Україні термін «безалкогольне пиво» визначене Законом як: насичений
діоксидом вуглецю пінистий напій, одержаний під час бродіння охмеленого
сусла пивними дріжджами з об'ємною часткою спирту не більш як 0,5 відсотка,
отриманий шляхом діалізу або переривання головного бродіння, або
виготовлення пивного сусла зі зниженою часткою сухих речовин у
початковому суслі, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2202.
Основними

брендами

безалкогольного

пива

є:

ТМ

«Оболонь

Безалкогольне» (м. Київ), ТМ «Славутич Безалкогольне» (м. Запоріжжя),
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ТМ «Рогань Безалкогольне» (м. Харків), ТМ «Чернігівське Безалкогольне»
(м.Чернігів), ТМ «Львівське Безалкогольне» (м. Львів).
За даними Держкомстату, виробництво безалкогольного пива у 2014 р.
значно скоротилось до 2,6 млн. дал порівняно з 2013 р., що дорівнювало 2011р.,
хоча у 2012 р. відбулось збільшення виготовлення безалкогольного пива до 4,0
млн. дал, а в 2013 р. взагалі було вироблено такого пива 4,5 млн. дал (рис. 1).
млн. дал

роки

Рис. 1. Виробництво безалкогольного пива в Україні,
у 2014 р., млн. дал [1]
Основна причина зменшення обсягів виготовлення: низька купівельна
спроможність населення й агресивна конкуренція закордонних фірм Голландії,
Німеччини, Чехії.
Пивоварна галузь протягом ряду років не була забезпечена у повному
обсязі вітчизняною сировиною. Урожай хмелю щорічно становив 20% від
потреби. Крім того, провідні підприємства обладнані сучасним устаткуванням,
яке передбачає використання хмелю тільки гранульованого або у вигляді
екстракту. Відродження хмелярської галузі потребує значного часу, тому
проблема забезпечення пивоварів хмелепродукцією протягом найближчих
років може бути вирішена тільки за рахунок імпорту.
До лідерів вітчизняного пивоваріння належать наступні підприємства:
1) AB InBev (ТМ «Чернігівське», «Bud», «Янтар», «Рогань», «Stella Artois»,
«Старопрамен», «Bleck's» та ін.;
2) Carlsberg Ukraine (ТМ «Львівське», «Славутич», «Арсенал», «Tuborg»,
«Holsten», «Carlsberg» та ін.);
3) «Оболонь» (ТМ «Оболонь», «Hike», «Carling», «Zibert», «Zlata Praha»,
«Жигулівське», «Охтирське» і т.д.);
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4) Альянс Ефес і SABMiller (ТМ «Сармат» і «Козел» Velkopopovicky);
5) Альянс ППБ і Oasis CIS (ТМ «Перша приватна броварня», «Галицька
корона», «Жигулі Барне», «Закарпатське», Stare Misto та ін.).
Структуру українського ринку пива наведено на рис. 2.

Рис. 2. Частки ринку пива українських виробників у 2014 році, % від
загальної кількості [2]
Скорочення обсягів виробництва відбулося не тільки безалкогольного
пива, а у всій галузі пивоваріння в цілому.
Так, асоціація «Укрпиво» підвела підсумки роботи галузі у 2014 році. Вони
дуже негативні. За підсумками року обсяги виробництва пива скоротились на
8% – до 276,3 млн. дал порівняно з 2013 р. Це найгірша динаміка ринку за
більш ніж 10 років. В окремі періоди 2014 р. негативні показники динаміки
були двозначними: за останні чотири місяці 2014 року падіння склало 17%
порівняно з аналогічним періодом 2013 р.
Згідно з оцінкою в 2014 р. потужностей виробництва пива в Україні були
використані компаніями на 60%, а в останні чотири місяці трохи більше – на
40%. Так, «САН ІнБев Україна» (СІУ) скоротила продаж пива на 5,6%
порівняно з аналогічним періодом 2013 р. «Оболонь» в І кварталі 2014 р.
виробила на 16,2% менше пива, ніж в січні-березні 2013р. – 10,5 млн. дал.
«Микулинецький бровар» раніше прогнозував скорочення виробництва пива за
підсумками 2014 р. – на 5-6% – до 1,26-1,27 млн. дал [4].
Основною причиною скорочення обсягів виробництва пивовари вважають
зниження купівельної спроможності населення поряд із підвищенням цін на
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пиво приблизно на 11% (у річному вираженні). За даними компанії «GFK
Україна», осінь 2014 р. показала найнижчі за останні півтора роки індекси
споживчих настроїв в Україні.
Окрім економічних факторів, на галузь вплинули і регуляторні ініціативи.
На обсягах продажу негативно позначилося підвищення податку на хмелярство
і виноградарство (з 1% до 1,5%), а також ставок акцизного податку.
Постраждали пивовари і від ініціативи цілого ряду місцевих рад про заборону
продажу пива у вечірній і нічний час. У сукупності все це катастрофічно
позначилося на роботі пивоварної галузі в цілому.
Скоротивши обсяги споживання пива, українці істотно скоригували і його
структуру. У 2014 році, як і роком раніше, спостерігалася тенденція до
зростання

споживання

пива

низькоцінового

сегменту.

Сегмент

середньоцінового пива вперше в історії сучасної України поступився місцем
дешевому. Основними причинами тривалого падіння ринку експерти називають
фіскальний тиск на галузь, а також вимушене підвищення цін внаслідок росту
цін на сировину, енергоносії та паливо.
Ринок має велику кількість виробників та представлений досить широким
асортиментом продукції, високим рівнем конкуренції, а також маркетинговими
зусиллями, які докладає кожен з учасників ринку для утримання своєї частки на
ринку і завоювання нових ринків збуту.
На сьогоднішній день велика кількість малих броварень не здатна
конкурувати з великими та потужними підприємствами-виробниками даної
галузі, що неминуче веде до зменшення кількості малих броварень.
Розглянемо географію регіонального розподілу більш-менш значних
виробників пива в Україні.
В Одесі знаходяться ПАТ «Чорномор» (власність компанії «Ефес-Україна»
– українського філіалу турецької пивної компанії Efes, перетворений у ПрАТ
«Пивоварня Ефес-Україна») та ПЗ «Гамбрінус».
Слід ще назвати ПАТ «Миколаївський пивзавод «Янтар», з яким працює
Херсонський пивзавод. На жаль, південь України ці підприємства забезпечують
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пивом ледь наполовину (крім «Янтар», який разом із Херсонським пивзаводом
забезпечують повністю Миколаївську область та частково Херсонську.
Найближче до півдня розташований ПАТ «ПБК «Славутич» (Запоріжжя),
потужність якого перевищує 10,5 млн. дал пива на рік (належить ВВН) та
місцевий ПК №1.
У

Центральній

Україні

в

Дніпропетровську

працює

ПрАТ

«Дніпропетровський ПБК «Дніпро» з ДПГ. У Полтаві – Полтавський пивзавод,
що входить до об’єднання «Полтавпиво» (належить «ДПГ»); в Умані
(Черкаська

область)

–

Уманський

пивзавод

(входить

до

об’єднання

«Уманьпиво»). У Черкаський області слід відзначити ще Смелянський пивзавод
(об’єднання

«Черкаспиво»),

а

в

Полтавській

області

об’єднання

«Кременчугпиво». На півночі, в столиці, розташований найпотужніший з
вітчизняних виробників пива – ПБК «Оболонь». До ПАТ «Оболонь» на півночі
крім київського однойменного комбінату входить також Фастівський пивзавод
(Київська область). У Києві також досить потужно працюють ПЗ №1 (належить
до ДПГ) та ПЗ «На Поділлі» (колишній Київський ПЗ №2), а також новий ПЗ
«Славутич» (належить ВВН). У Сумах – Сумський ПБЗ, в області –
Шосткінський ПЗ, який придбала компанія «Київська Русь» та Охтирський ПЗ,
контрольний пакет акцій якого належить ПАТ «Оболонь»; у Житомирській
області – Бердичівський та Новоград-Волинський пивзаводи. На півночі країни
розташований також семимільйонник ПрАТ «Чернігівський ПЗК» «Десна»
(належить СІУ), поряд з ним самостійно й досить успішно працює Ніжинський
ПЗ. Відзначимо помітний Рівненський ПЗ (півмільйонник).
Схід представлений ПАТ «ПР Рогань» (Харків) потужністю 14 млн. дал на
рік (власність СІУ), Ізюмською пивоварною компанією (Харківська область).
Нарешті, захід України – це «Львівська пивоварня» (належить ВВН),
Тернопільський ПЗ «Опілля» та Микулинецький ПЗ (Тернопільська область), а
також об’єднання «Хмельпиво» (Хмельницька область).
Тобто місцевими виробниками найкраще задовольняються потреби в
пивній продукції на заході України (Волинська, Закарпатська, ІваноФранківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області), де
502

розташовані 56 пивних підприємств, гірше – в центрі (Дніпропетровська,
Кіровоградська, Полтавська і Черкаська області – 42 ПЗ); на півночі
(Житомирська, Київська, Рівненська, Сумська Чернігівська області –36
підприємств) і на сході (Харківська область).
Так, у південних районах країни (Запорізька, Миколаївська, Одеська,
Херсонська області), потреба пива в яких найбільша, місцеві 28 виробників
задовольняють попит лише на 20%, а 80% забезпечується імпортом з інших
регіонів та з-за кордону.
Цікаво, що «Оболонь» присутня головним чином на півночі країни – м.
Київ («Оболонь»), Київська область (Фастівський ПЗ) і Сумська область
(Охтирський ПЗ).
СІУ

охоплює

північ

України

(чернігівська

«Десна»),

південь

(миколаївський «Янтар») та схід (харківська «Рогань»), ВВН – південь
(запорізький «Славутич»), захід («Львівська пивоварня») та північ (Київський
ПЗ «Славутич»). ДПГ – центр України (дніпропетровський «Дніпро»), схід
(«Полтавпиво»), північ (Київський ПЗ №1).
У сегментуванні ринку пива за рівнем доходів споживачів і відповідному
позиціюванні марок можна вирізнити цінові категорії «низька», «середня»,
«преміум» та «суперпреміум».
Найбільшу вагу має середня цінова категорія. До неї належать бренди
«Оболонь», «Чернігівське», «Рогань», «Славутич», «Янтар», «Львівське».
Кожен учасник пивного ринку намагається розширити свій асортимент і
зміцнити свої позиції у цій ціновій категорії. Останніми роками ПАТ
«Оболонь»

вивело

на

ринок

товарну

марку

«Десант».

Відбулося

перепозиціювання пива «Чернігівське», яке наблизилося за ціною до марки
«Оболонь». «САН Інтербрю Україна» перепозиціювала та розширила межі
регіонального бренду «Янтар» та зробила його національним.
Велике значення учасники ринку приділяють розвиткові торговельних
марок високої цінової категорії, попит на які активно формується. Працюючи у
цьому напрямку, ПАТ «Оболонь» випустило новий суббренд «Оболонь Pils»,
який належить до преміум-класу.
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«САН

Інтербрю

Україна»

на

Харківському

пивзаводі

розпочала

виробництво відомого чеського бренду, який став міжнародним – Staropramen.
Цього ж року вона вивела на ринок глобальний бренд Brahma.
Дослідження,

проведені

спеціалістами

компанії,

виявили,

що

частина

український споживачів надає перевагу легкому оригінальному пиву і готова
більше платити за нестандартне позиціонування бренду. Виходячи із цього,
корпорація вирішила позиціювати пиво Brahma як невід’ємну частину
бразильської культури. Клас суперпреміум представлений міжнародним
брендом Stella Artois, який належить «САН Інтербрю Україна», брендом
«Колекція Зіберта», що належить ПАТ «Оболонь», брендами Tuborg Green та
«Foster's».
Для здобуття конкурентних переваг виробники пива значну увагу
приділяють також диференціації упакування. Останніми роками зростають
обсяги збуту пива в алюмінієвих бляшанках, хоча частка цієї асортиментної
категорії у структурі реалізації пива є невеликою (4,0% - у 2014 р.).
За останній рік у цілому по Україні зросло споживання пива у ПЕТ-тарі –
49,0 %, причому ситуація на регіональних ринках складається по-різному:
темпи зростання обсягів збуту пива у ПЕТ-упакуванні на ринках східного
регіону є значно вищими, ніж у західному регіоні, де традиційна скляна тара
міцніше утримує свої позиції. Компанія «ВВН-Україна» перезапустила бренд
«Славутич» та розливає його в упакування ПЕТ Super ПАК, яка має інноваційні
характеристики та надійніше захищає напій від проникнення кисню і сонячних
променів.
Споживання пива у скляній пляшці зменшилося і складає 35%; у кегах –
12%. При цьому варто зазначити, що для пива преміум-клас і надалі
використовується переважно скляна тара, а більшість експертів не дає
оптимістичних прогнозів щодо подальшої позитивної динаміки обсягів
реалізації пива у бляшанках.
Великого значення виробники пива надають отриманню конкурентних
переваг через створення високого іміджу марки у свідомості цільової аудиторії.
Зокрема, внаслідок активної брендингової політики виробників пиво набуло
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статусу «молодіжного напою». Наполеглива телевізійна реклама представляє
пиво як напій перемоги у різних сферах молодіжного життя: відпочинок,
дискотеки, футбол тощо. Не обділено увагою й інші сегменти цільового ринку.
Згідно літературних джерел, 49% продукції випускається в ПЕТ упаковці,
35% – у скляних пляшках, 12% – в кегах і 4% – в металевих банках (рис. 3).

Рис. 3. Структура українського ринку пива у 2014 р. залежно від виду
упаковки, %
Структура споживання пива за його видами наведена на рис. 4.
10%
15%

Світле пиво 75%
Міцне пиво 15%
Темне пиво 10%
75%

Рис. 4. Структура споживання пива за видами, %
Графічно рівень споживання пива в кожній з груп споживачів,
сегментованих за критерієм рівня доходів, представлений на рис. 5.

Рис. 5. Рівень споживання пива залежно від рівня доходу, %
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Сучасний світовий ринок, згідно літературних джерел, – це ринок
споживача. Так, в Україні споживають пиво 60,8% населення України, з них
75% – чоловіки і 24% – жінки. Якщо взяти вікову категорію населення, то
спостерігається така тенденція: 71% всього спожитого в Україні пива припадає
на споживачів у віці від 20 до 29 років; 15,8% спожитого пива – населення у
віці 30-39 років; пиво, яке випили 9,7%, припадає на категорію 40-49 років, а
якщо сегмент випитого пива був 4%, то це були люди віком 50-59 років (рис. 6).

Рис. 6. Залежність споживання пива в Україні від вікової категорії, % [5]
Ринок пива – один з деяких в країні, де імпортним продуктам місця майже
немає. Тобто представлені іноземні марки не мають великих обсягів продажу,
або так зване «іноземне» пиво вариться в нашій країні з вітчизняної сировини
(іноземні компанії володіють українськими пивзаводами й роблять як
українські марки пива, так і закордонні одночасно). А тому серед більш-менш
помітних виробників на вітчизняному пивному ринку, як стверджують
експерти, чисто український продукт, виготовлений завдяки українському
капіталу, випускають тільки три виробники: ПАТ «Оболонь», Харківський
пивний завод та львівська «Перша приватна броварня».
Частка імпортованого пива на українському ринку займає не більше 1,5%.
У цьому сегменті лідирують преміальні види пива з Німеччини, Англії,
Чехії та Австрії.
Спостерігається переважання тенденції до скорочення обсягу імпорту
даного продукту на територію України в натуральних одиницях вимірювання.
Часи, коли в Україну завозили імпортного пива на 2-3 десятки мільйонів
дал, минули. Значною мірою цьому сприяло налагодження місцевого
виробництва.
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В сучасних умовах ця тенденція стала ще більш відчутною. Особливо
суттєво іноземців потіснили у сегменті дешевих марок: імпортери

не

витримали запровадження високих ставок ввізного мита, акцизу та мінімальних
оптово-роздрібних цін.
Врешті-решт і споживачі зрозуміли, що українське пиво за смаком дійсно
не гірше, а за ціною доступніше.
Позиції дорогих якісних марок імпортного пива таких, як «Tuborg»,
«Heineken», «Guiness» похитнулись, хоча й до остаточного зникнення цих
марок з ринку, як це відбулося з дешевими, але менш іменитими марками,
справа не дійшла.
Ще донедавна Україна імпортувала пиво із 21 країни світу. Частка окремих
країн, за останніми офіційними даними, у загальному обсязі імпорту становить:
Австрія – 23%; Данія – 18; Нідерланди – 17; Німеччина – 13; Словаччина – 4;
Чехія – 3%.
Проаналізувавши наведені дані, бачимо тенденцію до скорочення імпорту
пива. Це пов’язано з впровадженням з боку держави підвищених акцизів та
низькою купівельною спроможністю населення України.
Що ж стосується експорту, то працювати на експорт вітчизняні виробники
поки що не дуже прагнуть.
По-перше, ще далеко не вичерпані можливості внутрішнього ринку. Подруге, рентабельність торгівлі на зовнішніх ринках досить низька і не
перевищує 5%. Досі зовнішньоекономічна діяльність була прерогативою
«Оболоні», експортні надходження якої дорівнюють 3-4 млн. дал на рік. Усі
інші підприємства більше, ніж на кілька сотень тисяч доларів не експортували
власної продукції.
Проте

серед

ринків,

на

які

вітчизняні

виробники

намагаються

експортувати власну продукцію, можна назвати Литву, Молдову, Угорщину,
Білорусь, Грузію, Естонію.
Лідирує в експорті «Оболонь» – близько 90%. Друге місце за обсягом
експорту впевнено посідає «Sun Interbrew» з часткою вивозу продукції 13%.
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Експорт пива за межі України в натуральних одиницях вимірювання
продовж періоду аналізу в основному мав тенденцію до зростання.
Аналізуючи стан ринку пива, можна робити висновок, що він є одним із
найбільш насиченим, а гостра конкуренція впливає як на товаровиробників, які
прагнуть до постійного оновлення асортименту й поліпшення якості власної
продукції, так і на покупців, які мають можливість вибору пива на будь-які
смакові уподобання. Конкурентна боротьба спонукає до інвестицій в
удосконалення виробництва, розробки нових сортів пива, у тому числі і
безалкогольного.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РИНКУ СИРІВ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
В даній статті проведено моніторинг сучасного стану ринку сиру в Україні.
Розглянуто основні тенденції, які найближчими роками домінуватимуть на
ньому. Визначено, що вітчизняні виробники молочної продукції мають
потенціал у нарощуванні обсягів виробництва за рахунок удосконалення
організації

виробництва

та

застосування

сучасних

маркетингових

інструментів.
Ключові слова: молокопродукти, сир, ринок сиру, імпорт сиру, експорт сиру,
виробники сиру, сирні продукти.
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Молочна галузь є однією з провідних у структурі промисловості України.
Перспективи її розвитку та функціонування завжди є надзвичайно актуальними,
оскільки молочні продукти є особливо цінними і незамінними продуктами
харчування будь-якої людини. Молочні продукти й морозиво споживають
близько 97% дорослого населення, а за обсягами реалізації вони займають
перше місце серед інших харчових продуктів.
Одним із важливих елементів продовольчого ринку країни є ринок молока
та молочної продукції, який являє собою систему товарно-грошових відносин
між економічно відособленими виробниками молочної сировини, переробними
підприємствами і споживачами, що охоплює весь суспільний відтворювальний
процес, включаючи виробництво, розподіл, обмін і споживання з метою
щоденного

забезпечення

найважливішими

продуктами

харчування

та

одержання (очікуваного) доходу всіма операторами ринку.
В сучасних умовах ринок молока та молочних продуктів країни
характеризується значним скороченням поголів’я корів в господарствах усіх
категорій, зменшенням обсягів виробництва молока, зростанням цін на
продукцію, зменшенням рівня платоспроможного попиту та, відповідно,
кількості

споживання

найдинамічніших

молокопродуктів.

споживчих

сегментів

Ринок
із

сиру

стійким

є

одним

приростом

із

обсягів

виробництва, споживання та охоплення міжнародних ринків, що і обумовлює
актуальність даного дослідження
Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив, що дослідженню
проблемних питань щодо формування та розвитку ринку молока і молочної
продукції та пошуку шляхів їх вирішення присвячені праці 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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Метою даної статті є проведення моніторингу сучасного стану ринку сиру
в Україні і визначення основних тенденцій, які найближчим часом
домінуватимуть на ньому.
Переробкою молока на Україні займається більше 300 підприємств, проте
майже 80% ринку контролює 50 заводів, значна частина яких входить до складу
великих холдингів.
Експерти вважають, що криза посилить вплив холдингів, оскільки дрібні
та середні виробники будуть вимушені покинути ринок. В той же час, частки
ринку провідних виробників не перевищують 6-9%. В цілому фактично
одинадцять компаній утримують 60,3% ринку. Решту ринку розподіляють між
собою дрібні компанії та одиничні молокопереробні заводи [2].
В Україні виробництво сиру освоєно в ХХ столітті. Тепер виробництво
сирів в Україні здійснюється більше, 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. Номенклатуру ринку сирів характеризують зміни
структури їх асортименту. Це покращення відбулося за рахунок зростання
частки як натурального, так і перероблених сирів. 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.
Обсяг виробництва сиру в Україні у 2014 році зменшився на 77 тис. т у
порівнянні з 2010 р., експорт – на 59,84 тис. т , але зростання обсягів імпорту
почало суттєво впливати на загальний обсяг пропозиції сиру на внутрішньому
ринку України, який за 2013 р., у порівнянні з 2010р., зріс на 5,9 тис. т, проте у
2014 році спостерігається зменшення імпорту сиру на 7,54 тис. т в порівнянні з
2013 р. (табл.1).
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Таблиця 1
Обсяги виробництва сиру у 2010 – 2014рр., тис. т [3]
Показники
Виробництво
Експорт
Імпорт

2010
207
79,3
11,2

2011
178
80,3
12,2

Роки
2012
168
67,7
17,1

2013
164
58,9
19,3

2014
130
19,46
11,76

Основним покупцем українських сирів вже багато років була РФ (один з
найбільших імпортерів у світі), останнім часом обсяги експорту сирів з України
до РФ зменшуються. Так, протягом 2010-2013 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 РФ почала активно 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.
Після тривалого скорочення експортних поставок українського твердого
сиру, у другому півріччі 2015 р. показники почали відновлюватися, і тенденція
падіння експорту змінилася тенденцією зростання.
Так, за даними дослідницької компанії AR-group, за липень-жовтень 2015
року поставки сиру за кордон збільшилися в 2 рази у порівнянні з аналогічним
періодом 2014-го. Всього у звітному періоді на експорт було поставлено 4,3
тис. т твердого сиру, що вже в 1,7 разів більше показників перших шести
місяців року. І, як відзначають в компанії, до кінця 2015 р. цей розрив,
безсумнівно, збільшиться.
Як повідомлялося, в січні-червні 2015 року українські виробники сирів
знизили обсяг експорту твердих сирів, за різними даними, в 4-6 разів (рік до
року). За даними Державної фіскальної служби, експорт скоротився в 4,7 разів,
а в грошовому вираженні – в 9,5 рази, до 10,97 млн. доларів.
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Однак, на жаль, тенденція, найімовірніше, матиме тимчасовий характер і
позитивного впливу на весь ринок не справить, зміни торкнулися тільки трьох
виробників: «Гадячсир» (ГК «Альміра», Полтавська обл.), «Лозовський МЗ»
(ГК «Альміра», Харківська обл.) та Андрушівський МСЗ (ГК «Альянс»,
Житомирська обл.).
Що стосується перспектив виходу на європейські ринки, то вони дуже
сумнівні. Причин, які не дозволять українським сирам зайняти гідне місце на
полицях європейських магазинів, чимало. Вкрай високий рівень конкуренції;
низький рівень розвитку великотоварного виробництва сирого молока, що не
дозволяє

українським

виробникам

випускати

конкурентоспроможну

на

європейському ринку продукцію; нормативно-правові труднощі, пов'язані з
сертифікацією виробництва та продукції; відсутність продукту, що враховує
специфіку споживчих переваг європейського споживача тощо.
Основною перешкодою є практична відсутність в Україні молока вищої
якості для виробництва продуктів для кінцевого споживача в ЄС. Без
принципового вирішення цього питання вітчизняні виробники зможуть
постачати в ЄС лише молочну продукцію з метою її подальшої переробки –
сухе молоко, молочну сироватку, вершкове масло і т.п.
Українські сири і європейські складно порівнювати. Якість нашого молока
не дозволить варити сири з європейськими смаками. На жаль, кліматичні умови
й генетика корів, а також логістика сирого молока не дають таких показників
білка і жирності, як у «сирних» європейських країнах – така об'єктивна
реальність, і це стосується не лише України. З тієї ж причини Україна виробляє
тільки молоді сири, які далеко не завезеш. Тому, вітчизняним виробникам таки
доведеться розвивати співпрацю з прилеглими країнами: Туреччиною,
Білоруссю,

Казахстаном,

Грузією,

Молдовою,

можливо,

Польщею

та

Угорщиною.
Найбільшими експортерами твердих сирів у зазначений період стали такі
компанії, як:
- «Комо-Експорт» (ТМ Комо, частка в загальному обсязі експорту в
натуральному вираженні за вказаний період - 33%);
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- «Агропродекспорт» (ТМ «Гадячсир»; 16,5%);
- «Мілкіленд Україна» (ТМ «Добряна»; 11,7%);
- «Клуб Сиру» (ТМ «Клуб сиру»; 5,8%);
- «Терра Фуд» (ТМ «Ферма»; 4,1%).
Імпорт сирів в Україну у 2013 р. зріс на 8,1 тис. т в порівнянні з 2010 р. Це
пов'язано з проблемами на ринку молока, що викликало зростання цін
практично на всю молочну продукцію в Україні. Цим скористалися іноземні
виробники, побачивши в Україні перспективний ринок збуту своєї продукції.
Значна частка імпортованого сирного потоку припадає на російських і
польських виробників. Крім того, сир в Україну ввозять з Німеччини, Італії,
Франції, Нідерландів (табл. 2).
Нині в Україні 12 великих підприємств виробляють 60 % сиру та сирної
продукції (108 тис. т), 87 молочних підприємств середньої потужності
виробляють 50 тис. т сиру і сирної продукції, що становить 28 % від загального
обсягу виробництва. Решта - 22 тис. т (12 %), продукції виробляють малі
підприємства.
Таблиця 2
Динаміка імпорту та експорту сирів у 2011 – 2015 рр. [4]
Імпорт
Російська Федерація
Польща
Франція
Інші
Польща
Російська Федерація
Нідерланди
Інші
Польща
Російська Федерація
Німеччина
Інші
Польща
Російська Федерація
Німеччина
Інші

Експорт
2011 рік (питома вага, %)
38,64
Російська Федерація
18,10
Казахстан
8,43
Молдова, Республіка
34,83
Інші
2012 рік (питома вага, %)
26,15
Російська Федерація
26,09
Казахстан
8,74
Молдова, Республіка
39,03
Інші
2013 рік (питома вага, %)
28,15
Російська Федерація
17,28
Казахстан
11,44
Молдова, Республіка
43,13
Інші
2014 рік (питома вага, %)
28,80
Російська Федерація
17,65
Казахстан
13,05
Білорусь
40,51
Інші

513

87,81
9,24
1,97
0,99
85,86
10,99
2,36
0,79
86,72
9,84
2,36
1,09
65,88
16,89
8,17
9,05

Продовження табл. 2
Імпорт
Німеччина
Польща
Франція
Інші

Експорт
2015 рік (питома вага, %)
25,88
Казахстан
20,82
Російська Федерація
15,07
Молдова, Республіка
38,22
Інші

38,68
27,19
18,83
15,30

Хоча обсяги споживання сиру на душу населення в Україні дещо
відстають від фізіологічно обґрунтованих нормативів і, тим більше, від рівня
розвинених країн, національні особливості харчування дозволяють спеціалістам
дійти висновку, що вітчизняний ринок сиру є досить насиченим. Це дає
підстави прогнозувати повільне зростання попиту на продукцію в майбутньому
переважно

під

впливом

збільшення

доходів

населення,

розширення

асортименту та розвитку галузі сироваріння [8].
Лідируючі

позиції

у

виготовленні

сирів

зберігають

підприємства

Полтавської, Сумської, Вінницької, Херсонської, Черкаської, Чернігівської,
Запорізької і Житомирської областей. До основних провідників сирної галузі
належать такі виробники: «Мілкіленд-Україна»; ПАТ «Гадячсир»; ПАТ
«Шосткінський

гормолокомбінат»;

«Комо»;

ПАТ

«Укрпродукт

Груп»;

«Звенигородський сир завод»; ПАТ «Баштанський сирзавод»; «Клуб сиру» та
інші (рис. 1).

Рис. 1. Провідні виробники ринку сиру в Україні, 2014 р. [9]
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Розглянемо структуру виробництва сирів в Україні за видами. Лідером у
виробництві плавлених сирів є ПАТ «Бель Шостка Україна», частка в загальній
структурі виробництва – 19,8 % (3,4 тис. т). Друге місце займає ПАТ
«Пирятинський сирзавод» – 16,9 % ( 2,9 тис. т). На третьому місці у рейтингу
виробників плавлених сирів посідає ПАТ «Хмельницька маслосирбаза» –
12,3 % (2,1 тис. т). У цілому виробництво плавлених сирів у 2013 р.
зменшилося на 19,3 % відносно показника 2010 р.
Твердих сирних продуктів у 2013 р. було вироблено 26,1 тис .т, що у 4,8
рази більше, ніж у 2010 р. Лідером у виробництві твердих сирних продуктів є
ТОВ «Білогорємолокопродукт» (належить до групи «Альмира») – 23,8 % –
6,2 тис. т (у 2010 – 2012 р.р. не займалося виробництвом твердих сирних
продуктів). Друге місце посідає ТОВ «Інтер- Фуд» – 23,7 % – 6,1 тис. т (темп
приросту до показника 2010 року становить 67,6 %; включає Крижопільський
філіал – 2,5 тис. т, Тульчинський філіал – 2,1 тис. т, Новоодеський філіал –
0,9 тис. т, Решетилівський філіал – 0,6 тис. т). На третьому місці знаходиться
ПрАТ «Лозовський молочний завод» – 17,6 % – 4,6 тис. т.
Щодо виробництва плавлених сирних продуктів, то у 2013 р. було
вироблено 28,26 тис. т, лідером у рейтингу з випуску плавлених сирних
продуктів є ТОВ «ВО «Моліс» – 28,5 % (8,4 тис. т). Друге місце посідає ПАТ
«Новокаховський завод плавлених сирів» – 24,8 % (7 тис. т). Третє місце
належить ПАТ «Молочник» – 19,6 % (5,52 тис. т). Виробництвом плавлених
сирних продуктів у 2013 р. займалося 16 компаній.
На ринку м‘яких сирів лідирує ТОВ «Інтер-Фуд» – випуск у 2013 р.
становить 0,77 тис. т (частка складає 33 %). Друге місце займає ПАТ
«Володарський молочний завод», частка якого 14,6 % (0,34 тис. т) Третє місце в
рейтингу виробників м‘яких сирів належить ПАТ «Яготинський маслозавод» –
11,2 % (0,26 тис. т).
Серед виробників розсільних сирів лідером виступає ПАТ «Баштанський
сирзавод» – 15,5 % (466 т). Друге місце посідає ПП ТОВ «НАК» – 13,9 %
(417 т). Третю позицію займає ПрАТ «Біловодський маслоробний завод» – 7,1
% (215 т) [4, 6].
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Конкурентними перевагами українських виробників сиру є: наявність
стабільної сировинної бази; повний цикл виробництва; пряма система
дистрибуції;

кваліфікований

менеджмент;

глибоке

розуміння

ринкової

кон’юнктури.
Практично всі групи виробників сиру мають відділи маркетингу, які
націлені на активний пошук інноваційних рішень, розширення асортиментної
лінійки, вдосконалення існуючої продукції, смакових властивостей тощо.
Отже, в Україні на молочному ринку складаються передумови для
активного росту внутрішнього виробництва. Зокрема, серед факторів зростання
є високі ціни як на сировину, так і на готову молочну продукцію. Це дає шанс
вітчизняним виробникам молочної продукції нарощувати обсяги виробництва
за рахунок створення власної сировинної бази, у тому числі, й шляхом
розбудови

ефективно

діючих

молочних

кооперативів

та

оптимальної

логістичної системи молочного ринку. Це, в свою чергу, дозволить виробляти
молочну продукцію високої якості, яка йтиме на внутрішній ринок. Адже
активне зростання імпорту та внутрішнього споживання дорогої європейської
продукції говорить про певну готовність внутрішнього ринку споживати більш
дорогу та якісну молочну продукцію.
Зростання купівельної активності на ринку твердих сирів України нині не
спостерігається, що стримує можливості нарощування обсягів реалізації на
внутрішньому ринку. Значною мірою така ситуація залежить від ситуації на
сировинних ринках молока. На цьому етапі український ринок твердого сиру є
сформованим і консолідованим. На ньому присутні лідери, які продовжують
заявляти про плани на розширення. Для того, щоб і надалі нарощувати
виробництво і продаж, потрібно шукати нові ринки збуту продукції, чим і
займаються вітчизняні виробники. Вітчизняні виробники молочної продукції
мають потенціал у нарощуванні обсягів виробництва за рахунок створення
власної сировинної бази, у тому числі, й шляхом розбудови ефективно діючих
молочних кооперативів та оптимальної логістичної системи молочного ринку.
Це, в свою чергу, дозволить виробляти молочну продукцію високої якості, яка
йтиме на внутрішній ринок. Адже активне зростання імпорту та внутрішнього
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споживання дорогої європейської продукції говорить про певну готовність
внутрішнього ринку споживати більш дорогу та якісну молочну продукцію.
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Незважаючи на існуючу державну систему контролю якості, безпеки
товарів і захисту прав споживачів, внаслідок розбалансування економіки
відбувається припинення або суттєве зниження обсягів їх виробництва, а в той
же час ринок насичується низькоякісними і недоброякісними товарами. Для
об'єктивного оцінювання якості вітчизняних і імпортних товарів необхідні
спеціалізовані

організації

з

експертизи

товарів,

які

можуть

зробити

компетентний висновок про якість партії товарів, які закуповуються, визначити
їх вартість, походження, конкурентоспроможність тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що питання експертизи
товарів України розглядаються в роботах українських і закордонних вчених:
А.А Дубініної, С.В Сорокіної, О.І Зельніченко, Н.М Омельченко, Н.В Уткіної,
О.А. Романової, А.А. Дудли, Л.І. Байдакової, І. А Родіонової, Р.В Коваленко та
ін.
Мета даної статті - розглянути теоретичні аспекти проведення експертизи
товарів (з’ясувати основні поняття, завдання та класифікаційні ознаки
експертиз).
«Експертиза» (походить від латинського «expertas» дослідний) - це
дослідження будь-якого питання чи об'єкта, яке вимагає спеціальних знань, з
наданням мотивованого висновку [3].
Експертиза

товарів

як

специфічний

вид

діяльності

являє

собою

випробування, дослідження якості (споживних властивостей, нешкідливості,
безпечності тощо, кількості та відповідності умовам нормативної документації,
умовам договору партії (або окремого товару)) з поданням мотивованого,
об'єктивного (незалежного), кваліфікованого висновку.
Експертиза як вид професійної діяльності застосовується в різних галузях
народного господарства:
- в торгівлі під час дослідження якості товарів;
- в криміналістиці під час проведення попереднього слідства або судових
розглядів кримінальних справ судами або слідчими органами;
- в медицині для проведення судово-медичної експертизи тощо;
- в бухгалтерії під час проведення аудиту [1].
518

Виділення цього напряму експертної діяльності в самостійну галузь
відбулося на початку 90-х років XX століття, що пов'язано з розвитком
промислового виробництва товарів і ринкових відносин. Внаслідок цього
виникла необхідність глибокого дослідження товару як об'єкта комерційної
діяльності і оцінювання властивостей товарів.
Дуже часто термін «експертиза» ототожнюється з терміном «контроль»,
що є невірним. Експертиза відрізняється від контролю якості продукції або
товарів сферою застосування, суб'єктами проведення експертизи, кінцевими
результатами.
По-перше, якщо контроль (у традиційному розумінні) здійснюють особи,
які мають право на контрольні функції або одноразово уповноважені установою
(співробітники

відділу

технічного

контролю,

контрольних

заводських

лабораторій, в торгівлі - товарознавці, інспектори, контролери, споживачі), то
експертизу здійснюють незалежні від зацікавлених сторін особи.
По-друге, якщо контролю піддають, як правило, всю продукцію, то
експертиза проводиться тільки стосовно такої продукції, яка під час приймання,
на думку одержувача, виявилась недоброякісною, або такою, що не відповідає
умовам договору, а також продукції, щодо якості якої виникла суперечка
сторін: постачальника (продавця), одержувача (покупця), третьої сторони
(транспортної організації).
По-третє, до обов'язків осіб, які здійснюють контролюючі функції,
належать прийняття рішень і видання розпоряджень про заборону випуску,
вивантаження або реалізацію окремих видів товарів; вони можуть подавати
позови до суду, передавати документи органам дізнання, накладати на винних
осіб адміністративні стягнення тощо. Проте експерт не може приймати навіть
адміністративні рішення і давати будь-які вказівки щодо подальшого
використання товару.
По-четверте, результатом проведеного контролю є акти приймання,
сертифікати.
Після

завершення

експертизи

складається

акт

експертизи,

тобто

результатом експертизи є письмовий обґрунтований висновок, за який експерт
несе юридичну відповідальність.
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До експертних організацій, які уповноважені проводити експертизу
кількості і якості товарів та здійснювати незалежні товарознавчі експертизи в
Україні,

належать

Торгово-промислова

палата

та

регіональні

палати;

Департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і
торгівлі;

Державне

підприємство

«Всеукраїнський

державний

науково-

виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав
споживачів (ДП «Укрметртестстандарт»); Державна інспекція з питань захисту
прав споживачів (Держспоживінспекція); Український науковий гігієнічний
центр

Міністерства

охорони

здоров'я

України;

Державна

санітарно-

епідеміологічна служба; ряд громадських організації, діяльність яких пов'язана
з контролем за якістю товарів.
Проведення експертизи доручається виключно експертам, спеціалістам,
вченим, які володіють спеціальними професійними знаннями, мають відповідну
високу теоретичну підготовку, достатній життєвий досвід, збагачений
практикою за своїм фахом. Це незалежні особи, які не зацікавлені в результатах
експертної оцінки товарів.
Під час проведення контролю за якістю і безпекою продукції і товару
кінцевим результатом роботи є:
- на виробничих підприємствах - посвідчення про якість;
- в торгівлі і під час проведення сертифікації - сертифікати відповідності,
гігієнічні, фітосанітарні, ветеринарно-санітарні, екологічні;
- при проведенні інших видів контролю - акти перевірки.
Для проведення експертизи на сучасному рівні необхідно знати мету та
завдання, що ставляться перед експертизою.
Для здійснення експертизи необхідно володіти знаннями в галузі:
- основних понять, термінів та їх визначень;
- класифікації експертної діяльності, характеристики видів експертиз;
- виявлення відмінних особливостей експертизи від інших видів оцінки
якості товарів;
-

визначення

місця, прав

і

обов'язків

експертів,

відповідальності при проведенні експертиз;
- організаційної структури суб'єктів експертизи;
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їх

завдання і

- методів і критеріїв проведення експертизи;
- порядку проведення експертизи споживчих товарів;
- документів, які використовуються під час проведення експертиз, правил
їх оформлення.
Експертиза споживчих товарів (як товарна, так і товарознавча експертиза)
передбачає вивчення і визначення основних споживних властивостей товарів, їх
змін в процесі виробництва, транспортування, зберігання, реалізації; відповідності
визначених,

передбачених

заявками

показників

вимогам

нормативної

документації. Виходячи із визначеного, завданнями експертизи товарів є:
- проведення експертизи кількості і якості товарів виробничо-технічного
призначення та товарів народного споживання з визначенням відповідності
даним товаросупровідної документації постачальника;
-

визначення

відповідності

встановлених

показників

якості

документальним даним і даним нормативної документації;
- визначення відповідності упакування, марковання передбаченим вимогам
нормативної документації, контрактів;
-

проведення

ідентифікації

товару

з

визначенням

ступеню

його

придатності до споживання; відповідності виду, різновиду, найменування,
градації за якістю;
- визначення причин зниження якості товарів у процесі виробництва,
транспортування, зберігання;
- визначення відповідності якості і вартості товару;
- відповідність товару штриховому коду, коду Української класифікації
товару зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД);
- визначення країни походження товару;
- проведення пошуку необхідної інформації і використання її в експертній
діяльності;
- аналіз отриманих даних під час експертизи, їх оцінка, складання висновку [3].
В основу класифікації експертиз можуть бути покладені такі критерії:
підстави

призначення

експертизи,

терміни

і

порядок

її

проведення,

територіальні ознаки експертизи, мета проведення і вид об'єкта (рис. 1).
521

За підставами призначення у практиці Торгово-промислової палати
України розрізняють такі види експертиз: первинні, або основні; додаткові;
повторні; комплексні; контрольні.
Первинна експертиза – це експертиза, яка проводиться на підставі
замовлення зацікавленої організації. В проведенні експертизи беруть участь два
компетентних представника замовника експертизи, які мають право підпису
акта експертизи або відмови від підпису у разі незгоди з результатами
експертизи.
Додаткова експертиза - експертиза, яка проводиться внаслідок недостатньо
повного експертного дослідження товарів, документів та інших матеріалів;
виникнення нових питань, які не були поставлені при проведенні первинної
експертизи.
Така експертиза може бути призначена, наприклад, у разі появи нових
документів, які не були подані експерту визначально, необхідності проведення
експертизи якості після первинної експертизи кількості товару тощо. В усіх
випадках додаткові експертизи проводяться з тих питань, які не були висвітлені
в основній експертизі.
Додаткова експертиза доручається експерту, який проводив первинну
експертизу. При проведенні додаткової експертизи експерт вивчає питання, які
не були досліджені при первинній експертизі. Результати її оформляються
окремим актом, який доповнює акт первинної експертизи.
Повторна

експертиза

проводиться

при

виникненні

незгоди

між

зацікавленими сторонами в оцінці висновку з первинної експертизи.
Зацікавлені сторони обґрунтовують підстави для проведення повторної
експертизи. Для її проведення призначається інший експерт або експертна
комісія, до складу якої повинні входити експерти. Об'єктом дослідження
завжди виступає тільки той товар, який був поданий експертизі первинно,
досліджуються ті ж самі властивості товару, при потребі доповнюються
новими. Результати повторної експертизи вважаються остаточними, якщо вони
співпадають з результатами первинної експертизи.
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Контрольні

Багатопредметні

Однопредметні

Постійні
Тимчасові

За процесуальними
ознаками

За терміном
проведення

Локальні

Місцеві

Регіональні

Загальнодержавні

За територіальними
ознаками

Рис. 1. Класифікація експертиз за основними критеріями поділу [2]

Комплексні

Комплексні

Додаткові

Додаткові

Повторні

Попередні

Первинні
(основні)

Повторні

За порядком
проведення

За підставами
призначення

Критерії поділу

Види експертизи

Інші

Товарознавчі

Товарні

Фітосанітарні

Ветеринарні

Гігієнічні

Технологічні

Екологічні

Економічні

За метою і
видом об’єктів

Підставами для проведення експертизи є сумніви заявника експертизи в
об'єктивності,
результатів,

точності,

повноті

компетентності,

проведення

матеріальній

експертизи,

зацікавленості

достовірності
експерта,

при

виявленні інформаційної і товарної фальсифікації, протиріч у висновку
експерта, а також в доказах, які пропонують зацікавлена сторона, арбітраж, суд,
слідчі органи.
Обов'язковим є призначення повторної експертизи, якщо виявлено форми
неможливості залучення експерта до роботи, якщо має місце отримання
експертом винагороди безпосередньо від зацікавлених сторін.
Комплексна експертиза призначається для дослідження товару, щодо якого
необхідно отримати комплексну оцінку основних показників. Для її проведення
залучають експертів різних галузей науки, техніки і виробництва. Наприклад,
для проведення експертизи харчових продуктів доцільно залучати таких
спеціалістів як технолог, товарознавець, санітарний лікар, інспектор з якості і
стандартизації.
Потреба в експертизі виникає з появою нових, малодосліджених товарів, а
також при зберіганні яких внаслідок хімічних перетворень можуть утворитися
небезпечні для життя речовини.
За результатами експертизи складається один загальний акт, в якому кожен
з експертів викладає свої методи досліджень об'єкта, аналізує отримані
результати і робить висновок.
Комплексна експертиза є одночасно комісійною, багатопредметною. За
кількістю експертів, що беруть участь в проведенні експертиз, їх можна
поділити на одноособові і комісійні.
Контрольна експертиза (перевірна експертиза) проводиться з метою
перевірки роботи експертів, їх компетентності, правильності дій, достовірності,
обґрунтованості висновків.
Контрольна експертиза призначається з ініціативи керівництва експертної
організації, арбітражу, суду, слідчих органів.
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Підставою

для

проведення

контрольної

експертизи

є

наявність

розбіжностей у висновках експертів, які проводили первинну і повторну
експертизи. Вона призначається на будь-якій стадії проведення основної
експертизи.
Проводить експертизу новий склад експертів. Результати оформляються
новим актом експертизи, в якому вказуються виявлені відхилення у висновках в
порівнянні з актом контрольної експертизи.
За умови невиявлення процесуальних порушень експерт, який здійснює
контрольну експертизу, складає лише звіт, а при виявленні - складає акт
контрольної експертизи відповідної форми.
За порядком проведення експертизи поділяють на попередні, додаткові,
повторні, комплексні.
За терміном проведення експертизи поділяють на постійні і тимчасові.
Постійні експертизи проводяться на основі складеної угоди з визначенням
терміну її дії не менше одного року.
Тимчасові

експертизи

проводяться

час

від

часу,

оформляються

тимчасовою угодою, гарантійним листом, заявкою.
За процесуальними ознаками експертизи поділяють на однопредметні, під
час проведення яких в них беруть участь експерти однієї спеціальності, і
багатопредметні, в яких беруть участь спеціалісти різних галузей знань.
За

територіальними

ознаками

експертизи

поділяються

на

загальнодержавні, які проводяться експертами Торгово-промислової палати
України або іншими фахівцями відповідного рівня; регіональні; місцеві;
локальні.
Регіональні експертизи проводяться експертами регіональних (обласних)
Торгово-промислових палат; місцеві, локальні експертизи здійснюються
місцевими організаціями.
Залежно від об'єкта і мети експертизи поділяються на наступні види: економічні; екологічні; технологічні; гігієнічні; ветеринарні; фітосанітарні;товарні; товарознавчі; інші.
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Економічна експертиза ґрунтується на дослідженнях, які проводяться на
основі економічного та інших методів аналізу, для виявлення приховування
прибутків, несплати податків, виявлення причин, що обумовлюють конфліктні
ситуації між окремими підприємствами, а також на виробничих підприємствах,
для контролю обсягів продукції, її якості, розрахунків між партнерами. Вона
використовується під час розгляду справ щодо товарної та видової
фальсифікації
собівартості,

товарів,
для

приховування

визначення

рівня

прибутків

внаслідок

збереження

збільшення

продукції

під

час

транспортування, зберігання.
Економічна експертиза досліджує також правильність застосування
технологічних норм, рецептур, які визначаються керівництвом підприємства; в
процесі експертизи з'ясовується відповідність нормативів досягненням науки,
економічному розвитку підприємства. Під час проведення експертизи може
бути виявлено, наприклад, в який спосіб порушення структури асортименту
призвело до одержання незаконного прибутку.
Екологічна експертиза - оцінка екологічних властивостей товарів з метою
виявлення вмісту речовин, що шкідливо впливають на навколишнє середовище.
Технологічна експертиза досліджує і визначає відповідність сучасним
вимогам

обладнання

для

виробництва

товарів

і

харчових

продуктів,

технологічних ліній, технології обробки сировини і виробництва товарів,
відповідність товарів технологічним режимам, нормативам, рецептурам за
кількістю і якістю. Така експертиза здійснюється під час сертифікації систем
якості і виробництва.
Експертиза вивчає раціональність і повноту використання сировини,
методи її обробки, визначає безпечність матеріалів, основного і допоміжного
обладнання, пристроїв, які використовуються в процесі виробництва товарів.
Технологічна експертиза відрізняється від товарної тим, що досліджує
відповідність технологічного процесу виготовлення товарів чинним вимогам і
нормативам.

Висновки

експертів

використовуються

під

час

розгляду

кримінальних справ, які стосуються виробництва недоброякісних товарів,
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порушень нормативів закладання сировини, розкрадання державної і приватної
власності, службових злочинів.
Товарознавча експертиза - оцінка споживних властивостей товарів за
органолептичними,

фізико-механічними,

хімічними,

мікробіологічними

показниками та показниками безпеки. Експертиза проводиться на основі
визначених нормативною документацією правил відбору зразків, дослідження
яких дають репрезентативний результат. Експертні методи застосовуються
також у випадках, коли при використанні перерахованих вище методів
отримана недостатня інформація про товар або вона недостовірна.
Гігієнічна експертиза - оцінка властивостей товарів, які характеризують їх
якість, нешкідливість, харчову і біологічну цінність, результатом якої с
оформлення гігієнічного висновку.
Ветеринарна

експертиза

-

це

оцінка

санітарно-гігієнічної

якості,

доброякісності, харчової придатності, епідеміологічної безпеки товарів.
Фітосанітарна експертиза - оцінка санітарно-епідеміологічного стану
продукції рослинного походження - живих рослин, продуктів їх переробки,
наявності хвороб, шкідників, патогенних мікроорганізмів.
Інші види експертиз зводяться до визначення властивостей, яке
проводиться спеціалістами інших галузей.
Залежно від мети здійснення товарні експертизи поділяють на такі види:
споживча, консультаційна, контрактна, митна, страхова, банківська.
Споживча експертиза - оцінка характеристик товарів з метою визначення
проценту зниження якості; за наявності дефектів визначення причин
виникнення дефектів. Експертиза проводиться під час приймання товару від
споживачів для реалізації в системі комісійної торгівлі, в підрозділах
Державної інспекції з питань захисту прав споживачів.
Консультаційна експертиза - оцінка експертами рівня якості товару з
метою прогнозування тривалості

зберігання і можливостей

реалізації.

Проводиться для рекомендації під час складання угод на постачання товарів.
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Контрактна експертиза - це оцінка експертами відповідності якості
продукції, стану і якості упакування, затарювання, марковання, дотримання
умов транспортування умовам угод, контрактів.
Митна експертиза - оцінка експертами товарів для визначення країни
походження з метою встановлення ставки мита, для проведення ідентифікації
товару з визначенням кількісних і якісних характеристик товару, для уточнення
належності продукції за ступенем готовності до сировини, напівфабрикату або
до готової продукції для правильного встановлення коду за Українським
класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності.
Страхова експертиза - оцінка експертами розмірів втрат під час страхових
подій - повеней, пожеж, інших видів стихійного лиха, крадіжок. Експерти
визначають розміри втрат у вартості.
Банківська експертиза - оцінка експертами орієнтовної вартості майна
товару у разі надавання кредиту під заставу.
Розвиток науки, техніки і прикладних економічних дисциплін, до яких
відносяться всі види експертиз, пов'язаний із створенням методології, яка
застосовується в прикладній діяльності людини. Закони пізнання об'єднані в
загальнонаукову теорію пізнання; згідно з важливістю питань, які вивчають
закони, вони поділяються на загальні і поодинокі. Експертиза є специфічним
видом діяльності, що ґрунтується на наукових, практичних знаннях, її
методологія може бути як загальною, так і поодинокою (вибірковою). Загальна
методологія експертизи досліджує закони розвитку наукового знання,
доповнюючи і представляючи собою загальнонаукову теорію пізнання.
Прикладна методологія експертизи ґрунтується на законах науки, на
законах пізнання конкретних процесів, які узагальнюються в теоретичних
положеннях, принципах товарознавства і економіки, а також в методах
дослідження, які використовуються під час проведення експертизи.
Конкретні наукові методи експертизи - це методи і прийоми, які
ґрунтуються на розвитку товарознавства, економічної і юридичної наук.
Розрахунково-аналітичні методи - це аналіз отриманих дослідних даних,
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статистичні

розрахунки,

економічний

аналіз,

застосування

економіко-

математичних методів.
Документальні методологічні прийоми застосовуються під час проведення
експертиз різних видів, вимагають дослідження розширеного переліку
документів, нормативної, облікової, юридичної документації.
Узагальнення і реалізація результатів експертизи включають групування,
систематизацію результатів з окремих питань і показників, їх аналіз і їх
викладання у висновках експерта.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ЗБУТУ ТВЕРДИХ СИРІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ ТА ПОЗА ЇЇ
МЕЖАМИ
У статті значну увагу приділено сільськогосподарському сектору, а саме
ринку твердого сиру. Були проаналізовані сучасні проблеми збуту твердих сирів
на ринку України. Визначено стан проблеми збуту та їх причини.
Ключові слова: ринок, експорт, імпорт, глобальні проблеми, український ринок
твердого сиру, міжнародна торгівля.
Сир - харчовий продукт, що виготовляється з молока домашньої худоби:
корів, кіз, овець, буйволів. Зазвичай має світло-жовтий або білий колір.
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Пліснява у сирах з цвіллю може мати білий, синювато-зелений або темночервоний колір.
Серед глобальних проблем, що безпосередньо впливають на долю
людства, окремо виділяють продовольчу, оскільки це є одним із найболючіших
питань сучасності. Україна є індустріально-аграрною державою, і АПК є
важливою частиною нашої національної економіки. Твердий сир, що
традиційно займає високі позиції у структурі експорту, є доволі прибутковим.
Однак, ринок сиру є одним із самих складних ринків молокопродуктів, оскільки
вартість виробництво сиру залежить від багатьох факторів (кліматичні, ціни на
ресурси). Більш того, основні країни-експортери сиру в той же час є і
основними світовими імпортерами. Серед них США, Австралія та Швейцарія.
У 2014-2015 роках відбувалось зростання міжнародних цін на молочну
продукцію в основних країнах-експортерах (США, ЄС, Австралії й Новій
Зеландії), що супроводжувалось швидким ростом виробництва молока у світі
[1-5].
За результати проведених досліджень виявлені основні проблеми галузі

Основні проблеми галузі

харчової промисловості (рис.1).
низька якість молочної сировини, що, у свою чергу,
негативно впливає на виробництво молочної продукції та
загострює проблему збуту продукції, особливо на
зовнішньому ринку;
низька якість технологічного оснащення молокозаводів;
відсутність стандартів на молочну продукцію, які б
відповідали вимогам європейського рівня;
недостатній захист споживачів молочної продукції від
неякісної продукції (високого вмісту речовин, шкідливих
для здоров’я людини.

Рис. 1. Основні проблеми галузі харчової промисловості
Опрацьовано організаційно-економічні підходи щодо функціонування
ринку сиру в Україні, зокрема дослідження питань розвитку цього ринку
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
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вітчизняних науковців. Але незважаючи на існуючі дослідження, слід
відзначити недостатність вивчення сучасних тенденцій розвитку ринку сиру в
Україні. І тому дана тема дослідження є досить актуальною на сьогоднішній
день.
Метою статті є обумовлення напрямів диверсифікації каналів збуту на
міжнародних ринках, аналіз переваг і недоліків галузі сироваріння в Україні,
прогнозування майбутніх змін обсягів виробництва та реалізації твердого сиру
в Україні.
Ринок молока та молочної продукції завжди займав особливе місце серед
інших ринків харчових продуктів. Історично молоко і молокопродукти в
Україні є одними з основних самостійних продуктів харчування, елементом
рецептур приготування їжі та компонентом виробництва широкого кола
товарів харчової промисловості. Соціальна значимість зазначеного ринку
полягає в тому, що молочні продукти займають високу питому вагу серед
товарів дитячого харчування, а також важливе місце в підтриманні
життєдіяльності українських споживачів з будь-яким рівнем доходу.
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. Номенклатуру ринку сирів характеризують зміни
структури їх асортименту[5]. Це покращення відбулося за рахунок зростання
частки як натурального, так і перероблених сирів.
В сучасних умовах нестабільності прогнозувати, наскільки інтенсивно
буде розвиватися молочна галузь в Україні, достатньо складно. Аналіз обсягів
випуску молока та молочної продукції за 2015 рік не дає можливості зробити
однозначні висновки.
Слід зазначити, що за результатами проведених досліджень невдалим
видався 2014 рік для виробників твердих сирів та кисломолочної продукції
майже по всіх номенклатурних позиціях спостерігається зменшення обсягів
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випуску продукції: середній темп падіння обсягу виробництва по сирах
кисломолочних та сичужних становив в порівнянні з 2013 роком приблизно
21%. Така ситуація стала наслідком скорочення потенційних ринків збуту
української продукції у Російську Федерацію, яка була основним експортним
ринком збуту твердих сирів протягом довгого часу.
На ринку молочної продукції ЄС для вітчизняних експортерів певний
інтерес може представляти сегмент вершкового масла, імпорт якого цими
країнами лише за 2015 рік становив близько 12 тис. т. Головними продавцями
вершкового масла для України цього року стали Франція і Німеччина. У 20152013 роках основними постачальниками масла були Нова Зеландія і США.
Втрата частини ринку для вітчизняних виробників сирів створює певні
проблеми

для

вітчизняної

молочної

галузі,

що

змушує

здійснювати

переорієнтацію на інші країни СНД та світу загалом (табл.2).
Таблиця 2
Експорт та імпорт сирів в розрізі окремих країн [2]
Назва країни

2013

Австрія
Японія
Південна Корея
Мексика
Російська
Федерація
Інші країни
США
Світ-всього

69
236
85
103
466
205
113
1277

Аргентина
Австралія
Білорусь
ЄС
Нова Зеландія
Інші країни
США
Світ-всього

51
163
140
787
277
107
316
1841

Роки
2014
Імпорт
80
232
97
99
349
201
127
1185
Експорт
56
151
167
721
278
68
368
1809

2015

2016 прогноз

85
245
110
115
205

85
250
120
118
220

189
159
1108

156
156
1105

45
170
185
700
325
49
315
1789

55
170
200
705
285
52
303
1770

Отже, Україні буде вкрай важко знайти своє місце на структурованому
молочному

ринку, адже

за період 2000-2015 років внаслідок
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спаду

внутрішнього виробництва молока було втрачено значні його сегменти. Одним
із перспективних і найбільш містких зовнішніх ринків збуту для вітчизняного
агробізнесу, поряд з країнами Азії і СНД, є ЄС.
Першим кроком цього напряму стало надання Європейською комісією 10ти українським виробникам молочної продукції доступу на ринок ЄС,
починаючи з 10 січня 2016 року. Згідно зі списком, офіційно опублікованим на
сайті Єврокомісії [10], до цього переліку увійшли такі компанії, як:
- «Люстдор ф» (Вінницька обл.);
- «Молочний дім» (Дніпропетровська обл.);
- «Лакталіс Миколаїв» (Миколаївська обл.);
- «Гадячсир» (Полтавська обл.);
- «Менський сир» (Чернігівська обл.);
- «Роменський молочний комбінат» та його філія у смт. Недригайлові
(Сумська обл.);
- «Золотоніський маслоробний комбінат» (Черкаська обл.);
- філія Яготинського маслозаводу «Яготинське для дітей» (Київська обл.).
Слід зазначити те, що це визнання якості і безпечності молочної продукції
поза сумнівом має важливе значення для її вітчизняних виробниківекспортерів, оскільки відкриває для неї не лише ринок ЄС, але й інші, не менш
перспективні напрями збуту.
Україна має значний потенціал для розвитку експорту молочної продукції,
про що свідчать дані Державної служби статистики України [1] за обсягами її
виробництва переробними підприємствами у 2015 році. Обсяги експорту різних
видів молочної продукції з України становили 177,9 млн. дол., обсяги імпорту 34,3 млн. дол. При цьому позитивне сальдо зовнішньоекономічної торгівлі
молочними продуктами сягало майже 143,5 млн. дол. [6].
За останнім звітом Міністерства сільського господарства США (USDA) [3],
Україна увійшла в десятку найбільших експортерів масла та сиру. За
підсумками 2015-2016 років Україна займе восьме місце за експортом масла та
постачатиме на зовнішні ринки 7 тис. т продукту. Це на 40% більше, ніж у
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2014-2015 роках та у два рази більше в порівнянні із 2013-2014 роками. У
загальносвітовій структурі експорту Україна займає 0,85%. За інформацією
Державної фіскальної служби у 2015 році основними ринками збуту
вітчизняного масла були Марокко (18,9%), Азербайджан (15,65) та Єгипет
(15,16%).
Збільшення попиту на молочну продукцію, а особливо на тверді сири, як
найдорожчі з них, в останній рік зупинилося. На це вплинуло багато
чинників, серед яких можливо виділити основні, які призвели й до інших:
анексія території Криму та окупація східних територій Донецької та Луганської
областей України. На цих територіях були розташовані може й не найбільша
кількість молокопереробних підприємств, але все ж таки були. Втрачені не
тільки виробники, але й, що найголовніше, споживачі. Ця агресія призвела до
того, що ринок цих територій України на деякий час майже повністю втрачений
для наших виробників. Втрачений ринок РФ, хоча за останні роки наші
підприємства, особливо харчової промисловості, майже звикли до заборони
Росією ввозу на її територію «дуже небезпечних» українських товарів. Фахівці
розуміли, що працювати з таким партнером, що постійно та необґрунтовано
змінює свої рішення, дуже ризиковано та економічно невигідно, що потрібно
диверсифікувати ринки збуту [8].
З найбільшої кількості молока молокопереробні підприємства України
виробляють вершкове масло та тверді сири. FAO (Foodand Agriculture
Organization) прогнозує, що в майбутньому споживання сиру українцями буде
зростати. Збільшення виробництва підвищує конкуренцію. Великі вітчизняні
молочні підприємства виробляють біля 60 % сиру та сирної продукції, середні –
біля 30 %, а малі – решту 10 %.
Позиція України на зовнішніх ринках за 2013-2015 роки кардинально
змінилася. Хоча країна і демонструє зростання молочного експорту загалом, за
10 років вона втратила чотири позиції у світовому рейтингу виробників молока.
Раніше основою експорту були сухі молокопродукти, а зараз – сир (61 %).
Україна є 11 світовим експортером сирів, або 6 (якщо ЄС вважати однією
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країною). На частку України припадає 4 % світового експорту сиру (перші
позиції займають ЄС, НЗ, США, Австралія, Білорусь) [2]. Але якість
вітчизняних сирів могла би бути й кращою, бо за чистотою смаку,
пластичністю, однорідністю консистенції, характером рисунку вони в
основному програють закордонним. Проте імпорт молокопродуктів в Україну
зростає швидше, ніж експорт. Основу імпорту складають екзотичні сири, які не
виробляються на Україні. Із країн Євросоюзу постачаються тверді та м’які сири
середніх і дорогих цінових груп невеликими партіями (чеддер, емментальський,
камамбер). З Вірменії постачають сири для виробництва плавленого сиру.
Взагалі молочне скотарство зараз є збитковим – закупівельна ціна молокасировини дуже низька порівняно з кінцевою ціною продажу молока в
магазинах. Тому мало хто хоче ним займатися. Вирішити цю проблему
можливо за допомогою цільових дотацій держави з підтримки власників
крупного та малого рогатого скотарства та інших свійських тварин. У
сироробних заводів наявні проблеми пов’язані найчастіше з:
1. сировиною: із не високоякісної молочної сировини з підвищеною
кислотністю, високим вмістом бактерій та низьким – казеїну (через нестачу та
низьку якість кормів) отримують сири зі стороннім присмаком, низьким
виходом та малим терміном реалізації; використання заквасок та ферментів, що
викликають гіркість; сезонність попиту та пропозиції молока; морально та
фізично застарілого обладнання, що не є енергоефективним та екологічним,
високий рівень застосування ручної праці, через що є значні втрати при
виробництві сиру, додатково збільшується собівартість продукції, скорочується
термін реалізації, погіршується якість – все це знижує ефективність
сироробного виробництва та не робить галузь інвестиційно привабливою для
модернізації; низький рівень санітарії на підприємствах;
2. бідний асортимент: в основному – тверді сири («Російський»,
«Голландський» та ін.) з високою питомою витратою молока, великою
трудомісткістю та енергоємністю виробничого процесу, низьким виходом сиру
і тривалим терміном визрівання, що робить їх вартісними й уповільнює обіг
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капіталу; у невеликих обсягах – напівм’які та м’які сири («Адигейський»,
«Бринза», «Сулугуні»), які мають короткий термін реалізації; у дуже малих
обсягах – сир дрібного фасування, фігурний та з добавками (пікантний);
3. кадрами: нестача кваліфікованого персоналу з сучасними знаннями.
Негативна тенденція на ринку українських сирів триває ще з 2014 року,
коли Росія заборонила поставки української молочної продукції на російський
ринок, який був головним ринком збуту українських сироварів (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка експорту твердого сиру
У рейтинг ТОП-5 найбільших компаній-експортерів твердих сирів за
2015рік увійшли:
- «Комо-Експорт» (ТМ Комо; 33%),
- «Агропродекспорт» (ТМ «Гадячсир»; 16,5%),
- «Мілкіленд Україна» (ТМ «Добряна»; 11,7%),
- «Клуб Сиру» (ТМ «Клуб сиру»; 5,8%),
- «Терра Фуд» (ТМ «Ферма»; 4,1%).
Отже, проаналізувавши проблеми збуту твердих сирів на ринку України та
поза її межами було встановлено те, що зростання купівельної активності на
ринку твердих сирів України нині не спостерігається, що стримує можливості
нарощування обсягів реалізації на внутрішньому ринку. Значною мірою така
ситуація залежить від ситуації на сировинних ринках молока. На цьому етапі
український ринок твердого сиру є сформованим і консолідованим.
536

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. Щодо Європи, то Україна
потенційно зацікавлена в цьому ринку, однак для того, щоб вийти на
європейські ринки виробництво потрібно сертифікувати, виходячи з якості
сировини,

це

-

малоймовірно.

Щодо

можливих

шляхів

підвищення

конкурентоздатності слід зазначити, що Україна має доволі потужну молочну
базу для виготовлення великих обсягів сирів [5].
Для того, щоб і надалі нарощувати виробництво і продаж, потрібно шукати
нові ринки збуту продукції, чим і займаються вітчизняні виробники. Вітчизняні
виробники молочної продукції мають потенціал у нарощуванні обсягів
виробництва за рахунок створення власної сировинної бази, у тому числі й
шляхом розбудови ефективно діючих молочних кооперативів та оптимальної
логістичної системи молочного ринку.
Список використаних джерел:
1. Виробництво промислової продукції за видами в Україні за січень –грудень
2015. – К. : Державна служба статистики. – 2016. – 218 с.
2. Михайлицька О. Р. Актуальні проблеми в в

вітчизняного сироваріння /

О. Р. Михайлицька, Н. Б. Сливка, І. М. Турчин // Збірник наукових праць
ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. - 2013. – № 3 (73). С. 192-196.
3. Офіційний сайт науково-виробничого видання «Молочна промисловість». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.molprom.com.
4. Аграрний сектор України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
ресурсу: http://www.agroua.net.
5. Офіційний сайт державного комітету статистики України. - [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
6. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики. - [Електронний ресурс]. –
Режим доступу до ресурсу: http://www.minagro.kiev.ua.
7. Соколов А. Сырная голова с плеч / А. Соколов // FOODUA. – 2015. - № 5. –
С. 18 –23.
537

8. Яловега Л.В. Основні тенденції та перспективи розвитку ринку сиру в
Україні / Л.В. Яловега // Економічний форум. − 2012. − № 2. − С. 43−46.
9. Cheese, International association of milk food stuffs. - [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http: www.britishcheese.com.Retrieve
УДК 664.66(045)
Ю.С. Піксаєва
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ХЛІБОБУЛОЧНИХ
ВИРОБІВ В УКРАЇНІ
В статті наведено результати досліджень особливостей і тенденцій
формування попиту і пропозиції на ринку хлібобулочних виробів України.
Ключові слова: хлібобулочні вироби, ринок хлібобулочних виробів, виробництво
хлібобулочних виробів, споживання хлібобулочних виробів.
Хлібобулочні вироби є важливим продуктом харчування для більшості
населення України (а для найбідніших верств – основним). Потреба в них
притаманна людям будь-якого соціального статусу і за будь-якого рівня
доходів. Останні впливають на розміри споживчого ринку хлібобулочних
виробів, на переваги споживачів щодо певних сортів даної продукції.
Хлібопекарська галузь покликана забезпечувати споживачів країни цими
життєво значущими продуктами харчування в необхідних обсягах, асортименті
та якості.
Проте за останнє десятиріччя питома вага виробів промислової випічки у
структурі споживання хлібобулочних виробів населенням більшості регіонів
України постійно зменшувалась. Відповідно зростали обсяги випічки даної
продукції в домашніх умовах, незважаючи на високу трудомісткість цього
процесу. Діяльність хлібопекарських підприємств стала низькоефективною, а
для багатьох з них навіть збитковою.
Важливими проблемами подальшого розвитку ринку хлібобулочних
виробів є суттєве поліпшення забезпечення потреб споживачів у якісному хлібі
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промислової випічки за прийнятною ціною, одержання на цій основі достатньої
маси прибутку підприємствами-товаровиробниками і підвищення ефективності
їх діяльності. У сучасних умовах це можливо лише на основі комплексного
дослідження

регіональних

ринків

хлібобулочних

виробів,

прогнозу

їх

кон’юнктури на перспективу, здійснення виважених дій органів державного
управління щодо їх регулювання та розробки відповідних маркетингових
стратегій підприємствами хлібопекарської галузі на ринку хлібобулочних
виробів.
Значний вклад у розвиток фундаментальних досліджень з формування й
ефективного функціонування продовольчих ринків внесли вітчизняні та
зарубіжні вчені: Балабанова Л.В., Бойко В.І Войчак А.В., Гаркавенко А.С.,
Герасимчук В.Г., Гойчук О.І., Донець Л.І., Дудяк Р.П., Захарчук О.В.,
Коваленко Ю.С., Коденська М.Ю., Кольс Р., Котлер Ф., Липчук В.В., МесельВеселяк В.Я., Мостенська Т.Л., Парсяк В.Н., Портер М., Решетнікова І.Л., Рогов
Г.К., Саблук П.Т., Худолій Л.М., Шпичак О.М., Шубравська О.В. та інші
науковці.
Проте

окремі

аспекти

формування

та

функціонування

ринку

хлібобулочних виробів, з притаманними йому регіональними особливостями,
досліджені не достатньою мірою, зокрема: принципи формування, методичні
підходи до дослідження і прогнозування ринку хлібобулочних виробів,
підвищення

ефективності

хлібопекарських

підприємств,

впровадження

прогресивних методів державного регулювання тощо. Цим і зумовлена
актуальність даного дослідження.
Метою даної статті є дослідити особливості й тенденції формування
попиту і пропозиції на ринку хлібобулочних виробів України.
Хліб та хлібобулочні вироби - це продукти повсякденного вжитку, які для
людей

мають

дуже

велике

значення.

Це

зумовлено

національними

особливостями України та рівнем добробуту населення. Специфіка «хлібного»
ринку полягає у тому, що він на 99,9% представлений продукцією вітчизняного
виробництва [2].
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Протягом останніх років стан хлібопекарської галузі характеризується
значним спадом обсягів виробництва хліба і хлібобулочних виробів.
В

Україні

існує

6-7

компаній

найбільших

виробників

хліба

та

хлібобулочних виробів, які контролюють майже половину ринку, кожна з яких
концентрує свої виробничі потужності в певному регіоні. Однією з найбільших
компаній є «Хліб Києва», яка підтримується столичною владою та займає 91 %
київського ринку і 13,5% - національного [4]. Невеликі частки ринку
хлібозаводів пояснюються нетривалим терміном реалізації продукції, що може
бути реалізована тільки у своєму регіоні – збільшуються транспортні витрати та
собівартість продукції за рахунок географічного розширення реалізації, що
призводить до зниження якості та конкурентоспроможності порівняно з
місцевою; ПрАТ «Укрзернопром» (основні потужності зосереджено у північносхідному регіоні), південь України охоплює холдинг «ТІС», західні області –
ПАТ «Концерн «Хлібпром», питома вага обох компаній на українському ринку
складає близько 6 %, решта компаній (57% українського ринку) є досить
дрібними та зосереджені на виробництві продукції для окремих населених
пунктів або районів [4].
Серед хлібозаводів можна виділити «Київхліб» (Хлібокомбінати №10, 11 –
м. Київ), «Одеський Коровай» (Одеська обл.), «Вінницяхліб» ПАТ «Концерн
«Хлібпром» (Вінницька обл.), «Черкасихліб» (Черкаська обл.), «Хліб»
(Дніпропетровська обл.) та «Хлібозавод «Салтівський» (Харківська обл.) тощо
[7].
Незважаючи на те, що в Україні традиційно високий рівень споживання
хліба

та

хлібопродуктів

на

душу

населення,

спостерігається

падіння

виробництва цих виробів. Так, у 2015 році в Україні вироблено 1205,0 тис. т
хлібобулочної продукції, що на 11,2%, або на 151,8 тис. т менше, ніж у 2014 [3,
8, 9]. Такий спад обсягів виробництва хліба і хлібобулочних виробів пов'язаний
із скороченням споживання, демографічною ситуацією у країні та збільшенням
обсягів випікання хліба невеликими пекарнями, супер- та гіпермаркетами,
домашніми

господарствами

(ці

обсяги

статистичними даними).
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не

обліковуються

офіційними

У

табл.

1

представлена

інформація

про

динаміку

виробництва

хлібобулочних виробів в Україні за регіонами.
Таблиця 1
Виробництво хлібобулочних виробів за регіонами (тис. т) [8, 9]
Рік
1
Україна
АР Крим

2005
2
2263,7
80,9

2010
3
1807,7
61,4

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

88,4
46.6
242,8
248,8
71,5
18,2
81,7
24,8
53,4
34,1
106,8
89,5
51,9
107,9
79,6
39,3
75,2
18,8
134,4
49,0
62,6
72,2
27,0
70,1

66,3
42,3
186,7
161,6
57,2
13,6
74,8
33,8
68,5
26,7
74.4
70,9
36,8
93,9
58.2
36,3
61,2
15,7
131,3
34,4
55,5
64,9
29,4
50,4

Київ
Севастополь

268,6
19,5

182,9
18.2

2011
4
1763,5
61,1
Області
65,0
39,4
180,7
156,7
57,4
13,5
75,0
35,1
73,7
26,6
68,5
72,2
36,4
90,1
54,7
35,2
58,5
15,6
112,4
36,5
61,9
62,4
27.7
48,0
Міста
179,7
19,6

2012
5
1685,6
59,9

2013
6
1561,5
56,6

2014
7
1356,8
…

2015
8
1205,0
…

57,1
37,3
177,0
147,9
56,4
13,9
71,1
33,5
72,7
25,4
66.0
65,0
33,5
86,3
56.1
30,5
54,2
14,4
110,1
34,9
54,3
60.6
27,4
43,9

49,3
34,2
172,9
134.7
53,4
15,6
67,8
32,5
88,8
23,6
60,8
60,5
30,3
82,2
41,7
28.5
50,9
13,6
96,2
31,5
53,0
51,3
26,1
39,0

45,1
33,6
171,1
105,9
48,2
15,1
65,0
30,7
95,2
20,7
29,9
56,5
26,7
78.3
37,7
28.6
46,0
12,7
94,8
29,2
56,3
41,1
25,4
33,9

42,4
29,6
181,6
44,6
40,1
12,1
62,6
27,5
103,8
13,8
9,2
48,6
25,5
78,3
32,8
27,5
40,5
10,2
91,0
25,8
49,5
35,3
22,9
29,3

175,7
20,2

145,4
20,7

128,9
…

120.5
…

Згідно даних, наведених у табл. 1, в цілому по Україні відбувається
скорочення

виробництва

хлібобулочної

продукції.

Це

скорочення

спостерігається по всіх областях України, окрім Дніпропетровської та
Київської, де у 2015 році в порівнянні із 2014 відзначено зростання на 6,1 та
9,0 % відповідно. Найбільше скорочення відбувалося у східних областях –
Донецькій і Луганській (у 2,4 та 3,25 рази відповідно).
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На

рис.

1

наведено

дані,

які

відображають

стан

виробництва

хлібобулочних виробів в Україні протягом 2005-2015 років.

Рис. 1. Стан виробництва хлібобулочних виробів в Україні за 2005-2015
pp. (тис. т) [8, 9]
Як видно із рис. 1, обсяг виробництва хлібобулочної продукції з кожним
роком скорочується. Це пояснюється зниженням попиту на продукцію та
скороченням населення країни.
Скорочення споживання хліба у великих містах пояснюється підвищенням
добробуту людей та відмовою від звички заїдати будь-яку страву хлібом.
Раціон міського жителя стає більш різноманітним й нетривіальним.
За неофіційними даними, місткість хлібного ринку в Україні складає
близько 4450 тис. т на рік. Однак, за даними Держкомстату, випікається його
удвічі менше. А в порівнянні із 1990 роком обсяги виробництва взагалі
скоротилися утричі і продовжують знижуватися.
Якщо порівнювати нинішнє споживання із радянськими часами, то слід
відзначити, що завдяки дотаційному виробництву ціна на хліб була настільки
невисокою, що багато тваринників дозволяли купувати цей продукт на корм
худобі. Зараз це недозволена розкіш. Сучасні ціни змусили багатьох споживачів
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переглянути своє ставлення до хліба - кожен намагається купувати рівно
стільки, щоб потім не викидати залишки у сміття. Скорочення кількості
населення у країні також відбилося на ринку хліба. Змінюється й структура
споживання: основою раціону багатьох споживачів стали овочі, фрукти,
молочні, м'ясні і рибні товари.
Ситуація, яка склалася на ринку хліба, свідчить про те, що ринок давно
вже потребує змін. Як правило, на підприємствах, особливо тих, що не входять
у промислові холдинги, працює морально та фізично застаріле обладнання. А
нормативно-технічна

документація,

що

не

враховує

сучасних

методів

хлібопечення, низька регульована рентабельність та підвищення цін на пальне і
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 у разі подібних змін в галузі саме
вони першими відчують позитивні результати.
Безумовно, у таких умовах важко працювати, не кажучи вже про те, щоб
бурхливо розвивати бізнес, нарощувати обсяги продажу та динамічно
збільшувати прибуток. Сьогодні критерій регулювання не повинен опускатися
нижче планки, яка знаходиться за межами розумного. Для нормального
відтворення

необхідно

14-15%

рентабельності.

Це

сприяє

технічному

переозброєнню виробництва, впровадженню нових технологій, розширенню
асортименту, підвищенню якості продукції, її безпеки та упакування. Тоді
вітчизняний хліб можна буде представляти на європейському ринку [4].
Тому говорити про вихід із кризи цієї галузі поки не можна, бо її розвиток
залежить від багатьох факторів. Оскільки досліджувана галузь особлива(вона
має і соціальне, і політичне значення), то виробники повинні маневрувати,
зважувати свою і цінову, і виробничу політику. А це істотно обмежує їх
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можливості - стримує не попит, а державне регулювання. Тому їм складно
реалізувати свої плани і оперативно реагувати на потреби ринку [5].
Як вказувалось вище, на хлібному ринку України працюють великі,
середні та дрібні виробники. Найбільш болісно та істотно криза позначилася на
дрібних й середніх гравцях, оскільки багато з них для розвитку виробництва
були змушені брати кредити у докризовий період (ще до 2008 року). Велика
частина випічки хліба в Україні припадає на 6 компаній, які контролюють до
40,0% ринку та ділять його між собою за територіальною ознакою. Імпорт, який
ледве дотягує до 1,0% від усієї реалізації, особливої «погоди» не робить. До
20,0% - це хлібобулочні вироби виробництва міні-пекарень (точної цифри
назвати неможливо) [6].
Інша частина ринку - це продукція підприємств, що працюють самостійно
та не входять до великих утворень.
До

кризи

спеціалізацією

було

відкрито

яких

в

досить

основному

велику

було

кількість

виробництво

міні-пекарень,
нетрадиційних

хлібобулочних виробів (вироби із листкового тіста, здобні вироби, різноманітні
види хліба). Із ускладненням ситуації на ринку та із його коригуванням сталося
погіршення стабільності компаній, тому вони найбільш постраждали від кризи.
Подібні міні-пекарні краще себе почувають у великих містах, де дохід
населення вищий та ціна, наприклад, на здобні вироби або який-небудь інший
хліб значно більша [2].
У цілому великі компанії залишилися на плаву завдяки своїм обсягам та
сталому становищу, яке вони завойовували впродовж тривалого часу.
У Хмельницькій області також відбувається повільний спад обсягів
виробництва хлібобулочної продукції. Дані щодо виробництва хлібобулочної
продукції у Хмельницькій області наведені на рис. 2.
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Рис. 2. Обсяги виробництва хлібобулочної продукції у Хмельницькій
області за 2005-2015 pp. (тис. т) [8, 9]
З рисунку видно, що за шість останніх років виробництво зменшилось із
62,6 тис. т у 2010 до 49,5 тис. т у 2015 році. У процентному вираженні це
складає 20,9 %.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 року
№656

«Про

затвердження

наборів

продуктів

харчування,

наборів

непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і
демографічних груп населення» національна норма споживання хліба та
хлібобулочних виробів для дітей віком до 6 років становить 43,8 кг на одну
особу на рік, для дітей віком від 6 до 18 років – 79,1 кг, для працездатного
населення – 101 кг, для непрацездатного – 100 кг на одну особу на рік [1].
Фактична норма споживання хлібних продуктів на одну особу в Україні
перевищує раціональну щорічну норму їх споживання.
Для створення сприятливих умов для ефективної діяльності виробників
хлібобулочних виробів та стабілізації ринку необхідно:
- забезпечити першочергову виплату хлібопекарським підприємствам
компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими ними для покриття
витрат, пов’язаних із закупівлею борошна та зерна для виробництва
хлібобулочних виробів;
- під керівництвом Аграрного фонду забезпечувати хлібопекарські
підприємства борошном з державного інтервенційного фонду в обсягах та за
цінами, які відповідають потужностям виробництва кожного підприємства;
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- створити систему заходів щодо поступового переходу на вільне
ціноутворення на ринку;
- передбачивши у Державному бюджеті відповідні кошти, сформувати
механізм відшкодування малозабезпеченим верствам населення різниці в цінах
на хліб у разі їх можливого зростання;
- внести зміни до Податкового кодексу України в частині запровадження
спеціального режиму оподаткування ПДВ для підприємств хлібопекарської
галузі з метою отримання коштів для інвестування їх у реконструкцію та
оновлення виробничих потужностей в умовах жорсткого адміністративного
регулювання цін та відсутності прибутку.
Отже, ринок хліба та хлібобулочних виробів характеризується стабільним
попитом на продукцію, хоча протягом останніх років офіційні обсяги
виробництва знижуються за рахунок зменшення кількості населення та
збільшення дрібних виробників даної продукції.
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І.І. Повар
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО ЦУКРУ, ЩО ЕКСПОРТУЄТЬСЯ В
КРАЇНИ ЄС
У

статті

охарактеризовано

законодавчу

та

нормативно-технічну

документацію країн ЄС щодо цукру. Описані основні види цукрів, що
використовуються в країнах ЄС, вимоги, що висуваються до їх якості.
Охарактеризовані основні вимоги до маркування та пакування цукру в межах
Європейського співтовариства.
Ключові слова: цукор, напівбілий цукор, екстра білий цукор, цукровий розчин,
інвертний цукровий розчин, інвертний цукровий сироп, сироп глюкози, сухий
сироп глюкози, декстроза глюкоза, фруктоза.
Нині

економічні

відносини

розвиваються

шляхом

посилення

глобалізаційних процесів, зокрема, євроінтеграції. Не оминають вони і цукрової
галузі України. З 2008 р. країна є членом Світової організації торгівлі, проте,
суттєвих зрушень із просування вітчизняного цукру на світовий ринок не
спостерігається. Причини слід шукати в самій галузі. Перш за все, потребує
дослідження кількісний чинник: чи достатньо країна виробляє якісної
конкурентоспроможної продукції, що відповідає жорстким вимогам ЄС [1].
Проблеми

світового

та

внутрішнього

українського

ринку

цукру

досліджували відомі вчені та практики О.М. Варченко, О.С. Заєць,
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О.С. Багатиренко та інші. Проте особливості європейських вимог до якості
цукру, його маркування та пакування потребує подальших досліджень для
усунення технічних бар’єрів щодо експорту цукру в країни ЄС.
Мета дослідження – аналіз законодавчої та технічної документації країн
ЄС щодо якості, особливостей пакування та маркування основних видів цукру,
що ввозяться на їх митну територію.
На сьогодні виробництво цукру в світі здійснюється з двох основних
сировинних ресурсів: близько 80 % – із цукрової тростини, відповідно, 20 % – із
цукрових буряків. Згідно з даними Міжнародної організації з цукру, нині цукор
випускають понад 100 країн. Найбільшим виробником цукру в світі є Бразилія,
яка виробляє майже 40 млн. т цукру. Другу позицію у світовому виробництві
цукру займає Індія, в якій було вироблено понад 25 млн. т продукції. Рекордних
обсягів у випуску цукру досяг Таїланд – майже 10 млн. т [2].
У країнах Європейського Союзу, де на цукор переробляють цукрові буряки,
було випущено понад 15 млн. т продукції. Першу п’ятірку найбільших
виробників цукру ЄС складають Франція, Німеччина, Польща, Велика Британія
та Нідерланди. Проте загальні обсяги виробництва є недостатніми для
безпосереднього споживання та використання в якості сировини підприємств
харчової галузі. Тому в України є реальні перспективи реанімації вітчизняної
цукрової галузі за рахунок нарощування експортного потенціалу в країни ЄС [3].
Для цього потрібно знати і виконувати усі вимоги, що висуваються як до
якості самого цукру, так і до особливостей його маркування та пакування.
Основними видами цукру, що реалізується в країнах ЄС, є наступні [4].
Напівбілий цукор - очищена та кристалізована сахароза доброї та відмінної
торговельної якості з такими характеристиками: поляризація не менше, ніж 99,5
°Z; вміст інвертного цукру не більше, ніж 0,1 % на вагу; втрати при висиханні
не більше, ніж 0,1 % на вагу.
Цукор або білий цукор - очищена та кристалізована сахароза доброї та
відмінної торговельної якості з такими характеристиками: поляризація не
менше, ніж 99,7 °Z; вміст інвертного цукру не більше, ніж 0,04 % на вагу;
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втрати при висиханні не більше, ніж 0,06% на вагу, загальна кількість пунктів,
визначених згідно з методом визначення кольору, не перевищує дев’яти
пунктів.
Екстра білий цукор - продукт, що має характеристики: поляризація не
менше, ніж 99, °Z; вміст інвертного цукру не більше, ніж 0,04 % на вагу; втрати
при висиханні не більше, ніж 0,06 % на вагу; загальна кількість пунктів,
визначених згідно з методом визначення кольору, не перевищує восьми
пунктів.
Цукровий

розчин

-

водяний

розчин

цукрози

з

наступними

характеристиками: суха маса - не менше, ніж 62 % на вагу; вміст інвертного
цукру (співвідношення фруктози та декстрози: 1,0 ± 0,2) не більше, ніж 3 % на
вагу сухої маси; провідність золи не більше, ніж 0,1 % на вагу сухої маси.
Інвертний цукровий розчин - водяний розчин цукрози, частково
інвертований гідролізом, у якому частка інвертного цукру не переважає, з
такими характеристиками: суха маса не менше, ніж 62 % на вагу; вміст
інвертного цукру, співвідношення фруктози і декстрози (1,0 ±0,1) більше, ніж 3
%, але не більше, ніж 50 % на вагу сухої маси; провідність золи не більше, ніж
0,4 % на вагу сухої маси
Інвертний

цукровий

сироп

-

водяний

розчин,

який

можливо

кристалізовано, з якого цукрозу частково інвертовано шляхом гідролізу, у
якому вміст інвертного цукру (показник фруктоза/декстроза 1,0 ± 0,1), повинен
перевищувати 50 % на вагу сухої маси, суха маса не менше, ніж 62 % на вагу;
провідність золи не більше, ніж 0,4 % на вагу сухої маси.
Сироп глюкози - очищений та концентрований водяний розчин поживних
цукридів,

отриманих

з

крохмалю

та/або

інуліну

з

наступними

характеристиками: суха маса не менше, ніж 70 % на вагу; еквівалент декстрози
не менше, ніж 20 % на вагу сухої маси та виражено як декстроза; сульфітована
зола не більше, ніж 1 % на вагу сухої маси.
Сухий сироп глюкози - частково висушений сироп глюкози, мінімум з 93 %
на вагу сухої маси, еквівалент декстрози не менше, ніж 20 % на вагу сухої маси
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та виражено як декстроза; сульфітована зола не більше, ніж 1 % на вагу сухої
маси.
Декстроза або очищена глюкоза - очищена та кристалізована декстроза, що
містить одну молекулу води кристалізації, з такими характеристиками:
декстроза (винний цукор) не менше, ніж 99,5 % на вагу сухої маси; суха маса не
менше, ніж 90 % на вагу; сульфітована зола не більше, ніж 0,25 % на вагу сухої
маси.
Декстроза або ангідридна глюкоза - очищена та кристалізована декстроза,
яка не містить воду кристалізації, з мінімум 98 % на вагу сухої маси, декстроза
(винний цукор) не менше, ніж 99,5 % на вагу сухої маси; сульфітована зола не
більше, ніж 0,25 % на вагу сухої маси.
Фруктоза - очищений кристалізований плодовий цукор з такими
характеристиками: вміст фруктози 98 % мінімум; вміст глюкози 0,5 %
максимум; втрати на висихання не більше, ніж 0,5 % на вагу; провідність золи
не більше, ніж 0,1 % на вагу.
Правові вимоги щодо цукру початково були закріплені у Директиві Ради
73/437/ЄЕС від 11 грудня 1973 р. про наближення законів держав-членів
стосовно певних цукрів, призначених для споживання, яка була виправдана
тим, що різниця між державними законами про певні категорії цукрів може
призвести до умов нечесної конкуренції, що може ввести в оману споживачів,
та, таким чином, безпосередньо вплинути на встановлення та функціонування
загального ринку. Директива 73/437/ЄЕС відповідно була призначена для
встановлення

визначень

та

загальних

правил

виробничо-технологічних

характеристик, упаковки та маркування продуктів, що розглядаються, для
забезпечення їхнього вільного пересування в межах країн ЄС. Директива Ради
2001/111 /ЕС від 20 грудня 2001 р стосовно певних цукрів, призначених для
споживання, визначила, що Директиву 73/437/ЄЕС необхідно переопрацювати
для того, щоб зробити правила для умов виробництва та збуту стосовно певних
цукрів, призначених для споживання, більш доступними та, крім того, для того,
щоб узгодити їх з загальним законодавством ЄС про продукти харчування,
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зокрема про маркування, барвники, та інші дозволені добавки, екстракційні
розчини та методи аналізу. Таким чином, Директивою Ради 2001/111/ЕС від 20
грудня 2001р Директива Ради 73/437/ЄЕС від 11 грудня 1973 р. була скасована
[4].
Директива Ради 2001/111 /ЕС застосовується до продуктів, визначених у
частині А Додатку до неї, перелік яких включає наступні: напівбілий цукор,
цукор або білий цукор, екстра білий цукор, цукровий розчин, інвертований
цукровий розчин, інвертований цукровий сироп, сироп глюкози, сухий сироп
глюкози, декстроза або очищена глюкоза, декстроза або ангідридна глюкоза,
фруктоза, і не застосовується до вказаних продуктів, якщо вони приймають
наступні форми: цукрова глазур, льодяниковий цукор, формовий цукор [4].
У Регламенті (ЄС) 1935/2004 Європейського Парламенту і Ради від 27
жовтня 2004 року про матеріали та вироби, які призначені для безпосереднього
контакту з харчовими продуктами, у тому числі цукром, визначено основні
положення щодо якості та безпеки матеріалів та виробів, що призначені для
безпосереднього контакту з харчовими продуктами, чи які вже контактують з
харчовими продуктами. При цьому, відповідно до ст. 2 вказаного Регламенту,
«матеріали і предмети які активно контактують з продуктами харчування» - це
матеріали вироби, які призначені для подовження терміну зберігання, захисту
чи покращення якості упакованого продукту.
Процес

виготовлення

матеріалів

і

виробів,

які

призначені

для

безпосереднього контакту з цукром, повинен відбуватись у відповідності до
встановлених стандартів виробничої практики, щоб при використанні їх
складові елементи не потрапляли до харчового продукту у кількості, яка може:
бути шкідливою для здоров'я людини, спричинити недопустимі зміни в складі
продукту харчування; погіршити його органолептичні якості.
У відповідності до ст. 15 Регламенту ЄС 1935/2004 матеріали і вироби, що
при використанні контактуватимуть з цукром, обов'язково повинні бути
промарковані відповідним написом – «для харчових продуктів» чи спеціально
позначені щодо їх використання. По можливості повинні бути визначені певні
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спеціальні умови, яких необхідно дотримуватись при використанні цих виробів
і матеріалів. Обов'язковим є зазначення назви, адреси, торгової марки
(зареєстрованої у країнах ЄС) виробника або переробника. Необхідні
позначення повинні бути помітними і чіткими та знаходитись при роздрібному
продажу: на матеріалах, виробах чи на упаковці; на етикетках, що прикріплені
до матеріалів, виробів чи до їх упаковки; на добре помітному для покупця
ярлику, що знаходиться в безпосередній близькості з матеріалами чи виробами,
а при інших видах реалізації: на супровідних документах; на етикетах чи
упаковці чи безпосередньо на самих матеріалах і виробах [4].
Вихідними принципами політики ЄС щодо упаковки продуктів харчування
є створення систем повернення, збору та відновлення упаковки чи відходів
упаковки; оскільки такі системи відкриті для участі всіх зацікавлених сторін та
розробляються з метою уникнення дискримінації імпортованих продуктів та
перешкод для торгівлі чи порушення конкуренції, а також гарантування
максимально можливого повернення упаковки чи відходів упаковки відповідно
до Договору; мінімізація впливу упаковки та відходів упаковки на довкілля та
запобігання перешкодам для торгівлі та порушення конкуренції.
Директива Європейського Парламенту і Ради від 20 грудня 1994 року про
упаковку та відходи упаковки (94/62/ЄС) стосується всієї упаковки, розміщеної
на ринку в ЄС, та всіх відходів упаковки незалежно від того, чи
використовувались та створювались вони на промисловому, комерційному,
офісному

рівнях,

в

крамницях,

побутових

службах

чи

домашньому

господарстві або на будь-якому іншому рівні, незалежно від матеріалу, що
використовується. Ця Директива застосовуються без шкоди існуючим вимогам
щодо якості упаковки, особливо, що стосуються безпеки, охорони здоров’я та
гігієни упакованих продуктів [4].
«Упаковка», відповідно до ст. 3 Директиви, означає, що всі продукти,
вироблені з будь-яких матеріалів будь-якої природи, що використовуються для
вміщення, захисту, переміщення, доставки та презентації товарів, від сировини
до готових виробів, починаючи від виробника і закінчуючи користувачем чи
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споживачем. «Предмети, що не повертаються», які використовуються з цією ж
метою, також вважаються упаковкою. «Упаковка» складається виключно з:
товарної чи первинної упаковки, тобто упаковки, яка вважається такою, що
становить товарну одиницю для кінцевого користувача чи споживача в момент
купівлі; згрупованої чи вторинної упаковки, тобто упаковки, яка вважається
такою, що становить на момент купівлі групу певної кількості одиниць товару,
незалежно, чи продається остання як така кінцевому користувачу або
споживачу, чи вона слугує лише як засіб доповнення у момент продажу; її
можна зняти з продукту, не завдаючи шкоди його характеристикам;
транспортної чи третинної упаковки, тобто упаковки, яка вважається такою, що
полегшує переміщення та транспортування певної кількості одиниць товару чи
згрупованих товарів з метою уникнення механічного пошкодження при
транспортуванні.
Загальні

вимоги

до

маркування

цукрів

містяться

у

Директиві

Європейського Парламенту і Ради 2000/13/ЄС від 20 березня 2000 року, що
ухвалює приведення у відповідність законоположень держав-членів про
етикетування та оформлення продовольчих товарів. Дія даної Директиви
поширюється на етикетування продовольчих товарів, котрі без наступної
обробки повинні надійти до кінцевого споживача. Етикетування та спосіб, яким
воно робиться, не повинні бути сприятливими для обману покупця, а саме,
зокрема, завдяки якості цукрів, особливо їх виду, ідентичності, стану,
складовим, кількості, стійкості (при зберіганні), походженню і способу
виготовлення або одержання.
Етикетування цукру, у відповідності до статей з 4 по 17 Директиви
Європейського Парламенту і Ради 2000/13/ЄС, що ухвалює приведення у
відповідність законоположень держав-членів про етикетування та оформлення
цукру, повинно містити тільки наступні обов'язкові дані: торговельне
найменування, список інгредієнтів, кількість визначених інгредієнтів або класів
інгредієнтів, у випадку з розфасованими продовольчими товарами - кількість
речовини, що заповнює, без упаковки, мінімальний термін придатності,
553

рекомендації з приводу зберігання та застосування, прізвище або фірму та
адресу виробника, пакувальника [4].
Торговельним

найменуванням

цукру

вважається

найменування,

передбачене в діючих законоположеннях ЄС щодо цього продовольчого товару.
У випадку відсутності законоположень ЄС торговельним найменуванням
цукру

вважається

найменування,

передбачене

в

законоположеннях,

адміністративних положеннях держави-члена, на території якого відбувається
реалізація товару кінцевому покупцеві або громадським закладам.
У разі відсутності такого найменування торговельним найменуванням
продовольчого товару вважається найменування, прийняте в торгівлі на
території держави-члена, де відбувається відвантаження товару кінцевому
покупцеві або громадським закладам.
Застосування торговельного найменування, під яким виріб на законній
підставі виробляється і реалізується за заниженими цінами на території
виробника-держави-члена, є також допустимим на території держави-члена, де
виріб реалізується за заниженою ціною.
Однак, у випадку, якщо застосування інших положень директиви не дає
покупцеві можливості визначити вид цукру і відрізнити його від виробів, з
якими його можна переплутати, торговельне найменування супроводжується
подальшою описовою інформацією, яку потрібно помістити поруч з
торговельним найменуванням.
Марка виробника, або товарна марка, або придумане найменування не
може замінити торговельного найменування.
Торговельне найменування містить дані або доповнено даними про
фізичний стан цукру або про особливу обробку, яку він пройшов (наприклад,
дрібнокристалічний, пресований), оскільки упускання таких даних сприяло б
введенню покупця в оману.
Правила щодо захисту найменувань походження та географічних зазначень
сільськогосподарських продуктів, в тому числі і цукру, призначених для
харчування людей, встановлено у Регламенті Ради (ЄЕС) № 510/2006 від 20
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березня 2006 року про захист географічних зазначень та найменувань
походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів. Цей
Регламент встановлює правила щодо захисту найменувань походження та
географічних зазначень сільськогосподарських продуктів, призначених для
харчування.
Відповідно до цього Регламенту здійснюється захист на рівні країн ЄС
найменувань походження та географічних зазначень цукру. Для цілей цього
Регламенту, застосовуються такі визначення:
- «найменування походження» - назва регіону, певної місцевості або, у
виняткових випадках, країни, яка слугує для позначення цукру: що походить з
цього регіону, з цієї місцевості або з цієї країни та якість або характеристики
якого виключно або головним чином обумовлені специфікою географічного
середовища, у тому числі природними та людським факторами, а також
виробництво, перероблення та виготовлення якого відбувається в обмеженій
географічній зоні;
- «географічне зазначення» - назва регіону, певної місцевості або, у
виняткових випадках, країни, яка слугує для позначення цукру: що походить з
цього регіону, з цієї місцевості або з цієї країни та певна якість, репутація або
інші характерні риси якого можуть бути обумовлені цим географічним
походженням та виробництво й перероблення або виготовлення якого
відбувалися в обмеженій географічній зоні. Також вважаються як позначення
походження певні традиційні географічні або не географічні найменування, які
позначають цукор, що походить з певного регіону або місцевості та якість або
характеристики якого виключно або головним чином обумовлені специфікою
географічного середовища, у тому числі природними та людським факторами, а
також виробництво, перероблення та виготовлення якого відбувається в
обмеженій географічній зоні. Прирівнюються до найменувань походження
певні географічні позначення, якщо сировина для виготовлення цукру походить
з ширшої або іншої географічної зони, ніж зона перероблення, за умови: що
зона виробництва сировини є обмеженою, що існують особливі умови для
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виробництва сировини та що існує режим контролю, який забезпечує
дотримання цих умов.
Таким чином, як виробникам цукру в Україні, так і його основним
дистриб’юторам, що зорієнтовані на міжнародні ринки, потрібно досконало
знати та уміти застосовувати на практиці законодавчу та технічну документації
країн ЄС щодо маркування та пакування основних видів цукру.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН РИНКУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано сучасний стан ринку безалкогольних напоїв України,
визначено тенденції, економічні проблеми та цінові чинники розвитку ринку.
Обґрунтовано стратегічний вектор розвитку ринку безалкогольних напоїв в
контексті ефективного використання його економічного потенціалу.
Ключові слова: безалкогольні напої, ринок безалкогольних напоїв, імпорт
безалкогольних

напоїв,

експорт

безалкогольних

безалкогольних напоїв.
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напоїв,

виробники

Вітчизняний ринок безалкогольних напоїв, на відміну від інших галузей
економіки, має сприятливі перспективи розвитку, адже Україна має значний
ресурсний потенціал. Проте на даний час безалкогольна галузь переживає не
найкращі часи, оскільки спостерігається поступове зниження обсягів реалізації
і, як наслідок, виробництва даної продукції в Україні. Скорочення підприємств,
нестабільна

економічна

ситуація,

низка

інших

факторів

спричинили

уповільнення розвитку даної галузі. Ось чому доцільно провести аналіз ринку
безалкогольних напоїв, розробити заходи щодо його подальшого розвитку.
Проблемами та тенденціями розвитку ринку безалкогольної продукції
займалося багато вчених, зокрема, А.М. Кушніренко, О.А. Круглова,
С.В. Фертюк, Н.М. Обіюх, В.А. Голян, І.О. Шаповалова, А.О. Заїнчковський.
Однак мало уваги приділено розвитку цієї галузі саме в сучасних
економічних умовах. Усе вищевикладене свідчить про актуальність теми, а
відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому та практичному
аспектах.
Метою

даної

статті

є

оцінка

потенційних

можливостей

ринку

безалкогольних напоїв України. Досягнення поставленої мети зумовило
необхідність вирішення наступних питань:
- аналіз тенденцій та економічних проблем розвитку ринку безалкогольних
напоїв;
- оцінка цінових чинників розвитку ринку безалкогольних напоїв.
У світовій практиці досі не утворилося єдиного розуміння того, що саме
слід відносити до безалкогольних напоїв. Кожна країна вирішує цю проблему
по-своєму. В Україні згідно з Державним класифікатором продукції до
безалкогольних напоїв (напоїв із концентрацією спирту не більше 0,5%)
відносяться:
- води мінеральні підсолоджені або ароматизовані;
- напої прохолоджувальні безалкогольні типу лимонаду, оранжаду, коли і
т.п., виготовлені з використанням питної води, підсолодженої або не
підсолодженої, ароматизовані фруктовим соком або есенцією, до яких додані
барвники;
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- напої безалкогольні спеціального призначення (дієтичні, діабетичні,
тонізуючі, для спортсменів тощо);
- квас;
- напої, приготовані на основі молока і какао, чаю та інші напої, готові до
вживання.
Безалкогольні напої за зовнішнім виглядом поділяють на види: рідкі напої
– прозорі й замутнені та концентрати напоїв у споживчій тарі. Залежно від
використовуваної сировини, технології виробництва і призначення напої
поділяють на групи: соковмісні; напої на зерновій сировині; напої на пряноароматичній рослинній сировині; напої на ароматизаторах (есенціях і
ароматних спиртах); напої бродіння; напої спеціального призначення; штучномінералізовані води.
Рідкі напої за ступенем насичення двоокису вуглецю підрозділяють на
типи: сильногазовані; середньогазовані; слабогазовані; негазовані. Рідкі напої
за способом обробки поділяють на непастеризовані; пастеризовані; напої із
застосуванням консервантів; напої без застосування консервантів; напої
холодного розливу; напої гарячого розливу [2].
В

даний

час

вітчизняними

заводами

та

цехами

з

виробництва

безалкогольних напоїв випускаються:
- напої безалкогольні газовані з низькою калорійністю, а також для хворих
на цукровий діабет із застосуванням аспартаму, ксиліту, сорбіту та інших
цукрозамінників. Їх відносять до напоїв спеціального призначення;
- напої газовані, що представляють собою насичені двоокисом вуглецю
водні розчини цукру з додаванням продуктів переробки плодово-ягідної
сировини (соків, екстрактів тощо), пряно-ароматичної, в тому числі рослинної
(настоїв трав, коріння, цедри цитрусових і т. п.) сировини, ароматичних
речовин (есенцій, ефірних олій), барвників, органічних кислот;
- напої на зерновій сировині, що представляють собою насичені діоксидом
вуглецю розчини концентрату квасного сусла, сахарози, харчових кислот та
інших ароматичних і смакових речовин;
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- напої бродіння, до яких відносять хлібний квас, плодово-ягідні кваси;
- води штучно мінералізовані, виготовлені із сумішей солей і насичені
двооксидом вуглецю;
- напої негазовані, в тому числі сухі напої, шипучі і не шипучі, виготовлені
з цукру, виннокам’яної кислоти, соди, есенцій, екстрактів і барвників.
У категорію газованих напоїв, що розглядається в даній статті, входять
безалкогольні напої, які містять вуглекислий газ, підсолоджені або з
додаванням консервантів. До таких належать, зокрема, напої на основі коли,
лимонад і фруктові газовані напої, тоніки.
Ринок безалкогольних напоїв має яскраво виражену тенденцію сезонного
попиту - з підвищенням температури в літній період зростає і споживання
продукту. В інший час завантаження виробничих ліній становить не більше 50
% від максимальної потужності. Пік виробництва безалкогольних напоїв
припадає на період з квітня по липень, коли виробники випускають більше 50
% загального річного обсягу продукції. Однією з тенденцій розвитку ринку
безалкогольних напоїв не тільки в Україні, а й на світовому ринку, є
скорочення сегменту солодкої води за рахунок зростання споживання
функціональних напоїв, чому сприяють тенденції здорового харчування.
Виробники реагують на дані зміни й додають до асортименту лінійку
функціональних напоїв з вмістом соку. Багато споживачів в літній період року
переорієнтовуються на напої, що втамовують спрагу: квас, квасні напої і
холодний чай, частка яких поступово збільшується у виробничій структурі. За
підсумками 2015 року українськими підприємствами було експортовано більше
10 % вироблених в країні безалкогольних напоїв. Основними зовнішніми
ринками збуту, які здійснюють близько 80 % поставок у натуральному й
грошовому виразі, виступили Молдова, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і
Грузія. Необхідно зауважити, що ринок безалкогольних напоїв в Україні є
досить насиченим. А розвиток напрямку в майбутньому можливий за рахунок
нарощування

виробництва

різних

сегментів,

вітамінізованих соковмісних напоїв [2].
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зокрема,

функціональних

На всьому ринку безалкогольних напоїв сегмент солодкої газованої води є
найбільш містким. За наявними оцінками за 2015 рік, середньодушове
споживання газованих ароматизованих напоїв перевищило 35 літрів. Однак
зауважимо, що середнє споживання газованої води в Україні залишається
помітно нижчим порівняно з іншими країнами Східної Європи, де середній
споживач протягом року випиває 40-45 літрів таких напоїв і більше. У той же
час, хоча споживання газованої води стабільно збільшується, можна відзначити,
що в останні кілька років темпи зростання її продажу помітно відстають від
аналогічних показників в інших категоріях безалкогольних напоїв, зокрема
соків або мінеральної та питної води. Іншими словами, незважаючи на
збільшення

обсягів

продажу

газованих

напоїв,

у

структурі

продажу

безалкогольних напоїв в цілому їх частка поступово скорочується. Очевидно,
значною мірою це обумовлено тенденцією збільшення числа споживачів, що
орієнтуються на більш здорові напої, до яких газовану воду, що містить, як
правило, велику кількість цукру, а також різні синтетичні добавки та
ароматизатори, безумовно, віднести складно.
Інша причина полягає в розширенні асортименту безалкогольних напоїв,
що пропонуються українському споживачу: в останні роки тут з'явилися цілі
нові категорії, наприклад, холодні чай і кава. І хоча ці напої поки недостатньо
поширені в Україні, їх наявність на ринку веде до загострення конкуренції. Для
ринку газованих безалкогольних напоїв також характерна яскраво виражена
сезонність. На місткому столичному ринку влітку щомісячний продаж
збільшується на 20-25% у порівнянні із середньорічним рівнем. В інших містах,
де в цілому споживання менш розвинене, в сезон сплеск продажу ще більш
відчутний і досягає 30-40%.
У динаміці обсягу виробництва солодкої газованої води з 2010 по 2012 рр.
спостерігалася чітко виражена тенденція до зростання. Якщо в 2011 р. по
відношенню до 2010 р. темп приросту склав 6%, то в 2012 р. в порівнянні з 2011
р. його значення досягло 11%. У 2013 р. відносно 2012 р. спостерігається
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незначне скорочення обсягу виробництва солодкої газованої води (на 2%), а в
2014 р. темп скорочення показника досяг 26%. Проте в 2015 р. порівняно з
2014 р. має місце досить значний приріст показника, що вивчається, темп якого
досяг 44%. Таким чином, за весь досліджуваний період обсяг виробництва
солодкої газованої води на території Україні зріс на 23% (рис. 1).

Рис.1. Динаміка обсягу виробництва солодкої газованої води на
території України в 2010-2015 рр. [3]
В останні роки ринок безалкогольних напоїв в Україні розвивався
стрімкими темпами: протягом 2010-2012 рр. його обсяг збільшився більше, ніж
удвічі. Проте з 2012 р. по 2015 р. приріст ринку склав всього 5%. Необхідно
відзначити, що в кризові 2013-2014 рр. місткість цього ринку піддалася
скороченню. У той же час, справедливою є думка операторів ринку про те, що
даний ринок поступово наближається до насичення. Щорічний приріст у 15-20 %
залишився позаду, тепер показники в 5-6 % стануть абсолютно нормальним
явищем. Проте безалкогольні напої завжди були продуктом високої сезонності
(особливо в умовах ринку, що розвивається) і з відхиленням погодних умов від
норми, всі прогнози втрачають силу [4].
Імпорт солодкої газованої води на територію України у 2010 р. склав
близько 2,5 млн. дал. У 2011 р. цей показник зріс практично в 2 рази (на 90 %)
по відношенню до попереднього року, склавши максимальне значення
протягом усього досліджуваного періоду. Але, починаючи з 2012 р.,
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спостерігається практично незмінна тенденція до скорочення досліджуваного
показника. Виняток склав 2013 рік, в якому обсяг імпорту продукції по
відношенню до 2012 р. продемонстрував незначний приріст (5%). Найбільше
скорочення імпорту мало місце в 2014 р. по відношенню до 2013 р. (60%). Темп
скорочення показника в 2015 р. відносно 2014 р. склав 39%. Таким чином, за
досліджуваний період обсяг імпорту солодкої газованої води на територію
України скоротився на 59%, склавши в 2015 р. всього 1,1 млн. дал (рис. 2).

Рис.2. Динаміка обсягу імпорту солодкої газованої води на території
України в 2010-2015 рр.
Експорт солодкої газованої води з України в інші країни в 2010 р. склав 6,2
млн. дал, що в 2,5 рази перевищило обсяг імпорту продукту. До 2011 р. цей
показник зріс в 2,5 рази по відношенню до 2010 р. У 2013 р. відзначається його
незначний приріст у порівнянні з 2012 р. (на 2%), після чого в 2014 р. обсяг
експорту продукції значно скоротився (темп скорочення перевищив 30%). У
2015 р. обсяг експорту солодкої газованої води за межі України склав 11,7 млн.
дал, що на 8% більше аналогічного показника 2014 р. і на 87% перевищило
значення 2010 р.
Необхідно також відзначити, що обсяг експорту солодкої газованої води в
2015 р. в 11,5 разів перевищив обсяг імпорту даного виду продукції.
Основними напрямками експорту солодкої газованої води за межі України
в 2015 р. були Молдова (15%), Казахстан (11%) і Білорусь (11%). Всього
налічується близько 65 країн, в які Україна експортує солодку газовану воду.
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При цьому сукупна частка країн, питома вага експорту до яких в загальному
обсязі досліджуваного показника не перевищує 5%, становить 25% (рис. 3).

Рис.3. Динаміка обсягу експорту солодкої газованої води на території
України в 2010-2015 рр.
Велику увагу у своїй діяльності підприємства-виробники повинні
приділяти збуту своєї продукції. Створювати відповідні структурні підрозділи,
відділи, що будуть забезпечувати безперебійну реалізацію БАН, займатися
дослідженням ринку. Адже, суть роботи підприємства повинна полягати в
тому, щоб виробляти те, що буде безумовно продано, а не намагатися
продавати те, що підприємство спроможне виробляти [5].
Здійснення збутової діяльності виробничим підприємством потребує
докорінної зміни у формуванні товарної, цінової і збутової політики,
перетворення організаційної структури і форм управління, втілення нових
методів, сучасної технології та інших складових, які забезпечують своєчасне та
ефективне доведення виробленої продукції до її споживачів [6].
Взаємовідносини виробника і покупців повинні базуватися на принципах
довіри та взаємовигідного співробітництва.
Отже, ринок безалкогольної продукції – це одна із галузей економіки, яка
має ресурси і перспективи для подальшого розвитку. Але, на жаль,
проаналізувавши період з 2010 по 2015 рік, можна зробити висновок, що
спостерігається зменшення виробництва і реалізації даної продукції. Причина
зазначених тенденцій - низка чинників як зовнішніх, так і внутрішніх. Також
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можна відмітити, що загалом в Україні в розрахунку на душу населення
споживається в річному обчисленні мінеральної води утричі менше, ніж в
країнах ЄС. Тобто, існує незаповнена ніша в сфері споживання саме даної
групи безалкогольних напоїв, підприємствам-виробникам потрібно звернути на
це увагу.
Виробникам БАН потрібно вжити низку заходів, щоб зайняти стійкі
позиції на ринку, а саме: розширити та удосконалити асортимент виробів на
основі мінеральних вод, акцентуючи увагу на «здорових» напоях, значну увагу
приділяти збуту продукції, впровадженню сучасних моделей організації
дистриб’ютерської мережі та реалізації виробленої продукції, підвищити
конкурентоспроможність

виробленої

продукції

і

як

наслідок

самих

підприємств-виробників. У результаті це дозволить суттєво просунутись на
шляху оптимізації виробництва продукції і задоволення зростаючих потреб
споживачів.
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АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНІВ
У статті визначені основні гравці українського ринку нафтопродуктів,
проблеми ідентифікації та фальсифікації автомобільних бензинів,
Ключові слова: ідентифікація, фальсифікація, нафтопродукти, бензин,
автозаправні станції, октанове число.
Продукція нафтопереробної промисловості користується повсякденним
попитом та є високоліквідною продукцією. Проблема якості нафтопродуктів,
зокрема бензинів, є нагальним питанням сьогодення, адже кількість автомобілів
щороку збільшується, а екологічна ситуація довкілля та здоров’я людей дедалі
погіршується. Тому оцінка якості бензинів, ідентифікація фальсифікованих
неякісних палив є актуальними сучасними проблемами.
Аспектам вивчення ідентифікації та фальсифікації бензинів в Україні
присвячені праці таких науковців, як Зеркалов Д.В.[1], Петрище Ф.А. [2],
Полікарпов І.С. [3], Радченко Л. О., Льовшина Л. Д., Головко М. П. [4] та багато
інших.
Економіка

України

характеризується

високим

рівнем

енергетичної

залежності, особливо від імпортних поставок нафти та нафтопродуктів. В таких
умовах нестабільність на вітчизняному ринку автомобільного пального, яка
характеризується значною амплітудою у кризовий та посткризовий період, має
значний вплив на всі галузі національної економіки, і, тим самим, визначає
рівень соціально-економічного розвитку, життя населення та економічної
безпеки держави.
Ринок нафтопродуктів на сьогоднішній день досить насичений. Для
обґрунтування значення вітчизняного ринку автомобільного пального для
галузей національної економіки передусім доцільно визначити ключових
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учасників цього ринку [7]. Найголовнішими суб’єктами вітчизняного ринку
автомобільних бензинів є:
1. Укрнафта (число АЗС 1590, бренди: Укрнафта, Укртатнафта, Авіас,
Авіас плюс, ANP, Мавекс, Мавекс плюс, Sentosa Oil);
2. WOG (число АЗС: 437, бренд: WOG);
3. ОККО (число АЗС: 350, бренд: ОККО);
4. Лукойл в Україні (число АЗС: 281 заправка, а також заправний комплекс
на воді і 67 газових модулів, бренд: Лукойл);
5. Shell (число АЗС: 173, бренд: Shell);
6. ТНК-ВР Коммерс (число АЗС: 173 заправки і 11 нафтобаз, бренд: ТНК);
7. Веста сервіс (число заправок: 173 заправки, бренд: Веста);
8. БРСМ-нафта (число АЗС:146, бренд: БРСМ);
9. Паралель (число АЗС: 131, бренд: ТМ Паралель, ТМ Гефест, ТМ PitStop.
Під ТМ Паралель на джоберських умовах також працюють АЗС компаній
Донбаснафтопродукт і Нефтепромторг);
10. Татнафта-Укрнафтопродукт (число АЗС: 106, бренд: Tatneft).
Загальновідома необхідність контролю якості нафтопродуктів, в першу
чергу бензинів, що запобігає масова поява на ринку продукції невідповідної
якості, підробок під продукцію великих виробників, неврахованої продукції, що
випускається поза виробничого контролю [7].
Втрати державного бюджету від нелегального обігу нафтопродуктів у
вигляді недоотримання акцизних податкових відрахувань за підсумками 2015
року склали 1,2 млрд. грн. На поточний момент ринок нафтопродуктів в
Україні демонополізовано, однак спроби працювати в тіні, що вживаються з
боку виробників, як і раніше, мають місце. За даними Державної фіскальної
служби, податкова міліція щодня забирає паливо або закриває його незаконне
виробництво. У 2015 році вилучено 35 тис. т палива на суму 620 млн. грн. [5].
Фальсифікація - це дії, що спрямовані на обман споживача підробкою
товару з корисною метою. Фальсифікація може розглядатися як дії, спрямовані
на погіршення споживних властивостей товару чи на зменшення його кількості
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під час збереження найбільш характерних, але неістотних для його
використання за призначенням властивостей.
Для розуміння принципів фальсифікації та ідентифікації бензину потрібно
встановити, які показники підлягають найбільшій підробці.
Базовою експлуатаційною характеристикою бензину є антидетонаційна
властивість палива, яку характеризують такі показники його якості, як октанове
число палива для двигунів з іскровим запалюванням і метанове число для
дизельного палива. Для отримання октанового числа палива використовують
різні шляхи. На сучасних високотехнологічних виробництвах необхідного показника
досягають в процесі безпосереднього перетворення сировини в бензин.

Є й інший спосіб: виробляється спочатку низькооктановий бензин, а
необхідну детонаційну стійкість отримують завдяки додаванню спеціальних
антидетонаційних добавок. Раніше застосовували сполуки свинцю і отримували
так званий етильований бензин, викиди якого з двигунів несли велику
небезпеку для здоров'я та й для автомобілів також. Тому етильований бензин
заборонено використовувати.
Для отримання високооктанового бензину використовували й так звані
металомісткі сполуки заліза і марганцю. Але й ці сполуки є екологічно
небезпечними і приводять до передчасного виходу двигунів із ладу. Якщо через
деякий час після заправки автомобіля в його роботі виникли перебої і на
свічках запалювання з'явився червоний наліт (до речі, й на решті деталей
двигуна), значить автомобіль був заправлений саме таким бензином.
В цивілізованих країнах металомісткі добавки заборонені. У нас же їх
використовують при фальсифікаціях бензинів, оскільки вони дозволяють дуже
легко в невиробничих умовах збільшити октанове число бензину. Цієї ж мети
досягають і різними органічними сполуками, які в принципі дозволені до
застосування, але в обмежених кількостях. Якщо їх вміст в бензині перевищує
допустимий, це призводить до посиленого утворення нагару в двигуні. А в
навколишнє середовище викидаються отруйні і канцерогенні сполуки [3].
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Так, наприклад, співробітники оперативного Управління Державної
фіскальної служби України в Харківській області у 2015році виявили мережу
виробництва та реалізації фальсифікованого бензину в Дніпропетровську.
Паливо-мастильні матеріали реалізовувалися в Харкові і по всій Україні.
Загальна сума вилучених цінностей склала 12,8 млн. грн.
Житель Дніпропетровська зареєстрував 7 фірм і налагодив незаконне
виробництво ТСМ, змішуючи прямогонну газову фракцію з присадками для
підвищення октанового числа, після чого реалізовував фальсифікат через АЗС
[5].
Також широко застосовується при фальсифікації бензину високооктанова
ефірна добавка МТБЕ, яка підвищує октанове число і навіть вирівнює
властивості автомобільного палива при роботі в різних режимах. Значна
частина високооктанових бензинів проводиться із застосуванням МТБЕ або
аналогічних ефірних добавок.
На якість бензину впливає не тільки його детонаційна стійкість,
економічність, зносостійкість двигуна автомобіля, його тягові властивості, а
також вплив на екологію, тобто на здоров'я людей, залежить ще від цілого ряду
дуже важливих показників якості пального, які проявляються не так очевидно,
як детонаційна стійкість, але є не менш важливими.
Наприклад, перевищення вмісту сірки в паливі веде до посиленого зносу
двигуна (особливо це стосується паливної апаратури дизельних двигунів) і
викидів в атмосферу [2].
Як видно із даних методів фальсифікації, можна сказати, що існує досить
велика кількість методів та способів фальсифікації автомобільних бензинів.
Простому споживачеві досить важко самому визначити якість купленого
ним бензину. Його повна ідентифікація можлива лише в спеціалізованих
лабораторіях. На перевагу методам фальсифікації також існує велика кількість
методів її ідентифікації.
Найбільш близьким за технічною сутністю є експрес-спосіб визначення
фальсифікації бензинів методом високоефективної рідинної хроматографії на
мікроколоночних хроматографах серії «Милихром».
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Спосіб

експрес-ідентифікації

бензинів, що

включає відбір проби,

детектування, реєстрацію сигналу, який відрізняється тим, що в якості
детектора

застосовують

п'єзосорбційних

датчиків

систему
маси,

сенсорів,

яка

модифікованими

складається

з

п'яти

нерухомими

фаза

сигналами формують у вигляді «візуальних відбитків», за якими проводять
ідентифікацію [3].
Ще одним із ефективних методів, яким користуються експерти, є капілярна
газова хроматографія. Сучасні методи капілярної газової хроматографії
високого розширення принципово дозволяють ідентифікувати в бензинах всі
відомі октанозбільшуючі добавки і визначати їх кількісний вміст.
Суть методу полягає в наступному. Зразок бензину аналізується газовим
хроматографом в режимі температурного програмування на капілярній колонці
високого розширення, яка розділяє вуглеводні в порядку їх температур кипіння.
Компоненти

ідентифікуються

порівнянням

їх

індексів

утримування

з

бібліотекою індивідуальних вуглеводнів. На основі розроблених алгоритмів всі
основні інспектовані параметри автомобільних бензинів розраховуються за
результатами отриманих даних детального вуглеводневого аналізу (Detailed
Hydrocarbon Analysis [1].
Крім даних методів, існує досить велика кількість лабораторних
досліджень, які дозволяють визначити якість автомобільного бензину. Всі вони
дають можливість визначити метод та спосіб фальсифікації, на якому етапі вона
була використана. Оскільки бензин досить вживаний товар, ним щоденно
користуються українські споживачі, потрібно чітко розуміти, які із його
виробників можуть конкурувати в сфері якості.
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здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ
ПОЛІТИКИ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ-КРУП’ЯНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Досліджено особливості формування збутової політики борошномельнокруп’яної галузі. На основі проведеного аналізу виявлені проблеми збутової
політики та запропоновано шляхи їх розв’язання.
Ключові слова: борошно, формування збутової політики, ціноутворення,
розвиток експорту борошна.
Мета дослідження полягає у виявленні основних проблем формування
збутової політики борошномельної-круп’яної галузі та розробці шляхів їх
вирішення.
Для українського ринку борошна найпотужнішими факторами, які
впливають на цінову ситуацію, є можливий дефіцит вітчизняної сировини,
вартість пшениці, як на світовому ринку, так і на ринках Європи, Росії й
Казахстану, а також законодавчі процеси.
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Однією з основних причин, які гальмують розвиток українського експорту
борошна, є віддаленість від ринків збуту. Основним покупцям українського
борошна, які знаходяться на Близькому Сході і в Центральній Азії, вигідніше
купувати борошно з Казахстану і Туреччини. Це пояснюється тим, що зерно
перевозиться в трюмах кораблів, тоді як для перевезень борошна потрібні
спеціальні контейнери. З Казахстану і Туреччини борошно надходить через
залізничні шляхи саме в таких контейнерах, тоді як в Україні вагонівборошновозів не вистачає. Звідси витікає, що логічним є підтримка
вітчизняного машинобудівництва саме таких транспортних засобів. Ціни на
борошно в Україні зростають пропорційно цінам на пшеницю, при цьому ціни
на соціальні види хліба практично не змінюються впродовж останніх п’яти
років,

тому

хлібопекарні

підприємства

працюють

з

мінімальною

рентабельністю 3-5 %, а виживають за рахунок випуску елітних і дорогих
хлібобулочних виробів з рентабельністю 20-40 %, але такі вироби займають у
виробництві і споживанні українців не більше 25 %.
Ще однією особливістю українського ціноутворення на ринку борошна є
значний адміністративний тиск, що може виявлятися з метою недопущення
зростання цін на хлібобулочну продукцію.
Дані по експорту борошна свідчать про поступовий розвиток переробної
галузі. До 2007 року борошномельна галузь не була експорто-орієнтованою.
Україна експортувала борошно в невеликих обсягах. Суттєве зростання обсягів
експорту борошна в 2008 році порівняно з 2007 роком було пов’язане, поперше, з неврожаєм пшениці в ряді країн і квотуванням вивезення зернових з
України, по-друге, – з великою різницею в ціні борошна на внутрішньому і
зовнішньому ринках. Це і дало поштовх для розвитку зовнішньої торгівлі
борошномельною продукцією. Експорт борошна з України за останні п'ять
років значно виріс. Якщо в 2010 р. експорт складав всього 83,5 тис. т, то в 2014
р. Україна вийшла на 247,2 тис. т. У 2014 р. з України було експортовано
пшеничного борошна на 15% більше, ніж у 2013 р. – 214,1 тис. т. [1]
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Найбільшими центрами з виробництва борошна в Україні є Київ і Київська
область, а також Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Вінницька, Одеська
області. Найбільше борошна в Україні за 2014 рік справив Держрезерв України.
Про це свідчить рейтинг, складений Національним агропорталом Latifundist.com
за даними агентства AR-group. Найбільші виробники підгалузі наведені в табл. 1.
На частку цих виробників у 2014 році припало близько 50 відсотків від
загального обсягу виробництва. Що стосується характеристики продукції, то
борошно відноситься до типу продукції з жорстко стандартизованими
показниками якості і тому традиційно вважається знеособленим товаром. Лише
в останнє десятиріччя деякі виробники запропонували на роздрібному ринку
продукцію з брендами. Цей досвід вдався, проте присвоїти бренд на продукцію
можуть тільки великі підприємства.
Таблиця 1
10 ТОП-виробників борошна України у 2014 році
Підприємство
Державний резерв України
ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація»
ХК «Хліб Києва»
ТОВ «Луганськмлин» ТМ «Добродія»
Група «Lauffer»
ТОВ «Дніпропетровський млиновий комбінат» ТМ «Днепро-

Частка ринку, %
10,8
7,5
6,4
4,7
4,6
4,4

млин»
ВАТ «Вінницький КХП № 2»
ТОВ «КХП Тальне»
Комерційно-виробнича фірма «Рома»
ЗАТ «Ясиноватський КХП»

3,6
3,1
2,1
1

Треба зазначити, що продукція на сегменті нефасованого борошна,
споживачами

якої

виступають

промислові

підприємства,

й

зараз

є

стандартизованою, що стосується сегменту [2].
За останні три роки істотно змінилася не тільки динаміка, але і географія
експорту

борошна.

Основними

споживачами

українського

борошна

є

Афганістан – 1,5 млн. т, Узбекистан – 1,4 млн. т, Ірак – 1,3 млн. т, Китай, КНДР
– 55 млн. т , Сирія – 21,6 тис. т й інші країни [3].
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Варто зазначити, що при правильній організації виробничого процесу та
маркетингової політики експорт борошна є умовно привабливим. В окремі
роки, коли у світі посуха, зростання цін, а в Україні квоти на вивіз зерна, цей
бізнес стає дуже привабливим. Тобто експорт – це не самоціль, а можливість
утримати

обсяги

переробки,

зберегти

підприємство

на

тлі

зниження

внутрішнього споживання.
Основними проблемами, що стримують розвиток ринку борошна та
експорту продукції, є відставання вітчизняних типових технологічних процесів
переробки пшениці в хлібопекарське борошно від зарубіжних аналогів за
матеріаломісткістю, питомою енергоємністю, займаною площею, витратами
повітря і рівнем автоматизації [4].
Згідно даних Державної фіскальної служби України, у 2015 році Україна
поставила на зовнішні ринки 304,01 тис. т пшеничного борошна, а це на 23%
більше за показник 2014 року – 247,17 тис. т.
В грошовому еквіваленті експорт продукту за звітний період становив
69,09 млн. дол., що на 4,6% менше, ніж 2014 року – 72,23 млн. дол.
Щодо поставок на закордонні ринки борошна з інших зернових культур, то,
за даними ДФС, вони становили 2,83 тис. т, або 882 тис. дол. у грошовому
еквіваленті. Для порівняння: 2014 року було експортовано 6,10 тис. т цих
продуктів на 2,69 млн. дол.
Нагадаємо, за даними Державної фіскальної служби України, 2014 року
Україна збільшила експорт пшеничного борошна на 15,5%, до 247,2 тис. т. [5].
Зростання цін на борошно відбулося через зростання цін на пшеницю в
Україні і в світі, а також через зростання цін на енергоносії (з 2010 р. по 2015 р.
ціни на борошно пшеничне вищого гатунку зросли на 84 %, на природний газ в 2,4 рази, на електроенергію – на 67 %), зростання цін на рис зумовлене ростом
валютного

курсу.

Державний

вплив

здійснюється

переважно

шляхом

адміністративного ціноутворення борошна та хліба. Водночас не завжди
враховуються актуальні питання відновлення внутрішнього попиту на борошно,
стимулювання експорту продуктів зерно-переробки з вищою доданою вартістю,
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питання забезпечення продовольчої безпеки країни в умовах бойових дій.
Стабілізувати цінову ситуацію на аграрному ринку можна також шляхом
прискорення розвитку його інфраструктури.
Вирішальними функціями держави щодо забезпечення подальшого
розвитку продовольчої системи України є передбачення, ліквідація й
упередження потенційних загроз і викликів.
Основними викликами борошномельно-круп’яної галузі, що спричиняють
низьку рентабельність та збитковість виробництва, є:
− зношеність основних фондів;
− адміністративне обмеження рівня цін;
− відсутність дешевих кредитів, недостатня протекційна політика з боку
держави;
− неможливість виходу на ринок ЄС через його насиченість та захист
європейськими виробниками;
− наявність корупційних схем рухомого складу (криті вагони інвентарного
парку неможливо направити за кордон, потрібно використовувати оренду або
сплачувати повернення вагонів);
− недостатність сучасних контейнерів для перевезення продукції;
− відсутність активності українських борошномельних підприємств по
вивченню і розвитку ринків збуту, просуванню продукції на зарубіжні ринки;
− недостатня завантаженість виробничих потужностей (як наслідок великої
кількості дрібних млинів, що працюють «в тіні», − третина борошна, що
виробляється, не враховується статистичною звітністю);
− відсутність кваліфікованих кадрів − інженерно−технічних робітників та
робочих (через низьку заробітну плату при великих доходах власників).
Крім того, нестабільна військово-політична ситуація в окремих областях
України призвела до порушення продовольчої безпеки країни в регіонах, що
охоплені військовими діями, обмеження доступності готової харчової продукції
та сировини для її виготовлення. Зокрема, в Луганській області вартість 1 кг
борошна для населення сягала від 9 грн. до 25 грн.
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Для запобігання цієї ситуації необхідно забезпечити мобільне постачання
продукції, застосовувати точкову доставку. Важливе значення для отримання
додаткових коштів до бюджету та отримання доданої вартості продукції має
стимулювання експортного потенціалу галузі. Необхідно відзначити, що
українські переробники борошна недостатньо працюють з потенційними
зарубіжними покупцями. Збільшення обсягів переробки − це, в першу чергу,
заслуга посередників.
Рекордні відвантаження борошна в КНДР через Китай відбулися завдяки
представникам Китаю. В Таїланд та Індонезію продукція відвантажується за
посередництвом Туреччини, в Сьєрра-Леоне − завдяки допомозі Лівану тощо.
Зацікавленість іноземних інвесторів у вкладенні капіталу в борошномельнокруп’яну галузь стримується через недовіру до економічної та військовополітичної ситуації в країні.
Таким чином, Україна має можливості і потенціал у борошномельнокруп’яній галузі. Наявні потужності дозволяють переробляти та забезпечувати
щорічний експорт борошна в межах 400−500 тис. т (світовий ринок експорту
оцінюється в 11,5−13,5 млн. т на рік).
Для стабілізації ситуації на ринку круп необхідно визначити оптимальні
площі та географію засіву гречки та риса, збільшити посіви проса. Найбільш
оптимальним напрямом використання кукурудзи можна визначити створення
сучасних вітчизняних комбікормових заводів, подальше використання продукції
на біопаливо (біоетанол), збільшення експорту продукції. Відкриття ринку ЄС в
Україні не вплине на обсяги експорту українського борошна, тому що країни
Євросоюзу − одні з найбільш крупних експортерів борошна, і доступ
українського борошна на нього обмежений. Стримує розвиток експорту
віддаленість ринків збуту − потенційні покупці знаходяться в центральній Азії,
Південній Америці, Південно-Східній Азії, на Ближньому Сході та в Африці.
Для успішного виконання своїх функцій із забезпечення продовольчої безпеки
держава повинна гарантувати своєчасні дії відповідних сил швидкого
реагування в надзвичайних ситуаціях, в тому числі в умовах військовополітичної нестабільності.
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В

цілому

аналіз

особливостей

формування

збутової

політики

борошномельно-круп’яної галузі дав змогу виявити ряд проблем його
формування та реалізації:
1. організація

збутової політики борошномельної-круп’яної галузі в

Україні;
2. межі збуту продукції;
3. зниження собівартості продукції;
4. формування конкурентних умов на світовому ринку;
5. залучення нових споживачів, а саме країн-споживачів.

З метою підвищення ефективної збутової політики необхідні такі шляхи
вирішення даних проблем:
1. На території України потрібно ввести кваліфіковані кадри з приводу
організаційних аспектів розвитку збутової політики борошномельно-круп’яної
галузі.
2. Досліджувана галузь експортує свою продукцію лише до кількох країн
(Афганістан, Узбекистан, Ірак, Китай), тому економічно доцільним буде
розширення ринків збуту його товарів, зокрема у Азії, Південній Америці, на
Ближньому Сході та Африці, оскільки дані дії будуть економічно вигідними для
України.
3. З метою застереження в неврожайний період від зростання ціни на
сировину борошномельно-круп’яну галузь потрібно розширювати та розвивати.
Для цього ми пропонуємо вирощувати більше різновидів культур, які більше
користуються попитом в країні, а також за її межами.
4. Також для підвищення ефективності цінової політики пропонуємо
впровадити

більш

сучасну

систему

знижок

на

сільськогосподарську

продукцію, що включає знижки за платежі готівкою в дуже великих
розмірах (у розмірі 1,5 – 2,5 %), за обсяги закупівлі (до 2 %), сезонні знижки (в
період збору врожаю, коли на ринку спостерігається найвищий рівень
пропозиції, до 1,5 %), прогресивну знижку (знижка за кількість або серійність
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надається

покупцю

за

умови

закупівлі

ним

раніше

визначеного

і

збільшеного в кількості товару - до 4 %), знижки на спеціальні та пробні партії
товару (при реалізації нових видів продукції - до 5 %), бонусні знижки за
оборот (надається постійним покупцям на основі спеціальної домовленості до 5 %).
5. Україні потрібно здійснити пошук нових споживачів продукції, для
цього пропонуємо розгорнути масштабну рекламну кампанію, яка включатиме
рекламу у ділових виданнях та спеціалізованих газетах, завезенням пробної
партії продукту до країни [6].
Таким чином, головними причинами скорочення обсягів борошномельного
виробництва
промислового

є

зменшення

середньодушового

використання

борошна,

споживання

зокрема

в

та

обсягів

хлібопекарській

промисловості, яка є найбільшим споживачем цього продукту та «тінізація»
руху товаропотоків.
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У статті проаналізовано сучасний стан ринку кисломолочних продуктів,
визначено основні тенденції та пріоритетні напрями його розвитку.
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конкурентоспроможність, виробники.
Молочні та кисломолочні продукти є вагомою складовою раціону
харчування людини, їжею щоденного попиту. Споживання кисломолочних
продуктів в Україні щорічно збільшується, відповідно збільшуються й обсяги
виробництва. З огляду на стрімке зростання попиту на кисломолочну
продукцію необхідно провести узагальнення досліджуваних робіт для більш
чіткого окреслення сучасного стану ринку кисломолочних товарів.
Сьогодні в Україні існує кілька проблем щодо якості початкової сировини
для виробництва кисломолочних продуктів – молока, що знаходить своє
відображення у виробництві багатьох кисломолочних продуктів, які не
відповідають встановленим національним стандартам. Останнє засвідчує
необхідність підвищення якості кисломолочної продукції як для внутрішнього,
так і зовнішнього споживання, а також для того, щоб вітчизняні виробники
кисломолочної продукції могли успішно конкурувати на європейському ринку.
Забезпечення населення молоком і молокопродуктами тісно пов'язане з
розвитком молочного ринку, функціонування якого залежить від якісної
сировинної

бази,

стану

виробництва,

ринкової

інфраструктури,

платоспроможності споживачів. Це свідчить про важливість стабільного
розвитку їх виробництва і збуту, ефективного функціонування переробних
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підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності. Для цього необхідно
володіти достовірною інформацією про стан і стратегічні напрямки розвитку
молочного ринку. Оскільки кон'юнктура на ринку молока постійно змінюється,
виникає потреба періодично аналізувати поточну ситуацію і перспективи його
розвитку.
Метою

даної

статті

є

дослідження

стану

українського

ринку

кисломолочних продуктів та дослідження факторів, що впливають на
перспективи розвитку ринку кисломолочних продуктів.
Питання, пов’язані із дослідженням стану ринку, якістю, безпечністю та
конкурентоспроможністю кисломолочної продукції України відображені в
працях таких дослідників: Н. Бєлінська, П. Березівський, С. Васильчак, Б.Голуб,
Н. Дідух, В. Голишевська, В. Бойко, А. Шпичак, П. Саблук, В. Савицька,
М. Пархомець та ін.
Ринок кисломолочних продуктів є однією із частин ринку молока та
продуктів молокопереробної галузі. Структура виробництва молочної продукції
в Україні за 2015 рік представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура виробництва молочної продукції в Україні за 2015 р.
[5]
Сьогодні на національному ринку відбулось зростання виробництва
кисломолочних

продуктів,

ринок

яких

найперспективніших сегментів молочної галузі.
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на

сьогодні

є

одним

з

Кисломолочними називають продукти, які отримують з молока через
молочнокисле бродіння, інколи за участі спиртового [6]. Залежно від характеру
зброджування лактози весь асортимент кисломолочних продуктів поділяють на
дві групи: молочнокислого бродіння і змішаного бродіння (молочнокислого і
спиртового).
До продуктів молочнокислого бродіння належать: кефір та простокваша
різних видів, йогурт, ацидофільне молоко, ацидофілін, кисломолочний сир,
сметана.
У продуктах змішаного бродіння, крім молочної кислоти, накопичується
певна кількість етилового спирту (ацидофільно-дріжджове молоко, кефір,
кумис). Такий поділ кисломолочних продуктів умовний, бо під час бродіння
лактози в продуктах першої групи накопичується невелика кількість етилового
спирту, вуглекислоти, летких органічних кислот, які характерні для продуктів
другої групи. За хімічним складом і консистенцією кисломолочні продукти
поділяють на кисломолочні напої, сметану, кисломолочні сири і сиркові
вироби [7].
Кефір – це кисломолочний напій, продукт змішаного молочнокислого та
спиртового бродіння, який виробляють шляхом сквашування молока кефірними
грибками, симбіотичною кефірною закваскою або заквашувальним препаратом.
Асортимент кефіру досить широкий. Випускають кефір з масовою часткою
жиру 3,2; 2,5; 1,0 % жиру та знежирений, вітамінізований з вітаміном С, кефір
фруктовий, біокефір [2].
До

десяти

найбільших

виробників

кефіру

в

країні

належать:

ПАТ «Галактон» (ТМ «Біобаланс» і «Біо Преміум»), ПАТ «Вімм-білль-данн
Україна» (ТМ «Веселий молочник»), ПрАТ «Галичина» (ТМ «Галичина»);
ТОВ «Молочний будинок» (ТМ Фанні»); ПАТ «Яготинський маслозавод»
(ТМ Яготинське»); ПрАТ «Кагма» (ТМ «Кагма»); ПАТ«Придніпровський»
(ТМ «Злагода»); Білоцерківський молочний комбінат (ТМ «Premialle») [4].
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Йогурт – це продукт, отриманий із нормалізованого, пастеризованого
коров’ячого молока шляхом сквашування спеціальними добавками-заквасками
із додаванням наповнювачів або без них. У світі йогурти є найбільш
поширеними кисломолочними продуктами. Їхній асортимент налічує понад 200
назв. Великі обсяги виробництва і споживання йогуртів є в країнах
Європейського Союзу, Канаді, США та ін. В Європі лідером з виробництва
йогуртів є Франція [6].
Виробництвом йогурту в Україні займається більше 70-ти підприємств.
Серед провідних виробників йогурту виділяють п'ять компаній, які сьогодні
утримують 85,0 % ринку. Це ПрАТ «Галичина» (ТМ «Галичина», ТМ «12
вітамінів», ТМ «Молочар», ТМ «Дві корівки»), ТОВ «Данон Дніпро»
(ТМ «Actimel», ТМ «Активія», ТМ «Даніссімо»), ПАТ «Придніпровський»
(ТМ «Злагода», ТМ «Лінія життя») і підприємства групи «Юнімілк»
(ТМ «Галактон», ТМ «Біобаланс», ТМ «Простоквашино», ТМ «Актуаль»,
ТМ «Літній день», ТМ «Кремез», ТМ «Біопреміум»). На ринку питних йогуртів
основними гравцями є компанія «Юнімілк-Україна», «Данон», «Вімм-БілльДанн» і «Галичина»; на ринку густих йогуртів – «Данон», «Лакталіс Україна»,
що виробляють продукцію під ТМ «President» [4].
Виготовленням кисломолочної продукції в Україні займається велика
кількість підприємств у всіх регіонах України. Одним з визначальних факторів,
що впливає на розвиток та динаміку ринку кисломолочних продуктів, є
сировина для їх виготовлення, тобто молоко. Отже, для сталого розвитку ринку
кисломолочних продуктів необхідною умовою є регіональний розвиток
підприємств з виготовлення та переробки молока. Виробництвом молока в
Україні займаються, в основному, сільськогосподарські підприємства та
приватні господарства. У табл. 1 наведено регіональну структуру фактичного
обсягу виробництва кисломолочних продуктів.
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Таблиця 1
Регіональна структура фактичного обсягу виробництва
кисломолочних продуктів, т [5]
Роки
Назва області
Вінницька
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Чернівецька
Чернігівська
ВСЬОГО

Отже,

2014
За грудень
За рік в цілому
527
8605
4184
54417
36944
875
12618
354
5225
254
3358
7005
89860
55
4462
1984
34493
1807
20399
286
3662
3243
40788
355
4945
1902
21533
3304
40775
3810
49850
293
2652
47
245
427
5672
34617
470370

проаналізувавши

дані

табл.

1

2015
За грудень
За рік в цілому
778
9841
3990
55588
2978
718
11104
381
5648
211
2809
7332
97722
42
537
1575
20381
1902
20725
296
3915
3046
41424
332
4837
2078
25224
2656
40337
4014
49606
267
3367
26
330
381
5206
32253
426049

щодо

обсягів

виробництва

кисломолочної продукції в регіонах України, можна зробити висновок про
негативну тенденцію розвитку ринку та скорочення виробництва у 2015 році в
порівнянні з попереднім роком. Так, обсяг виробництва кисломолочних
продуктів в Україні у 2015 році скоротився на 44,3 тис. т. Саме за період 20142015 рр. найбільше кисломолочних продуктів було виготовлено у Київській,
Дніпропетровській та Херсонській областях.
Обсяги виробництва кисломолочних продуктів кожного місяця у 2014 та
2015 роках наведено на рис. 1.
Проаналізувавши дані та рис. 1, можна зробити висновок, що найбільше
кисломолочних продуктів у 2015 році було виготовлено у жовтні 39902 т,
травні – 39395 т та липні – 38359 т. У 2014 році цей показник є характерним для
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травня – 45031 т, червня – 40954 т, липня – 40628 т. Це пов’язано із коливанням
попиту на кисломолочну продукцію.
Вітчизняні підприємства молокопродуктового комплексу для збільшення
обсягу зовнішньої торгівлі проводять модернізацію та впроваджують у
виробництво нові технології, нарощують виробничі потужності, намагаючись
наблизити свою продукцію до європейських стандартів.

Рис. 1. Динаміка обсягу виробництва кисломолочних продуктів [3]
Щодо подальших перспектив, то слід очікувати продовження помірного
зростання молочного ринку, незважаючи на складну економічну ситуацію.
Причому зростання продовжиться як за рахунок збільшення виробництва, так і
за рахунок імпорту. Імпорт буде збільшуватись тому, що європейські молочні
продукти вже зараз цілком здатні конкурувати з українськими не тільки якістю,
а й за ціною, адже вартість сировини в Європі нижча, ніж в Україні. Однак для
того, щоб почати експансію, європейським виробникам потрібно наростити
виробництво молока на своїх ринках, що вимагає певного часу [1].
Дослідивши сучасний стан та перспективи розвитку ринку кисломолочних
продуктів, важливим фактором, який впливає на розвиток молочного ринку в
Україні, є ціна як на сировину, так і на готову продукцію. І, якщо перша формує
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дефіцитний ринок, то друга залежить від державного регулювання, адже
виробники повинні погоджувати підвищення цін на такі «соціальні» продукти,
як молоко, сметана, сир.
Ринок кисломолочної продукції України є досить перспективним, оскільки
є потенціал росту споживання. Крім того, є можливості виходу на найближчі
експортні ринки країн ЄС та третіх країн. Головне, що потрібно для цього,
підвищити конкурентоспроможність.
Підвищити
кисломолочних

конкурентоспроможність
продуктів

можна

вітчизняного

комплексним

молока

підходом,

та

насамперед

виробляючи і постачаючи високоякісну сировину для переробки. Це можна
досягти за рахунок створення власної сировинної бази шляхом розбудови
ефективно діючих молочних кооперативів та оптимальної логістичної системи
молочного ринку. Це, по-перше, дозволить виробляти молочну продукцію
високої якості, яка йтиме на внутрішній ринок. По-друге, стане важливим
чинником при ціноутворенні на ринку молочної продукції. Адже на ринку
спостерігається значний вплив посередницьких структур при закупівлі
сировини і реалізації її на переробні підприємства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ СПОЖИВНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ШКІЛЬНОЇ ФОРМИ
У статті представлено вплив форменного одягу на психологічні риси школяра.
Проаналізовано споживні властивості шкільної форми, що формують
номенклатуру показників її якості.
Ключові слова: шкільна форма, форменний одяг, якість, номенклатура
показників, споживні властивості.
Проблеми якості дитячого одягу постає актуальним питанням багатьох
сучасних наукових робіт, оскільки вимоги до виробів формують не самі
користувачі, а дорослі чи спеціалісти відповідних галузей.
Шкільна форма є окремою групою швейних, трикотажних та взуттєвих
товарів, яка потребує особливої уваги спеціалістів. Згідно Указу Президента
України від 12 червня 1996 р. № 417 (417/96) «Про шкільну форму для учнів
середніх закладів освіти» та Постанови Кабінету Міністрів України від 22
серпня 1996 р. № 1004 «Про запровадження шкільної форми для учнів середніх
закладів освіти» [1] саме у шкільній формі діти від 6 до 17 – 18 років проводять
більшість свого часу. Шкільна форма завжди викликає безліч суперечок. Одні
вважають, що наявність форми позбавляє дітей індивідуальності, а інші – що
шкільна форма допомагає виховати в дітях дисципліну.
Однак питання щодо проектування шкільної форми, вибору текстильних
матеріалів, кольору, силуетних пропорцій та інших елементів конструкції
вирішується на рівні навчального закладу. Тому шкільна форма не завжди
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відповідає сучасним вимогам з ряду питань, а саме: з вимог безпеки,
комфортності, надійності, а іноді і естетичності. Тому розробка сучасної
шкільної форми є актуальною проблемою.
Мета статті полягаэ в узагальненні показників якості та споживних
властивостей шкільної форми.
Питання безпеки та якості дитячого одягу, в тому числі шкільної форми, її
проектування, оцінки якості та вибору текстильних матеріалів для її
виготовлення розглядають в своїх роботах Савчук Н.Г., Ярощук О.В., Бохонько
О.П., Лепікаш О.Ю., Драгун Л.М., Кокоянчук Ю.Б., Троян О.М.
Визначення показників якості для забезпечення необхідних властивостей
одягу на стадії проектування дозволяє створити комфортні умови для людини
протягом усього періоду його використання. Відомо, що, в залежності від віку
дітей, мета одягу і її функцій, пріоритет вимог і характеристик дитячого одягу
відрізняється [2]. Це вимагає диференційованого підходу до формування вимог
до різних видів дитячого одягу, а особливо до шкільної форми.
Аналіз і довгостроковий моніторинг використання форми дозволили
висунути гіпотезу про те, що використання форменного одягу значно впливає
на дитячу психологію. Зокрема вона сприяє внутрішній концентрації та
дисциплінованості, дотриманню встановлених правил і норм поведінки. Крім
того, покращує комунікацію та стимулює активність в середині групи, що
сприяє швидкій мобілізації дітей.
Проведене анкетування [4] серед учасників Національної скаутської
організації України інструкторів «Пласт» та школярів різних регіонів України
підтверджує позитивний вплив спеціалізованої форми на психологію поведінки
різних груп дітей. Слід зазначити, що в залежності від індивідуальних
особливостей дитини, корекції негативних рис може бути окремим предметом
дослідження спеціалістів під час розробки дизайну та конструювання шкільної
форми дітей різних вікових та соціальних груп.
За

результатами

опитування

було

сформовано

імовірний

ефект

кореляційного впливу на негативні психологічні риси дітей та підлітків шляхом
введення фоменного одягу особливої конструкції (табл. 1).
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Таблиця 1
Імовірний ефект кореляції негативних психологічних рис школяра

Обов'язкові
елементи та
аксесуари
Стабільність форми
Стійкість елементів
форми
Концепція / дизайн
Колір
Емблеми та знаки
посвідчення
Однорідність одягу

+

+

+

+
+

неврівноваженість

імпульсивність

+

+

+

нестабільність

пасивність

+
+

+

збудливість

неохайність

невгамовність

безвідповідальність

недбалість

Конструкторські та
технологічні
особливості
спеціальної форми

відсутність
організації

Негативні психологічні риси

+

+
+

+

+

+

+.

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

Аналіз літературних джерел показав, що вимоги до одягу постійно
удосконалюються та розширюються. Існуючі вимоги вже не відповідають
сучасним реаліям, наприклад, при проектуванні одягу не розглядаються вимоги
екологічності та безпеки. Крім того, в сучасних умовах для швейних виробів
визначеного

асортименту

необхідно

розглядати

додаткові

вимоги,

які

висуваються до шкільної форми споживачами.
Обов’язковою умовою при виборі текстильних матеріалів для дитячого
одягу є їх безпека, що, в першу чергу, визначається безпекою текстильних
матеріалів. Таким чином, при виборі текстильних матеріалів для шкільної
форми необхідно проводити їх експертизу на екологічну безпеку. При оцінці
якості

шкільної

форми

доцільним

є

використання

показників

антропометричної, гігієнічної і психофізіологічної відповідності.
Характер контактів тіла людини з одягом не однаковий в статиці і в
динаміці. Тому при конструюванні шкільної форми слід враховувати груповий
показник антропометричної відповідності, адже одяг для дітей повинен
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відповідати розмірам і формі тіла дитини, не заважати при русі і не впливати на
її фізичний розвиток.
Гігієнічні показники характеризують відповідність одягу санітарногігієнічним нормам стосовно формування комфортних умов підодягового
мікроклімату. Тому формування таких теплових відчуттів, які забезпечать дітям
відчуття комфортності при носінні форменного одягу, особливо важливі.
Формування відчуттів людини при використанні одягу характеризуються
психофізіологічними властивостями.
Школярі більшу частину дня знаходяться в шкільній формі, тому вона
повинна не пошкоджувати шкіряний покрив, не викликати неприємні відчуття
та бути безпечною. Стійкість одягу під час зберігання, а також до зминання,
розривання, дії світлопогоди, хімічного чищення та прання визначаються за
експлуатаційними вимогами. Крім того, формостійкість та надійність шкільної
форми

впродовж усього

періоду

носіння

визначаються

здатністю

не

витиратися, не втрачати забарвлення, а також зберігати первинний зовнішній
вигляд.
Для дітей шкільного віку естетичні властивості одягу мають велике
значення та, в першу чергу, впливають на вибір під час здійснення купівлі.
Художня виразність шкільної форми характеризує її здатність відображати
тенденції, що склалися в суспільстві з естетичного уявлення про одяг.
Встановлено, що при виборі одягу, в першу чергу, звертається увага на його
колір, а потім на інші його властивості. Тому при виборі кольорового рішення
шкільної форми необхідно звертати увагу на гармонічне поєднання кольорів в
костюмі і на перевагу у виборі кольору школярами визначених груп [3]. Аналіз
асортименту зарубіжної шкільної форми вказує на присутність стильової
спрямованості: англійський стиль, місіонерська форма, в національному стилі,
в стилі casual тощо. Крім того, вироби відрізняються за статево-віковими
ознаками, колірною гамою, кроєм, наявністю емблем, варіантами обробки,
аксесуарами.
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Вимоги до функціональних та соціальних властивостей формуються на
основі біологічних та суспільних потреб відповідно. На основі проведеного
аналізу нами була запропонована загальна номенклатура показників якості
шкільної форми, яка представлена в табл. 2.
Особливістю запропонованої номенклатури є те, що вона містить всі
вимоги споживчого рівня, які характеризуються сукупністю показників, що
визначають безпосередню суспільну та індивідуальну цінність для споживача.
Таким чином, можна зробити висновки, що шкільна форма повинна
володіти рядом функціональних особливостей, що визначаються конструкцією,
максимально зручною для школяра: не утруднювати рухів, не містити
травматичних елементів, не завдавати дискомфорту. Від того, наскільки
комфортно учень відчуває себе у формі, багато в чому залежить його
успішність та можливість виправлення негативних психологічних рис.
Особливу увагу під час конструювання форменного одягу для дітей слід
приділити вибору матеріалів, які повинні містити як гіпоалергенні натуральні
волокна, так і синтетичні, що додають матеріалу додаткові корисні властивості
та подовжують термін служби. Однак, збільшення частки синтетики порушує
тепловий обмін, що призводить до переохолодження, і в подальшому до
виникнення простудних захворювань.
Таблиця 2
Загальна номенклатура показників якості шкільної форми
Група вимог

Властивість

Показник якості

Функціональні

виконання основної
функції

Ергономічні

гігієнічні

відповідість умовам шкільної діяльності
відповідність розмірній типології дитини
гігроскопічність
повітропроникність
стійкість до забруднень
антибактеріальні властивості матеріалів
відповідність конструкції формі та розмірам тіла
дитини
рівень деформації деталей одягу в процесі
експлуатації
зміна положення виробу під час виконання рухів
маса шкільної форми
зручність знімання та одягання
зручність користування окремими елементами

антропометричні

психологічні
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Продовження табл. 2
Група вимог
Естетичні

Експлуатаційні

Інформаційні

Психофізіологічні
Безпеки
Економічні

Властивість
досконалість
композиції

Показник якості
художня виразність конструкції виробу
кольорове рішення
фактура матеріалів
зовнішній вигляд
відповідність стилю та моді
якість обробки внутрішніх частин виробу
якість обробки зовнішніх деталей виробу
формостійкість
рівень зім’ятості
виробу
стікість матеріалів, деталей виробів під час
експлуатації
зносостікійкість
стійкість до стирання
матеріалів виробу
стійкість до розривних навантажень
зміни матеріалів та конструкції виробу під
впливом зовнішніх кліматичних впливів
відповідність іміджу кольорове рішення виробу
навчального закладу відповідність культурно-змістовій естетиці
навчального закладу
виразність емблем та знаків
відповідність
відповідність віковим психологічним
психологічним
особливостям дітей
чинникам діяльності однотипність
навчального закладу наявність емблематики
відповідність
хімічний склад сировинних матеріалів
вимогам санітарновідповідність маркування
гігієнічним нормам
вартість покупки
ціна покупки
вартість експлуатації ціна догляду за виробом під час експлуатації
ремонтопридатність
ціна ремонту
якість швів та з’єднань
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ РИБИ ТА
РИБОПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
В статті представлено аналіз стану та перспективи розвитку ринку риби та
рибопродукції в Україні, обсяги імпорту та експорту.
Ключові слова: рибна галузь, виробництво, ринок, рибопродукція, риба, імпорт,
експорт.
Рибна галузь є важливою складовою економіки України. Розроблення і
впровадження

інноваційних

технологій

у рибництві

та рибопереробці

вимагають обов’язкового й постійного аналізу інфраструктури рибного ринку.
Рибна галузь включає підприємства океанічного і морського рибальства,
внутрішніх

водойм,

рибництва

(аквакультури),

рибопереробні,

сільськогосподарські підприємства, організації з відтворення та охорони
рибних запасів.
Рибний ринок України поки що далекий не тільки від насичення, але навіть
і від мінімального задоволення внутрішніх потреб населення країни. З іншого
боку, саме його недостатній розвиток (порівняно, наприклад, з тваринництвом
або навіть агропромисловим комплексом) робить його досить привабливим для
інвестицій, так би мовити, про запас - на середньо- та довгострокову
перспективу.
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За даними Держкомстату, рівень споживання рибної продукції на душу
населення України склав за 2014 рік 9,9 кг. При тому, що мінімальні норми
споживання риби становлять 12 кг, раціональні - 20 кг. При цьому в деяких
країнах Європи споживання риби складає від 24 до 35 кг на душу населення.
За даними Державної служби статистики України, вилов риби та
добування водних живих ресурсів в країні за 11 міс. 2014 р. зменшилася на
15,7% - до 195,5 тис. т у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.
За підсумками 2014 року велика частина вилову риби припадала на
підприємства двох регіонів - Одеської області (18 537 т), м. Київ (17282 т) [5] .
Вітчизняне рибне господарство забезпечує лише одну третину потреби
населення в рибі і морепродуктах. Решта 2/3 приходять із-за кордону,
здебільшого у замороженому вигляді.
За оцінками експертів, імпортна риба в минулому році зайняла близько
75% загального обсягу споживання цієї продукції в Україну. Власна ж
сировинна база з кожним роком все більше згасає, а показники виробництва не
вселяють оптимізму. Виходом із такої ситуації може стати відродження
сировинної бази і створення власної аквакультури. На ринку риби та
морепродуктів Україною частка вітчизняного вилову складає незначну частину,
показуючи все більше щорічне зниження.
Саме тому державою розроблена програма «Аквакультура», спрямована на
наповнення рибогосподарських водних об'єктів України цінними видами риби,
передбачає збільшення вилову товарної риби до 91,7 тис. т.
Експерти УАК відзначають, що збільшення обсягів вирощування риби в
1,5-2 рази - до 60-65 тис. т - це реальна можливість вітчизняної аквакультури.
Обсяг імпорту рибної продукції у 2014 році скоротився на 20%, експорт
продемонстрував стрімке зростання - у 86 разів зріс у порівнянні з 2013 р. [5].
Нині ринок ділять п’ять найбільших дистриб’юторів: «Українська Східна
Рибна Компанія», «Скандинавія-Фіш», «Міжнародна група морепродуктів»,
«Кліон» і «Рікон». За підрахунками експертів, їх частка на ринку складає понад
75%. Традиційно в країні споживаються океанічні сорти риби. Наприклад,
близько 20% обсягу імпорту припадає на оселедця, якого в Україні немає.
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Обсяг імпорту мороженої риби в натуральних одиницях на територію
України за останні роки не характеризувався постійною динамікою. Після
значного скорочення імпорту мороженої риби у 2010 році на 11%, у 2011- 2014
роках спостерігалося зростання показника на 10%. У 2011 році експорт
мороженої риби за межі України порівняно з 2010 роком збільшився майже в 12
разів. Проте в 2014 р. відносно 2010 р. спостерігається скорочення даного
показника на 23%. Експорт мороженої риби в грудні 2014 р. відносно
попереднього місяця скоротився на 53%. Порівняно з аналогічним періодом
2010 р. цей показник практично не змінився, продемонструвавши скорочення
всього на 1%.
Що ж стосується виробництва, то у 2014 році у порівнянні із попереднім
показник скоротився на 38%. Обсяг виробництва мороженої риби в грудні 2014 р.
по відношенню до листопада скоротився на 21%.
Основним постачальником мороженої риби на територію України є
Норвегія. Серед інших країн-імпортерів можна виділити Естонію, Литву,
Ісландію, Іспанію, США та інші країни.
За останні роки обсяг імпорту копченої риби на територію України не
характеризувався

будь-якою

чітко

вираженою

динамікою.

За

даними

інформаційно-аналітичної агенції Союз-Інформ, у 2013 році обсяг імпорту
скорочувався, проте за підсумками 2014 року зростав і досяг рівня 76%. У
грудні 2014 р. по відношенню до листопада цього ж року імпорт копченої риби
на територію України зріс на 19%. У той же час у порівнянні з груднем 2010 р.
має місце скорочення імпорту даного виду продукції, темп якого склав 35%.
Експорт копченої риби за межі України у 2014 р. порівняно з 2010 р.
скоротився на 78%.
Експорт копченої риби в грудні 2014 р. відносно попереднього місяця
збільшився в 28 разів. Однак порівняно з аналогічним періодом 2013 р.
спостерігається скорочення експорту цього виду продукції на 65%.
За останні роки обсяг виробництва копченої риби в Україні почав
зменшуватися. У 2013 році показник становив 24%, а за підсумками 2014 року
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темп скорочення цього показника склав 27%. Обсяг виробництва копченої риби
в грудні 2014 р. по відношенню до листопада зріс на 41 %. Темп приросту цього
показника в порівнянні з груднем 2013 р. склав 4 %.
Основним постачальником копченої риби на територію України є
Республіка Білорусь. Іншими великими імпортерами є Литва і Росія. Внесок
інших країн у формування обсягів імпортованої копченої риби є незначним.
Найбільшим виробником прісноводної аквакультури в Україні є виробниче
державно-колективне об'єднання «Укррибгосп», до його складу входить понад
110 підприємств та організацій, що займаються розведенням та вирощуванням
риби.
Головними об'єктами аквакультури є українські породи коропів - луската й
рамчаста, що включають 7 внутрішньопородних типів; у західних областях
культивуються амурський сазан та його гібрид з коропом. У ставковій
полікультурі широко представлені білий та строкатий товстолобик і їхні
гібриди, білий амур, здійснюються роботи з розведення веслоноса та раків [2].
На сьогоднішній день найбільш потужним виробником рибних консервів в
Україні є акціонерне товариство «Інтеррибфлот», що поєднує цілий ряд
підприємств рибопромисловості різного профілю. Все це надає змогу АТ
«Інтеррибфлот» забезпечувати близько 20 % обсягу споживаних українцями за
рік морепродуктів.
Що ж до українських підприємств, які займаються розведенням риби, то
тут першість належить ПАТ «Полтаварибгосп». ТОВ «Біосила» займається
вирощуванням риб цінних порід - осетрів, стерляді, форелі, бестера, лосося.
Крім того, «Біосила» займається реалізацією червоної ікри й натуральних
крабів. Візитною карткою ТОВ «Полар» можна назвати рибну нарізку й
пресерви «Матьє».
Експерти переконані: Україна має величезний потенціал використання
внутрішніх водойм у напрямку розвитку рибальства та риборозведення. Так, в
Україні понад 400 тис. гектарів озер і відокремлених водойм та близько 700 тис.
гектарів водосховищ, рибопродуктивність яких може бути підвищена за
рахунок інтенсифікації.
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Збільшення обсягів вирощування риби в 1,5-2 рази - до 60 - 65 тис. т - це
реальні можливості вітчизняної аквакультури з урахуванням збереження
біологічної рівноваги і збереження навколишнього середовища. Що стосується
сировинної бази, то, за прогнозами аналітиків, Україна буде залишатися
імпортозалежною країною ще якийсь час. В умовах постійного зростання цін на
світовому ринку і в зв'язку зі скороченням квот на вилов риби у Світовому
океані назріває питання про оптимізацію процесів зі створення сучасної та
дієвої вітчизняної аквакультури [3].
У 2015-2016 роках й надалі зберігається тенденція до збільшення
імпортних поставок білоруських консервів і пресервів з риби та морепродуктів.
Активність проявлятимуть і виробники рибної консервації в азіатських країнах
- Китай, Таїланд, В'єтнам, - якщо врахувати високий рівень інвестування в цей
регіон.
В Україні в найближчі роки реальними об'єктами для вирощування можуть
стати російський осетер, стерлядь та севрюга. Згідно з прогнозами експертів, у
2020 р. загальний світовий вилов риби і морепродуктів складе 150-160 млн. т, у
тому числі продукція аквакультури - не менше 75-80 млн. т. [6].
Позитивна динаміка споживання риби стимулює роботу підприємствімпортерів. З огляду на те, що в Україні відсутня сировинна база оселедця,
скумбрії, сьомги, палтуса та інших видів риби, імпорт їх сировини завжди буде
становити 70-80 % загального обсягу.
Водночас, потребують розширення потужності для зберігання рибної
продукції. Підвищення рівня доходів населення стимулює збільшення попиту
на продукцію, вироблену за новими технологіями, із свіжої сировини,
розфасовану в зручну упаковку та в широкому асортименті.
Незважаючи на те, що в рибній галузі домінує імпортна сировина і
створено кон’юнктуру ринку, іноземні інвестиції в основні фонди галузі через
відсутність механізму їх залучення не здійснювалися. При цьому, в країнах
Балтії, Росії і Польщі спостерігалась значна інвестиційна активність,
насамперед з боку країн-експортерів риби, найбільш зацікавлених у розвитку
інфраструктури ринків збуту [1].
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Таким чином, ситуація, що склалася в інфраструктурі ринку риби, свідчила
про необхідність її реформування, створення нової моделі розвитку,
покращення інвестиційної привабливості.
На сьогодні вже створено відповідну матеріальну базу для розвитку
рибного господарства на внутрішніх водоймах. Побудовано рибоводні стави,
створено величезні штучні водосховища на каскаді великих річок, водоймиохолоджувачі

ДРЕС,

лиманні

господарства,

водойми

комплексного

призначення. Для вирощування риби почали використовувати природні
водойми, озера, штучні басейни, садки, індустріальні комплекси тощо. В
Україні є значні площі внутрішніх водойм, придатних для вирощування риби.
Наявність рибного фонду для вирощування об’єктів аквакультури
перевищує 1 млн. га, з них водосховищ - близько 800 тис. га, ставів - 122,5 тис.
га, озер - 86,5 тис. га, водойм-охолоджувачів - 13,5 тис. га, інших категорій - 6
тис. га. За наявністю водного фонду Україна посідає одне з перших місць у
Європі.
Разом з тим залишаються невирішеними ряд дуже важливих проблем
розвитку рибної галузі України, що в значній мірі пов’язано зі станом
економіки України.
Для розв'язання такої комплексної проблеми, як виведення рибного
господарства з кризового стану та забезпечення його подальшого розвитку, та,
відповідно,

виконання

пріоритетів

діяльності

Уряду

України

щодо

забезпечення сталого економічного розвитку України як передумови зростання
добробуту її населення, є необхідним розроблення та виконання Державної
цільової програми розвитку рибного господарства України на 2015– 2020 роки.
Її метою є створення організаційних, нормативно-правових та економічних
механізмів

забезпечення

позитивних

зрушень

у

виведенні

рибного

господарства України з кризового стану [7].
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О.В. Шувар
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА ЯКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОЛОСЬКИХ ГОРІХІВ ТА
ОСОБЛИВОСТІ ЇХ МИТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
В статті висвітлені питання оцінки якості волоських горіхів, її вплив на
проведення експертиз, основні особливості їх митної експертизи та проблеми,
з якими зіштовхнулись українські експортери даної продукції.
Ключові слова: експертиза, митна експертиза, горіхоплідні, волоський горіх,
вимоги якості, органолептичні показники, фізико-хімічні показники, УКТ ЗЕД.
Експорт волоських горіхів в сучасних умовах набирає досить великого
розмаху на державному рівні. Існує велика кількість формальностей, які
перешкоджають вітчизняному виробнику вийти на міжнародний ринок.
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Дослідження якісних властивостей горіхів має прямий зв'язок із
проведенням будь-яких експертиз. Правильне встановлення якості товарів, його
відповідність усім вимогам (фітосанітарним, санітарно-епідеміологічним,
радіологічним та ін.) забезпечить швидке виконання митних формальностей.
Дослідженням якості волоських горіхів та особливостям митної експертизи
займались наступні дослідники: Дубініна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О. І.,
Еганян А.Г., Кондратенко П.В., Шевчук Л.М., Левчук Л.М., О.В. Мельник,
О.О. Дрозд, Притульська Н. В., Сатіна Г.М., І.С. Тюрікова, Г.М. Рибак,
Л.П. Холодний та багато інших.
На сьогоднішній день в Україні виникла велика проблема з експортом
волоських горіхів. Велика кількість вантажів з даною продукцією може
перебувати на пропускних пунктах Державної фіскальної служби досить
довгий час, що призводить до фінансових втрат українських експортерів.
Проблема полягає в тому, що під час перетину кордону вантажі затримують та
відправляють на повторну експертизу, хоча вони вже мають висновок
фітосанітарної служби. В свою чергу ДФС говорить про те, що затримка
вантажів відбувається через звернення СБУ про кримінальне провадження
проти даних експортерів. Кожна із цих інстанцій стверджує про випадки
корупції в інших.
Незважаючи на звернення країн, які очікують продукцію, про те, що вони
не вимагають повторної експертизи, вантажі не випускають з-під контролю та
все-таки затримують терміни поставок [2].
Споживні властивості волоських горіхів та їх якісні характеристики,
правильність оформлення документів неухильно впливають на час митної
експертизи. Тому попереднє дослідження усіх цих факторів таке важливе для
експортерів під час перетинання митного кордону країни.
Горіхи – група плодів, які складаються з сухої дерев’янистої оболонки
(шкаралупи) і замкненого в ній їстівного плода. Існує досить велика кількість
видів горіхоплідних: горіх грецький і маньчжурський, каштан їстівний,
мигдаль, фісташки, ліщина, фундук, бук, кедрові горіхи [6].
598

Великі дерева родини Juglandaceac Lind здатні зав’язати 50-100 тисяч
горіхів (приблизно 500-1000 кг), в середньому врожайність одного дерева може
коливатись від 30-40 до 300-400 кг за рік. Дерева можуть рости та плодоносити
кілька сотень років. Росте в лісах, подекуди як основна порода. Завдяки своїм
цінним господарським та лікувальним властивостям культивується. Гарно
росте в місцях з теплим, вологим кліматом, розвинена коренева система
дозволяє висаджувати дерева на схилах для їх зміцнення.
Плід вкритий м’ясистою оболонкою, яка при дозріванні засихає,
розтріскується і розпадається на дві половини, вивільняє кісточку, яку
називають горіхом. Грецький горіх круглої або овальної форми, складається з
шкаралупи і замкненого в ній ядра. Шкаралупа від сірувато-коричневого до
темно-коричневого кольору, дерев’яниста, з борозненою поверхнею. Плід
всередині розділений двома чи чотирма неповними перетинками. Ядро
складається з двох сім’ядолей. М’якуш маслянистий, кремового кольору.
За розміром грецькі горіхи поділяються на великі (довжина 38-42, діаметр
35-39, маса 12 г), середні (34-37 мм, 28-34 мм, 10-12 г), дрібні (30-34мм, 22-27
мм,

менше

10

г).

Також

поділяються

на

тонкошкаралупові

та

товстошкаралупові. В тонкошкаралупових горіхах при товщині шкаралупи 1,0
– 1,5 мм вихід ядра складає близько 50 % маси [3].
Ядро горіха волоського містить багато цінних для людини поживних
речовин: жири (до 90 %), білки і вуглеводи (до 25 %), а також мінеральні
речовини: калій, азот, фосфор, кальцій, залізо, сірку, кобальт, йод, цинк,
дубильні речовини, вітаміни А, В1 В2, С, Е, К1, Р, РР, F та інші біологічно
активні сполуки. У сумі вміст сухих речовин досягає 95-97,5 % загальної маси
ядра плода. Ядро горіха грецького відрізняється багатим набором амінокислот.
Вчені виявили 16 вільних амінокислот в ядрі горіха, загальна сума яких складає
125,6-263,2 мг на повітряно-суху масу. Причому особливу цінність представляє
те, що майже половина (35,5-47,5 %) з них представлені незамінними
амінокислотами - лейцином, фенілаланіном, валіном, триптофаном, треоніном,
лізином.
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За калорійністю ядро горіха волоського перевершує багато продуктів
харчування не тільки рослинного, а й тваринного походження. Так, жирну
свинину ядро перевищує за калорійністю в 1,5 рази, мед - в 2,5, хліб - в 3, м'ясо
курки - в 4-5, рибу - в 7-8, коров'яче молоко, картоплю - в 10 разів і зрівнюється
з вершковим маслом, калорійність якого 734 ккал в 100 г. Виходячи з цього, 400
г ядра горіха волоського забезпечує добову потребу людини в їжі.
Зберігають горіхи в сухих, чистих, не заражених шкідниками приміщеннях
при температурі від - 15 до 20°С (без різких коливань) і відносній вологості
повітря 70 %. Термін зберігання горіхів волоських горіхів 1 рік. Ядра
волоського горіха зберігають не більше 6 міс. з дня заготівлі ядра.
При плюсових температурах горіхи можна зберігати 4-5 місяців,
підтримуючи відносну вологість повітря 75-80 %. При більш низькій вологості
ядро стає крихким і втрачає смак.
Ядро має зберігатися в сухих, чистих вентильованих приміщеннях, що не
мають стороннього запаху і не заражених шкідниками, при температурі не
вище 20 ºС. без різких коливань і відносній вологості повітря не більше 70 %
[5].
Горіх відносять до плодів тривалого терміну зберігання завдяки низькому
вмісту в ньому води. Збереженість горіхів покращується за рахунок
післязбирального сушіння. Обмежує термін зберігання горіхів згіркнення жиру
ядра

та

його

пліснявіння.

Найбільш

часто

горіхи

вражають

грибні

захворювання - марсонія (бура плямистість ядра) та нематоспороз. З
сільськогосподарських шкідників особливо небезпечна горіхова плодожерка,
яка виїдає ядра.
При дослідженні якості волоських горіхів використовують органолептичні
та фізико-хімічні показники.
До органолептичних показників відносять: зовнішній вигляд, смак та
запах, наявність частин ядра, засміченість шкаралупою, плівкою плодової
перегородки, наявність недорозвинених або прогірклих ядер, наявність
пліснявих, гнилих або пошкоджених шкідниками ядер.
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З фізико-хімічних показників найважливішими є масова частка вологи та
масова частка жиру. Всі ці показники повинні відповідати вимогам ДСТУ ЕЭК
ООН DDF-02:2007 Ядра волоських горіхів. Настанови щодо постачання і
контролювання якості (ЕЭК ООН DDF-02:2003, IDT) [4].
Для покращення товарного вигляду грецькі горіхи відбілюються: очищені і
добре промиті водою плоди окурюють сіркою в спеціальних камерах, а потім
просушують. Відбілювання шкаралупи проводять також шляхом промивання
плодів в спеціальних сумішах. При відбілюванні шкаралупи грецький горіх
набуває рівний, світло-пісочний чи солом’яно-жовтий колір, темні плями на
шкаралупі

зникають,

за

виключенням

місць,

пошкоджених

сільськогосподарськими шкідниками.
Волоські горіхи упаковують в паперові мішки. Ядра горіхів укладають у
фанерні ящики або коробки з гофрованого картону. Ящики та мішки
розміщують на стелажах або дошках штабелями висотою у вісім рядів.
Тара повинна бути цілою, міцною, чистою, сухою, не зараженою
шкідниками, без сторонніх запахів. Кожна партія ядра волоського горіха має
супроводжуватись посвідченням про якість На кожній одиниці упаковки за
допомогою трафарету або на бирці повинна бути нанесене незмивною, фарбою
чітке маркування із зазначенням:
1. найменування та адреси організації-відправника;
2. найменування продукту;
3. товарного сорт;
4. маси брутто і нетто;
5. місяця і року заготівлі;
6. дати упаковки;
7. номера посвідчення про якість [7].
Митна експертиза - це спеціальне науково-практичне дослідження, яке
проводиться експертом з метою вирішення задач митної справи. Швидке та
якісне її проведення неухильно впливає на час простою вантажу із товаром.
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При здійсненні експертизи в митній справі вирішується цілий комплекс
загальних задач фіскального, контрольного, економічного, правоохоронного,
статистичного і захисного характеру [1]. Взяття проб (зразків) товарів
здійснюється посадовими особами митного органу в рамках процедур митного
контролю та митного оформлення з метою встановлення характеристик.
Головними завданнями митної експертизи волоських горіхів є:
1) класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;
2) перевірка задекларованої митної вартості товарів;
3) встановлення країни походження товарів.
Станом на 13.04.2016 р. згідно УКТ ЗЕД горіх волоський має код товару
0802 31 00 00 та відноситься до групи «іншi горiхи, свiжi або сушенi, очищенi
вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки: горiхи волоськi [9].
Отже, дослідження якісних характеристик та митна експертиза волоських
горіхів неухильно пов'язані. При правильному поєднанні цих досліджень буде
ефективне здійснення операцій щодо переміщення через митний кордон
вантажів із даною продукцією.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ МИТНОЇ ТА ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
КУКУРУДЗЯНОЇ КРУПИ
В даній статті розглянуті питання щодо ідентифікації, визначення якості
кукурудзяної крупи при перетині митного кордону, а також порядок
проведення митної експертизи.
Ключові слова: кукурудзяна крупа, митна справа, митна експертиза, митна
лабораторія, ідентифікація, якість.
Зростання зовнішньоекономічних зв’язків України вимагають ще більш
якісної перевірки товарів, що перетинають митний кордон з метою оптимізації,
підвищення ефективності засобів, форм та інструментів. Експертизи пов'язані з
трьома видами діяльності митних органів: митне оформлення та митний
контроль, розслідування і розгляд справ про порушення та злочини в митній
справі, реалізація конфіскованих і звернених іншими способами у федеральну
власність товарів. Дані види діяльності регулюються Митним Кодексом
України.
На даному етапі Україна експортує велику кількість різноманітних видів
круп. Крупи займають значне місце в харчуванні людини. Фізіологічні норми,
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розроблені в Україні, передбачають введення в раціон різних круп, в
середньому на одну людину 14-15 кг на рік, приблизно 40-42 г в день.
Кукурудзяна крупа є джерелом рослинного білка, вуглеводів та енергії при
одночасно низькому вмісті жирів. Їх якість напряму залежить від якості зерна
та його помелу. Кукурудзяна крупа характеризується великим вмістом вітамінів
- групи В, А, Е, РР і мікроелементів - заліза, кремнію. Також у крупі відсутня
білкова фракція гліадину, що дозволяє використовувати її для приготування
біоспецифічного харчування для хворих людей. Саме тому при експорті якість
кукурудзяної крупи займає важливе місце, її визначають шляхом проведення
митної експертизи.
Митною

експертизою

називають

спеціальне

науково-практичне

дослідження, яке проводиться експертом з метою вирішення задач митної
справи. При здійсненні експертизи в митній справі вирішується цілий комплекс
загальних задач фіскального, контрольного, економічного, правоохоронного,
статистичного і захисного характеру.
Експертизи призначаються посадовими особами митних органів при
проведенні

митного

контролю

та

при

провадженні

у

справах

про

адміністративні правопорушення (порушення митних правил), віднесених до
компетенції митних органів.
Об'єктами проведення митної експертизи є матеріалізовані джерела
інформації:
- товари і предмети, що переміщуються через кордон, а також їх проби,
відібрані для дослідження;
- об'єкти контрабанди і ПМП (порушення митних правил);
- товаросупровідні

документи

(митні, нормативні, фінансові), що

використовують при митному оформленні і контролі.
Предметом митної експертизи є як загальні проблеми митної справи, так і
конкретні факти і обставини процедури митного контролю.
Порядок проведення митної експертизи визначається рішенням Комісії
митного союзу. Термін проведення митної експертизи не може перевищувати
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20 робочих днів з дня прийняття митним експертом матеріалів до виробництва,
якщо менш тривалий строк не встановлений законодавством держав-членів
митного союзу.
Термін проведення митної експертизи може продовжуватися у порядку,
встановленому законодавством держав-членів митного союзу.
Термін проведення митної експертизи призупиняється: у разі наявності
клопотання митного експерта (експерта) перед митним органом, який
призначив митну експертизу, про надання йому додаткових матеріалів, а також
проб і зразків; в інших випадках, встановлених законодавством держав-членів
митного союзу.
Кінцевим
характеристик

результатом

ідентифікації

є

встановлення

тотожності

кукурудзяної крупи її істотним ознакам або відсутність

тотожності.
Митними лабораторіями проводяться такі види експертиз:
1.

Ідентифікаційна

експертиза

провадиться

з

метою

визначення

приналежності товару до однорідної групи товарів або до контрольованого
переліку товарів, встановлення індивідуальних ознак товару, відповідності
товару зазначеним якісним характеристикам і технічному опису.
2. Хімічна експертиза проводиться з метою визначення хімічного складу,
кількісного

співвідношення

різних

хімічних

сполук

спрямованого

на

дослідження об'єкта.
3. Технологічна експертиза проводиться з метою визначення можливості
надання товару митного режиму переробки на (поза) митній території України і
під митним контролем.
4. Сертифікаційна експертиза проводиться з метою визначення якісних
характеристик товару.
5.

Матеріалознавча

експертиза

проводиться

з

метою

визначення

належності товару до конкретного класу речовин, виробів або матеріалів.
6. Товарознавча вартісна експертиза проводиться з метою визначення
вартості товару на підставі його якісних показників, основних властивостей і
факторів.
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7. Оціночна експертиза проводиться з метою визначення споживчої
вартості товарів
8. Екологічна експертиза проводиться з метою визначення можливості
ввезення/вивезення товару або надання товару конкретного митного режиму
9.

Криміналістична

експертиза

проводиться

з

метою

визначення

автентичності митних та інших документів, що мають значення під час
проведення митного контролю, цінних паперів, а також митних засобів
ідентифікації.
Якість товарів є однією з основоположних характеристик, що здійснюють
вирішальний

вплив

на

створення

споживчих

переваг

і

формування

конкурентоспроможності. Під якістю харчових продуктів розуміють сукупність
властивостей,

що

відображають

здатність

продукту

забезпечувати

органолептичні характеристики, потребу організму в харчових речовинах,
безпеку його для здоров'я, надійність при виготовленні та зберіганні.
Основними властивостями продовольчих товарів, які визначають їх корисність
і здатність задовольняти потреби людини в харчуванні, є харчова цінність,
фізичні і смакові властивості і його збереженість. Харчова цінність - це складна
властивість, що характеризує всю повноту корисних властивостей продукту,
тобто

енергетичну,

біологічну,

фізіологічну,

органолептичну

цінність,

засвоюваність, доброякісність.
Якість

вироблюваної

крупи

визначається

її

хімічним

складом,

технологічними і споживними властивостями. Особливість хімічного складу
крупи полягає в підвищеному вмісті вуглеводів (65 ... 77 % на суху речовину), а
також білка, що пояснює високу калорійність крупи (320 ... 360 ккал в 100 г.
крупи).
Експертиза якості проводиться за органолептичними, фізико-хімічними
показниками та показниками безпеки. Колір доброякісної кукурудзяної крупи
повинен бути типовий, жовтий з відтінками, без потемніння та обезбарвлення.
Залежно від умов і термінів зберігання колір крупи може змінюватися.
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Смак повинен бути властивий, не допускається кислий, гіркий та ін. Запах
– слабо виражений, властивий даному виду крупи, не затхлий і не пліснявий.
Вологість є важливим показником якості. Вона коливається від 12,0 до 15,5 %.
При підвищеному вмісті вологи крупа погано зберігається. Якість кукурудзяної
крупи встановлюють для кожної однорідної партії на підставі результатів
лабораторного аналізу середнього зразка (тобто частини вихідного зразка
крупи, виділеної з цієї партії для лабораторного дослідження). Вихідний зразок
- це сукупність всіх виїмок (виїмка - невелика кількість крупи, яка відбирається
за один прийом від продукту даної партії), відібраних від однорідної партії.
Партія крупи - певна кількість однорідної продукції, призначений для
одночасного приймання, відвантаження, здавання, зберігання або контролю
якості. Однорідною партією вважається певна кількість продукції того чи
іншого сорту, одноманітною за якісними ознаками, що визначаються
органолептично. Для встановлення окремих показників якості продукції беруть
наважку - частину середнього зразка крупи. Відбирають виїмки крупи із
зшитих мішків щупом з верхньої, середньої і нижньої частин. Щуп вводять у
напрямку до центру мішка знизу вгору, жолобком вниз, потім повертають на
180° і виймають. З бязевих мішків з лляною підшивкою виїмки беруть з
горловини.
При дрібній розфасовці виїмки крупи беруть 2 % від коробок та інших
видів упаковки, але не менше, ніж з двох місць. Від кожної одиниці упаковки
відбирають один пакет крупи, який і є виїмкою. Відібрані виїмки з'єднують для
складання вихідного зразка. Якщо маса останнього буде 1,5 кг або незначно
перевищувати цю величину, його можна вважати також середнім зразком.
В іншому випадку з вихідного зразка виділяють середній. Для цього крупу
вихідного зразка висипають на стіл і двома короткими дерев'яними планками зі
скошеними ребрами розрівнюють у вигляді квадрата. Потім одночасно з двох
протилежних сторін крупу зсипають на середину так, щоб вийшов валик. Після
цього її захоплюють планками з кінців валика і одночасно зсипають на
середину. Перемішують зазначеним способом три рази. Потім вихідний зразок
розрівнюють тонким шаром і за допомогою планки ділять по діагоналі на
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чотири трикутники. З двох протилежних трикутників продукцію видаляють, а з
решти - об'єднують, перемішують зазначеним вище способом і знову ділять на
чотири трикутники. Так повторюють до тих пір, поки у двох трикутниках не
залишиться приблизно 1,5 кг крупи, які і є середнім зразком.
За середнім зразком органолептично визначають колір, запах, смак і
хрускіт, а лабораторними методами - вологість, сміттєві домішки, відсоток
доброякісного

ядра,

зараженість

шкідниками

комор,

недодір,

вміст

металодомішок та ін.
Частину середнього зразка розсипають тонким суцільним шаром на чорній
дошці або аркуші чорного паперу і переглядають крупу при досить яскравому
штучному освітленні або денному розсіяному світлі (остання умова обов'язково
для контрольного аналізу).
Запах. Близько 20 г крупи затискають між долонями, зігрівають диханням і
визначають запах або висипають пробу в склянку, заливши гарячою водою
(близько 60°С), зливають через 2-3 хвилини і в розігрітій воді встановлюють
запах. У сумнівних випадках запах крупи визначають в звареній з неї каші. При
виявленні в крупах невластивих запахів, запаху затхлого, пліснявого часнику,
буркуну, сажки, полину і т.д. вони в продаж не допускаються.
Смак. Розмоловши невелику кількість крупи на лабораторному млині,
ложечкою беруть близько 1 г продукту в рот, розжовують до повного змочування
слиною, тримають 5-10 секунд і випльовують, прополіскують рот питною водою.
У сумнівних випадках смак крупи визначають в звареній з неї каші.
Якість. У термостійкій склянці з 60 мл киплячої води варять до готовності
20 г крупи. Кукурудзяна шліфована крупа являє собою частинки ядра
кукурудзи різної форми, з закругленими гранями, добуті відокремленням
плодових оболонок і зародка. За розміром крупинок кукурудзяна крупа
поділяється на п’ять номерів. Найбільші за розміром крупи № 1, найменші - №
5. Для концентратної промисловості виготовляється дроблена крупа, що
поділяється на три різновиди: велика, середня і дрібна.
Кукурудзяна крупа вариться близько години із збільшенням в об’ємі в 3-4
рази. Каша має щільну консистенцію і специфічний присмак, що є її недоліком.
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Кукурудзяна крупа на товарні сорти не поділяється. У звареній каші визначають
збільшення обсягу, консистенцію, запах і смак. Обсяг каші після варіння ділять на
обсяг сирої крупи і отримують привар (коефіцієнт розварювання).
За висновками компанії ТОВ «СІЕЙТІ», яка є торговельною, переробною
та інвестуючою компанією на аграрному ринку у 2015-2016 р., Україна є
основною із світових лідерів з експорту кукурудзи. Саме тому важлива
правильна і точна перевірка якості при перетині митного контролю та митній
експертизі. Митні лабораторії, в свою чергу, проводять такі види експертиз:
ідентифікаційну, хімічну, технологічну, сертифікаційну, матеріалознавчу,
товарознавчу, оціночну та ін.
Список використаних джерел:
1. Митний кодекс України. Редакція від 01.04.2016/ Верховна Рада України. –
Офіц. вид. – К., 256 с.
2. Чурсіна Л.А Товарознавство та експертиза в митній справі / Л.А. Чурсіна,
О.М. Вербицький, Є.О. Калінський. – К.: Ліра-К, 2013. - 208 с.
3. Інформаційний портал. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://pandia.ru/
4. Онлайн бібліотека. Поняття, об'єкти, предмети митної експертизи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://readbookz.com/
5. Сайт компанії ТОВ «СІЕЙТІ». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://siati.com.ua/
УДК 613.81 (045)
О.В. Юрковський
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ГОРІЛКИ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ
ВИРОБІВ, ЙОГО ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В статті підіймаються проблеми сучасного ринку горілчаних та лікерогорілчаних виробів, їх найбільші гравці, висвітлено основні напрямки діяльності
та імпортно-експортні операції на даному ринку.
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Ринок алкогольних напоїв як один із сегментів товарного ринку харчової
промисловості, відіграє важливу роль у розвитку вітчизняної економіки, від
якого значною мірою залежить надходження коштів до Державного бюджету.
Маючи достатньо високу місткість та стабільно високий попит на продукцію,
сфера горілчаних та лікеро-горілчаних виробів є привабливим об’єктом для
інвестування. Діяльність підприємств-виробників алкогольних напоїв, як
правило, є високорентабельною, хоча і відбувається в умовах гострої
конкуренції. Останнє, з одного боку, позитивно позначається на якості
продукції, сприяє інноваціям у маркетинговій політиці підприємств, які
реалізують алкогольні напої, та, як наслідок, підвищує рівень задоволення їх
споживачів.
Деякі аспекти, пов’язані з ситуацією, що склалася на ринку алкогольних
напоїв до 2015 р., висвітлюють у своїх працях Коротун В.І. [1], Філановський
О. [2] та багато інших. Основна інформація по даному ринку розміщується на
офіційний сайтах різних статистичних видань.
Асортимент алкогольних напоїв, які реалізуються на ринку України,
широкий та включає декілька груп: горілки, настоянки, наливки, лікери,
коньяки, ром, бренді, віскі , виноградні та плодоягідні вина, пиво.
На сьогоднішній день в Україні функціонує близько 84 спиртових заводи і
275 лікеро-горілчаних виробництв загальною потужністю, відповідно, понад 68
млн. дол. спирту та 120 млн. дол. лікеро-горілчаних виробів. Нині практично
всі українські виробники спирту об'єднані в Державний концерн «Укрспирт»,
до якого входять 8 обласних державних об’єднань спиртової та лікерогорілчаної промисловості [1].
Основні виробники лікеро-горілчаної продукції зосереджені в основному у
великих містах: Києві, Харкові, Львові та ін., оскільки дані потужності
орієнтовані на споживачів. Спиртові заводи зосереджені у Черкаській,
Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Київській та інших областях.
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За останні роки в Україні спостерігається значне скорочення ринку
горілки. Динаміка даного показника наведена на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка виробництва горілки протягом 2008-2015 рр.
Тенденції

щодо

скорочення

виробництва

горілки

спостерігаються

протягом останніх п’яти років. Зменшення виробництва горілки у 2015 р.
обумовлене насамперед скороченням величини внутрішнього попиту внаслідок
зменшення доходів населення та зростанням ціни напою. Зокрема, з середини
липня 2015 р. відповідно до законодавства України, мінімальна ціна 0,5 л
горілки у роздрібній торгівлі становила 49,9 грн., а з 01 вересня 2015 р. зросла
до 54,9 грн. У середньому ж ціна знаходилася в межах 50-75 грн.
Сьогодні споживання алкогольних виробів в Україні є досить значним.
Згідно з даними Державного комітету статистики, промисловість України в
2015 р. виробила близько 2,4 млрд. л пива; 0,18 млрд. л горілки та 0,2 млрд. л
лікерів та вин. Одночасно промисловими підприємствами України було
виготовлено близько 1,1 млрд. л промислового питного молока. Таким чином, у
2015 р. українці спожили алкогольної продукції більше, ніж молочної.
Статистичні дані також свідчать про те, що з 350 млн. дал світового
споживання горілки не менше 50 % припадає на Росію, Україну, Білорусь і
Казахстан [6].
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Експерти ринку відзначають, що вітчизняна тенденція спаду попиту та
пропозиції на горілку не свідчить про реальне зменшення споживання
алкоголю і наголошують на тому, що контрафактна продукція продовжує
займати до 40 % у загальній структурі продажу цього виду товару. Це
безпосередньо зумовлене збільшенням ціни на акциз і, як наслідок, на саму
продукцію.
Асоціації легальних виробників алкоголю говорить про те, що в
сформованих економічних умовах, коли купівельна спроможність стрімко
падає і тягне за собою вниз весь ринок, рішення Мінфіну про збільшення
акцизного податку до 50 % є передчасними і недостатньо зваженими. Було
відзначено, що при складанні даного проекту його автори не проводили
консультації з виробниками і повною мірою не врахували специфіку ринку.
Нові розміри ставок йдуть врозріз з темпами зростання економіки і
купівельною спроможністю населення, для якого чергове значне подорожчання
продукції виявиться непідйомним. Вже сьогодні експерти прогнозують
серйозний обвал легального алкогольного ринку та суттєве зниження обсягів
виробництва [3].
Анексія Криму та війна у Луганській та Донецькій областях також
негативно відбилась на даному ринку, оскільки саме ці області були
найбільшими споживачами горілчаної продукції.
Характерною особливістю останніх років також було скорочення кількості
виробників горілки: з 62 у 2008 р. до 34 у 2015 р. (за інформацією Державної
фіскальної служби). При цьому у 4 суб'єктів господарювання обсяги
виробництва становили від 1 до 5 млн. дал (68,5 % загального обсягу випуску
горілки), у 12 – від 0,1 до 1 млн. дал (29,0 %), ще у 12 – від 10 до 100 тис. дал
(2,4 %), у решти 6 підприємств – до 10 тис. дал (0,1 %) [6]. Отже, на ринку
горілки України є яскраво виражені лідери. Такими лідерами сьогодні є Global
Spirits, «Баядера Груп» і компанія «Олімп», яка потіснила ТОВ «ЛВН Лімітед»
(ТМ Nemiroff). Основні виробники горілки та їх торгові марки представлено в
табл. 1.
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Таблиця 1
Основні виробники горілки в Україні та їх торгові марки [4]
Виробники
Global Spirits

«Баядера Груп»

«Олімп»
ТОВ «ЛВН
Лімітед»
ПрАТ «АлефВиналь»
ПрАТ
«Львівський
лікеро-горілчаний
завод»
ДП
«Житомирський
лікеро-горілчаний
завод»

Підприємства
ТОВ ЛГЗ «Хортиця» (м.
Запоріжжя, Україна), ПрАТ
Одеський коньячний завод
«Шустов» (м. Одеса, Україна),
ТОВ НВП «Гетьман» (м. Львів,
Україна)
ТОВ «Національна горілчана
компанія» (с. Кам’янка, Черкаська
обл., Україна)
ТОВ «Лікеро-горілчаний завод
«Прайм» (смт. Малинівка,
Харківська обл., Україна)
ТОВ Немирівський лікерогорілчаний завод «Nemiroff» (м.
Немирів, Вінницька обл., Україна)
ТОВ «Атлантіс» (м. Синельникове, Дніпропетровська
обл., Україна)
ПрАТ «Львівський лікерогорілчаний завод» (м. Львів,
Україна)

ДП «Житомирський лікерогорілчаний завод» (м. Житомир,
Україна)

ТМ
«Хортиця», «Мороша», Blagoff,
«Первак», «Шустов», «Гетьман»

«Хлібний дар», «Козацька Рада»,
«Перша Гільдія», «Перепелка»,
«Цельсій», «Рада»,La Femme,
«Байка»
«Істинна», «Малинівка», Prime,
«Біленька», «Плакучая ива»,
«Приватна колекція»
«Немирівська», Nemiroff,
Nemiroff Premium, LEX,
Green Day, «Українка», Helsinki,
Solod, Графін
«Вожак», «Володар»,«Галицька»,
«Лемберг», «Львівська горілка»,
«Перфект», «Володар преміум»,
«Золото Карпат», «Преміум
Львів», «Слава Преміум»,
«Чемпіон»
«Житомирська на бруньках»,
«Президентський стандарт»,
«Житомирський стандарт»,
Chudnoff, «Старий Житомир»

Експорт та імпорт займають значну частину ринку алкогольних напоїв.
До останнього часу основним постачальником горілки в Україну була
Росія, яка займала близько 87 % загального обсягу імпорту у натуральних
одиницях виміру та 70 % – у грошовому. Але з 20січня 2016 року горілчані та
лікеро-горілчані вироби з Російської Федерації підлягають забороні на імпорт
на територію України. Після цього Литва зайняла провідне місце в імпорті
горілки.
Найбільшими імпортерами лікерів, солодких наливок і спиртових
настоянок у 2015 р. відповідно за кількісними й вартісними обсягами (%) були:
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Чехія (29,0 і 12,5), Ірландія (13,6 і 32,9), Німеччина (9,1 і 1,9). Вагомі частки
імпорту вина (%) у 2015 р. припадали відповідно у натуральних і грошових
одиницях на Молдову (53,3 та 21,2), Грузію (16,0 і 21,9), Францію (4,3 та 16,0),
Чилі (4,6 і 7,1). Український ринок імпортного пива відтепер належить Бельгії,
Чехії, Великій Британії, Іспанії та Німеччині [3].
З 20вересня 2015 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України спростило імпорт алкогольної продукції в країну - скасована
обов'язкова сертифікація продукції в системі УкрСЕПРО. Тепер алкоголь
можна ввозити в Україну лише на підставі штампа Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби, що свідчить про можливий подальший розвиток
імпорту алкоголю в Україну [5].
Найбільшим експортером України за підсумками останніх років є Nemiroff
(на експорт відправляється 60 % продукції). У 2011 р. компанія розпочала
експорт горілки в Австралію, Нову Зеландію, Сирію, Фінляндію, Японію та
Швейцарію. З 2012 р. ця компанія здійснює експорт горілки також до Індії,
декількох країн Латинської Америки, Чилі та Парагваю. Сьогодні горілка
Nemiroff реалізується у 78 країнах.
На експорт працює і Український алкогольний холдинг Global Spirits, який
у 2015 р. збільшив експорт горілки на 63 % порівняно з 2014 р. – до 2,71 млн.
декалітрів.
Все ж таки на фоні зростання імпорту в Україну експорт алкогольних
напоїв останнім часом має тенденцію до скорочення. Так, у 2015 р. порівняно з
2014 р. експорт української горілки зменшився на більш ніж 18 % (або на 390
тис. дал); вина виноградного (крім ігристих), включаючи вина кріплені, – у 1,9
рази (або на майже 2,6 млн дал); вина ігристого та пива – на 12,5 і 12,3 %
відповідно (або на 65 тис. дал та 3,7 млн. дал).
Дослідження українського ринку горілчаних виробів показало, що в останні
роки він має тенденцію до спаду, що зумовлене економічною кризою,
зменшенням доходів населення і зростанням ціни продукції за рахунок
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збільшення акцизу. Домінуючі позиції на вітчизняному ринку горілки займають
кілька найбільших виробників України, імпортна продукція зустрічається
менше, більшу частку імпортної продукції займають саме лікеро-горілчані
вироби. В майбутньому, за рахунок скасування обов'язкової сертифікації
імпортованої продукції, передбачається її збільшення на українському ринку [2].
Експортна діяльність у вітчизняних підприємствах також займає досить
високу частку, але все-таки нею займаються лише більші підприємства.
Отже, український ринок горілчаних виробів досить насичений та
розвинений, виробники здатні задовольняти потреби споживачів. Але за
рахунок високої ціни все більшої уваги потребує проблема контрафактної
продукції.
Список використаних джерел:
1. Коротун В. І. Державне регулювання ринку підакцизних товарів в умовах дії
Податкового кодексу України / В. І. Коротун // Вісник Донецького
національного університету, сер. В: економіка і право. – 2011. - вип. 2. –
С. 104-108.
2. Філановський О. Ринок горілки – далі нема куди / О. Філановський //
Алкоголь і тютюн. – 2014. – № 2. – С. 18–24.
3. Виробництво промислової продукції за видами в Україні за січень – грудень
2015 року: Статистичний бюлетень. – К.: Державна служба статистики України,
2016. – 136 с.
4. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2011 році (за даними
вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) : стат. зб. - Ч. І.
- К.: Державна служба статистики України, 2012. - 368 с.
5. Промисловість України у 2008–2015 роках: Статистичний збірник. – К.:
Державна служба статистики України, 2016. – 307 с.
6. Буря у склянці горілки: як «штормить» ринок алкоголю. - [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://espreso.tv/news/2015/08/05/burya_u_sklyanci_
gorilky_yak_shtormyt_rynok_alkogolyu
615

УДК 637.524(045)
Я.О. Ящишена
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ
КОВБАСНИХ ВИРОБІВ
Проведено аналіз ринкового середовища підприємств у галузі виробництва
ковбасних виробів. Визначено шість популярних брендів виробників ковбасних
виробів, які знаходяться в споживчому кошику українців. Дано характеристику
великих підприємств-виробників ковбасних виробів. Проаналізовано переваги
та недоліки малих і невеликих підприємств-виробників ковбасної продукції.
Ключові слова: ковбасні вироби, ринкове середовище, експорт ковбасних
виробів, імпорт ковбасних виробів, виробництво ковбасних виробів.
Сутність ринку ковбасних виробів можна визначити як цілісну, відкриту
організаційно-економічну систему, що розвивається під впливом факторів
внутрішнього і зовнішнього середовища та складається із сукупності
підприємств, які беруть участь у виробництві, переробці, зберіганні,
транспортуванні та реалізації такої продукції. Для ефективного управління
ланцюгами постачань ковбасних виробів необхідно здійснити аналіз ринкового
середовища таких підприємств.
Сучасні проблеми й шляхи розвитку м’ясопереробної галузі на підставі
статистичних даних динаміки та структури виробництва основних видів
м’ясної продукції окреслено В.О.Янковим. Теоретичні й практичні аспекти
функціонування та формування конкурентоспроможності підприємств м’ясної
галузі розглянуто В. І. Ємцевим, Ю. П. Подухович визначив основні напрями
удосконалення

виробничого

процесу

м’ясопереробних

підприємств

і

підвищення якості продукції. Аналіз основних виробників м’ясної продукції на
українському ринку провів Н. Рибачок. Аналіз ринку ковбасних виробів
здійснив В. Михайленко.
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Водночас існує необхідність здійснити аналіз ринкового середовища
підприємств у галузі виробництва ковбасних виробів, оскільки окремі важливі
питання безпосередньо пов’язані з підвищенням ефективності управління
ланцюгами постачань ковбасних виробів.
Метою статті є аналіз ринкового середовища підприємств у галузі
виробництва ковбасних виробів.
Сегмент виробництва ковбасних виробів є одним із провідних у м'ясній
промисловості України. Його частка складає 14,5 % від загального обсягу всієї
продукції м'ясопереробної галузі і 30 % від загального обсягу готової м'ясної
продукції. Ковбасна продукція знаходиться на четвертому місці в шкалі
продуктів, що користуються постійним попитом у населення, поступаючись
молочним продуктам, фруктам та овочам і хлібобулочним виробам.
За даними статистики, найбільшими обсягами серед готової до вживання
м’ясної продукції в Україні характеризуються ковбаси. Ковбасні вироби - це
продукти з м'ясного фаршу із сіллю і спеціями, в оболонці або без неї, піддані
термічному обробленню або ферментації, та готові до споживання. Вони
характеризуються високою харчовою цінністю завдяки вдалому поєднанню
високоякісної сировини, відповідній її обробці, наявності широкого вибору
продукції, яка задовольняє потреби різноманітних споживачів [1].
У період 2010 – 2013 рр. спостерігається тенденція незначного зростання
випуску ковбасних виробів, обумовлена активізацією зовнішнього попиту
(табл.1).
Таблиця 1
Виробництво ковбасних виробів, тис. т [2]
Показники
Виробництво

2010
283

2011
292

Роки
2012
294

2013
294

2014
267

Проте у 2014 р. обсяг ринку ковбасних виробів становив 267 тис. т, що на
16 тис. т менше, ніж у 2010 р. В Україні скоротилося виробництво, споживання
та експорт ковбасних виробів і копченостей. У 2014 році падіння склало 9,6%,
за перші 6 місяців 2015 року – 13,6%.
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До великих підприємств м’ясопереробної галузі можна віднести: ПрАТ
«Тульчинм’ясо» (торгова марка «Тульчин»), ПрАТ «Ідекс», МПЗ «Колос» (ТМ
«Чернівецькі ковбаси»), ПрАТ «Ковельські ковбаси», ПрАТ «Горлівський
м’ясокомбінат», ПрАТ «М’ясна фабрика «Фаворит Плюс», ПрАТ «М’ясная
фабрика «Фаворит», ПрАТ «ВМП», ПрАТ «Луганський м’ясокомбінат» (табл.
2).
Однією з причин зростання виробництва ковбас є збільшення обсягів
попиту на свинину, оскільки сало є одним з основних компонентів рецептури
ковбасних виробів, а також покращення добробуту населення. За останні 10
років обсяг ринку ковбасних виробів збільшився у два рази й оцінюється понад
7 млрд. грн. На придбання ковбасних виробів населення нашої країни витрачає
в середньому 6,7 % продовольчого бюджету [4].
Таблиця 2
Характеристика великих підприємств-виробників ковбасних виробів
Найменування торговельної
марки/підприємствовиробник
1

ТМ «Луганські делікатеси» /
ПрАТ «Луганский
м’ясокомбінат»

ТМ «Чернівецькі ковбаси» /
МПЗ «Колос»

Характеристика підприємства та виробів, що
виготовляються
2
До складу ПрАТ «Луганський м'ясокомбінат» входять 3
під-приємства. Комбінат працює на обладнанні відомих
фірм Ні-меччини, Австрії, Італії. Підприємство ПрАТ
«Луганський м'ясокомбінат» багато років утримує
лідируючі позиції, вхо-дить до п'ятірки найбільших
підприємств-виробників ковбас-них виробів та м'ясних
напівфабрикатів
України.
У
торгових
мережах
Луганського регіону запитують в основному продук-цію
ТМ «Луганські делікатеси». На сьогодні близько 94 %
всієї м'ясної продукції, споживаної в Луганській області,
− це ковбасні вироби ПрАТ «Луганський м'ясокомбінат».
Дуже широкий асортимент вироблюваної продукції: 150
наймену-вань ковбасних виробів та 100 видів м'ясних
напівфабрикатів і виробів з тіста.
Асортимент пропонованої продукції складає до 160
наймену-вань. Підприємство виробляє різні групи
ковбасних виробів: сосиски, сардельки, варені ковбаси,
напівкопчені
ковбаси,
ва-рено-копчені
ковбаси,
копченості, паштети, сальтисон, лівер-ні і кров'яні
ковбаси. У Чернівцях працює шість фірмових торгових
центрів «Колоса». В даний час створена нова функціональна структура фірми, створені 7 регіональних
центрів з продажу.
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Продовження табл. 2
1

ТМ «Тульчин» / ПрАТ
«Тульчинм’ясо»

М'ясокомбінат ПрАТ
«IДЕКС»

М'ясна Фабрика «Фаворит
плюс»/ ТМ «Добров», ТМ
«М'ясна лавка», ТМ
«Ковбасний ряд»

ТМ «Щирий кум» /
ПрАТ «Горлівський
м'ясокомбінат»

Серед

ковбасних

2
Потужність забійного цеху складає 24 тонни м'яса за
зміну. Худоба заготовлюється від приватного сектора, а
також від колективних с/г підприємств. Потужність
ковбасного цеху − 20-25 т готової продукції на добу. В
асортимент продукції підприємства входить понад сто
видів ковбасних виробів, а також м'ясо та м'ясопродукти з
яловичини та свинини. Ковбасні вироби виробляються у
вакуумних упаковках від 0,200 кг до 2,0 кг. Широка
дилерська мережа постійно працює на розширення ринків
збуту продукції як в Україні, так і за її межами. Штат
ПрАТ «Тульчинм'ясо» налічує близько 520 працівників,
22% із них мають вищу освіту, 24% − середню спеціальну.
До складу компанії входить м'ясокомбінат, який виробляє
2000 тонн м'ясної продукції на місяць, логістичний центр
та адміністративний комплекс. 3 серпня 2005 р.
м'ясокомбінат
«Ідекс»
отримав
«сертифікат
відповідності» міжнародного стандарту ISO 9001:2000.
Оцінка відповідності системи ме-неджменту якості була
проведена міжнародною організацією «SGS-Україна».
Підприємство виробляє широкий асортимент ковбасних
виро-бів: варені ковбаси, сосиcки, сардельки, варені
шинки, напів-копчені та варено-копчені ковбаси, паштети
та м'ясні деліка-теси. Підприємство оснащене сучасним
обладнанням. Завдя-ки використанню вакуумного куттера
варені ковбаси відріз-няються пружною консистенцією.
Коптильні-варильні каме-ри, встановлені фірмою
«Schaller», забезпечують можливість створювати
оптимальний режим теплової обробки ковбасних виробів.
Автоматичний етикетувальник «TAVIL» дозволяє
виробляти ковбаси з яскравою етикеткою, що виділяє
продук-цію фабрики серед присутніх на прилавках
магазинів ковбас-них виробів.
«Горлівський м'ясокомбінат» випускає більше 160
наймену-вань ковбасних виробів у різних видах оболонки
й упаковки, а саме: варені ковбаси, паштети, сосиски,
напівкопчені, варе-но-копчені, сирокопчені та сиров'ялені
ковбаси, копченості свинячі, яловичі і курячі, інші. На
ПрАТ «Горлівський м'ясо-комбінат» методично
розроблені і впроваджені: 1) Система менеджменту якості
відповідно до вимог міжнародного стан-дарту ISO
9001:2000 (Сертифікат № 213607 від 10.07.2007 р.); 2)
Система менеджменту безпеки харчових продуктів
(НАССР) відповідно до вимог міжнародного стандарту
ISO 22000:2005 (сертифікат №2120714 від 16.07.2007 р.).

виробів

основний

обсяг

виробництва

припадає

традиційно на ковбасні вироби варені – 41 %, сосиски і сардельки – 23%,
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напівкопчені ковбаси – 15%, варенокопчені та сирокопчені ковбаси – 6% та
інші види ковбасних виробів – 15%. Результати дослідження регіональних
особливостей виробництва ковбасних виробів довели, що в 2013 році
основними виробниками ковбасних виробів були Донецька, Дніпропетровська,
Полтавська, Луганська, Кіровоградська та Харківська області, на які припадало
63 % виробленої ковбасної продукції.
Щодо експорту готових м’ясних виробів, впродовж 2011-2013 рр.
загальний обсяг експорту готових м’ясних виробів збільшився на 0,72 тис. т,
проте в 2015 році він впав на 0,57 тис. т порівняно з 2014 роком.
Варто відзначити, що в 2011-2014 рр. обсяги імпортованої продукції
знижувалися. У 2015 р. імпорт ковбасних виробів становив 0,36 тис. т, що на
2,96 тис. т, менше, ніж у 2011 р (табл. 3, 4).
Таблиця 3
Структура експорту-імпорту ковбасних виробів [3]
Найменування продукції
2011
2012
Експорт, тис. т
Ковбаси та аналогічні вироби з м'яса
0,68
1,56
Імпорт, тис. т
Ковбаси та аналогічні вироби з м'яса
3,32
1,43

Роки
2013

2014

2015

1,40

0,93

0,36

1,05

0,74

0,36

Таблиця 4
Динаміка імпорту та експорту ковбасних виробів у 2011 – 2015 рр. [3]
Імпорт
Білорусь
Іспанія
Італія
Інші
Білорусь
Іспанія
Італія
Інші
Іспанія
Італія
Німеччина
Інші

Експорт
2011 рік (питома вага, %)
65,37
Російська Федерація
7,80
Молдова, Республіка
7,03
Інші
19,81
2012 рік (питома вага, %)
33,00
Російська Федерація
19,33
Молдова, Республіка
11,03
Інші
36,64
2013 рік (питома вага, %)
28,64
Російська Федерація
14,01
Грузія
13,60
Молдова, Республіка
43,75
Інші

620

51,10
39,85
4,45
75,49
20,86
2,48
73,74
0,69
23,66
1,92

Продовження табл. 3
Імпорт
Іспанія
Словаччина
Італія
Інші
Іспанія
Італія
Франція
Інші

Експорт
2014 рік (питома вага, %)
32,39
Російська Федерація
20,36
Молдова, Республіка
16,46
Грузія
30,78
Інші
2015 рік (питома вага, %)
37,97
Російська Федерація
24,37
Грузія
11,29
Франція
26,37
Інші

74,81
21,72
1,26
2,22
52,39
21,10
6,42
20,09

Таким чином, у сфері експорту-імпорту м'ясної продукції та ковбас
Україна утримує профіцит у зовнішній торгівлі за даними товарними
позиціями. Імпорт ковбасних виробів скоротився майже на 30% — до 0,9 тис. т
на загальну суму 5,5 млн. дол.
Таким чином, сальдо зовнішньої торгівлі м'ясо-ковбасними виробами хоч і
невелике, але все ще залишається позитивним. Основним ринком збуту
вітчизняної продукції є Росія -68 % поставок і Молдова – 30 %» [5].
Зменшення поголів'я худоби викликало різке зростання цін на вітчизняну
сировину, що знизило рентабельність виробництва продуктів з високим
відсотком вмісту власне м'яса. В результаті, починаючи з 2009 року, ціни на
ковбасну продукцію також різко зросли. Незважаючи на це, ковбасні вироби
були і залишаються продуктом масового попиту. На придбання ковбасних
виробів українці витрачають в середньому 6,7 % свого продовольчого бюджету.
У той же час на придбання яловичини, свинини і м'яса птиці витрачається лише
5,1 % [2]. Таким чином, ковбасні вироби є улюбленим і зручним вітчизняним
продуктом, який вживають всі без винятку верстви населення. При цьому
факторами, які впливають на відмінність в споживанні різних видів ковбасної
продукції, є вік, стан здоров'я, звичка, рівень доходів і т. п.
За даними експертів, протягом останніх років структура споживання
ковбасних виробів в Україні практично не зазнала змін. Найбільшим попитом
користуються варені ковбаси (41 %), сосиски і сардельки (23), а також
напівкопчені ковбаси (15 %) [2].
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Особливістю ринку ковбасних виробів є те, що покупці консервативні і
віддані певному бренду, який добре себе зарекомендував. Тому для утримання
своїх конкурентних позицій вітчизняні м'ясопереробні підприємства повинні
постійно приділяти увагу підвищенню безпеки і якості продукції, зниженню її
собівартості за рахунок впровадження нових технологій, розширенню
асортименту, особливо в низько- і середньоціновому сегменті.
У

цих

умовах

переобладнання

важливими

підприємств,

чинниками

розширення

конкурентної
виробництва,

боротьби

є

вдосконалення

технології виготовлення продукції, забезпечення безперебійного постачання
виробництва якісною сировиною, суворе дотримання стандартів, наявність
висококваліфікованого персоналу, чітко налагоджена система дистрибуції.
Витримати всі ці вимоги під силу тільки великим підприємствам. Тому основна
тенденція українського ринку ковбасних виробів є його консолідація. Великі
виробники створюють вертикально-інтегровані структури, охоплюючи весь
цикл виробництва і реалізації продукції (від вирощування худоби та птахів до
роздрібного продажу).
Середні і дрібні підприємства змушені або входити до складу великих
холдингів, або покинути ринок. Деяких конкурентних переваг можуть досягти і
невеликі м'ясопереробні цехи, які займають певну нішу в своїх регіонах. Вони,
на відміну від великих виробників, мають можливість швидше реагувати на
потреби ринку, знімаючи з виробництва продукцію, яка не користується
попитом, і впроваджуючи новинки відповідно смакам своїх споживачів.
Що стосується перспектив розвитку ринку ковбасних виробів, то ринок
найближчим часом остаточно оговтується від наслідків економічної кризи і
знову активізує свій розвиток. При цьому фактором, який стримує зростання
продажів, може виявитися можливе підвищення цін на ряд ковбасних виробів.
Крім того, багато експертів прогнозують збільшення імпорту. Це
обумовлено наступними факторами:
1) вітчизняний виробник залишається залежним від імпортного м'яса, яке,
безумовно, позначається на ціні продукції;
2) якість української продукції не завжди відповідає запитам покупців.
Якщо іноземні підприємства будуть постачати продукцію більш високої якості
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за прийнятними цінами, то успіх їм гарантований. Такими постачальниками є
підприємства Росії, Прибалтики, деяких європейських країн, а також Білорусі,
яка є найбільш активним імпортером.
Отже, вітчизняний ринок ковбасних виробів практично досяг свого
насичення. Посилена конкуренція визначає асортимент продукції, якість і
регулює цінову політику. Характерним для галузі є активізація брендингу
ковбасних виробів. При цьому основними факторами, які визначають вибір
ковбасної продукції покупцями, є висока якість, безпека продукції, а також
відомий (улюблений) бренд.
Серед

основних

заходів,

які

будуть

сприяти

підвищенню

конкурентоспроможності вітчизняних виробників ковбасної продукції, можна
назвати наступні:
- державна підтримка і стимулювання розвитку м'ясопереробної галузі;
- державне регулювання імпорту сировини;
- постійний державний нагляд і контроль за встановленням роздрібних цін
на ковбасну продукцію;
- посилення з боку держави контролю якості ковбасних виробів,
включаючи контроль якості упаковки і контроль вмісту в готовій продукції
небезпечних харчових добавок.
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