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СЕКЦІЯ: ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
УДК 657.422
Боковець К.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький національний аграрний університет
ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ І ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті розглянуто шляхи поліпшення використання основних засобів і
виробничих потужностей на підприємствах в сучасних умовах. Вказано, що
на інтенсивний шлях використання основних засобів діючих підприємств
впливає технічне їхнє переозброєння, підвищення темпів оновлення
основних фондів.
Ключові слова: основні засоби, амортизація, підприємство, знос,
модернізація, виробнича потужність.
Постановка проблеми. Однієї з найбільш важливих задач розвитку
промисловості
підвищення

є
його

забезпечення

виробництва

ефективності

і

більш

насамперед
повного

за

рахунок

використання

внутрішньогосподарських резервів. Для цього необхідно раціональніше
використовувати основні засоби і виробничі потужності.
Всі описані нижче засоби покращення використання основних фондів і
виробничих потужностей можна використовувати в повному обсязі тільки в
разі нормального функціонування підприємства, що в сучасних умовах
зустрічається вкрай рідко.
Метою статті є вказати на основні шляхи поліпшення використання
основних засобів і виробничих потужностей на підприємствах в сучасних
умовах.
Огляд останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у розвиток
теорії і методології бухгалтерського обліку та аналізу основних засобів
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зробили українські та зарубіжні вчені: Ф.Ф.Бутинець,
Загородій,

Ю.І.Осадчий,

В.В.Сопко,

Г.Г.Кірейцев, А.Г.

М.Г.Чумаченко,

І.А.Бланк,

Л.В.Нападовська, А.М. Турило, А.А.Турило, Г.В.Савицька та інші.
Виклад основного матеріалу. Приріст основних засобів і виробничих
потужностей промисловості, її галузей і підприємств досягається завдяки
новому будівництву, а також реконструкції і розширенню діючих
підприємств.
Реконструкція і розширення підприємств є джерелом збільшення
основних засобів і виробничих потужностей підприємств. Основну частину
приросту продукції в цілому по підприємствах одержують з діючих основних
засобів і виробничих потужностей, що у декілька раз перевищують нові
фонди і потужності, що вводяться щорічно.
Показники використання основних засобів, що виражені в натуральних
одиницях, можуть бути розраховані по фактичному випуску продукції, а
також по можливому технічно розрахунковому випуску. Даючи уявлення про
загальний рівень використання тих чи інших однорідних машин, агрегатів,
тієї чи інший одиниці устаткування чи групи цього устаткування, вони не
дозволяють відповісти на запитання: за рахунок чого отримана фактична
продуктивність даного агрегату, тобто яку частину робочого часу цей агрегат
функціонував і який був рівень його використання протягом цього часу? [1,
С. 24-27].
Однієї з найважливіших задач підвищення ефективності використання
капітальних вкладень і основних засобів підприємствами є своєчасне
введення в експлуатацію нових основних засобів і виробничих потужностей,
швидке їхнє освоєння. Скорочення термінів введення в експлуатацію
основних засобів дозволяє швидше одержати потрібну продукцію з технічно
більш озброєних основних засобів, прискорити їхній оборот і тим самим
сповільнити моральний знос основних засобів підприємств, підняти
ефективність суспільного виробництва в цілому.
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Поліпшення використання діючих основних засобів і виробничих
потужностей промислових підприємств, у тому числі знову введених у
експлуатацію, можна досягти завдяки:
підвищенню інтенсивності використання виробничих потужностей і
основних фондів;
підвищенню екстенсивності їхнього навантаження[2, С. 130-133].
Більш інтенсивне використання виробничих потужностей і основних
засобів досягається насамперед за рахунок технічного удосконалювання
останніх.
Практика підприємств показує, що тут іде процес збільшення одиничної
потужності устаткування:
у верстатах, машинах і агрегатах посилюються найбільш відповідальні
деталі і вузли;
підвищуються основні параметри виробничих процесів (швидкість, тиск,
температура);
механізуються й автоматизуються не тільки основні виробничі процеси
й операції, але і допоміжні і транспортні операції, що нерідко стримують
нормальний хід виробництва і використання устаткування; застарілі машини
модернізуються і заміняються новими, більш досконалими.
Інтенсивність використання виробничих потужностей і основних засобів
підвищується також шляхом удосконалювання технологічних процесів;
організації безперервно-потокового виробництва на базі оптимальної
концентрації

виробництва

однорідної

продукції;

вибору

сировини,

підготовки до виробництва відповідно до вимог заданої технології і якості
продукції, що випускається; ліквідації штурмівщини і забезпечення
рівномірної, ритмічної роботи підприємств, цехів і виробничих ділянок,
проведення ряду інших заходів, що дозволяють підвищити швидкість
обробки предметів праці й забезпечити збільшення виробництва продукції в
одиницю часу, чи на одиницю устаткування на 1 кв. м виробничої площі.
19

Отже, інтенсивний шлях використання основних засобів діючих
підприємств включає технічне їхнє переозброєння, підвищення темпів
оновлення основних фондів.
Поліпшення екстенсивного використання основних засобів припускає, з
одного боку, збільшення часу роботи діючого устаткування в календарний
період (протягом зміни, доби, місяця, кварталу, року) і з іншого боку,
збільшення кількості і питомої ваги діючого устаткування в складі усього
устаткування, що є в наявності на підприємстві й у його виробничій ланці[3,
С. 229].
Збільшення часу роботи устаткування досягається за рахунок:
постійної підтримки пропорційності між виробничими потужностями
окремих груп устаткування на кожній виробничій ділянці, між цехами
підприємства в цілому, між окремими виробництвами усередині кожної
галузі промисловості, між темпами і пропорціями розвитку галузей
промисловості і всього народного господарства;
дотримання передбаченої технології виробництва, удосконалювання
організації виробництва і праці, що сприяє правильній експлуатації
устаткування, недопущенню простоїв і аварій, здійсненню своєчасного і
якісного ремонту;
проведення заходів, що підвищують питому вагу основних виробничих
операцій у витратах робочого часу, скорочення сезонності в роботі
підприємств ряду галузей промисловості, підвищення змінності роботи
підприємств.
Відомо, що на підприємствах крім діючих верстатів, машин і агрегатів
частина устаткування знаходиться в ремонті і резерві, а частина - на складі.
Своєчасний монтаж невстановленого устаткування, а також запровадження в
дію усього встановленого устаткування за винятком частини, що знаходиться
в плановому резерві і ремонті, значно поліпшує використання основних
фондів.
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На успішне вирішення проблеми поліпшення використання основних
засобів, виробничих потужностей і росту продуктивності праці має значний
вплив створення великих виробничих об’єднань. Разом з цим необхідно
більше уваги звернути на розвиток спеціалізації виробництва і технічного
переозброєння діючих підприємств, створення спеціалізованих промислових
об'єктів у великих індустріальних центрах та невеликих і середніх містах, де
є резерви робочої сили.
Найважливішою умовою підвищення змінності є механізація й
автоматизація виробничих процесів, і в першу чергу в допоміжних
виробництвах,

тому

що

це

дозволяє

перевести

людей

з

важких

немеханізованих робіт на кваліфіковані роботи в другій зміні.
Важливий резерв підвищення ефективності використання основних
засобів і виробничих потужностей діючих підприємств знаходиться у
скороченні

часу внутрізмінних

простоїв устаткування,

що

на ряді

промислових підприємств досягають 15-20% усього робочого часу.
Поліпшення використання основних засобів і потужностей залежить
значною мірою від кваліфікації кадрів, особливо від майстерності робочих,
що обслуговують машини, механізми, агрегати й інші види виробничого
устаткування[4, С. 30-31].
Творче і сумлінне відношення працівників до праці є важливою умовою
поліпшення використання основних засобів і виробничих потужностей.
Відомо, що від досконалості системи морального і матеріального
стимулювання в значній мірі залежить рівень використання виробничих
потужностей і основних фондів.
Любий комплекс заходів щодо поліпшення використання виробничих
потужностей і основних засобів підприємствами, повинний передбачати
забезпечення росту обсягів виробництва продукції насамперед за рахунок
більш повного й ефективного використання внутрішньогосподарських
резервів і шляхом більш повного використання машин і устаткування,
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підвищення коефіцієнта змінності, ліквідації простоїв, скорочення термінів
освоєння потужностей, що вводяться знову в дію, подальшої інтенсифікації
виробничих процесів.
Величезне значення в поліпшенні використання основних фондів і
виробничих потужностей має матеріальне стимулювання робітників.
Економічна діяльність підприємств в Україні відбувається в умовах
обмеженості

інвестиційних

ресурсів,

що

обумовлює

необхідність

раціонального використання наявних у них основних засобів. Отже, перед
підприємствами стають завдання домогтися підвищення використання
наявних основних засобів і насамперед їх активної частини, в часі і за
потужністю, тобто мова йде про підвищення рівня інтенсивного їх
використання. Для вирішення цього завдання та отримання відчутних
результатів у діяльності підприємства повинні бути розроблені конкретні
засади, спрямовані на поліпшення використання основних засобів, практичне
застосування яких дасть змогу використовувати наявні на підприємствах
резерви підвищення їх ефективності.
Серед напрямів підвищення ефективності використання основних
засобів підприємств чільне місце повинно бути відведено заходам,
спрямованим на поліпшення їх екстенсивного використання. Зокрема,
важливе значення повинно надаватися насамперед таким, які спрямовані на
підвищення змінності роботи устаткування. Підвищення змінності роботи
устаткування є важливим фактором зростання обсягів виробництва продукції
і підвищення ефективності використання основних засобів. У зв'язку з цим,
на підприємствах необхідно домагатися оптимальної структури складових
засобів праці, досягнення пропорцій між робочою силою і відповідними
видами машин і устаткування, тобто повинна зростати питома вага
прогресивного

нового

устаткування,

удосконалюватись

організація

функціонування виробничої інфраструктури, що сприятиме поліпшенню
технічного

обслуговування

основних
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підрозділів

підприємства,

перерозподілу працюючих в його межах, вивільненню робітників в
допоміжних виробництвах і залучення їх після відповідної підготовки до
роботи в основних цехах, щоб підвищити змінність наявного у них
устаткування.
Підвищення

коефіцієнтів

змінності

роботи

устаткування

підприємствами може бути досягнуто шляхом:
розширення зони багатоверстатного обслуговування;
суміщення професій.
Можливості для розширення зони обслуговування створюються в
результаті технічного удосконалення устаткування, підвищення рівня
комплексної механізації і автоматизації.
Підвищенню

змінності

роботи

устаткування

повинно

сприяти

удосконалення його структури, тобто зменшення в його складі тих машин і
верстатів, які за своїми технологічними можливостями лише частково
завантажені роботою протягом зміни.
Наявність

на

підприємствах

устаткування,

яке

лише

частково

використовується у виробничому процесі, не дає змоги протягом строку
корисного його використання перенести свою вартість на виготовлювану
продукцію (послуги). В результаті матиме місце значна недоамортизація
такого устаткування, що негативно впливатиме на економічні показники
діяльності підприємства. Досвід діяльності багатьох підприємств показує, що
позбутися надлишку устаткування можна шляхом зміни його структури,
наприклад, реалізації або списання застарілих верстатів і машин, придбати
нове устаткування, і за рахунок високої продуктивності якого більш повно
завантажити все наявне устаткування. Вирішення проблеми повного
завантаження устаткування можливе шляхом розвитку госпрозрахункового
кооперування підприємств з метою ефективності використання наявних у
них резервів виробничих потужностей.
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Значного підвищення змінності роботи устаткування можна домогтися
шляхом розширення сітки госпрозрахункових організацій, покликаних
здійснювати прокат машин і устаткування та інших елементів основних
фондів. Такі госпрозрахункові організації скуповують у підприємств зайве
устаткування, здійснюють у випадках необхідності їх ремонт і модернізацію і
віддають на прокат підприємствам, споживачам. Від такої діяльності
економічну вигоду отримують всі її учасники: підприємства, які продали
зайве у них устаткування такій госпрозрахунковій організації, мають змогу
отримувати суму коштів значно більшу, ніж у випадку, коли таке
устаткування демонтується і підготовлюється для здачі його на металобрухт.
В той же час, підприємства, яким необхідні відповідні види машин і
устаткування на свої кошти мають змогу оперативно його придбати і
залучити до використання у виробничому процесі, оскільки значна частина
таких машин і верстатів перебуває в доброму технічному стані [5, С. 48-58].
Важливе значення в підвищенні ефективності використання основних
засобів мають соціальні фактори. Так, проведені соціологічні дослідження на
ряді підприємств дали змогу виявити низку причин, які негативно впливають
на організацію використання активної частини основних засобів в другу
зміну. Насамперед, мова йде про незадовільне забезпечення другої зміни
необхідним комплексом послуг виробничої інфраструктури (своєчасного
ремонтного обслуговування, ритмічного

забезпечення робочих

місць

необхідними матеріалами, інструментом, комплектуючими, транспортними
засобами, різними видами енергії), низький рівень організації харчування,
медичного обслуговування; недостатність в організації соціально-побутової
інфраструктури міст та робітничих селищ; невисокий рівень кваліфікації
кадрів, що не дає можливість ефективно використовувати нову техніку.
Поряд з технічними і організаційними факторами важливу роль в
підвищенні ефективності використання основних засобів повинні відігравати
фактори матеріального стимулювання працівників ТОВ «Тивер». Мова йде
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про

те,

що

менеджмент

удосконалювати

механізми

підприємств

має

матеріального

розробляти

і

стимулювання

постійно
робітників,

інженерів та інших працівників, діяльність яких сприяє виявленню та
організації використання резервів підвищення ефективності основних
засобів.
Поліпшення інтенсивного та екстенсивного використання основних
засобів підприємств безпосередньо позначається на зниженні собівартості
виготовлюваних виробів за рахунок економії на умовно-постійних витратах,
а в кінцевому підсумку це дає змогу збільшити прибуток підприємств та
підвищити рентабельність їх діяльності.
Першим

етапом

оцінки

ефективності

використання

механізму

відтворення основних засобів підприємствами є дослідження можливості
використання лізингу, як одного з перспективних зовнішніх джерел
фінансування

інвестиційних

потреб

промислових

підприємств.

Для

промислових підприємств України в умовах високого рівня зношеності їх
основного капіталу та обмеженості власних ресурсів для ефективного їх
оновлення найбільш прийнятними є зворотний та міжнародний лізинг, які не
потребують одночасного вкладення значних обсягів коштів у ці процеси.
Для прийняття рішення про укладання лізингової угоди, крім загальної
оцінки переваг та недоліків лізингу щодо порівняння з іншими варіантами
забезпечення

підприємства

основними

фондами,

необхідно

провести

розрахунки ефективності лізингу.
Ефективність лізингу оцінюється

як лізингоотримувачем, так

і

лізингодавцем. Лізингоотримувачу слід визначити, чи є лізинг активу більш
привабливим, ніж його покупка за власні або позикові кошти в умовах
обмеженого доступу до них, а лізингодавцю необхідно розрахувати
прийнятний

розмір

лізингових

платежів,

необхідний обсяг прибутку.
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який

здатний

забезпечити

Визначення ефективності лізингу передбачає проведення попереднього
аналізу лізингу лізингодавцем за наступними показниками оцінки:
- визначення чистого грошового відтоку, яким звичайно є ціна поставки
обладнання, що надається в лізинг;
- визначення періодичних грошових потоків, які складаються з
лізингових платежів з вирахуванням податку на прибуток та витрат на
технічне обслуговування, які повинен здійснювати лізингодавець;
- розрахунок ліквідаційної вартості активу з відрахуванням податків по
завершенню терміну лізингової угоди.
Оцінювання розміру ефекту використання лізингу або кредиту як форм
фінансування відтворення основних засобів пропонується проводити за весь
очікуваний термін використання об’єкту лізингу на підґрунті використання
методу розрахунку чистого приведеного ефекту такого рішення. З
використанням

такого

підходу

вартість

лізингової

операції

(угоди)

визначається на прирощеній основі, шляхом розрахунку чистої поточної
вартості (NPV) рішення брати об’єкт майна в лізинг, а не купувати за
допомогою кредиту.
Порівняльний аналіз ефективності рішення використання кредиту або
лізингу з використанням зазначеного підходу може бути виповнений також
на підґрунті використання критерію внутрішньої норми прибутковості (IRR),
яка зазвичай характеризує рівень прибутковості конкретного інвестиційного
проекту, що має вираз у дисконтній ставці, за якою накопичена вартість
чистого грошового потоку стає рівною теперішній вартості інвестиційних
витрат.
При розрахунку ефективності лізингу IRR може розглядатися в якості
ставки

після

податкової

вартості

лізингового

фінансування.

При

використанні цього критерію, розраховується розмір відсотка за яким
накопичена вартість чистого грошового потоку лізингу стає рівною
теперішній вартості кредитних витрат, з урахуванням особливостей
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оподаткування. Якщо розраховане значення показника буде меншим за
кредитний відсоток після оподаткування, тоді лізинг є більш привабливим,
ніж кредит. Далі визначається, чи перевищує доходність по лізингу
альтернативні витрати лізингодавця, тобто чи позитивне значення NPV цієї
операції.
Застосування наведеного підходу для оцінки ефективності лізингових
угод має універсальний характер та може бути застосовано підприємствами
будь-якої галузі, але, її можна вдосконалити визначенням оптимального для
обох учасників розміру ставки комісійної винагороди лізингодавцеві.
Другим

етапом

оцінки

ефективності

використання

механізму

відтворення основного капіталу підприємств є аналіз та оцінка використання
амортизації, як одного з основних внутрішніх джерел фінансування процесів
відтворення.
Дослідження особливостей процесу використання амортизаційних
коштів

на

підприємствах

дозволяє

зробити

висновок

про

те,

що

реформування державної амортизаційної політики в Україні надало істотних
змін системі зовнішнього управління відтворенням основних засобів: від
простої прямолінійної системи амортизації до розмежування практики її
нарахування відповідно на бухгалтерську та податкову складові. Головним
недоліком вітчизняної законодавчої практики в цьому аспекті треба
зазначити відсутність більш розгорнутого визначення економічної та
податкової амортизації, їх сутності, області та мети застосування.
Забезпечення нормального плину процесу відтворення зношених
основних засобів, за умови розмежування єдиної системи нарахування
амортизації відповідно на бухгалтерську та податкову, можливе лише при
наявності нерозривного зв’язку між ними. Але на сучасному етапі розвитку
вітчизняної

законодавчої

бази

практика

паралельного

використання

економічної і фіскальної амортизації та відповідних обліків спричиняє
виникнення

багатьох

суперечностей,
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які

зумовлюють

неможливість

формування єдиної амортизаційної політики підприємства, яка б була
спроможна забезпечити одночасно оптимальні режими відтворення основних
засобів та відшкодування відповідних витрат підприємства.
Для забезпечення економічного призначення амортизаційної політики
підприємствами

процедура

обґрунтування

відповідних

рішень

має

складатися з визначення наступних елементів:
дійсних темпів зменшення вартості та споживчих властивостей
основних засобів;
строку корисного використання (експлуатації) основних засобів;
структурного складу системи нарахування економічної амортизації.
Економічна складова амортизаційної політики підприємства повинна
формуватися згідно з загальною метою бухгалтерського обліку основних
засобів – визначення дійсних темпів зменшення споживчих властивостей та
вартості зношених основних засобів. Така орієнтація забезпечується:
- об’єктивним урахуванням впливу процесів фізичного зносу та
морального старіння основних засобів;
- розрахунками оптимального терміну експлуатації для кожного об’єкта
основних засобів або їх відповідного парку;
- застосуванням оптимальних способів відтворення основних засобів, які
відповідають принципам оцінки порівняльної ефективності інвестицій.
Обґрунтування управлінських рішень у сфері фіскальної амортизаційної
політики підприємства значною мірою обмежується жорстким державним
регулюванням системи нарахування фіскальної амортизації.
Тому процедура обґрунтування цієї складової передбачає:
визначення темпів відшкодування витрат щодо придбання, утримання,
експлуатації та покращання основних фондів підприємства, що не
перевищують законодавчо означених меж;
використання інформаційних баз бухгалтерського обліку основних
засобів щодо пооб’єктного визначення оптимальних термінів експлуатації та
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дійсних темпів відшкодування основних засобів підприємства; забезпечення
відповідності інтенсивності амортизаційних відрахувань підприємства його
фінансовим результатам за певний період.
Пропозиції щодо покращення ефективності використання основних
засобів підприємств повинно бути відведено:
своєчасній заміні і мобілізації морально застарілого устаткування,
організації прискореного введення в експлуатацію придбаної нової техніки;
удосконаленню

організації

матеріально-технічного

забезпечення

підприємств та технічного обслуговування сучасних систем машин;
запровадження прогресивних форм організації виробництва і праці;
застосування сучасних ефективних систем матеріального стимулювання
робітників та інженерно-технічних працівників; залучення інвестиційних
ресурсів вітчизняних і зарубіжних інвесторів для модернізації матеріальнотехнічної бази підприємств; широке застосування лізингових операцій.
Практична реалізація наведених заходів на підприємствах позначиться
на їх економічній діяльності і сприятиме підвищенню інтенсивності
виробництва. Зокрема, складаються широкі можливості для прискорення
переорієнтації підприємств на випуск нової продукції, яка користується
підвищеним попитом у споживачів. Поряд з тим, поліпшення інтенсивного
використання основних засобів підприємства є важливою передумовою
збільшення обсягів випуску продукції, яка користується попитом на ринку
без додаткових капітальних вкладень, що особливо важливо в умовах
обмеженості інвестиційних ресурсів.
Висновок.

Отже,

інтенсифікація

використання

основних

засобів

підприємств дає змогу значно знизити витрати, пов’язані з моральним зносом
машин і устаткування, сприяє прискоренню їх оновлення, що в кінцевому
результаті позитивно позначається на фондоозброєності праці працюючих та
зростанні її продуктивності. А в кінцевому підсумку зростає і фондовіддача
на підприємствах.
29

Список використаних джерел:
1. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: навчальний посібник /І.В.
Ковальчук. – К.: Знання, 2015. – 679 с.
2. Колесник Я.В. Відтворення основних засобів: види, форми та джерела
фінансування // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії:
Економічні науки. Науково-теоретичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 130-133.
3. Лещук В.П., Колодійчук Н.О. Теоретичний аспект ефективності
використання основних фондів // Економічні науки. Зб. наук. праць. – 2017. –
№ 4. – т.1. – С. 227-235.
4. Пашнюк Л.О. Джерела фінансування оновлення основних фондів та
напрями їх вдосконалення// Формування ринкових відносин в Україні. –
2015, № 9. – С. 27-31.
5 Черненко С. К. Природа основних фондів [Текст]: монографія / С. К.
Черненко. – Рівне, 2016. – 84 c.
УДК 336.1(4)
Вараниця В.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА
ПІДПРИЄМСТВІ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
Розглянуто фінансово-економічну проблематику функціонування молокопереробних підприємств на вітчизняному ринку. Визначено основні методи
оптимізації структури капіталу на молокопереробних підприємствах.
Ключові слова: оптимізація фінансової стратегії, аналіз фінансової
діяльності, фінансова діяльність молокопереробного заводу, стратегічне
планування, інформаційні методи фінансової оптимізації.
Збільшити фінансову ефективність підприємства можна шляхом
оптимізації структури його активів та пасивів. В результаті це приведе до
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необхідності формування математичної моделі оптимізації показників
фінансового стану підприємства на основі аналізу його фінансової звітності.
Це вимагає розробки програмного продукту, який дозволяв би розраховувати
оптимальні значення визначених показників, що в сучасних умовах
діяльності вітчизняних підприємств є надзвичайно важливим і актуальним
[13, с. 488 ].
Питанню визначення основних методів та інструментів оптимізації
фінансування підприємств присвячена значна кількість робіт. Теоретичні та
практичні аспекти формування і використання фінансових ресурсів
розглядали у своїх працях такі вчені: І.О. Бланк, А.М. Поддєрьогін,
О.О. Терещенко, Р.С. Квасницька, В.В. Бочаров, В.М. Суторміна та інші.
Незважаючи на значний внесок в розвиток теорії оптимізації структури
джерел

фінансування

підприємства,

на

сьогодні

немає

єдиного

універсального методу оптимізації структури капіталу, застосовуючи який
підприємство визначило б оптимальне співвідношення між власним і
позиковим капіталом .
Фінансовий словник, дає наступне визначення фінансових ресурсів – це
сукупність фондів грошових засобів, що перебувають у розпорядженні
держави, підприємств і організацій; створюються в процесі розподілу та
перерозподілу сукупного суспільного продукту і національного доходу [16].
Бірман О.М характеризує фінансові ресурси як виражену в грошах частину
національного доходу, сконцентровану безпосередньо в державі чи на
підприємствах для використання на цілі розширеного відтворення і на
загальнодержавні потреби [6, с. 2]. Ситник Г.В. підкреслює, що фінансові
ресурси як грошові нагромадження і грошові фонди створюються
підприємствами, об'єднаннями, організаціями, державою в порядку розподілу
й перерозподілу суспільного продукту і національного доходу [14, с. 210].
Зазначені

визначення

фінансових

ресурсів

вказують

формування, але не зазначають точних джерел їх утворення.
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на

процес

їх

Коробов М.Я. визначає фінансові ресурси як централізовані й
децентралізовані грошові фонди цільового призначення, які формуються в
процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, сукупного
суспільного продукту і національного доходу й призначаються для
використання відповідно до завдань соціально-економічного розвитку
суспільства й трудових колективів окремих підприємств. В цьому визначені
чіткіше вказується цільове призначення фінансових ресурсів, але не
визначається джерело їх створення [10, с. 568 ].
У будь-якому випадку, формування оптимальної структури фінансових
ресурсів суб'єктів господарювання є найскладнішим і найважливішим в
загальній системі формування капіталу підприємств. Від того, наскільки
ефективно і доцільно вони генеруються в основні засоби і оборотні активи,
залежить фінансова рентабельність підприємства в цілому [15, с. 554 ]. Усе
це об'єктивно потребує нових підходів до формування та використання
фінансових ресурсів як з погляду теорії, так і практики. Тому для
підприємства є досить важливою ефективна стратегія оптимізації вже
наявних фінансових ресурсів для стабільного пропорційного розвитку фірми
в цілому [1, с. 284 ].
Оптимальна структура капіталу являє собою таке співвідношення
використання власних і позичених коштів, при якому забезпечується
ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності і
коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його
ринкова вартість [17, с. 365 ].
Методи оптимізації фінансових ресурсів підприємства поділяються:


Шляхи оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації

рівня фінансової рентабельності. Для проведення таких розрахунків
найчастіше використовується механізм фінансового леверіджу. Таким чином,
зовнішня заборгованість виступає, з одного боку, джерелом подальшого
розвитку діяльності підприємства, з іншого — є фактором підвищення
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фінансового ризику. Залучаючи позиковий капітал, господарюючий суб’єкт
може швидше досягти поставленої мети [18, с. 490]. А для зменшення
зростаючого у зв’язку із цим фінансового ризику, необхідно робити прогноз,
щодо

економічної

рентабельності

підприємства,

ставки

банківського

процента та рівня інфляції.


Оптимізація капіталу за критерієм мінімізації його вартості.

Процес цієї оптимізації базується на попередній оцінці вартості власного та
залученого капіталу при різних умовах його залучення і здійснення
багатоваріантних розрахунків середньозваженої вартості капіталу (Weighted
Average Cost of Capital) [12, с. 42-51].


Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня

фінансових ризиків. Цей метод оптимізації структури капіталу пов'язаний з
процесом диференційного вибору фінансування різних складових частин
активів підприємства.
На вибір методу оптимізації структури капіталу в першу чергу
впливають фактори, які визначають формування структури фінансових
ресурсів [3, с. 192]:


Стадія життєвого циклу підприємства;



Кон'юнктура товарного ринку;



Галузеві особливості операційної діяльності підприємства;



Кон'юнктура фінансового ринку;



Коефіцієнт операційного леверіджу;



Ставлення кредиторів до підприємства;



Рівень рентабельності операційної діяльності;



Рівень оподаткування прибутку;



Фінансовий менталітет власників і менеджерів підприємства;



Рівень концентрації власного капіталу;



Асиметричність інформації.
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Характеризуючи

оптимальну

стратегію

для

молокопереробного

підприємства необхідно в першу чергу розпочати з огляду головних
особливостей цієї галузі. Молочна промисловість є провідною галуззю
національної економіки, що об’єднує в собі підприємства з виробництва
молока та молочних продуктів: тваринного масла, морозива, казеїну та іншої
продукції.
Серед основних проблем молочної галузі в Україні можна виокремити
такі:
–застаріла науково-технічна база більшості підприємств;
– слабкий розвиток ринкової інфраструктури;
–невеликий

обсяг

виробничих

потужностей,

що

є

результатом

сезонності сировинної бази;
– низька якість сировинної бази;
– відсутність попиту на продукти переробки;
– високий рівень монополізації галузі [2, с. 276 ]
Усі ці фактори впливають на невисоку рентабельність підприємства, що
в свою чергу призводить до зменшення у структурі капіталу довгострокових
фінансових інвестицій. Це може призвести до надмірного уживання
короткострокового – кредитного фінансування. Тому головним наслідком
останнього можуть стати негативні

зміни у фінансової стійкості

підприємства.
Споживання

молочних

продуктів

залежить

від

купівельної

спроможності населення, цін на молочну продукцію та від якості продукції.
Дана галузь промисловості напряму залежить від сировинної бази. На
даний момент на території України значна частина молока як ресурсу
постачається на підприємства від приватних домогосподарств. Це також
призводить до значних змін у фінансовій структурі фірми, а саме збільшує
попит на ліквідні засоби розрахунку. Покращення функціонування молокопереробної галузі допоможе у свою чергу забезпечити наплив фінансових
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ресурсів у дрібні домогосподарства, що з часом може запустити ефект
економічного зростання.
Проводячи аналіз розвитку ринку молока та молочної продукції можна
визначити ряд негативних тенденцій, які мають сильний вплив на розвиток
галузі в цілому. Головні проблеми молокопереробної галузі зазначені на
рисунку 1.

Рисунок 1 – Головні проблеми молокопереробної галузі на вітчизняному
ринку [5 , с. 275-278 ]
Виходячи з вище наведених даних ми пропонуємо використовувати
оптимізацію структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової
рентабельності, а саме обрати метод левериджу.
Фінансовий леверидж − потенційна можливість впливати на прибуток
підприємства шляхом зміни обсягу та структури довгострокових пасивів і
характеризує використання підприємством позикових засобів, які впливають
на вимірювання коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Фінансовий
леверидж являє собою об'єктивний фактор, що виникає з появою позикових
засобів в обсязі використовуваного підприємством капіталу, що дозволяє
йому отримати додатковий прибуток на власний капітал [6, с. 2 ].
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В умовах сучасної ринкової економіки України, з нестабільною
фінансовою кон’юнктурою, ефективний господарський розвиток все більше
вимагає гнучких та швидких інструментів впливу. Але необхідно пам’ятати,
що розрахунок ефекту фінансового важеля дасть позитивні результати лише
у випадку перевищення економічної рентабельності над відсотковою
ставкою за кредити, якими користується підприємство. У нашому випадку ця
умова може дотримуватись, з тої причини, що існує великий попит на
молочну продукцію у межах країни, а також є можливості експорту товару.
Останнє, свою чергу має забезпечити стабільний дохід для потенційного
підприємства [7, с. 84 ].
Формування оптимальної структури капіталу вимагає забезпечення
найбільш ефективної пропорції між рентабельністю та фінансовою стійкістю
підприємства, тобто максимізації його ринкової вартості. Максимізація
вартості підприємства може бути забезпечена за рахунок утримання і
збільшення продуктивності підприємства.
Ефект фінансового важелю – це приріст рентабельності власних коштів,
отриманий завдяки використанню позикових коштів, не зважаючи на їх
платність [9]. Рівень ефекту фінансового важеля (ЕФВ) визначається за
формулою:
ЕФВ = (1 - ставка податку на прибуток)  (ЕР - СРСВ)  ВК ПК (1)
де (ЕР - СРСВ) – диференціал;
ПК / ВК – плече фінансового важелю;
ЕР – економічна рентабельність активів;
СРСВ– середня розрахункова ставка відсотка;
ПК – позикові кошти;.
ВК – власні кошти [11, с. 315 ].
Для правильності та повноти розрахунку потрібно використовувати дані
не бухгалтерського, а аналітичного балансу. Дія фінансового важеля полягає
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в тому, що підприємство, яке використовує позикові кошти, виплачує
відсотки за кредит і тим самим збільшує постійні витрати і, отже, зменшує
прибуток і рентабельність. Нарощування фінансових витрат за позиковими
коштами

супроводжується

збільшенням

сили

важеля

і

зростанням

підприємницького ризику. Фінансовий важіль дозволяє визначити безпечний
обсяг позикових коштів, розраховувати допустимі умови кредитування і,
отже,

має

велике

значення

в

забезпеченні

фінансової

стійкості

господарюючого суб’єкта.
Широта практичного застосування механізму фінансового левериджу
також обумовлюється тим, що цей показник можна розрахувати не тільки в
цілому, за всім обсягом позикового капіталу, але і в розрізі кожного з його
джерел (короткостроковим і довгостроковим кредитам і т.п.).
Необхідно відзначити, що західні економісти вважають оптимальним
його значення на рівні 30-50% [8, с. 135]. На їх думку, якщо кредит
приносить менше 30% додаткового прибутку, то залучення таких кредитів не
є оптимальним рішенням. В той же час при значенні більше 50% – у
підприємства підвищуються фінансові ризики .
Отже, головними кроками до оптимізації фінансування підприємства у
молокопереробній галузі за сучасних економічних умов мають стати:
- Перехід до переважно внутрішніх джерел фінансування діяльності
підприємства, що у свою чергу приведе до безпечного рівня використання
позикових коштів.
- Надання

переваги

інвестиційним

довгостроковим

фінансовим

ресурсам, так як вони забезпечують у першу чергу ефективні інноваційнотехнологічні зміни у виробництві.
Повертаючись до головних проблем молокопереробної галузі в Україні,
зміни технологій допоможуть позбутись головної проблеми української
молоко-переробної галузі – низької якості продукції. Вигідним рішенням для
фірм у даній галузі буде впровадження ресурсозберігаючих технологій, що у
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свою чергу приведе до зменшення собівартості та до збільшення
рентабельності

виробництва.

Що

також

допоможе

зменшити

ефект

фінансового важеля та допоможе збільшити коефіцієнт рентабельності
інвестицій.
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Фінансова

діяльність

підприємства

безпосередньо

залежить

від

результатів виробничої, комерційної та господарської роботи. Передовсім
зміцненню фінансового стану підприємства сприяють безперебійний випуск і
реалізація високоякісної продукції. Фінансова діяльність підприємства - це
комплекс заходів із забезпечення процесу виробництва продукції і заходів,
пов’язаних з фінансуванням підприємства та фінансовим забезпеченням
операційної

діяльності,

спрямованих

на

досягнення

основної

мети

підприємства. Ефективність управління фінансовою діяльністю підприємства
значно підвищується за умови ґрунтовно розробленого методичного
забезпечення.
Метою статті є теоретичне обґрунтування методики дослідження
інформаційного

забезпечення

управління

фінансовою

діяльністю

торговельного підприємства.
Питання методичного забезпечення фінансової діяльності суб’єктів
підприємництва розглядалися в значній кількості праць українських діячів
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науки та економістів: Г.М. Азаренкова, М.Д. Білик, Т.М. Журавель, А.Г.
Загороднього, О.М. Кульганік, В.Д. Чумак.
Основними

методами

аналізу

фінансового

стану,

які

широко

застосовуються в практиці господарської діяльності підприємств, є:
- горизонтальний аналіз - у процесі аналізу визначають абсолютні й
відносні зміни величин різних статей балансу за звітний період;
- вертикальний аналіз - розрахунок питомої ваги окремих статей у
загальній валюті балансу, тобто вивчення структури статей активу і пасиву
на звітну дату;
- коефіцієнтний аналіз - за його допомогою вивчають рівень і динаміку
відносних показників фінансового стану, які розраховуються як відношення
величин балансових статей чи інших абсолютних показників, що їх можна
одержати на основі звітності. Ці коефіцієнти порівнюються з базовими
даними;
- факторний аналіз - застосовується для виявлення причин зміни
абсолютних і відносних фінансових показників, а також для розрахунку
впливу причин (факторів) на зміну фінансового показника, що його
аналізують.
Методи управління фінансовою діяльністю дозволяють оцінити [1]::
- ризик і вигідність вкладення грошей у виробництво та реалізацію тих
або інших товарів і послуг;
- ефективність роботи підприємства;
- швидкість оборотності капіталу і його продуктивність.
Аналіз фінансової діяльності підприємства починається із загальної його
оцінки за показниками, які характеризують [3, с. 123]:
– забезпеченість підприємства власним капіталом;
– раціональність розміщення власного капіталу;
– величину і частку робочого капіталу;
– ефективність використання власного капіталу;
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– ефективність використання власного оборотного капіталу;
– ефективність використання сукупного капіталу;
– фондовіддачу активів підприємства.
Аналіз і загальна оцінка фінансового стану підприємства проводиться з
метою оперативного реагування і прийняття управлінських рішень,
скерованих на зміцнення фінансового стану, забезпечення фінансової
стабільності в наступному періоді і на перспективу.
Поглиблений аналіз – деталізований факторний аналіз і оцінка
структурних

змін

майнового

і

фінансового

стану

підприємства

та

можливостей його розвитку на перспективу. Він конкретизує і доповнює
експрес-аналіз, дає можливість всебічно оцінити фінансовий стан суб’єкта
господарювання, пооб’єктно виявити внутрішньогосподарські резерви,
визначити шляхи та прийняти управлінські рішення щодо їх використання [2,
с. 162].
В аналізі зосереджується увага на таких об’єктах, що потребують
детального вивчення:
– склад і структура активів і пасивів балансу підприємства;
– структура власного капіталу;
– розміщення власного капіталу та довгострокових залучених коштів;
– стан і ефективність використання основних фондів та інших
необоротних активів;
– оборотні засоби та джерела їх формування;
– тривалість операційного циклу;
– дебіторська і кредиторська заборгованість;
– фінансові результати;
– рух грошових потоків;
– ділова активність.
Аналіз складу і структури активів і пасивів підприємства, фінансова
стійкість підприємства значною мірою залежить від величини і частки
42

власного капіталу в сукупному капіталі та раціональності його розміщення в
активах. Оскільки в процесі функціонування підприємства величина і склад
активів та джерел їх формування змінюється, то для отримання загальної
уяви про якість цих змін в часі необхідне провести вертикальний і
горизонтальний аналіз активів і пасивів. Склад і структура активів і пасивів
підприємства дає узагальнену вартісну характеристику активів та джерел їх
формування.
Стабільність фінансового стану підприємства залежить від правильності
та доцільності вкладення фінансових ресурсів у активи, тому для його оцінки
необхідно вивчити передусім склад, структуру майна та джерела його
утворення, а також причини їх зміни. Особлива увага при цьому приділяється
вивченню

причин,

підприємства.

Для

які

негативно

оцінки

впливають

майнового

стану

на

фінансовий

підприємства

стан

доцільно

використовувати п'ять показників, розраховуючи їх у порядку, наведеному в
табл. 1.
Показник

Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних
даних

Сума господарських коштів, які є
в розпорядженні підприємства

Результат нетто-балансу

Питома вага активної частини

Відношення вартості активної частини основних

основних засобів

засобів до вартості основних засобів

Коефіцієнт зносу основних

Знос до вартості основних засобів за балансом

засобів
Коефіцієнт оновлення основних Балансова вартість основних засобів, які надійшли за
засобів

період, що аналізується до балансової вартості
основних засобів на кінець періоду, що аналізується

Коефіцієнт вибуття основних

Балансова вартість основних засобів, які вибули в

засобів

період, що аналізується до балансової вартості
основних засобів на початок періоду, що аналізується

Таблиця 1 – Показники оцінки майнового стану підприємства
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Ринкові відносини створюють жорстку цінову конкуренцію. Тому на
теперішньому етапі розвитку економіки отримати більший прибуток, а
значить покращити свій фінансовий стан, здатні ті підприємства, які можуть
знизити собівартість продукції, або покращити її якість, витрачаючи менші
питомі вкладення на одиницю товарної продукції.
В сучасних умовах вченими виділено одинадцять методів управління
затратами [3], ці методи здебільшого пов’язані із системами управлінського
обліку та оперативного, поточного і стратегічного аналізу економічної
діяльності підприємства. Складовими таких методів вважаються наступні:
директ-костінг, абзорпшн-костінг, стандарт-кост, CVP-аналіз, метод АВС,
метод таргеткостінг, кайзер-костінг, бенчмаркінг затрат, кост-кілинг, LCCаналіз, метод VCC.
У контексті розгляду управління фінансовою діяльністю доцільно
розглянути масштаби можливої кризи на підприємстві, щоб розробити
комплекс організаційно-управлінських заходів щодо ліквідації розвитку
кризи. Зазначимо, що дослідники з питань антикризового управління [1]
розрізняють три фази кризи залежно від наслідків:
- фінансові кризи, результатом дії яких є відновлення попереднього
рівня фінансової діяльності (легка криза), під час якої підприємство
тимчасово

на

невеликий

період

через

внутрішні

труднощі

або

неплатоспроможність споживачів продукції потрапляє в скрутне фінансове
становище з якого за допомогою короткотермінової фінансової підтримки
швидко виходить;
- фінансові кризи, результатом дії яких є відновлення фінансової
діяльності підприємства на новому рівні (глибока криза), що викликається
економічною

дестабілізацією

тієї

навколишнього середовища;
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чи

іншої

галузі

виробництва,

- фінансові кризи, результатом дії яких є банкрутство (ліквідація)
підприємства

(катастрофічна

криза)

–

практично

не

залежить

від

підприємства.
Отже, цілями управління фінансовою діяльністю є вироблення і
практичне застосування методів, коштів та інструментів для досягнення мети
діяльності

підприємства

в

цілому

або

його

окремих

виробничо-

господарських ланок. Подібними цілями можуть бути: максимізація
прибутку; досягнення стійкої норми прибутку в плановому періоді;
збільшення доходів керівного складу і вкладників (або власників)
підприємства; підвищення курсової вартості акцій підприємства тощо.
Зрештою всі ці цілі орієнтовані на підвищення доходів вкладників
(акціонерів) або власників (власників капіталу) підприємства.
Управління фінансовою діяльністю як одна з основних функцій апарату
управління підприємством набуває ключової ролі в умовах ринкової
економіки. Управління фінансовою діяльністю підприємства - це вид
професійної діяльності, направленої на управління фінансово-господарським
функціонуванням підприємства. Управління фінансовою діяльністю є одним
з ключових елементів всієї системи сучасного управління підприємством.
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СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ
УДК 338.436.33:333.137.2:636.034
Білик А.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ М'ЯКИХ ТА
ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ
ПІДВИЩЕННЯ
Проведення моніторингу конкурентоспроможності м’яких та плавлених
сирів в Україні на прикладі молочного підприємства на вітчизняному і
світовому ринках, та розробка рекомендацій щодо підвищення рівня
конкурентоспроможності

продукції

молочної

промисловості.,

що

реалізується на підприємстві проходження основної практики. .
Ключові слова: м’які сири, плавлені сири, конкурентоспроможність,
моніторинг, аналіз.
Розвиток ринкових відносин в Україні неможливий без ефективного та
стабільного зростання економіки та виробництва конкурентоспроможної
продукції, що відображає не лише ефективність діяльності окремого
підприємства, але і економіки країни в цілому. Для здобуття певної «ніші» в
міжнародній торгівлі необхідне забезпечення вітчизняної продукції якісними
стандартами, які сприятимуть її конкурентоспроможності на ринках торгівлі
[2,ст.19].
Загострення конкурентної боротьби за збут своєї продукції між фірмами
– виробниками змушує шукати їх нові засоби впливу на рішення покупців.
Одним з таких шляхів є створення конкурентоспроможної продукції.
Конкурентоспроможність є вирішальним чинником комерційного успіху
товару в ринковій економіці. Це багатоаспектне поняття є відображенням
теорії

конкуренції,

що

характеризує
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можливості

окремого

суб’єкта

господарювання у використанні економічних переваг і означає відповідність
товару умовам ринку, вимогам споживачів різним умовам його реалізації,
рівню витрат споживача за період експлуатації тощо. Розгляд цього питання
буде актуальним, поки на ринку товарів і послуг будуть фігурувати різні
фірми – виробники, що борються за увагу споживача до свого товару, яка є
основою їх успішності, зростання і процвітання [8].
Засновником теорії конкуренції в економічній літературі вважається
Адам Сміт, який визначив поняття конкуренції як певний вид суперництва,
що впливає на зміну цін та визначає основні умови ефективної конкуренції.
Конкурентоспроможність

продукції

відображає

певну

сукупність

властивостей, яка відображає задоволення конкурентної потреби продукцією,
яка представлена на ринку. Саме однорідну продукцію з технічними
параметрами

і

техніко-економічними

показниками

можна

вважати

конкурентоспроможною.
Конкурентоспроможність продукції відображається двома основними
показниками – якістю продукції та її ціною.
Згідно з ДСТУ ISO 9000 якість – це ступінь, до якого сукупність власних
характеристик продукції чи послуг задовольняє сформульовані потреби або
очікування, що можуть бути загальнозрозумілими або обов’язковими.
Відповідно до стандарту ISO 8402, вимоги до якості – відображення
певних потреб або їх переведення в набір кількісно чи якісно визначених
вимог до характеристик об’єкта, щоб надати можливість їх реалізації та
перевірки.
Проаналізуємо конкурентоспроможність м’яких та плавлених сирів на
прикладі Відкритого акціонерного товариства (далі ВАТ) «Шосткінський
міськмолкомбінат» [7].
Шосткінський молочний комбінат було побудовано в 1981 році. Він
був і залишається найпотужнішим в країні. Випускаючи понад 100
найменувань молочної продукції, підприємство здатне переробити понад 50 т
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молока на добу. Комбінат володіє двома торговими марками: асортимент ТМ
«Шостка» включає тверді, напівтверді, м’які сири, а ТМ «Білі береги»
включає цільномолочну продукцію, сироватку суху, 25 видів морозива,
маргарин, вершкове масло, плавлені сири. Близько 50% сирів реалізується на
експорт. Підприємство входить у 5 лідерів сироваріння України [6, ст.38].
Управління

конкурентоспроможністю

в

сучасних

умовах

функціонування українських підприємств харчової промисловості набуло
особливого значення. За умов високої конкуренції, яка склалась у харчовій
промисловості,

важливим

фактором

для

зростання

прибутку

є

позиціонування своєї продукції під конкретною торговою маркою, брендом.
Молочна продукція вітчизняних виробників, зокрема сирна продукція на
ВАТ «Шосткінський міськмолкомбінат» за якісними характеристиками не
поступається

іноземним

конкурентам.

Проте

через

відсутність

позиціонування бренду, ця продукція найчастіше збувається за оптовими
цінами товаровиробника іншим сироробним підприємствам, які мають
значну частку ринку та добре розроблений та позиціонований бренд, під
яким вони і реалізовують продукцію за значно вищими цінами, оскільки
масовий споживач в рамках національного, а тим більше міжнародного
ринку не очікує від торгової марки «Білі береги» бажаної якості та смакових
характеристик, як від інших брендів [4, ст.40].
На даний момент часу добре відомі бренди серед конкурентів
аналізованого підприємства «Клуб сиру» (масштабна рекламна компанія),
«Сири Бурлука» (телереклама), «Роси» (зовнішня реклама в метро),
«Добряна», «Комо» - вітчизняні марки, та безліч торгових марок у країнах,
куди експортуються сири молококомбінату.
Враховуючи

сприятливі

можливості

ВАТ

«Шосткінський

міськмолкомбінат», можна спиратися на ряд сильних сторін. Головне – вже
наявна репутація виробника якісної продукції, сильна кадрова і виробнича
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база підприємства, організація дистрибуційної системи, а також посилена
робота по забезпеченню сировиною [1, ст.30].
Серед слабких сторін підприємства слід виділити слабку рекламну
підтримку. У цьому напрямку підприємству необхідно закріпити інформацію
про свою торгову марку в свідомості потенційних споживачів. Окрім цього,
слід

налагодити

повноцінне

управління

сировинним

потоком,

технологічними ланцюжками та правильним зберіганням, а також скоротити
виробництво нерентабельних продуктів або взагалі позбавитися від деяких з
них.
Постійний контроль за якістю м’яких та плавлених сирів та посиленням
реклами таких сирків як: Дружба, Російський, Для салатів, Голландський,
Вершковий, Янтар також дасть змогу підприємству конкурувати з
виробниками – аналогами та закріпитися на закордонному ринку раніше за
інших [5, ст.182].
Отже, для розробки сильного, конкурентоспроможного бренду потрібна
чітка організація та інтегрованість етапів розробки на всіх рівнях управління.
Стратегія

підвищення

конкурентоспроможності

підприємства

та

продукції, яку воно виробляє, полягає в розробці системи ефективної
системи

управління,

стратегії

реконструкції

та

підвищення

конкурентоспроможності виробництва і продукції, що виготовляють. Пошук
своїх споживачів, розроблення нових видів продукції самі не можуть
зберегти конкурентні переваги та стійкість підприємства, якщо якість
виготовлення продукції не відповідає світовим стандартам.
Важливим фактором будь-якого підприємства, а харчової промисловості
зокрема, ж залучення інвестиційного капіталу. Привабливість галузі для
іноземних інвесторів, перш за все, полягає у швидкості обігу капіталу, що
зменшує

ризики

інвесторів

та

кредиторів.

Важливим

є

створення

сприятливих умов як для іноземних, так і вітчизняних інвесторів. Передусім
це стосується інвестування за рахунок власних доходів підприємств.
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Але все є невідповідність на ринку більшості м’яких та плавлених сирів
державним стандартам показує її повну неконкурентоспроможність.

Не

зважаючи на це, успішний збут виробленого зумовлений низьким рівнем
технологічної

освіченості

більшості

населення.

Велика

концентрація

консервантів у продуктах не шкодить їх смаковим властивостям та
популярності серед споживачів, що й пояснює їх широку присутність на
полицях магазинів. Оскільки умовою визнання конкурентоспроможності
продукції є попит на неї серед покупців, то присутні на ринку м’які та
плавлені сири можна визнати конкурентоспроможними [5, ст.179].
Споживацька неграмотність та байдужість держави у цих питаннях
ставлять під загрозу здоров'я нації. Роз'яснення споживачам дійсних
параметрів якості м’яких та плавлених сирів, їх безпечний рівень та
результати незалежних еспертних досліджень значно підвищать рівень
освідченості населення та конкурентоспроможність якісних товарів. Подібну
роль виконують спеціальні телевізійні програми. Проте дослідження ними
різнорідних найменувань великої множини товарів і послуг, епізодичність та
нерегулярність виходу передач повільно проводять просвітницьку діяльність.
Мета таких передач полягає не в популяризації здорових харчів, а у
формуванні рейтингу телеканалу. Але насправді молочна продукція
більшості торгових марок, представлених у роздрібній торгівлі, має умовний
рівень конкурентоспроможності тимчасового характеру.
Індекс конкурентоспроможності показує рейтинг серед усіх виробників
молочної галузі на даний час. Глобалізація економіки поступово наповнить
прилавки магазинів дешевшою продукцією і зберегти більш якісним
виробникам позиції буде дуже складно. Перший період виробники можуть
протриматися на патріотизмі споживачів, їх слабкій освідченості та
усвідомленості щодо низького (у порівнянні зі стандартами) рівня якості
продукції. На відміну від прийнятого в нас контролю якості готового
продукту на виході, сучасна тенденція менеджменту якості передбачає
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організацію якісного виконання всіх операцій і процесів, які відбуваються на
підприємстві, що забезпечує уникнення браку готової продукції [1, ст.28].
Необхідною умовою запровадження системи менеджменту якості на
відчизняних молокопереробних підприємствах є не тільки їх переоснащення і
запровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій виробництва, а й
формування надійної сировинної бази. Основою поставок якісної сировини
має бути відхід від зони приватного сектору і відродження крупнотоварного
громадського виробництва. Отже втриматися і успішно працювати на ринку
допоможе запровадження відчизняними виробниками сучасної системи
менеджменту якості [3, ст.42].
Висновки:

Конкурентоспроможність

національної

економіки

визначається багатьма чинниками, але основними серед них незмінно
залишається конкурентоспроможність товарів та товарного виробництва.
Ринкові умови господарювання вимагають постійного підвищення
конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, що забезпечує
здобуття конкурентних переваг та постійну фінансову стійкість підприємств.
В умовах сучасної ринкової економіки для успішної роботи на
продовольчому

ринку

будь-якому

вдосконалювати якість продукції,

підприємству

необхідно

постійно

покращувати її споживчі властивості,

намагатися знизити собівартість продукції за рахунок впровадження новітніх
технологій, а не за рахунок зниження якості продукції.
Стратегія підвищення конкурентоспроможності продукції повинна
охоплювати багато аспектів, серед яких можна виділити: моніторинг, аналіз,
оцінку

конкурентоспроможності

продукції

підприємства,,

планування

заходів відносно підвищення конкурентоспроможності, їх реалізацію,
контроль та мотивацію. Метою стратегії повинно бути стійке довгострокове
зростання рівня конкурентоспроможності продукції підприємства. В умовах
ринкової конкуренції ця мета буде досягнута, якщо при плануванні та
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проектуванні продукції надаватиметься необхідна увага підвищенню рівня її
якості та споживчих властивостей.
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ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ
ПРОГНОЗУВАННЯ
Розглянуто

основні

теоретичні

засади

прогнозування

економічних

показників (інфляції) за допомогою штучних нейронних мереж. Вивчено
математичний апарат нейронних мереж. Узагальнено основні етапи
алгоритму прогнозування на основі апарату штучних нейронних мереж.
Ключові

слова:

інфляція,

персептрон,

штучна

нейронна

мережа,

прогнозування.
На

сьогодні

одним

з

найефективніших

способів

здійснення

прогнозування макроекономічних параметрів є економіко-математичне
моделювання, але процеси інфляції настільки багатофакторні, що нині ще не
існує досконалого апарату для цього.
Для прогнозування інфляційних процесів буде використовуватися
математична модель на основі апарату штучних нейронних мереж (ШНМ),
які включають в себе структурне моделювання та методи навчання, що
базуються на розвинутій теорії нелінійного програмування.
ШНМ – це математичні моделі, а також їх програмні або апаратні
реалізації,

побудовані

за

принципом

організації

й

функціонування

біологічних нейронних мереж (додаток А).
Тимощук П.В. у своїй роботі стверджує, що використання нейронних
мереж забезпечує наступні корисні властивості систем:
1. Нелінійність. Штучні нейрони можуть бути лінійними і нелінійними.
Нейронні мережі, побудовані із з'єднань нелінійних нейронів, самі є
нелінійними. Більш того, ця нелінійність особливого сорту, так як вона
розподілена по мережі. Нелінійність є важливою властивістю, особливо якщо
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сам фізичний механізм, який відповідає за формування вхідногo сигналу, теж
є нелінійним (наприклад, людська мова).
2. Відображення вхідної інформації у вихідну. Одною з популярних
парадигм навчання є навчання з учителем. Мається на увазі зміна
синаптичних ваг на основі набору маркерованих навчальних прикладів.
Кожен приклад складається з вхідного сигналу і відповідному йому бажаного
відгуку. З цієї множини випадковим чином вибирається приклад, а нейронна
мережа модифікує синаптичні ваги для мінімізації розбіжностей бажаного
вихідного сигналу і вихідного сигналу мережі згідно заданого статистичного
критерію. При цьому власне модифікуються вільні параметри мережі.

Рисунок 1.1 – Діаграма штучного нейрона
Нейрон є складовою частиною нейронної мережі (рис. 1.1). Він
складається з елементів трьох типів: помножувачів (синапсів), суматора та
нелінійного перетворювача (функція активації).
Синапси здійснюють зв’язок між нейронами, множать вхідний сигнал на
число, що характеризує силу зв’язку (вагу синапса). Суматор виконує
додавання сигналів, що надходять по синаптичних зв’язках від інших
нейронів і зовнішніх вхідних сигналів. Нелінійний перетворювач реалізує
нелінійну функцію одного аргументу – суми виходу суматора та порогу
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нейрона. Ця функція називається функцією активації чи передатною
функцією нейрона.
Математична модель ШМН представлена формулами (1.1), (1.2):

(1.1)
(1.2)
де

– вхідний сигнал синапсу
– синаптична вага синапсу

,
нейрону

, на яку множиться

відповідний вхідний сигнал,
– суматор, що додає вхідні сигнали, зважені відносно
синаптичних ваг,
– порог, що забезпечує афінне перетворення виходу лінійного
суматора,
– індуковане локальне поле,
– функція активації, яка обмежує амплітуду вихідного сигналу
нейрона. Зазвичай нормалізований діапазон амплітуд лежить в інтервалі [0;1]
або [-1;1].
Дану модель нейрона можна представити у іншому виді (формули 1.3,
1.4):

(1.3)
(1.4)
припустивши, що вхідний сигнал нового синапсу та вага дорівнює (1.5),
(1.6):
(1.5)
(1.6)
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Це дозволило трансформувати модель до вигляду зображеного на
рисунку 1.2. Поріг нейрона даної моделі представлений у вигляді, ще одного
синапса, на вхід якого подається сталий сигнал, рівний . Це дозволить
спростити подальшу реалізацію ШНМ, так, як пороги всіх нейронів будуть
знаходитись у єдиній матриці ваг, разом із іншими синаптичними вагами.

Рисунок 1.2 – Діаграма штучного нейрона
Функція активації
від індукованого поля

визначає вихідний сигнал нейрона в залежності
. Круглов В. В. виділяє три основні типи функції

активації:
Порогова функція представлена на рисунку 1.3, вона описується
наступним чином (формула 1.7):
(1.7)
де

– індуковане локальне поле.

Дану модель називають моделлю Мак-Каллока-Пітца. В цій моделі
вихідний сигнал приймає значення 1, якщо індуковане локальне поле
нейрона невід’ємне, і 0 – в іншому випадку. Даний вираз описує властивість
«все або нічого» моделі Мак-Каллока-Пітца[1].
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Рисунок 1.3 – Порогова функція
Кусково-лінійна функція. Показана на рисунку 1.4, описується
наступним виразом (1.8):

(1.8)
Цю функцію активації можна розглядати, як апроксимацію нелінійного
підсилювача.

Рисунок 1.4 – Кусково-лінійна функція
Сигмоідальна

функція,

графік

якої

нагадує

букву

S,

є

найрозповсюдженішою функцією, яка використовується при створені
штучних нейронних мереж (рис. 1.5). Прикладом сигмоідальної функції може
слугувати логістична функція, яка задається наступним виразом (1.9):
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(1.9)

Рисунок 1.5 – Сигмоідальна функція
де

- параметр нахилу сигмоідальної функції. Потрібно зауважити, що

сигмоідальна функція є диференційованою, що грає важливу роль в процесі
навчання нейронної мережі. Часто, як альтернативу, використовують
функцію гіперболічного тангенса (формула 1.10):
(1.10)
що має область значень на інтервалі [-1;1].
Руденко О.Г., в роботі, виділяє три основних класи нейромережевих
архітектур:
1.

Одношарові мережі прямого розповсюдження.

2.

Багатошарові мережі прямого розповсюдження.

3.

Рекурентні мережі.

У даній роботі нас цікавитимуть лише багатошарові мережі прямого
розповсюдження (рис. 1.6)[2]. Даний тип мереж характеризується наявністю
одного

або

декількох

прихованих

шарів,

вузли

яких

називаються

прихованими нейронами. Функція останніх – це посередництво між
зовнішнім вхідним сигналом і виходом нейронної мережі. Добавляючи один
або декілька прихованих шарів, ми можемо виділити статистики високого
порядку.
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Рисунок 1.6 – Багатошарова мережа прямого розповсюдження.
Вузли вхідного шару мережі формують відповідні елементи шаблону
активації (вхідний вектор), які складають вхідний сигнал, який поступає на
нейрони (обчислюючі елементи) другого шару (тобто першого прихованого
шару). Вихідні сигнали другого шару використовуються в якості вхідних
сигналів для третього шару і так далі. Набір вихідних сигналів останнього
шару нейронів визначає загальну відповідь мережі на вхідний шаблон [3].
Тип

мереж

використовують

(багатошарові
сигмоідальну

прямого
функцію

розповсюдження),
активації,

називають

які
–

багатошаровий персептрон. Багатошарові персептрони застосовуються для
розв’язання різноманітних задач. При цьому навчання мережі з вчителем
виконується за допомогою алгоритму зворотного поширення похибки.
Виділяють три основні ознаки багатошарових персептронів:
1.

Кожен нейрон має нелінійну функцію активації, яка повинна

бути диференційована на всьому проміжку значень.
2.

Мережа містить один чи декілька прихованих шарів, які не є

частиною входу чи виходу мережі.

59

3.

Мережа має високий ступінь зв’язності. Як наслідок – зміна рівня

зв’язності мережі потребує зміни множини синаптичних зв’язків або їх
вагових коефіцієнтів.
Для даного типу мережі виділяють два типи сигналів [4]:
1.

Функціональний сигнал. Це вхідний сигнал (стимул), який

поступає в мережу і передається від нейрона до нейрона по всій мережі.
Даний сигнал призначений для виконання деякої функції на виході мережі.
2.

Сигнал похибки. Даний сигнал бере свій початок на виході

мережі і розповсюджується в зворотному напрямку.
Кожен прихований чи вихідний нейрон багатошарового персептрона
може виконувати два типи обчислень:
1.

Обчислення

функціонального

сигналу

на

вході

нейрона,

реалізоване у вигляді неперервної нелінійної функції від вхідного сигналу і
синаптичних ваг, зв’язаних з даним нейроном.
2.

Обчислення оцінки вектора градієнта, тобто градієнта поверхні

похибки по синаптичним вагам, зв’язаними із входами нейрона, необхідного
для зворотного проходу по мережі.
Сигнал похибки вихідного нейрона

на ітерації

( -му навчальному

шаблону) визначається за формулою (1.11):
(1.11)
де

– бажаний вихід нейрона

,

– фактичний вихід нейрона

.

Значення

енергії

похибки

нейрона

визначимо

як

. Відповідно значення сумарної енергії похибки мережі
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обчислюється шляхом додавання всіх похибок по всім нейронам вихідного
шару (1.12):

(1.12)
де

– це множина всіх нейронів вихідного шару.

Нехай

– загальна кількість образів (шаблонів) у навчальній множині.

Енергія середньоквадратичної похибки в такому випадку обчислюється як
нормалізована по

сума всіх значень енергії похибки

(1.13):

(1.14)
Для даної навчальної множини енергія

є функцією вартості – мірою

ефективності навчання. Цілю процесу навчання є налаштування вільних
параметрів мережі для мінімізації

. Індуковане локальне поле, отримане

на вході функції активації, зв’язаної з даним нейроном дорівнює (1.14):

(1.14)
де

– загальна кількість входів нейрона

Функціональний сигнал

.

дорівнює (1.15):
(1.15)

Алгоритм зворотного поширення
синаптичної ваги

корекції

грунтується на застосуванні до
:
(1.16)

де

– локальний градієнт, який визначається як (1.17):
(1.17)

Локальний градієнт вказує на відповідну зміну синаптичної ваги. З
даного виразу слідує, що ключовим фактором в обчислені величини корекції
вагових коефіцієнтів є сигнал похибки
61

нейрона

. В даному

контексті можна виділити два різних випадка, які визначаються різним
положенням нейрона в мережі.
Якщо нейрон

знаходиться у вихідному шарі, то для нього відомий

бажаний відгук. Отже, можна визначити сигнал похибки
градієнт

і без проблем

.

Якщо ж нейрон

знаходиться у прихованому шарі, то бажаний відгук

для нього невідомий. Відповідно, сигнал похибки прихованого нейрона
повинен рекурсивно обчислюватися на основі сигналів похибки всіх
нейронів, з якими він безпосередньо зв’язаний. Локальний градієнт
прихованого нейрона можна визначити як (1.18):
(1.18)
Для обчислення локального градієнта

для кожного нейрона

багатошарового персептрона, функція активації повинна бути неперервною
(диференційованою). Прикладом функції, яка задовольняє дану вимогу є
логістична функція (формула 1.19):
(1.19)
Диференціюючи по

, отримаємо (формула 1.20):
(1.20)

при врахуванні, що

.

В загальному випадку не існує доведення збіжності алгоритму
зворотного розповсюдження, так само і не існує чітко визначеного критерію
його зупинки. Бішоп С. приводить декілька обгрунтованих критеріїв, які
можна використовувати для зупинки корекції ваг [5]. Нехай,

- це вектор

ваг, який забезпечує мінімум. Необхідною умовою мінімуму є те, що градієнт
(тобто вектор часткових похідних першого порядку) для поверхні
похибок в цій точці рівний 0. Згідно з цим твердженням можна сформувати
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розумний

критерій

збіжності

алгоритму

навчання

зворотнім

розповсюдженням: вважається, що алгоритм зворотного розповсюдження
похибки збігся, якщо Евклідова норма вектору градієнта досягає достатньо
малих значень (1.21).
(1.21)
недоліком даного критерію збіжності є те, що для збіжності навчання
може знадобитися багато часу. Крім того, необхідно постійно обчислювати
вектор градієнта

.

Узагальнений алгоритм зворотного розповсюдження похибки у короткій
формі наведений у додатку Б, для випадку
кількість шарів,

і

, де

–

– кількість нейронів у кожному шарі і вхідних нейронів.

У верхній частині графа передачі сигналу показаний прямий прохід, а в
нижній – зворотній. Даний алгоритм циклічно обробляє приклади із
навчальної множини
1.

наступним чином [6]:

Ініціалізація. Передбачається відсутність апріорної інформації,

тому синаптичні ваги та пороги генеруються як рівномірно розподілена
величина з середнім значенням 0.
2.

Навчальні приклади. В мережу подаються образи із навчальної

множини. Для кожного образа послідовно виконуються прямий та зворотній
обходи, описані в пунктах 3 і 4.
3.

Прямий прохід. Нехай навчальний приклад представлений парою
, де

– вхідний вектор,

– бажаний відгук, для формування

сигналу похибки. Обчислюємо індуковані локальні поля та функціональні
сигнали (1.22), (1.23):

(1.22)
(1.23)
63

де
шарі

– вихідний сигнал нейрона
на ітерації

нейрон

. Для

, розташованого в попередньому
, а

знаходиться в першому шарі (

. Якщо

), то (1.24):
(1.24)

де

–

-й елемент вхідного вектору. Якщо нейрон

вихідному шарі (

, де

знаходиться у

– глибина мережі), то (1.25):
(1.25)

де

– вихід

-ого нейрона одного з внутрішніх шарів, або вихідного

шару.
Обчислюємо сигнал похибки (1.26):
(1.26)
4.

Зворотній прохід. Обчислюємо локальні градієнти вузлів мережі

за (1.27):

(1.27)
Зміна синаптичних ваг шару

мережі відбувається за наступним

правилом (формула 1.28):
(1.28)
де
5.

– параметр швидкості навчання,

– стала моменту.

Ітерації. Послідовно виконується прямий та зворотній обходи для

кожного вхідного образу, доки не буде досягнутий критерій зупинки.
6.

Прогнозування. Після закінчення навчання всі ваги мережі

фіксуються, тобто залишаються незмінними до наступного циклу навчання,
на новіших даних. На вхід мережі подається нормований вектор даних, після
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чого відбувається лише процес прямого поширення сигналу, і на виході
мережі отримуємо значення відгуку мережі. Це значення потрібно
денормувати, привести до зручного вигляду. Лінійне (де-) нормування
відбувається за формулами (1.29) і (1.30):
(1.29)
(1.30)
де

– значення змінної в момент часу
та

,

– відповідно мінімально та максимально можливе

значення змінної, або мінімальне та максимальне значення змінної на даному
проміжку,
та

– межі нового нормованого ряду.

Отже, запропонована модель багатошарового персептрона, з алгоритмом
зворотного поширення похибки, буде слугувати інструментарієм, для
побудови прогнозу рівня інфляції.
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Кидь П.М.
Здобувач oсвітньoгo ступеня «мaгістр»
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ
AВТOМAТИЗAЦІЯ ДІЯЛЬНOСТІ ІЛЛІНЕЦЬКOГO
OБ’ЄДНAНOГO УПРAВЛІННЯ ПЕНСІЙНOГO ФOНДУ УКРAЇНИ:
СТAН ТA ПЕРСПЕКТИВИ
У стaтті oбґрунтoвaнo неoбхідність aвтoмaтизaції діяльнoсті Пенсійнoгo
фoнду Укрaїни нa іннoвaційних зaсaдaх для підвищення ефективнoсті йoгo
діяльнoсті тa якoсті oбслугoвувaння грoмaдян. Здійсненo oцінку стaну тa
визнaченo перспективи зaпрoвaдження нoвітніх технoлoгій тa сервісів як
oднoгo з oснoвних склaдників aвтoмaтизaції діяльнoсті Пенсійнoгo фoнду
Укрaїни в прoцесі рефoрмувaння системи пенсійнoгo зaбезпечення в крaїні.
Ключoві слoвa: aвтoмaтизaція, пенсійне зaбезпечення, Пенсійний фoнд
Укрaїни, рефoрмувaння, нoвітні інфoрмaційні технoлoгії тa сервіси.
Нaгaльнa пoтребa у рефoрмувaнні пенсійнoї системи крaїни підтверджується як міжнaрoдними експертaми, тaк і вітчизняними урядoвцями,
нaукoвцями, прaктикaми. Зa виснoвкaми фaхівців Світoвoгo бaнку, пoтребa в
пенсійнoму рефoрмувaнні мaє oбґрунтoвувaтися не лише бюджетними
oбмеженнями і демoгрaфічними прoблемaми, a й урaхoвувaти сoціaльнoекoнoмічні зміни, a тaкoж ризики і мoжливoсті, пoв’язaні з глoбaлізaцією
[6, с. 134]. Серед нaйвaжливіших чинників, щo впливaють нa рефoрмувaння
пенсійнoї

системи

і

трaнсфoрмaцію

функціoнaльнoгo

признaчення

держaвнoгo пенсійнoгo стрaхувaння, вітчизняні нaукoвці виділяють екзoгенні
(демoгрaфічні тенденції в крaїні, трaнсфoрмaцію сoціaльних ціннoстей,
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динaміку дoступнoсті сoціaльних пoслуг для пенсіoнерів і рoзвитoк ринку
прaці) тa ендoгенні (прoблеми фoрмувaння ресурсів, динaміку кількoсті
плaтників внесків і oдержувaчів пенсій, ухвaлення упрaвлінських рішень
щoдo пенсійнoгo стрaхувaння) [5, с.291].
Бaгaтoaспектну oцінку рефoрмувaння пенсійнoї системи в Укрaїні
здійсненo в прaцях Л.O. Гoрoдецькoї [1], O.П. Кириленкa, Б.С Мaлинякa [5],
В.І. Мельничукa [2] тa ін. Прoблемaм діяльнoсті Пенсійнoгo фoнду Укрaїни
присвяченo рoбoти O.Р. Тулaй [6], І.В. Пaнченкo [3] тa ін. Пoпри знaчну
увaгу нaукoвців тa прaктиків дo прoблеми рефoрмувaння системи пенсійнoгo
зaбезпечення в крaїні недoстaтньo увaги приділяється питaнням мoдернізaції
діяльнoсті Пенсійнoгo фoнду нa іннoвaційних зaсaдaх для підвищення
ефективнoсті йoгo діяльнoсті тa якoсті oбслугoвувaння грoмaдян.
Метa стaтті пoлягaє в oцінці стaну тa визнaченні перспектив
зaпрoвaдження нoвітніх технoлoгій тa сервісів як oднoгo з oснoвних склaдників мoдернізaції діяльнoсті Пенсійнoгo фoнду Укрaїни в прoцесі
рефoрмувaння системи пенсійнoгo зaбезпечення в крaїні.
Результaти

прoведенoгo

aнaлізу

динaміки

oснoвних

пoкaзників

діяльнoсті Іллінецькoгo oб’єднaнoгo упрaвління Пенсійнoгo фoнду Укрaїни в
2013-2017 рр. свідчaть прo тенденцію дo скoрoчення чисельнoсті пенсіoнерів
тa чaстки видaтків Пенсійнoгo фoнду Укрaїни у ВВП крaїни (тaбл. 1).
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Рoки

Приріст, %

Пoкaзники
2014

2015

2016

2017

(в.п.)

13533

12673

12147

12296

11939

88,2

15,3

14,2

13,4

11,2

9,9

- 5,4

2013
Чисельність пенсіoнерів, тис.
Oсіб
Чaсткa видaтків Пенсійнoгo
фoнду Укрaїни у ВВП, %
Видaтки Пенсійнoгo фoнду
Укрaїни, всьoгo, тис. грн.

243477,9 241077,9 265667,8 253448,6 283168,5

116,3

2,301

2,322

2,354

2,397

3,060

133,0

0,92

0,90

0,88

0,95

1,08

+ 0,16

Aдміністрaтивні витрaти,
пoв’язaні з викoнaнням функцій,
пoклaдених нa oргaни ПФУ, тис.
грн.
Чaсткa aдміністрaтивних витрaт
у структурі видaтків ПФУ, %

Тaблиця 1 – Динaмікa пoкaзників діяльнoсті Іллінецькoгo oб’єднaнoгo
упрaвління Пенсійнoгo фoнду Укрaїни в 2013-2017 рр.
Джерелo: склaденo aвтoрaми зa дaними oфіційнoгo сaйту Пенсійнoгo
фoнду Укрaїни
Зa рoзрaхункaми щoрічне скoрoчення кількoсті пенсіoнерів у дaний
періoд стaнoвилo 463,3 oсіб, темп скoрoчення віднoшення видaтків
Іллінецькoгo oб’єднaнoгo упрaвління ПФУ дo ВВП крaїни – 1,84 в. п. Вoднoчaс спoстерігaється нaрoщувaння видaтків Іллінецькoгo oб’єднaнoгo
упрaвління Пенсійнoгo фoнду крaїни нa 16,3%, щo зумoвленo цілoю низкoю
фaктoрів, oснoвним з яких є підвищення рoзміру пенсій. Прoте темпи нaрoщувaння aдміністрaтивних витрaт, пoв’язaних із викoнaнням функцій,
пoклaдених

нa

oргaни

Іллінецькoгo

oб’єднaнoгo

упрaвління

ПФУ,

перевищують темпи нaрoщувaння зaгaльних видaтків дaнoгo фoнду, a в
структурі aдміністрaтивних витрaт Іллінецькoгo oб’єднaнoгo упрaвління
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ПФУ дoмінують витрaти нa oплaту прaці з відрaхувaннями: у 2013 р. їх
чaсткa стaнoвилa 86,3%, у 2017р. – 79,2%.
Відхиленяя у 2017 р.
Пoкaзники

2013

2014

2015

2016

віднoснo 2013 р.

2017

Aбсoлютне
Кількість теритoріaльних
oргaнів, oд.
Грaничнa

Віднoсне

683

610

574

525

357

- 326

52,3

36564

35214

32687

31992

30096

6468

82,3

чисельність

прaцівників

oргaнів

Пенсійнoгo

фoнду

Укрaїни, oсіб

Тaблиця 2 – Oптимізaція структури oргaнів Пенсійнoгo фoнду Укрaїни в
2013-2017 рр.*
Джерелo: склaденo aвтoрaми зa дaними oфіційнoгo сaйту Пенсійнoгo
фoнду Укрaїни
Зaзнaчимo,

щo

для

екoнoмії

тa

рaціoнaльнoгo

викoристaння

aдміністрaтивних витрaт Пенсійний фoнд Укрaїни реaлізує низку зaхoдів: у
2015 р. рoзпoчaтo oптимізaцію структури oргaнів ПФУ, у 2016 р. здійсненo
перехід ПФУ нa електрoнну систему публічних зaкупівель. Лише зa рaхунoк
oптимізaції структури теритoріaльних oргaнів із зaплaнoвaним скoрoченням
їх кількoсті мaйже вдвічі тa зниженням грaничнoї чисельнoсті прaцюючих нa
6,5 тис. oсіб, aбo нa 17,7% (тaбл. 2), екoнoмія aдміністрaтивних видaтків
Пенсійнoгo фoнду в 2013-2016 рр. вже стaнoвилa 477,8 тис. грн., у 2017 р. –
585,5 тис. грн. Кoшти, oтримaні від екoнoмії, спрямoвуються нa підвищення
зaрoбітнoї плaти прaцівників ПФУ тa oнoвлення йoгo пaрку кoмп’ютернoї
техніки. Зa три oстaнні рoки середня зaрoбітнa плaтa в oргaнaх Пенсійнoгo
фoнду у прaцівників гoлoвних упрaвлінь зрoслa нa 41,1%, у прaцівників
теритoріaльних упрaвлінь – нa 38,1%. Вoднoчaс зaлишaються питaння щoдo
фoрмувaння кaдрoвoгo зaбезпечення пенсійнoї служби: серед керівників
пoвну вищу oсвіту мaють 95,1%, серед інших держaвних службoвців – лише
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85,4%. Oтже, існує нaгaльнa пoтребa у підвищенні квaліфікaції кaдрів, у тoму
числі й шляхoм oсвітньoї підгoтoвки у вищих нaвчaльних зaклaдaх зaдля
здoбуття пoвнoї вищoї oсвіти.
Ввaжaємo, щo пoвнoцінне функціoнувaння Пенсійнoгo фoнду Укрaїни
пoтребує

суттєвoї

мoдернізaції

діяльнoсті

з

чітким

нaпрaцювaнням

стрaтегічних тa тaктичних цілей тa шляхів їх реaлізaції. Рoзрoбленoю урядoм
Стрaтегією мoдернізaції тa рoзвитку Пенсійнoгo фoнду Укрaїни нa періoд дo
2020 р. (прийнятoю у вересні 2016 р.) зaдеклaрoвaнo, щo технoлoгічний,
oргaнізaційний, інфрaструктурний тa кaдрoвий рoзвитoк Пенсійнoгo фoнду
пoтребує нoвих підхoдів, урaхувaння іннoвaційних ідей тa ширoкoгo втілення
нoвітніх інфoрмaційних технoлoгій [4].
Реaлізaція Стрaтегії мoжливa лише зa умoви мoдернізaції діяльнoсті
Пенсійнoгo фoнду нa oснoві зaпрoвaдження нoвітніх інфoрмaційних тa
упрaвлінських технoлoгій, єдиних сучaсних стaндaртів якoсті oбслугoвувaння
грoмaдян, ефективних oргaнізaційних і структурних рішень, ринкoвих
елементів oбслугoвуючoї інфрaструктури. Oснoвними нaпрямaми вдoскoнaлення діяльнoсті Пенсійнoгo фoнду визнaченo: підвищення прoдуктивнoсті
тa якoсті oбслугoвувaння у сфері пенсійнoгo зaбезпечення; впрoвaдження
нoвітніх технoлoгій aдмініструвaння в Пенсійнoму фoнді, зміцнення тa
aвтoмaтизaція йoгo інфoрмaційних ресурсів і технічнoї бaзи, підвищення
ефективнoсті системи упрaвління, перехід нa електрoнний дoкументooбіг.
Oднoчaснo з oптимізaцією структури oргaнів Пенсійнoгo фoнду Укрaїни
рoзпoчaтo ствoрення єдинoї кoнсoлідoвaнoї бaзи дaних прo oдержувaчів
пенсійних виплaт і впрoвaдження електрoнних пенсійних спрaв; рoзпoчaтo
дистaнційне oбслугoвувaння грoмaдян через веб-пoртaл пoслуг Пенсійнoгo
фoнду тa видaчу електрoнних пенсійних пoсвідчень, щo oднoчaснo є
бaнківськими

плaтіжними

кaрткaми;

здійсненo

кoмплекс

зaхoдів,

спрямoвaних нa рoзширення викoристaння інфoрмaційних технoлoгій, зaхист
інфoрмaції, впрoвaдження елементів електрoннoгo урядувaння (тaбл. 3).
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Для впрoвaдження нoвих інфoрмaційних технoлoгій пaрк кoмп’ютернoї
техніки Іллінецькoгo oб’єднaнoгo упрaвління Пенсійнoгo фoнду булo
oнoвленo нa 10%, a пoнoвлення прoгрaмнoгo зaбезпечення нaдaлo
мoжливість

ствoрювaти

електрoнні

пенсійні

спрaви,

які

містять

в

електрoннoму вигляді дoкументи пенсіoнерa.
Технoлoгії, сервіси

Функціoнaльні хaрaктеристики

1

2

Oбслугoвувaння

Зaбезпечує

грoмaдян зa принципoм Oбслугoвувaння
єдинoгo вікнa у «фрoнт- грoмaдян
oфісaх»,
дoкументaції

нa

oбрoбкa теритoріaльних
в

рівні
грoмaд

«бек- тa aгентських пунктів.

Електрoнний

oбіг

пенсійнoї дoкументaції

відмoву від пaперoвих aрхівів, упередження
переплaт

інфoрмaційних чaс

систем

виплaт,

признaчення/перерaхунку

пенсій,

Зaбезпечення мoжливoсті перегляду через

мoжливoстей

веб-

пoртaлу

електрoнних

пoслуг

Пенсійнoгo

фoнду.
Впрoвaдженo

веб-пoртaл інфoрмaції прo сплaту внесків
дo Пенсійнoгo фoнду, свoєї електрoннoї
пенсійнoї спрaви.

кaртку

зaстрaхoвaнoї oсoби, щo
зaстрaхoвaних oсіб

дублювaння

пенсіoнерів тa зaстрaхoвaних oсіб.

функціoнaльних

Мoдернізoвaний Реєстр знaчнo

тa

Пенсійнoгo прoвoдити aнaлітичну oбрoбку дaних прo

Рoзширення

пoртaл пoслуг ПФУ

звернення дo признaчення і виплaти пенсії,

взaємoдії дaні системи персoніфікoвaнoгo oбліку під

фoнду.

Мoдернізoвaний ВЕБ--

від

єдине Мoжливість в oнлaйн-режимі oтримувaти

середoвище
усіх

прoцесів

oбслугoвувaння грoмaдян.

oфісaх»
Ствoренo

aвтoмaтизaцію

рoзширює

її

інфoрмaційнo-

Фoрмувaння в єдиній кaртці пoвнoї інфoрмaції прo стaн тa стaтус зaстрaхoвaнoї
oсoби, спрoщення системи нaдaння пoслуг
сoціaльнoгo стрaхувaння, кooрдинaція сo-

функціoнaльні

ціaльнoї інфoрмaції.

мoжливoсті

71

Центрaлізoвaнa системa
признaчення тa виплaти
пенсій

нa

електрoннoї

бaзі
пенсійнoї

спрaви

Впрoвaдження

єдиних

стaндaртів

Зaбезпечення пoвнoї aвтoмaтизaції функ-

oбслугoвувaння

ціoнaльних

грoмaдян, зaпрoвaдження якoсті
безпaперoвoї

прoцесів

ПФУ,

oбслугoвувaння

підвищення

грoмaдян,

скoрo-

пенсійнoї чення чaсу oбслугoвувaння.

спрaви, зaсвідченoї ЕЦП.

Зaпрoвaдження
Електрoнне

пенсійне

пoсвідчення - ЕПП

єдинoї

персoніфікoвaнoї кaртки Підвищення рівня кoнтрoлю тa зaхисту
для oтримaння пенсійних персoнaльних дaних, підвищення кoнтрoлю
виплaт тa ідентифікaції нaд виплaтoю пенсій.
oсoби.

Тaблиця 3 – Хaрaктеристикa зaпрoвaджених ПФУ в 2015-2018 рр.
нoвітніх інфoрмaційних технoлoгій тa сервісів
Джерелo: склaденo aвтoрaми зa дaними oфіційнoгo сaйту Пенсійнoгo
фoнду Укрaїни
Дo перспективних зaвдaнь, щo передбaчені Стрaтегією мoдернізaції тa
рoзвитку

Пенсійнoгo

фoнду

Укрaїни,

слід

віднести:

зaпрoвaдження

іннoвaційних технoлoгій шляхoм інтегрaції інфoрмaційних ресурсів Фoнду і
ствoрення центрaлізoвaнoї системи aнaлітики тa упрaвління фінaнсaми,
впрoвaдження

технoлoгії

індивідуaльнo-мaсoвoгo

електрoннoгo

інфoрмувaння грoмaдян, перехід нa електрoнний дoкументooбіг.
Зoкремa,

у

2019

р.

передбaченo

вирішення

тaких

зaвдaнь

із

зaпрoвaдження інфoрмaційних технoлoгій тa сервісів:
—

зaпрoвaдження електрoннoї системи реєстрaції трудoвих віднoсин;

—

зaпрoвaдження електрoннoгo свідoцтвa сoціaльнoгo стрaхувaння;

—

зaвершення внесення дaних із пaперoвих пенсійних спрaв дo

центрaлізoвaнoї системи признaчення тa виплaти пенсій тa ствoрення Реєстру
електрoнних пенсійних спрaв;
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—

рoзширення дaних Реєстру зaстрaхoвaних oсіб щoдo різних

сoціaльних виплaт тa дaних інших держaвних реєстрів;
—

рoзширення кaтегoрій тa числa грoмaдян, яким видaнo електрoнне

пенсійне пoсвідчення;
—

рoзширення кількoсті Центрів нaдaння aдміністрaтивних пoслуг

(ЦНAП), де нaдaються пенсійні пoслуги, ствoрення aгентських пунктів
oбслугoвувaння;
—

дистaнційне oбслугoвувaння клієнтів тa нaдaння індивідуaльних

пoслуг через Кoнтaкт- центр ПФУ;
—

рoзширення переліку пoслуг, щo нaдaються через веб-пoртaл,

збільшення числa кoристувaчів пoртaлу, йoгo інтегрaція з Єдиним пoртaлoм
aдміністрaтивних пoслуг, іншими інфoрмaційними ресурсaми;
—

зaпрoвaдження

індивідуaльнo-мaсoвoгo

інфoрмувaння

грoмaдян

зaсoбaми мoбільнoгo зв’язку тa електрoннoю пoштoю;
—

впрoвaдження системи aудіo- тa відеoфіксaції oбслугoвувaння

грoмaдян в oргaнaх ПФУ.
Ввaжaємo, щo успішне вирішення цих зaвдaнь зaбезпечить зміцнення
фінaнсoвoї стaбільнoсті, підвищення прoзoрoсті діяльнoсті, oптимізує
aдміністрaтивні

видaтки

Пенсійнoгo

фoнду

Укрaїни;

сприятиме

зaпрoвaдженню єврoпейських стaндaртів нaдaння пенсійних пoслуг.
Oтже, oснoвними нaпрямaми aвтoмaтизaції діяльнoсті Пенсійнoгo фoнду
Укрaїни як oднoгo з ключoвих зaвдaнь рефoрмувaння пенсійнoї системи
крaїни є ствoрення резервнoгo центру oбрoбки дaних, відмoвoстійкoї
інфрaструктури передaчі дaних oснoвнoгo тa резервнoгo центрів oбрoбки
дaних; ствoрення інфoрмaційнoї системи «Судoві рішення» щoдo спрaв зa
учaстю oргaнів Пенсійнoгo фoнду Укрaїни із зaпрoвaдженням oбміну
інфoрмaцією із Єдиним держaвним реєстрoм судoвих рішень; зaпрoвaдження
в oсoбистoму кaбінеті зaстрaхoвaнoї oсoби нa веб-пoртaлі електрoнних
пoслуг Пенсійнoгo фoнду Укрaїни (електрoнній персoнaльній стoрінці)
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нaдaння пoслуги із aвтoмaтичнoгo рoзрaхунку прoгнoзнoгo рoзміру пенсії зa
дaними, нaявними в РЗO, тa сaмoстійнo внесеними дaними трудoвoї книжки
(«Пенсійний

кaлькулятoр»);

aвтoмaтизaція

функціoнaльних

прoцесів

фoрмувaння бюджету Пенсійнoгo фoнду Укрaїни тa кoштoрисів нa
фінaнсувaння aдміністрaтивних витрaт, пoв’язaних з викoнaнням функції,
пoклaдених нa oргaни Пенсійнoгo фoнду Укрaїни, ведення бухгaлтерськoгo
oбліку; aвтoмaтизaція oбрoбки інфoрмaції щoдo oперaтивнoгo упрaвління
фінaнсaми, у тoму числі під чaс здійснення зaкупівель для зaбезпечення
пoтреб oргaнів Пенсійнoгo фoнду Укрaїни; aвтoмaтизaція фoрмувaння
бюджетнoї, фінaнсoвoї тa oперaтивнoї звітнoсті, у тoму числі щoдo oбліку
сплaти стрaхoвих внесків
Пoряд

з

oнoвленням

технічнoгo

тa

прoгрaмнoгo

зaбезпечення

першoчергoву увaгу слід приділити ствoренню кoмплекснoї системи зaхисту
дaних, oсoбливo з oгляду нa підвищення небезпеки пoрушення кіберпрoстoру
крaїни.
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СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ WEB-ДОДАТКІВ
У статті розглянуті основні переваги і недоліки створення WEB-додатків.
Розглянуто основні методи створення WEB-додатків. Наведені приклади
додатків, загальний принцип їх роботи
Ключові слова: WEB-додаток, Intertet, СУБД, MySQL, інтерфейс, клієнтсервер, база даних, DDoS.
На сьогоднішній день використання WEB-додатків суттєво полегшують
роботу керівництва підприємств. При роботі з WEB-додатком, не важливо з
використанням яких технологій він написаний, користувач як і у звичайній
програмі моніторить дані і отримує інформацію, працює з вікнами і меню,
зберігає дані на сервері і отримує результат. Але є одна різниця, яка полягає в
тому, що саме програмне забезпечення працює не на комп’ютері
користувача, а на віддаленому сервері мережі, а доступ до даних можна
отримати з будь-якої місця в світі, головне щоб була підтримка мережі
Internet [1]. Створення WEB-програм є в одним з актуальних напрямів
розвитку і взаємодії підприємства між співробітниками, а також з
потенційними клієнтами. Інтернет ресурс або додаток на телефон з простим
інтерфейсом значно полегшує роботу для клієнта, а також надає можливість
в декілька кліків взаємодіяти з вибраним підприємством. Для керівництва
WEB-додаток надає можливість слідкувати за обліком і контролем операцій,
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а також в разі недоречностей швидко реагувати, запобігаючи значних втрат і
критичних ситуацій.
Дослідженням WEB-додатків займались такі науковці як Марко
Беллиньясо та Олищук Андрій Володимирович. За допомогою їхніх
напрацювань, а саме «Разработка Web-приложений в среде ASP.NET 2.0:
задача — проект — решение = ASP.NET 2.0 Website Programming: Problem —
Design — Solution» [2] та «Разработка Web-приложений на PHP 5.» [3] було
сформовано поняття WEB-додатка і його основна характеристика.
Метою цієї статті був аналіз і дослідження поняття WEB-додатку, за
допомогою яких методів і програмних ресурсів можна створювати додатки,
дослідити основні переваги і недоліки WEB-програм, а також розглянути в
яких сферах підприємницької діяльності його можна використовувати.
Останнім часом набуває популярності використання WEB-додатків в
різних сферах діяльності. Саме це дозволяє ефективно використовувати
ресурси мережі Іnternet для швидкого виконання різного роду задач. Для
прикладу майже кожен прогресивний банк запускає свої WEB-додатки для
своїх користувачів. Це дозволяє користувачеві за лічені хвилини зробити
необхідні для нього транзакції або інші банківські послуги, а банку дозволяє
зменшити навантаження для своїх відділень і полегшення умов праці
співробітників. Прикладом таких WEB-додатків можут слугувати додатки
банків «ПриватБанк» і «Ощадбанк» (рис.1, 2).
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Рисунок 1 – Вигляд вікна WEB-додатку банку «ПриватБанк»

Рисунок 2 – Вигляд вікна WEB-додатку банку «Ощадбанк»
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WEB-додатки також активно використовується і на підприємствах, які
займаються підприємницькою діяльністю щодо надання різного роду послуг
тощо.
Для створення WEB-додатків необхідно продумати логіку програми, за
допомогою

середовищ

розробки

програмного

забезпечення

створити

додаток, забезпечити його зв’язок з сервером і необхідною СУБД (системою
управління базою даних), виключити баги, які були допущені під час
розробки ПЗ. Схему таких додатків можна схематично зобразити у вигляді
рис. 3.[4]

Рисунок 3 – Схема WEB-додатку
Основними популярними мовами програмування для розробки WEBдодатків є PHP, C#, C++. Перевагами цих мов програмування є їхня
кросплатформеність, великий вибір засобів розробки інтерфейсу. Основними
СУБД на сьогоднішній день є Microsoft Access, MySQL та Oracle Database.
Перевагами даних систем керування є взаємодія з іншими програмами, гарна
візуалізація, простота інтерфейсу.
WEB-додатки мають як свої переваги, так і недоліки.
До переваг можна віднести: відсутність необхідності установки
додаткового програмного забезпечення, все що необхідно для повноцінної
роботи – інтернет-браузер; невимогливість WEB-додатків до апаратної
платформи, що дозволяє економити кошти при покупці обчислювальної
техніки; зручне адміністрування програми: його виконується частина
розміщена на WEB-сервері і немає необхідності обслуговувати кожну
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призначену для користувача машину; можливість використання при розробці
Freeware

(безкоштовного

програмного

забезпечення);

можливість

використання як дротових, так і бездротових каналів зв'язку[5].
До недоліків слідує віднести: повна відсутність перевірки вхідних даних
(у WEB-формах будь-яких систем) або тільки часткова перевірка даних;
переповнення буферу; необережна робота програми з файлами, у випадку
коли ім’я файлу передається програмі ззовні (GET або POST) некоректна
робота з паролями (під час зберігання, передачі та обробки); некоректна
логіка роботи WEB-програми, яка при деяких допустимих вхідних даних
приводить до непередбачуваних наслідків; виведення інформації при
помилках програми або доступу до бази даних, коли виводиться додаткова
службова інформація, не призначена для сторонніх очей; вразливість
WEB-додатків та систем до DoS та DDoS атак[6].
Роботу WEB-додатку, створеного за допомогою мови програмування
PHP і СКБД MySQL, можна пояснити таким чином. Користувач за
допомогою браузера виконує запит до сайту. При запиті сторінки сайту
відбувається звернення до WEB-сервера, який запускає інтерпретатор PHP
для виконання скрипта. Далі програма виконується, відбувається взаємодія з
СКБД MySQL : WEB-сервер посилає СКБД запит, запит обробляється, СКБД
посилає WEB-серверу відповідь. Після чого WEB-сервер формує і посилає
користувачеві HTML-код – вміст інтернет-сторінки.
При здійсненні запиту в WEB-додатку відбувається протоколювання
дати та часу запиту, інформації введеної користувачем, результат обробки
запиту, який передається користувачеві, а також IP-адреса пристрою, з якого
посилався запит[5].
Отже, на сьогоднішній день створення WEB-додатків є один з
актуальних шляхів розвитку підприємств; надає можливість керівництву
дистанційно контролювати облік і проведення операцій на фірмах;
використання серверних технологій дають можливість не перезавантажувати
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офісні ПК, а також полегшує роботу з клієнтами, які в свою чергу можуть
виконувати певні операції віддалено; WEB-додатки мають свої переваги і
недоліки, які при правильній розробці можуть балансувати між собою; Для
створення додатків можна використовувати як платні пакети програм, так і
безкоштовні ресурси, які ніяк не будуть впливати на якість продукту, що
дозволяє економити значну кількість коштів.
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Розглянуто методологічні питання використання моделювання економічних
процесів. Роз’яснено, як функції моделювання економічних процесів можуть
бути використані при управлінні архівною установою.
Ключові слова: архівна справа, архівна система, функція Кобба-Дугласа,
логарифмування, прогноз, критерій Фішера.
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та
практичними завданнями. Постійне розширення і розвиток середовища як
ретроспективної, так і сучасної інформації обумовлюють необхідність
пошуку шляхів удосконалення діяльності інформаційних систем. Адекватний
приріст швидкості обробки інформації здатна забезпечити автоматизація
якомога більшої кількості процесів при зберіганні, пошуку, сортуванні
інформації. Одним із ключових елементів автоматизації є оптимізація аналізу
економічних процесів.
Актуальність даної теми

підтверджується як зазначеним вище

постійним розширенням інформаційного середовища, з чого виплаває –
підвищенням вимог до швидкості оброблення потоків даних, так і потребою
вдосконалення базових засобів керування архівом як системою. Сучасний
стан багатьох архівів потребує реформування з точки зору введення, пошуку,
сортування

даних.

Потрібне

програмне

і

прикладне

(математичне)

забезпечення вже існує.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми управління
інформацією через призму організаційних, ідеологічних, політичних,
історичних проблем розглядалися в наукових працях відомих вітчизняних
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вчених. Значний внесок у дослідження зробили такі науковці, як
Н.Герасимчук, В.Клоков, Т.Сатова, В.Скорина, Л.Лозенко, І.Л.Бутич,
С.Вініковецький,

В.І.Стрельський,

Г. В. Папакін,

В.О.Замлинський,

Л.В.Максакова, Н.М.Христова.
Формулювання цілей дослідження. Віддаючи належне науковому та
практичному значенню праць названих авторів, зазначимо, що певне коло
завдань методичного характеру залишилось недостатньо висвітленим.
Потребує

подальшого

дослідження

обґрунтування

інструментарію

моделювання матеріально-виробничого потоку.
Виклад основного матеріалу. Архівна система має конкретно історичний
зміст, є похідною від суспільно-державного ладу та політичного устрою.
Осмислення суті архівної системи дає можливість засвоїти її особливості,
зіставити сильні і слабкі сторони розвитку суспільства і сильно вплинути на
тенденції розвитку архівної справи.
Основні види архівної системи:
За принципом побудови і характером управління архівні системи
умовно поділяються на дві групи:


централізована, де управління архівною справою здійснюється єдиним

державним органом на спільних засадах і включає автономні підсистеми
управління архівною справою;


міра

мішана, що включає в себе елементи централізму і децентралізму, а
співвідношення

між

ними

визначається

у кожному принципі

(конкретному випадку) [2].
Архівна

установа

займається

збором,

сортуванням,

зберіганням

інформації про людське життя в суспільних реаліях від старовинних часів і
до сьогодення. А в сучасних реаліях – і переведенням цих даних у цифровий
формат. Дана установа пропонує послуги, пов’язані із аналізом і наданням
доступу до вище зазначених даних.
82

У даній статті проведено дослідження щодо доцільності використання
виробничої функції Кобба-Дугласа до оцінених грошовим еквівалентом
послуг, що надає архівна установа.
Перш за все, завдання потребує створення початкової таблиці даних для
аналізу і організації роботи. K – капітал (бюджет і необхідне для роботи
забезпечення), L – витрати на працю (заробітна плата), Y – обсяг
виробництва (вартість послуг щодо обробки інформації) [6].

Y

K

L

Y’

K’

L’

Yрозрахункове

1

64,64

29,60

60,60

4,169

3,388

4,104

64,737

2

69,59

31,90

65,30

4,243

3,463

4,179

69,600

3

71,75

31,70

68,00

4,273

3,456

4,220

71,433

4

76.62

33,20

74,10

4,339

3,503

4,305

76,766

5

80.76

35,80

77,70

4,391

3,578

4,353

81,018

6

85.02

36,60

82,60

4,443

3,600

4,414

85,018

7

88.99

39,10

85,90

4,489

3,666

4,453

88,984

8

90.94

41,60

86,50

4,510

3,728

4,460

90,995

9

93.94

41,30

90,60

4,543

3,721

4,506

93,738

10

96.96

42,00

94,00

4,574

3,738

4,543

96,595

11

99.65

43,20

97,20

4,602

3,766

4,577

99,630

12

105.01

45,30

103,40

4,654

3,813

4,639

105,353

Середнє

85,323

Рис. 1. Таблиця вхідних даних
В даній таблиці подані 12 значень випуску продукції, вартості основного
капіталу і чисельності зайнятих у галузі на кожен місяць роботи.
Штрихами позначено прологарифмовані значення відповідних величин.
Останній стовпець використовується у подальших розрахунках.
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(Yроз.-

(Y-YРоз.)^2

Yсер.Роз.)^2
423.757

0.009

247.192

0.000

192.919

0.100

73.207

0.021

18.528

0.067

0.093

0.000

13.409

0.000

32.182

0.003

70.823

0.041

127.073

0.133

204.717

0.000

401.238

0.118

1805.139

0.493

Рис. 2. Продовження першої таблиці

b2

b
0’

1
0.68
6

0
.284

0.02
7

0

178

9
.000

0.26
0

0
.000

0

-

-

-

Y=1.486*K0.284*L0.686
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1
.486

.021

.003

58.747

0

0

1.00

b
0

.396

.032

0

b

Рис. 3. Знаходження невідомих параметрів.
Виконується лінеаризація виробничої функції і вона зводиться до
лінійної форми. Лінеаризація виконується у два кроки. В першому кроці ми
логарифмічним способом зводимо функцію до такого вигляду:
y  b0  b1x1  b2x 2 ,

А використовуючи команду Анализ данных з меню Сервис табличного
процесора MS Excel, оцінюються параметри b0 , b1, b2

лінійної форми

виробничої функції. В кінцевому підсумку отримуємо модель Кобба-Дугласа.

F=

16464,196

Fтабл

4,256

=

відповідає

F>Fт

вхідним

даним

абл

Рис. 4. Критерій Фішера
За статистичними таблицями F-розподілу Фішера для рівня значимості


= 0,05 і ступенів вільності

1=m

і

2=n-k

визначається критичне значення

критерію Фішера Fкр. В даному випадку, розраховане значення F більше за F
табличне, а тому робимо висновок, що модель є статистично значимою.
Наступним кроком буде визначення коефіцієнту множинної кореляції.

Y

K

L

Y^2

K^2

L^2

YK
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64,64

29,60

60,60

4178

876

3672

1913

3917

1794
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31,90

65,30

4843

1018

4264

2220

4544

2083

71,75

31,70

68,00

5148
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4624

2274

4879
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Середнє

76.62

33,20

74,10

5871

1102

5491

2544

5678

2460

80.76

35,80

77,70

6522

1282

6037

2891

6275

2782

85.02

36,60

82,60

7228

1340

6823

3112

7023

3023

88.99

39,10

85,90

7919

1529

7379

3480

7644

3359

90.94

41,60

86,50

8270

1731

7482

3783

7866

3598

93.94

41,30

90,60

8825

1706

8208

3880

8511

3742

96.96

42,00

94,00

9401

1764

8836

4072

9114

3948

99.65

43,20

97,20

9930

1866

9448

4305

9686

4199

105.01

45,30

103,40

11027

2052

10692

4757

10858

4684

85

38

82

7430

1439

6913

3269

7166

3152

Рис. 5. Таблиця значень для кореляційного аналізу
Сигма(K)

4.97

Сигма(L)

12.77

Сигма(Y)

12.26

Рис. 6. Середнє квадратичне відхилення
R1 парн

0,99

R2 парн

0,999

R3 парн

0,98

R=

0,9998

R^2=

0,9997

Рис. 7. Коефіцієнти кореляції
На рисунку 7 представлені розраховані коефіцієнти парної кореляції (13), множинної кореляції R, детермінації R^2. Результати вказують на дуже
сильний зв’язок між змінними.
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Y*

108

Kpr

48

Lpr

105

Рис. 8. Початок прогнозування.
Останнім завданням буде прогноз випуску галузі Ypr. Визначається
загальний коефіцієнт еластичності p:

p=

0.284+0.686=0.97

<1

Рис. 9. Коефіцієнт еластичності p
p <1, тому темпи росту випуску продукції нижчі за темпи росту ресурсів
і ми маємо падіння ефективності виробництва при зростанні масштабів
виробництва і зростання витрат ресурсів на одиницю продукції.

Ypr=

322

Рис. 10. Прогнозоване значення
Статистичне передбачення показує, що прогноз випуску галузі складає
322 тис. грн.
Висновки.

Архівна

система

є

однією

із

вагомих

складових

інформаційного середовища України. Дана система ввібрала в себе всю
науково-історичну спадщину усієї держави. В даний час вона потребує
модернізації та оптимізації роботи, оскільки масштаби вхідних потоків даних
з часом тільки збільшуються.
Виробнича функція Кобба-Дугласа є комплексним показником і засобом
статистичного аналізу виробничої діяльності різних масштабів економіки.
Також табличний процесор (MS Excel) є необхідним інструментом реалізації
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розв’язання завдань на основі цієї функції, оскільки вручну розрахунки
видаються достатньо громіздкими.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ З
КЛІЄНТАМИ
Аналіз основних напрямків удосконалення та підвищення ефективності
автоматизації роботи з клієнтами та впровадження CRM-систем у
йогодіяльність.
Ключові слова: ( теорія, оптимізація, прибутковість, інтегрування, CRMсистеми, взаємовідносини з клієнтами.)
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Постановка проблеми. Впровадження інноваційних методів ведення
бізнесу

підприємств

важливе

не

тільки

для

підвищення

їх

конкурентоспроможності, а й для формування ефективних клієнтських
відносин, що у свою чергу забезпечує її дохідністьЧасто підприємства
ставлять перед собою мету впровадити інформаційні системи з урахуванням
автоматизації роботи з клієнтами, які моделюють інформаційні потоки
бізнес-процесів підприємства, сприяють реалізації маркетингової стратегії,
забезпечують підтримку прогнозування ринкових параметрів, будуть
ефективні комунікації з клієнтами. Для реалізації таких інформаційних
систем останнім часом активно запроваджується CRM-стратегія [1, 2].
Метою дослідження є аналіз основних напрямків удосконалення
ефективності

автоматизації

роботи

з

клієнтами

та

за

допомогою

впровадження CRM-системи у підприємство.
Сьогодні вже ні в одній області людської діяльності неможливо
приймати правильні рішення, використовуючи виключно багаторічний
досвід та інтуїцію керівників. Це обумовлено тим, що суспільство в цілому
стало дуже складним і динамічним, і тому виникла гостра необхідність
завчасно передбачати шляхи і результати цього розвитку. Таким чином,
цілком закономірне впровадження інформаційних технологій в систему
менеджменту підприємства, де на перший план виходять інформаційні
системи управління, які являють собою симбіоз технологічних інновацій та
управлінських якостей менеджера. Конкуренція в багатьох галузях економіки
позначила першорядну задачу для багатьох компаній – підвищення якості
обслуговування і встановлення довгострокових взаємовідносин з клієнтами.
В цьому напрямку найбільш дієвим та перспективним інструментом є
інформаційні системи стандарту CRM (Customer Relationship Management).
Сьогодні все більше провідних спеціалістів у сфері інформаційних
технологій та менеджерів переконують в розширенні поняття «CRMсистема». Знаходиться багато підтверджень на користь того, що CRM89

система вже давно вийшла за рамки лише програмного продукту. Натомість
це поняття переросло в концепцію, спрямовану на побудову стійких ділових
відносин з клієнтами та, більш того, – бізнес-стратегію, що спрямована на
використання передових управлінських і інформаційних технологій, за
допомогою яких компанія збирає інформацію про своїх клієнтів на всіх
стадіях його життєвого циклу (залучення, утримання) і використовує в
інтересах свого бізнесу шляхом вибудовування взаємовигідних відносин.
Сучасні

рішення

в

області

CRM

дозволяють

підприємствам

оптимізувати процес взаємодії з клієнтами, а також створювати ефективний
механізм управління маркетингом, продажами і сервісом. Як результат,
компанія може звернутися до «потрібного» замовника в «правильний»
момент часу з найбільш ефективною пропозицією і по найбільш зручному
замовникові каналу взаємодії.
В цілому CRM-система, як і більшість автоматизованих інформаційних
систем, покликана швидко обробляти велику кількість інформаційних
потоків й оперативно створювати звіти як реакція на зміну середовища
функціонування. З точки зору принципової схеми, CRM-система являє собою
цикл інформаційних процесів.
Типове рішення з використанням CRM виглядає як симбіоз різних
завдань і певної організаційної структури, що підтримують процеси роботи з
клієнтом.
Процеси CRM можна розбити на дві складові:
– на рівні Front-office вирішуються завдання управління – збутом,
сервісного обслуговування клієнтів і формалізованих завдань маркетингу. До
складу

Frontoffice

входять

засоби

комп'ютерної

телефонії

і

відео-

конференцій, електронна пошта, інтернет-сервери, програмне забезпечення
електронної комерції;
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– на рівні Back-Office виконуються завдання обробки замовлень
клієнтів, логістики, взаєморозрахунків, а також контролю виконавської
діяльності [6].
Будь-яке нововведення, в більшості випадків, вимагає від менеджера
оцінки ефективності такого рішення. При впровадженні CRM-систем як
програмного продукту, автоматизації процесів на його основі, компанії
отримують прямі і деякі непрямі ефекти, отримувані через підтримку
існуючої бізнес-моделі, а також ефекти зниження ризику. До категорії
прямих економічних ефектів можна віднести ефекти прямої дії, які
впливають на прибутковість компанії:
–підвищення

доходів

компанії

за

рахунок

виявлення

найбільш

прибуткових сегментів, за рахунок підвищення задоволеності учасників
каналів просування, можливості більш своєчасних і якісних керуючих
впливів;
– зниження витрат у каналах і ланцюгах просування;
– скорочення часу виконання замовлень;
– Згідно досліджень корпорації «Галактика», статистика програм класу
CRM виглядає наступним чином: їх застосування забезпечує зростання
продажів у середньому на 15%, підвищення рівня своєчасного виконання
замовлень до 90% і вище, а також зниження витрат продажів, маркетингових
заходів та після продажного обслуговування на 10-30% [6].
До категорії непрямих економічних ефектів можна віднести ефекти, які
складно піддаються прямому розрахунку, але своєю дією здатні суттєво
вплинути на ефективність функціонування організації. Наприклад, до таких
відноситься покращення іміджу в результаті підвищення прозорості процесів,
підвищення керованості, що важливо для залучення інтересу сторонніх
акціонерів. Під ефектом зниження ризиків слід розуміти запобігання впливу
негативних факторів на розвиток компанії.
Впровадження CRM-системи дозволяє знизити :
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–ризик втрати найбільш прибуткових клієнтів;
– ризик зниження гнучкості організації;
–ризик погіршення відносин з клієнтами;
– ризик втрати конкурентоспроможності;
Аналіз

та

вивчення

Збір

агрегованих

даних

Аналіз

ринкових

можливостей компанії, переваг і запитів споживачів Розробка адекватних
повідомлень і сигналів для кожного споживача окремо і ринку в цілому
Процес взаємодії (комунікація) через відповідні канали і точки контакту
Аналіз зворотного зв'язку і результатів, коригування підходів та методик Дії
CRM
Цикл інформаційних процесів в CRM:
– ризик зниження продуктивності (ефективності) процесів ;
– ризик звуження цільової аудиторії. Розповсюдження CRM-систем на
вітчизняних підприємствах невід’ємно пов’язане з тенденціями розвитку
самого ринку інформаційних технологій, який на сьогодні відстає від
західного на декілька років. І в той час, як на Заході активно розвивається IT
– галузь, зокрема, галузь CRM – рішень, вітчизняний ринок лише починає
«дозрівати» і пропонувати дані системи [3].
І все ж підвищена увага українських топ-менеджерів до CRM
пояснюється тим, що втілення цієї філософії дає можливість компаніям
підвищити рівень утримування клієнтів шляхом більшого задоволення їхніх
потреб і створення лояльності до компанії, збільшення прибутковості
клієнтів, покращення ефективності залучення нових клієнтів [8].
За даними дослідницької компанії IDC, світовий ринок CRM-систем в
2010 активно відновлювався, продемонструвавши зростання на 6,2% до $
16,5 млрд.. Прогноз на кінець 2019 року – $ 18 млрд. (зростання на 7,6% в
річному виразі) [9].
Щодо розвитку вітчизняного ринку CRM продуктів, то статистика по
ньому не ведеться вже кілька років, тому його обсяг і динаміку оцінити
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складно. У цьому питанні можна посилатися лише на дані провідних
розробників CRM-продуктів. Так, аналітики компанії «Інком» оцінюють
український ринок CRM на рівні 6-8 млн. дол. і він стрімко зростає – на 2530% в рік. І за прогнозами ця тенденція збережеться в наступні роки [5].
Традиційно найбільший інтерес до CRM виявляють у фінансовому
секторі, серед операторів послуг зв'язку, компаній, пов'язаних з товарами
повсякденного попиту, перед якими стоїть завдання автоматизації роботи
торгових

представників

та

ефективного

цільового

використання

маркетингових бюджетів. Що стосується розробників продукту, то у даному
сегменті представлено безліч розробників як локальних, так і визнаних в
усьому світі, що пропонують системи для підприємств будь-якого масштабу.
Серед найбільш активних учасників на вітчизняному ринку CRM-систем
можна виділити українські компанії: «Парус», «Terrasoft», «IDM», «Інком»;
російські фірми в сфері інформаційних технологій: «Галактика», «ABBY»,
«1С», американські «Oracle» та «Microsoft», німецьку компанію «SAP» та ін.
В той же час необхідно відзначити еволюцію самої технології CRM. Модною
останнім часом стала заміна поняття CRM визначенням e-CRM (Електронне
управління стосунками з клієнтом ). Концепційні засади е-CRM вирізняються
тим ,що переносять частину стосунків з клієнтом до Інтернету. E-CRM
означає з’єднання будь-яких інтеракцій з клієнтами, функцій продажу,
маркетингу, а також обслуговування клієнта ( функцій безпосереднього
контакту з клієнтом –front-office) з функцією управління замовленням,
фактуруванням і поставкою ( функції тилу –back-office). Таким чином,
відбувається сполучання нових каналів і технологій Інернет з традиційними,
такими як, наприклад, системи голосового обслуговування, безпосередній
продаж чи контакт face-toface [2].
В рамках даного тренду свого розвитку набуває також інтеграція CRMсистем з соціальними мережами. З’являються інформаційні системи нового
класу, які отримали назву соціальні CRM (Social CRM, SCRM). Мета Social
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CRM полягає в побудові ближчих відносин з клієнтами і прив’язки їх до
компанії шляхом створення громадської екосистеми, для кращого розуміння,
чого хочуть і як вони взаємодіють з різними точками дотику компанії,
наприклад, продажу, обслуговування клієнтів. [6].
Висновки: Отже, в той час, коли більшість українських організацій ще з
пересторогою відносяться до автоматизації процесу управління, вважають
невиправданими затрати коштів, часу, інших ресурсів, в Росії, а тим паче на
Заході,

сприймають

CRМ-системи

як

один

з

найперспективніших

стратегічних інструментів модернізації процесу управління в організації.
Проте відставання українських компаній – як постачальників, так і
замовників рішень – в розумінні та освоєнні технологій для управління
взаємодією з клієнтами, яке ще зовсім недавно становило ціле десятиліття,
швидко скорочується. Не зважаючи на дискусійність питань ефективності
таких систем, вони добре зарекомендували себе на вітчизняних ринках як
один з найперспективніших напрямів удосконалення системи управління,
інноваційне рішення при реалізації клієнтоорієнтованої стратегії компанії.
Список використаних джерел:
1. Васєлевскі М . Зв’язок з клієнтом в електронних системах CRM як
тренд

маркетинговологістичної

діяльності

//

Вісник

Національного

університету «Львівська політехніка». – 2015. – № 640.
2. Горбенко О.В. CRM-рішення в Україні: ефективний інструмент
маркетингу або «популярна» тема / О.В. Горбенко, О.Ю. Бех // Управління
проектами, системний аналіз і логістика. – 2009. – № 6.
3. Ушакова И.А. Проникновение CRM систем в социальные сети /
Ушакова И.А., Панасенко С.А // Системи обробки інформації. – 2011. – №
7(97). – С. 43-47
4. Фокс ДжеффриДж. Как стать волшебником продаж. Правила
привлечения и удержанияклиентов: учебноепособие: пер. с англ. / Дж. Фокс
Джеффри. – М.: АльпинаБизнес Букс, 2014. – 170с.
94

5.

Шарапа

О.М.

Управління

відносинами

з

клієнтами

через

впровадження CRM-систем як складова ефективного ведення бізнесу /
О.М. Шарапа // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №7(97).
6. Албитов А. CRM (CustomerRelationshipManagement) / Албитов А.,
Соломатин

Е.

[Электронный

ресурс.

–

Режим

доступа:

http://www.cfin.ru/itm/crm-review.shtml
7. Потрачено с умом [Электронный ресурс: официальный сайт
компании

«Галактика».

–Режим

доступа

:http://production.galaktika.ru/digest/Potracheno_s_umom__14985.html?sphrase_i
d= 15359
8. Территория лояльности (часть 1). Фокус на клиентахкак стимул роста
[Электронный ресурс]: официальный сайт компании «Инком». – Режим
доступа:http://crm.incom.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=374
718&Itemid=154
9. Worldwide CRM ApplicationsMarketForecasttoReach $18.2 Billionin
2011, Up 11% from 2014, Accordingto IDC [Електронний ресурс]: офіційний
сайт

компанії

IDC.

–

Режим

доступу:

www.idc.com/getdoc.jsp%3FcontainerId%3DprUS23244111
УДК 005:657.1 (045)
Трофимчук В.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ
КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Проаналізовано основні аспекти використання менеджменту в системі
обліку та аналізу грошових коштів підприємства. Оцінено сучасні тенденції
розвитку менеджменту в системі

обліку та аналізу грошових коштів
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підприємства. Обґрунтовано необхідність використання менеджменту в
системі обліку та аналізу грошових коштів підприємства.
Ключові слова: бізнес-процеси, бухгалтерський облік, бюджет, грошові
кошти, економіка, менеджер, менеджмент, підприємство, фінансовий
менеджмент.
Постановка проблеми. В сучасних реаліях ринкової економіки існує
величезна кількість підприємств у сферах матеріального виробництва та
послуг, а також бюджетних установ, приватних і сімейних фірм, бірж, банків,
страхових компаній, інвестиційних компаній та фондів тощо. Всі ці
підприємства об’єднує те, що всі вони формують і використовують фінансові
ресурси.

За

умов

жорсткої

конкуренції,

успішне

функціонування

підприємства та його стабільний розвиток в основному залежить від вміння
керівника грамотно розпоряджатися фінансовими ресурсами підприємства
приймати своєчасні та правильні фінансові рішення задля збільшення
прибутку, стабільного розвитку підприємства та уникнення банкрутства. На
сьогодні значний вплив на підприємницьку діяльність в Україні чинять
податковий тиск, високий ризик інфляції, нестабільні економічні явища, усі
ці процеси дезорієнтують менеджерів підприємств. В більшості випадків це
виявляється у нездатності ухвалювати правильні та своєчасні рішення у сфері
управління прибутком, дивідендній політиці і т.д.
Аналіз останніх досліджень. Оскільки в сучасному світі проблематика
управління коштами підприємства є досить актуальною, велика кількість як
вітчизняних так закордонних вчених і практиків присвячують свої роботи
саме цьому напрямку діяльності підприємства. Серед зарубіжних авторів слід
виділити, Г.Дж. Александера, Дж. Брейлі, Є.Ф.Брігхема, Дж. Ван Хорна,
Сигела Джоела Г. Серед вітчизняних авторів значної популярності набули
праці, зокрема, В.М. Власова, І.Т. Балабанова, А.М. Поддєрьогіна, О.С.
Стоянова, Н.Ф. Самсонова, А.Д. Шеремета, Г.Г. Кірейцева, В.В. Ковальова,
М.Й. Маліка, О.Є. Ґудзь. Також слід звернути увагу на серію підручників
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І.О. Бланка, О.Д. Василика, В.М. Суторміної, Г.Б. Поляка, О.О. Терещенка
[1].
Мета і завдання дослідження. Розкрити роль та суть менеджменту в
системі обліку та аналізу грошових коштів підприємства та обґрунтувати
теоретичні

та

практичні

пропозиції

щодо

вдосконалення

системи

фінансового управління.
Викладення основного матеріалу дослідження. В сучасному світі
ефективне функціонування будь-якого підприємства перед усім пов’язано з
вмінням швидко реагувати на ринкову ситуацію. Найчастіше це досягається
шляхом підвищення якості продукції та послуг, зниженням їх собівартості,
пошуком нових джерел фінансування, а також ефективним використанням
існуючих фінансових ресурсів та розширення колонки активів.
Ефективність функціонування системи управління підприємства багато
в чому визначає результати його діяльності, зокрема рівень їх відповідності
до поставлених цілей та завдань на підприємстві.
Сучасні автори виділяють ряд завдань, які досягаються шляхом аналізу
грошових потоків підприємства, зокрема:


виявлення тенденцій та закономірностей розвитку грошових

потоків підприємства;


оцінка ступеню раціонального використання грошових коштів;



виявлення

і

запобігання

можливості

виникнення

ситуації

банкрутства;


пошук резервів підвищення ефективності та інтенсивності

використання грошових потоків в процесі діяльності підприємства та інші.
Варто зазначити, що в умовах постійної конкуренції на підприємство
здійснюється постійний вплив великої кількості зовнішніх факторів. До цих
факторів слід віднести:


постійні потреби суспільства на сучасні високоякісні товари й

послуги;
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коливання

шкали

попиту

на

вироблену

підприємством

продукцію й послуги;


зміни в діючому податковому законодавстві;



інфляційні процеси, що викликають коливання на ринку

капіталу;


використання сучасних технологій управління підприємством і

виробництвом продукції;


наявність ринкової конкуренції [4].

Для того щоб направити вплив зовнішніх факторів у потрібне
підприємцеві русло, необхідно напрацювати надійні та стійкі методи впливу
на механізм розподілу фінансових активів, з метою покращення ефективності
їх використання та розподілу, зокрема за рахунок використання основного та
оборотного капіталу, необоротних та оборотних активів, власних і залучених
коштів.
Господарська

діяльність

підприємства

складається

з

багатьох

господарських операції, що ведуть до безперервних змін фінансових
показників або джерел їх утворення. Під час цієї діяльності у підприємства
виникають найрізноманітніші господарські зв’язки і розрахунково-платіжні
відносини з постачальниками матеріальних цінностей, підрядчиками,
покупцями і замовниками своєї продукції, транспортними організаціями,
фінансовими установами, працівниками фірми та іншими (як юридичними
так і фізичними) особами, щоб ефективно справлятися з усіма факторами на
підприємстві

має

бути

добре

налагоджена

система

фінансового

менеджменту.
Ефективний

фінансовий

збалансувати

використання

підприємстві

пріоритетів

менеджмент
фінансових

подальшого

дає
коштів

розвитку,

можливість
згідно

керівнику

існуючих

зокрема,

на

підвищити

ефективність виробничого менеджменту, маркетингу та менеджменту
персоналу, підвищити конкурентоспроможність і забезпечити стабільний
98

розвиток у майбутньому. У більш широкому сенсі фінансовий менеджмент є
стратегією та тактикою фінансової підтримки бізнесу. Це дозволяє ефективно
керувати грошовими потоками та знаходити оптимальні фінансові рішення
[3].
Основним завданням фінансового менеджменту є оптимізація грошових
потоків, а також ефективне використання та розширення існуючих джерел
фінансування.
Фінансовий менеджмент як діяльність має два напрямки використання:


внутрішньогосподарський, в цій сфері управління фінансовими

активами здійснюється на основі рішень правління;


зовнішній, управління в цій галузі ведеться в певних економічних

або фінансових відносинах з іншими господарськими об’єктами або
державними органами [5].
Як система управління фінансами підприємства фінансовий менеджмент
являє собою процес розробки цілі управління фінансами підприємства та її
реалізації за допомогою методів та важелів фінансового механізму. У цьому
плані фінансовий менеджмент є однією з основних підсистем всієї
корпоративної системи управління, яка ефективно реагує на наступні
проблеми в системі управління грошовими потоками:


яким повинен бути розмір і оптимальне поєднання активів для

досягнення мети ділової активності;


де знайти джерела фінансування і як краще сформувати їх

цільову структуру;


як організувати поточне і майбутнє управління фінансовою

діяльністю, щоб гарантувати платоспроможність і фінансову життєздатність
компанії?
Система управління складається з двох важливих елементів: суб’єкта
керування

(керуючої

підсистеми)

та

об’єкта

керування

(керованої

підсистеми). Суб’єкт впливає на об’єкт, використовуючи так звані функції
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загального управління, які кожна компанія повинна реалізовувати незалежно
від розміру, галузі або власності.
Суб’єкт управління у фінансовій сфері підприємства об’єднує групу
людей зі спеціальною фінансовою підготовкою, які за допомогою фінансових
інструментів, методів і фінансової інформації ефективно управляють
фінансами компанії.
Фінансовий менеджмент як економічний орган управління включає
фінансову дирекцію та безпосередньо фінансових менеджерів, які шляхом
різних управлінських заходів справляють цілеспрямований вплив на
фінансову діяльність підприємства. Фінансова дирекція є центральною
службою апарату керування, що створюються управлінням чи дирекцією
підприємства.

Фінансова

дирекція

складається

з

різних

підрозділів

(фінансового відділу, планово-економічного відділу, бухгалтерії і ін.) і такі
функції:


забезпечує фінансову діяльність підприємства;



розробляє фінансову програму розвитку підприємства;



визначає кошторис витрат фінансових засобів;



забезпечує валютну політику підприємства;



розробляє фінансові плани;



веде фінансові розрахунки з постачальниками, покупцями,

банком, податковою службою;


аналізує фінансово-комерційну діяльність;



веде бухгалтерський та статистичний облік.

Але головною дійовою особою в управлінні фінансовою діяльністю є
фінансовий менеджер – професійний спеціаліст, який здійснює кваліфіковане
керівництво фінансовою діяльністю підприємства. На великих підприємствах
формується група фінансових менеджерів, за кожним з яких закріплюються
визначені обов’язки, визначений напрямок роботи. Фінансові менеджери
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відповідають

за

постановку проблем

фінансового

характеру,

аналіз

доцільності вибору конкретного рішення з наявних альтернативних варіантів,
реалізації

прийнятого

рішення,

здійснення

оперативної

фінансової

діяльності, розробку бізнес-плану у частині фінансових показників,
формування фінансової документації, аналіз фінансового стану підприємства
і ефективності використання фінансових ресурсів.
Фінансові методи управління включають фінансове прогнозування й
планування,

різні

форми

фінансування

інвестицій,

оподатковування,

страхування, лізинг, факторинг, фондоутворення тощо. Фінансові важелі – це
прийом дії фінансового менеджменту. До таких важелів, наприклад,
належать прибуток підприємства.
Об’єкт управління у фінансовій системі являє собою сукупність
капіталу, фінансових ресурсів, умов для здійснення їхнього обороту, а також
фінансові відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів і
кругообігу капіталу. Одним з елементів об’єкту управління є фінансові
ресурси, з допомогою яких суб’єкт господарювання може вирішувати свої
задачі інвестиційно-фінансового характеру. Ці ресурси наводяться в активі
балансу, вони дуже різноманітні і можуть бути класифіковані за усілякими
ознаками. До них відносяться довгострокові матеріальні, нематеріальні та
фінансові активи, виробничі запаси, дебіторська заборгованість і грошові
кошти та їх еквіваленти.
Задача фінансового менеджменту – обґрунтовувати і підтримувати
оптимальний

склад

активів

(ресурсного

потенціалу

підприємства).

Управління джерелами фінансових ресурсів є одним із найважливіших
завдань фінансового менеджера. Джерела наведені в пасиві балансу
підприємства. З точки зору приналежності усі джерела фінансових ресурсів
можна поділити на власні та позикові. Основна проблема в управлінні
джерелами коштів полягає в тому, що не буває безкоштовних джерел,
постачальнику фінансових ресурсів також потрібно платити. Оскільки кожне
101

джерело має свою вартість, виникає завдання оптимізації структури джерел
фінансування в довгостроковому та короткостроковому аспектах [2].
Під фінансовими відносинами розуміють відносини між різними
суб’єктами (фізичними та юридичними особами), які спричиняють зміну в
складі активів і (або) джерел коштів цих суб’єктів. Фінансове регулювання
відносин, засноване на принципі економічної ефективності [2].
Фінансові відносини підприємств відображаються в грошових потоках,
які характеризують їх різноманітні й різнобічні взаємозв’язки. До зовнішніх
фінансових відносин підприємства входять: а) відносини обміну –
взаємовідносини між суб’єктами господарювання, у вигляді розрахунків з
постачальниками і покупцями; б) відносини розподілу – взаємовідносини з
бюджетом: платежі та асигнування; взаємовідносини з фондами цільового
призначення: внески і надходження; взаємовідносини зі страховими
компаніями: страхові платежі й страхове відшкодування; взаємовідносини з
банками: відкриття та ведення рахунків, зберігання коштів на депозитах,
отримання і погашення кредитів, отримання і сплата відсотків тощо;
взаємовідносини з інституціями фінансового ринку: розміщення власних
цінних паперів та інвестування тимчасово вільних коштів; взаємовідносини з
галузевими і корпоративними органами: внески у централізовані фонди і
надходження з них.
Внутрішні фінансові відносини підприємства мають розподільний
характер і включають:


проблеми системного підходу в економіці,

розподіл доходу і

формування прибутку;


розподіл чистого прибутку та його використання;



формування та використання амортизаційних відрахувань;



утворення та використання фондів підприємств.

Вплив суб’єкта на об’єкт управління характеризується наступними
властивостями. По-перше, будь-який об’єкт управління являє собою
102

системну сукупність взаємодіючих елементів, що складають єдине ціле.
Фінансова система входить у соціальну систему, в основі якої лежать
інтереси людей. Сукупність суспільних, колективних і особистих інтересів
впливає на становище системи і процес її розвитку. З огляду на принципи
системного підходу, можна висловити основне правило фінансового
менеджменту:

ефективне

управління

фінансовою

системою

повинне

забезпечувати ефективність функціонування підприємства в цілому, а не
окремих його структурних підрозділів [1]. По-друге, вплив суб’єкта на об’єкт
управління може здійснюватися за умови циркулювання відповідної
інформації між керуючою і керованою підсистемами. Процес управління
незалежно від його конкретного змісту завжди передбачає отримання,
передачу, переробку та використання інформації. Інформаційне забезпечення
фінансової системи формується за рахунок економічної, фінансової,
комерційної й іншої інформації, що циркулює у фінансовій системі
підприємства. Ця інформація як один з видів інтелектуальної власності може
представляти нематеріальний актив підприємства. По-третє, фінансова
система є складною, динамічною і відкритою. Складність фінансової системи
визначається

неоднорідністю

складових

її

елементів,

різноманіттям

виникаючих у процесі її функціонування зв’язків. Тому складність
фінансової системи обумовлює формування сукупності взаємозалежних
цілей, а також появу досить великої кількості критеріїв оцінки стану
фінансової системи. Фінансова система є динамічною й відкритою системою
управління, що обумовлено впливом швидко мінливих факторів зовнішнього
середовища, що впливають на зміну фінансових ресурсів підприємства як по
величині, так і по складу. Крім того, підприємство поряд із традиційними
джерелами фінансування починає використати й нетрадиційні, у тому числі
фінансовий лізинг, франчайзинг, ліцензійні платежі по ставці роялті й т.д.
Це, з одного боку, приводить до поглиблення зв’язків фінансової системи з
іншими підсистемами підприємства й із зовнішнім середовищем, а з іншого
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ускладнює процеси управління фінансовими ресурсами й фінансовими
відносинами.
Функціонування системи фінансового управління здійснюються в
рамках існуючої нормативно-правової бази, такої як постанови Уряду
України, президентські укази, міністерські постанови якими керуються
органи управління підприємства в процесі впливу на його фінансову систему.
Тому для ефективного здійснення фінансового менеджменту на
підприємстві необхідно провести

детальний

аналіз його

фінансово-

господарської діяльності. Результати такого аналізу відіграватимуть важливу
роль у створенні оптимального механізму створення основного та
оборотного капіталу підприємства шляхом використання власних та
позикових коштів. Крім того, для того, щоб ефективне функціонування
підприємства було можливим, необхідно розробити механізм фінансового
моніторингу, орієнтований на ринкову модель діяльності підприємства.
Висновки. Ефективне управління діяльністю підприємства в основному
визначається рівнем фінансового менеджменту. Це питання є особливо
актуальним сьогодні, коли відбуваються докорінні зміни в області
фінансових відносин і апарат управління фінансами перетворюється на
важливу складову керівного складу господарюючого суб’єкта. Система
фінансового менеджменту є галуззю наукового пізнання і дозволяє
оптимально управляти важливими аспектами фінансової діяльності сучасних
компаній. Використовуючи цю систему, підприємства забезпечують надійне
довгострокове управління фінансовими ресурсами і капіталом.
По окремих питаннях фінансового менеджменту останнім часом
з’явився ряд праць вітчизняних авторів. Вони, як правило, беруть за основу
погляди зарубіжних вчених, акцентуючи увагу на управлінні грошовими
потоками, прибутком, на аналізі фінансового стану підприємства та
розрахунках фінансових показників. Безумовно, зарубіжний досвід розвитку
становлення фінансового менеджменту як науки представляє інтерес в
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теоретичному і практичному плані, але його вивчення необхідно не для
копіювання, а для застосування з врахуванням вітчизняних особливостей
розвитку

економіки.

В

статті

розглядається

сутність

фінансового

менеджменту як системи управління фінансами підприємства. Особлива
увага приділяється розгляду суб’єкта та об’єкта управління у фінансовій
системі підприємства, надається характеристика та розглядається склад їх
елементів.
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СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
У статті досліджено особливості побудови управлінської інформаційні
системи підприємства будівельної галузі; встановлено базові проблеми в
управлінні будівельним підприємством; здійснено дослідження системи
управління

підприємством,

встановлено

рівень

ефективності

її

використання, зокрема її інформаційної складової; розроблено пропозиції для
автоматизації

специфічних

процесів

управління

будівельними

підприємствами.
Ключові слова: автоматизація управління, управлінські інформаційні
системи, будівельне підприємство, інформаційна технологія, управління
проектами.
Глобальною проблемою будівельних підприємств, і галузі в цілому, є
відсутність універсального інструментарію для автоматизації в комплексі
управлінських та адміністративних процесів, консолідації інформаційних
потоків на всіх етапах реалізації будівельного проекту.
Дослідженню цих питань присвячено наукові публікації багатьох
науковців, зокрема

Т. В. Майорова О. Н. Охоба, В. В. Костюченко,

Л. О. Бакаєва.
Але наявні програмні продукти управління проектами не вирішують
комплекс специфічних задач саме будівельних проектів.
Одним з шляхів є адаптація існуючих програмних інструментів для
підвищення ефективності системи управління будівельними проектами.
Метою статті є дослідження особливостей побудови управлінської
інформаційної системи підприємства будівельної галузі, розробка пропозицій
106

для автоматизації специфічних процесів управління.
Найпоширенішим шляхом адаптації автоматизованих систем управління
будівельним підприємством є інтеграція програм розрахунків кошторисів з
програмним продуктом MS Project, але це не дає очікуваних результатів для
зручного прийняття управлінських рішень, а тільки дозволяє полегшити
введення інформації в систему та зменшити дублювання інформації у
кошторисній й управлінській системах.
На сьогодні поки що не існує системи, яка б повністю вирішувала задачі
управління будівельним підприємством [1]. Складність побудови таких
систем полягає в тому, що будівельні компанії мають специфічні особливості
організації проектної та управлінської діяльності [2].
Визначемо основні підходи для автоматизації управлінської діяльності
будівельного підприємства.
Автоматизацію доцільно проводити на основі існуючих програмних
продуктів з управління проектами шляхом розширення їх функціональних
можливостей з урахуванням специфічних задач будівельної галузі.
Для цього необхідно вирішити такі важливі задачі:
–

здійснити аудит існуючої системи управління і управлінського

обліку підприємства для встановлення рівня зрілості компанії та її готовності
й здатності до необхідних перевтілень;
–

встановити базові вимоги до функціональних модулів управлінської

інформаційної системи та етапи їх упровадження.
Будівництво окремих обєктів відноситься до складних масштабних
проектів, які мають високий ступінь невизначеності. З урахуванням всіх
факторів, які впливають на управління будівельним проектом, суттєвий
вплив зовнішнього середовища, технологічну й технічну складність проекту
зростають вимоги до менеджменту, відповідальність й обсяги інформаційних
потоків у будівельних проектах.
Впровадження інформаційної технологій в будівельних компаніях
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поєднує складність двох проектів, і будівельних і

саме управління IT-

проектами.
Оскільки будівельна діяльність є повністю регламентованою, будівельні
проекти мають жорсткі вимоги щодо процедур, технології та бізнес-процесів.
У будівельній галузі стандартизовано інтенсивність різних видів робіт, і це є
гарним підгрунтям (математичним апаратом) для розрахунку термінів
виконання основних видів робіт. Саме тому для керування будівельними
проектами доцільно використовувати підхід PMBOK (англ. A Guide to the
Project Management Body of Knowledge  Довідник з управління проектами).
До автоматизованих систем управління проектами, які підтримують
методологію PMBOK відносяться: Oracle Primavera, MS Project, Spider, 1C
тощо.
Систему Spider складно інтегрувати з іншими системами, немає
деталізації і масштабності.
Серед основних переваг MS Project можна виділити: легкість у інтеграції
з іншими продуктами Microsoft: MS Оutlook, MS SharePoint, MS Excel тощо;
можливість вдосконалення і зміни функціоналу програми; зручний, типовий
інтерфейс; можливість стандартними засобами здійснювати нестандартні і
унікальні прийоми з автоматизації управлінських процесів.
Oracle Primavera є класичною системою автоматизації управління
проектами, жорстко підтримує методологію PMBOK.
Використання Oracle Primavera потребує дотримання умов: висока ІТпідготовка користувачів; суттєвий рівень компанії у керуванні проектами за
методологією PMBOK; необхідність у програмістах для автоматизації
інтеграції системи з іншими корпоративними автоматизованими системами.
Це досить складна система, але вона є одним з найкращих варіантів для
автоматизації управління підприємства будівельної галузі.
Але, враховуючи низький рівень автоматизації на більшості будівельних
підприємств і відсутність можливості виконання вищеперерахованих вимог,
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передбачених для впровадження Oracle Primavera, зараз більш доцільним є
впровадження MS Project.
Але MS Project не надає можливість у комплексі управляти проектами
будівельного підприємства, це повязано зі складністю самих інформаційних
систем, відсутністю адаптації їх під специфіку будівельної галузі, низьким
рівнем

технологічної

зрілості

підприємства.

Найчастіше

проекти

впровадження управлінських систем зупиняються на рівні опису бізнеспроцесів та впровадженні інформаційної системи для планування графіків
будівельного процесу різного ступеню деталізації.
У цьому випадку доцільніше поєднувати автоматизацію процесів
управління проектами на базі MS Project з додатковими можливостями MS
SharePoint, MS Оutlook та MS Excel.
Основними

проблемними

місцями

в

управлінні

будівельними

підприємствами є:
–

необхідність планування робіт з розрахунком термінів робіт й

етапів проекту для замовника/субпідрядника з урахуванням ризиків і
значного

ступеню

невизначеності

через

технічні

чинники

або

відсутності/неповноти наявної інформації;
–

розрахунок вартості робіт за принципом АВК через основний

ресурс з урахуванням потужності й інтенсивності використання ресурсів;
–

здійснення обліку окремих обсягів робіт, які відповідають закритим

актам і не завжди мають співпадіння з фактично-виконаними обсягами робіт;
–

ведення оперативного аналізу значення прибутку за проектом і

бюджету проекту за рахунок введення двох розцінок на кожний з ресурсів:
окремо на замовника і на підрядника;
–

ведення графіків проектування, проведення тендерів та закупівель,

підписання договорів, графіків поставок у одній інформаційній моделі;
–

ведення графіку фінансування, який показує надходження від

замовника й виплати підрядникам, а також надає додаткову інформацію про
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прибуток по проекту, фінансових розривах, надає можливість усвідомлювати
стан взаєморозрахунків з підрядниками і суми авансів щодо закритих актів
робіт і фактично-виконаних їх обсягів;
–

здійснення щоденно збору відповідальними фахівцями фактичних

обсягів виконаних робіт введенням даних у систему прямо на будівельному
майданчику;
–

автоматизований

документообіг

на

підставі

структурованого

підходу;
–

автоматизація постановки задачі учасникам і відслідковування ходу

її виконання.
Для розвязку цих задач мають бути спрямовані спеціалізовані модулі,
які дозволять:
–

підвищити якість планування на етапі підготовки і аналізу

тендерної пропозиції в розрізі вартості і часу;
–

консолідувати всі дані, зокрема щодо проектних робіт, поставок

обладнання і матеріалів, обсягів виконаних будівельних робіт тощо;
–

налагодити ефективну роботу над проектом, уникнути втрати чи

дублювання інформації на основі єдиної автоматизованої системи;
–

здійснити автоматизацію процесу постановки й контролю задач для

учасників будівельного проекту;
–

здійснювати контроль інвестицій та будь-якої іншої інформації

щодо реалізації будівельного проекту.
Які ж очікуються результати на основі розробки і впровадження
специфічних додаткових модулів для управлінської системи будівельного
підприємства.
Наприклад, графік підписання договорів з MS Project має

бути

пов’язаний з процесами електронного документообігу MS SharePoint, де
автоматизовано заявки на розробку договорів, їх узгодження, затвердження й
підписання.
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Розробка

і

впровадження

такої

системи

управління

діяльністю

будівельного підприємства дозволить керівнику кожного рівня самостійно
планувати і актуалізувати інформацію у системі, бачити як його керуючі дії
впливають на загальний хід та динаміку діяльності, свій внесок у досягнення
цілей та результатів.
Що стосується замовника, керівника підприємства, у них зявляється
можливість отримувати комплексну адекватну картину ходу будівельного
проекту, мати об’єктивну оцінку стану справ, а також можливість приймати
адекватні рішення на підставі достовірної актуальної інформації.
Так, доки повністю не готова проектна документація на будівництво,
саме будівництво і закупівлі необхідних матеріалів не можна розпочинати,
що знаходить своє відображення у єдиному графіку.
На стадії планування будівельного проекту зявляється можливість
розрахувати бюджет для замовника, а також внутрішній бюджет у одній
інформаційній моделі і мати можливість аналізувати прибуток як за
окремими видами робіт, так і за окремими етапам проекту, за необхідності
корегувати плановий прибуток за окремими позиціями.
Розглянуті
будівельного

підходи

по

підприємства

автоматизації
надають

управлінської

можливість

діяльності

вирішують

низку

специфічних задач будівельної галузі. Їх впровадження дозволить розширити
функціональні можливості стандартної інформаційної системи управління з
урахуванням специфіки будівельної галузі, автоматизувати окремі важливі
складні процеси бізнес-управління, що дозволить значно спростити
процедури планування і контролю, і в цілому, підвищити ефективність
управління.
Запровадження додаткових

спеціалізованих програмних модулів

надасть можливість прозорого ведення будівельного проекту, розширити
здатність автоматизованої системи здійснювати аналіз й прогнозування
майбутнього виконання проекту.
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Окремим

питанням

є

встановлення

ефективності

управлінської

інформаційної системи в цілому, її адекватності потребам замовника для
управління будівельними проектами, зручності у роботі, а також коректності
й повноти отриманих звітних інтегрованих даних для всіх зацікавлених осіб.
Отже, за результатами дослідження:
–

встановлено

базові

проблеми

в

управлінні

будівельним

підприємством;
–

здійснено

дослідження

системи

управління

підприємством,

встановлено рівень ефективності її використання, зокрема її інформаційної
складової;
–

розроблено пропозиції для автоматизації специфічних процесів

управління будівельними підприємствами;
–

окреслено важливу роль інформаційних технологій в управлінні

підприємств будівельної галузі;
–

інформаційні технології сприяють формуванню перспективних

практик управління будівельними проектами, удосконаленню управлінських
процесів на підприємстві, підвищенню ефективності роботі команди
керівників і працівників, убезпеченню потрібного рівня прозорості,
можливість прогнозування за поточними і майбутніми проектами;
–

адаптація існуючих програмних продуктів з урахуванням вимог

будівельної
підприємства

галузі,

унікальність

дозволяє

потреб

розширити

конкретного

використання

будівельного
управлінських

інформаційних систем і підвищити їх ефективність;
–

застосування

управлінських

інформаційних

систем

зменшує

складність і невизначеність процесів, що позитивно впливає на досягнення
цілей будівельного проекту і бізнесу в цілому.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА БАЗОВІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ
В статті досліджено стратегічні аспекти організації партнерських
відносин на сучасних підприємствах. Визначено сутність та базові концепції
управління взаємовідносинами з клієнтами. Розглянуто особливості та види
сучасних

інформаційних

технологій

управління

взаємовідносинами

з

клієнтами проаналізовано взаємовідносини підприємства зі споживачами в
інтегрованій системі управління підприємством.
Ключові слова: маркетинг взаємовідносин, інформаційні технології, CRMсистема, партнерські відносини, контакт-центр, конкурентні переваги,
організаційна модель.
Постановка проблеми. В умовах сучасної конкуренції теорії управління
партнерськими відносинами з постачальниками набувають все більшого
значення. Сучасний етап розвитку економіки характеризується становленням
концепції партнерських відносин, і функціональність CRM-систем вже не є
достатньою для ефективної підтримки управління відносинами такого типу.
Постановка завдання. Мета статті полягає в структуризації передових
практик досвіду ефективного управління взаємовідносин з клієнтами,
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підходів до визначення цінності партнерських відносин; поглиблення
теоретичних основ розбудови CRM-систем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз вітчизняної
і закордонної наукової літератури виявив, що значний внесок у дослідження
проблем і перспектив взаємовідносин з клієнтами, досить широко
висвітлюють такі вчені, як Бегларашвили О., Барановська Т.П., Борисенко
А.А., Чернега О., Олексюк О., Новиков Д.А., Шарапа О.М., Крючкова
М.А.,та інші [1 – 9].
Виклад
управління

основного

матеріалу

взаємовідносинами

дослідження.

з

клієнтами

Сутність

полягає

у

концепції
досягненні

підприємством конкурентних переваг шляхом встановлення, підтримання і
розвитку довгострокових прибуткових взаємовідносин зі споживачами через
розуміння їх індивідуальних потреб.
При впровадженні партнерських відносин важливо розуміти, що ця
концепція орієнтована не на разові транзакції, а на тривалі взаємовідносини,
у рамках яких взаємодіючі сторони формують сильні соціальні, економічні і
технічні зв'язки з метою зниження витрат і/або підвищення цінності,
досягаючи тим самим взаємної вигоди. Довгострокові взаємовідносини
приносять довгострокові переваги [7].
Мотиваційні інвестиції продавця у
взаємовідносини

високі
Мотиваційні
інвестиції
покупця у
взаємовідносини

низькі

I
II

VI

III

V

IV
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I – Взаємовідносини,
які підтримуються
продавцем;
II- Двосторонні
взаємовідносини;
III – взаємовідносини,
які підтримуються
покупцем;
IV, VI – разові акти
обміну;
V – відсутність обміну
як такого

Рис. 1.1 - Типи взаємовідносин [6].
Крючкова М.А. стверджує, що CRM – це не технологія, не «коробковий»
програмний продукт чи набір продуктів, в першу чергу, CRM – це напрямок
на побудову стійкої бізнес-концепції та бізнес-стратегії, ядром якої є клієнторієнтований підхід. На рівні технологій CRM – це набір додатків,
пов’язаних

єдиною

бізнес-логікою

та

інтегрованих

в

корпоративне

інформаційне середовище компанії (часто у вигляді надбудови над ERP) на
основі єдиної бази даних. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє
провести автоматизацію відповідних бізнес-процесів у маркетингу, продажах
та обслуговуванні. У термінах керування бізнесом підприємства CRM – це
система організації роботи front-office (підрозділи, що безпосередньо
взаємодіють із клієнтами), орієнтуючись на потреби клієнта, на активну
роботу із клієнтом. У порівнянні з орієнтуванням бізнесу на вдосконалення
роботи back-office (внутрішні підрозділи, що безпосередньо не взаємодіють з
клієнтами) шляхом використання переваг ERP-систем. Для опису функцій
CRM доцільно використовувати класифікацію, запропоновану Крючковою
М.А. [4, С. 346]:
-

функціональність продажів – управління контактами;

-

робота з клієнтами, включаючи всю активність, пов’язану з клієнтом;

-

створення комерційних пропозицій; функціональність управління

продажами – аналіз «каналів продажу», прогнозування, аналіз циклу
продажів, регіональний аналіз, виробнича звітність;
-

функціональність підтримки та обслуговування клієнтів – реєстрація

звернень, переадресація викликів, рух заявок від клієнтів всередині компанії,
звітність, управління рішенням проблем;
-

функціональність

маркетингу

–

управління

маркетинговими

компаніями, управління потенційними угодами, маркетингова енциклопедія,
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інтеграція з Інтернетом, конфігуратор продукції, сегментація клієнтської
бази;
-

функціональність

для

керівництва

–

розширена

і

легка

у

використанні звітність;
-

функціональність синхронізації даних – синхронізація з мобільними

телефонами і портативними приладами [5, c. 20].
Бегларашвілі О. зазначає, що CRM (Customer Relationship Management) –
це базова концепція управління взаємовідносин, яка націлена на побудову
стійких ділових відносин з клієнтами і бізнес-стратегія, ядром якої є «клієнторієнтований» підхід [1]. Така стратегія заснована на використанні передових
управлінських

та

інформаційних

технологій,

за

допомогою

яких

підприємство збирає і накопичує інформацію про своїх клієнтів на всіх
стадіях їх життєвого циклу (залучення, утримання, лояльність), отримує із неї
знання і використовує ці знання в інтересах свого бізнесу шляхом побудови
взаємовигідних

стосунків;

спрямована

на

оптимізацію

доходів,

прибутковості, зниження операційних витрат на одного споживача та
задоволення потреб клієнтів. Результатом застосування CRM-стратегії має
стати підвищення конкурентоспроможності підприємства та збільшення
прибутків, оскільки правильно побудовані відносини, які ґрунтуються на
персональному підході до кожного клієнта, дозволяють залучити нових
клієнтів і допомагають утримати існуючих [2; 3].
Гречаник Н.Ю. відзначає, що основою функціонування CRM-системи є
централізована база даних, що обслуговує весь процес взаємовідносин з
клієнтами на всіх його етапах. Внаслідок чого найпоширенішою реалізацією,
що забезпечує максимально ефективну організацію, є використання клієнтсерверного принципу взаємодії [6].
Додаток, як правило, реалізовано у формі «тонкого» клієнта, тобто
клієнти отримують доступ до електронного ресурсу та інформації, що
міститься у ньому. Аналітична частина CRM-сервера може включати в себе
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дві складові частини: СУБД для зберігання і базової обробки інформації та
інструменти OLAP (аналітична обробка у реальному часі) – технологія
обробки інформації, яка містить співставлення та динамічну публікацію
звітів та документів. Вона використовується аналітиками для швидкої
обробки складних запитів до бази даних і для аналізу даних в режимі online.
Застосування OLAP поширено у програмних продуктах для бізнеспланування і сховищах даних.
CRM-системи

базуються

на

чотирьох

складових,

які

частково

дозволяють поліпшити відносини з покупцями.
Автоматизація маркетингу (Marketing Automation, МА) – система, що
автоматизує маркетингові операції, спрощує інформаційні процеси, дозволяє
ефективніше планувати маркетинг і аналізувати результати.
Автоматизація продажів (Sales Force Automation, SFA) – система
автоматизації роботи торгових агентів, що дозволяє прогнозувати та
аналізувати продажі, складати звітність, враховувати прибутковість і збитки,
автоматично готувати комерційні пропозиції.
Автоматизація обслуговування клієнтів (Customer Service & Support,
CSS) – система автоматизації служби підтримки та обслуговування клієнтів,
яка включає: базу даних контрактів з клієнтом; моніторинг проходження
замовлень; засоби контролю обслуговування клієнтів; базу знань типових
проблем, пов’язаних з використанням товарів (послуг), засобів їх рішень.
Управління якістю (Quality Management, QM) – система підтримки
якості товарів і послуг.
Завдання таких систем – виступати засобами постійного поліпшення
якості роботи компанії. На системи покладаються такі функції, як
класифікація, аналіз і зберігання інформації про всі виявлені недоліки і
дефекти, збір і класифікація пропозицій замовників щодо розширення
функціональності, засоби аналізу якості товарів і послуг [9].
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На українському ринку CRM-систем пропонується наступне відповідне
програмне забезпечення: CLIENTmanager CRM, АСОФТ, GoldMine CRM,
MarketingAnalytic Microsoft Dynamics CRM, Monitor CRM, Naumen CRM,
Oracle’s CRM, Siebel, SalesExpert II, SalesLogix, mySAP CRM, SoftUnit CRM,
Terrasoft CRM, WinPeak CRM, Капелла CRM, КОМПАС, Deductor:CRM,
Perfect CRM, Relavis CRM Suite, SM Plasma, SuperOffice CRM та інші.
Інструменти CRM передбачають обов’язкову наявність бази даних
клієнтів, у якій накопичується вся інформація про клієнтів незалежно від її
джерела. Це дозволяє використовувати максимум доступної інформації для
оптимізації взаємостосунків з клієнтами, наприклад, пропонувати актуальні
продукти конкретним клієнтам чи визначати рекомендаційні розміри знижок
для різноманітних сегментів ринку [8].
Останні технології CRM-систем дозволяють витягувати і поповнювати
інформацію, при звичайному процесі купівлі товарів, при цьому формується
історія покупок, на основі якої і робиться висновок про середньостатистичні
витрати клієнта. Слід зазначити, що CRM-система є інструментом і
повноцінно реалізується лише при побудові загальної маркетингової стратегії
підприємства.
Сучасна CRM спрямована на вивчення ринку й конкретних потреб
клієнтів. На основі цих знань розробляються нові товари або послуги й таким
способом підприємство досягає поставлених цілей і покращує свій
фінансовий показник. Це клас інформаційних систем, центром філософії якої
є клієнт, а основні напрями діяльності - підтримка ефективного маркетингу,
продаж,

обслуговування

покупців.

Ефективність

впровадження

клієнт-орієнтованого підходу на підприємстві повинно базуватися на
взаємодії трьох основних елементів: персонал (всі працівники компанії
повинні бути клієнт-орієнтовані та керуватися клієнт-орієнтованим підходом
у своїй роботі); процес (необхідний реінжиніринг усіх бізнес-процесів для
закріплення RM-ініціативи з точки зору: «як бізнес-процес може допомогти
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більш якісно обслуговувати клієнтів»); технології (необхідні комп'ютерні
програми та комплекси, які систематизують та узагальнюють інформацію
про клієнтів). Наявність та взаємодія цих трьох елементів забезпечить
впровадження клієнт-орієнтованого підходу на всіх рівнях підприємства та
стабільність управління відносинами з контрагентами.
Висновки.

Можна

відзначити,

що

система

управління

взаємовідносинами з клієнтами спрямована на те, що б допомогти компанії
дізнатися і зрозуміти своїх клієнтів. Впровадження CRM-системи є одним із
пріоритетних напрямів розвитку будь-якої компанії, оскільки зможе
забезпечити

підвищення

якості

обслуговування

клієнтів,

зменшити

трудовитрати на супроводження й звільнити співробітників від рутинної
роботи. CRM-система дозволяє автоматизувати процес спілкування з
клієнтом і методи обробки його звернень, що позитивно відображається в
реалізації клієнтоорієнтованої стратегії компанії та сприяє росту її прибутків.
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Яремчук Ю.Б.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКСПЕРТИЗА ЦИТРУСОВИХ ПЛОДІВ
У статі розкриті питання про значення експертизи для цитрусових плодів
які завозять в Україну. Про вплив факторів на якість. Основні методи з які
використовують при визначені якості цитрусових плодів.
Ключові слова: експертиза, цитрусові плоди,апельсини, якість, методи
дослідження.
Цитрусові плоди відіграють важливу роль у харчуванні людини ,як
джерело біологічно активних, корисних речовин. Таких , як різні вітаміни
,що збагачують звичайний раціон харчування людини . Плоди також
наповнюють

організм

людини

важливими
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та

життєво

необхідними

мікроелементами для здоров’я та чудового самопочуття самої
Зростання попиту до здорового харчування

людини.

така тенденція набуває все

більшого маштабу та інтересу серед людей у всьому світі.
Тож правильне вживання цитрусових плодів без шкоди для здоров’я для
того, що б отримати від цитрусових максимальну користь досить з’їдати
один або два плоди в день. Це дозволить забезпечити організм безліччю
корисних речовин, запобігти авітаміноз і депресію, зміцнити імунітет .
Існує навіть, так звана цитрусова дієта адже крім корисних елементів,
фрукти містять клітковину, що дозволяє ефективно наситити і одночасно
очистити організм від токсинів. Але фахівці не рекомендують зловживати
цитрусовими плодами так ,як їх велика кількість може викликати алергічну
реакцію. Грейпфрут - ще один з найулюбленіших багатьма і корисних
цитрусових - відомий своєю здатністю спалювати зайві калорії. У складі
грейпфрутової м`якоті міститься речовина лікопен, яке сприяє більш
активному виведенню токсинів і шлаків з клітин. Мандарин злегка відстає від
своїх побратимів по кількості вітамінів, зате цей фрукт менш калорій і
містить безліч цукру , що позитивно вплине на активність і продуктивність
розумової діяльності.

Застосування цитрусових плодів дуже велике їх

споживають у свіжому вигляді , а також застосовують у кулінарії в складі
різних страв і напоїв . плоди апельсина та лимона, мандаринів, грейпфрута
широко відомі по всьому світі тому,що служать прекрасною сировиною для
виготовлення смачних та корисних соків, компотів та різноманітного варення
з них також виготовляють ефірні олії які використовуються, як в харчовій і
кондитерській промисловості так і в парфумерній.
В Україні з давніх часів відомі такі плоди , як яблука ,груші , сливи та
інші. Але останнім часом на нашому ринку з’являються і набирають
популярності завезені цитрусові плоди з різних країн світу де є усі умови
виробництва та сприятливі кліматичні умови для їх вирощування та
тривалого зберігання та споживання їх
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зі збереженням усіх корисних

речовин. Так , як плоди цитрусових лимони , мандарини , грейпфрути та
апельсини проходять довгий та тривалий шлях перед тим ,як потрапити до
нашого столу від дозрівання , збирання з дерева на якому вони певний
проміжок часу ростуть їх зберігання перед відправкою до України та тривале
транспортування на значній відстані . Ці фактори мають значний вплив на
збереження належної якості цитрусових плодів при неналежних умовах вони
втрачають свої властивості.
Тому зросла необхідність дослідження товару та відповідність його до
вимог якості

та дотримання всіх належних факторів які впливають і

забезпечують належну якість товару. Також до нешкідливості і безпеки
товару який буде використовувати споживач для самого споживача та вплив
на навколишнє середовище. [1]
Тому важливе значення займає експертиза цитрусових плодів , щоб
забезпечити споживача безпечним , корисним та належної якості товару.
Також метою

експертизи є ідентифікація товару , щоб забезпечити

потрапляння за кордону потрібного товару в Україну , щоб замість одного
товару не потрапив інший товар. Експертиза це дослідження будь-якого
питання чи об’єкта яке вимагає спеціальних знань та надання мотивованого
висновку. Плоди цитрусових мають особливу будову яка складається зі
шкірки, м’якоті яка має дольки яких поверхня вкрита плівкою і насіння. Є
сорти які мають насіння та плоди без насіння які цінують вище.
Для проведення експертизи було вибрано об’єкт апельсини солодкі свіжі
(Citrus sinensis) на основі митної декларації № 1801/UA401010/2018/013846
02.05.2018/1 року. В графі 1 опис товару за даними декларації апельсини
солодкі свіжі першого класу розфасовані у 264 ящиків. Їхня чиста вага
2611кг . Для проведення експертизи цитрусових плодів перше потрібно
перевірити наявність супровідних документів які були надані при постачанні
товару та на момент проведення дослідження якості товару його
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властивостей та звірення по факту з описом в документах чи

надана

інформація в них є дійсна.
Потім після перевірки усіх наявних документів слід звернути
першочергово на упаковку апельсинів в якій вони подолали довгу дорогу і в
якій певний проміжок зберігались. Цитрусові упакованні у закриті картоні
ящики наступним чином рівномірно укладеними шарами в упаковках
закритого типу . Цей вид укладання обов'язковий для класу «Екстра» і не
обов'язковий для класів I, II. Обгорнуті поштучно в упаковках з
максимальною вагою 5 кг.
Плоди огорнуті тонким та сухим, чистим папером апельсини в ящиках
укладені рівномірно шарами. За зовнішнім виглядом картоні ящики в яких
знаходяться апельсини упаковка ціла немає ніяких пошкоджень , а також не
пом’ята , не надірвана ,суха та чиста.
Застосування будь-яких речовин для зміни природних властивостей
цитрусових, особливо їхнього запаху чи смаку, забороняється. Можна
застосовувати тільки такі консерванти (або засоби покриття для обробки
поверхні), які дозволені відповідно до приписів про добавках. Цитрусові
повинні бути упаковані таким чином, що було забезпечено

їх належне

збереження. [2]
Маркування харчових
обов'язкову інформацію

продуктів

повинно

містити

таку

назву харчового продукту, склад харчового

продукту, кількість харчового продукту у встановлених одиницях виміру,
часові характеристики придатності харчового продукту, умови зберігання,
якщо харчовий продукт потребує особливих умов зберігання , найменування
та

місцезнаходження

і

номер

телефону виробника або гарячої лінії,

фактичну адресу потужностей (об'єкта) виробництва, а для імпортованих
харчових продуктів - найменування та місцезнаходження і номер телефону
імпортера. Імпортер апельсинів солодких свіжих (Citrus sinensis) за даними
декларації № 1801/UA401010/2018/013846 02.05.2018/1 року є фірма «VITA
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FRUT ». Апельсини примхливі при транспортуванні, тому найчастіше їх
збирають незрілими, ретельно упаковують кожен плід в тонкий папір,
перевозять апельсини в добре вентильованих ящиках.
Апельсини є одними з найбільш популярних фруктів у всьому світі. Їх
дійсне походження до цих пір залишається загадкою, але вирощування
апельсинів, як вважають, розпочалася у східних Азії тисячі років тому. Так у
чому ж користь апельсинів для організму людини? Для початку давайте
поглянемо на їх харчову цінність, а саме, що вони несуть в наш організм. В
апельсинах багато вітамінів та цукрів

які покращують здоров’я та

підтримують імунітет та поліпшують загальний стан організму в цілому та
настрій своїм смаком. Вітамін С за який власне і цінуються всі цитрусові в
апельсинах його найбільше серед інших цитрусових плодів. Його користь у
тому, що він сильно зміцнює імунітет і створює надійну перепону від вірусів
і бактерій. Забарвлення плодам апельсинів надає бета-каротин і який також
поліпшує зір і підвищує імунні сили організму. Також до складу апельсинів
входить вітамін В1, який бере участь у багатьох процесах жирового,
вуглеводного і білкового обмінів в організмі. Також має значення вітамін В2
необхідний

для

нормальної

роботи

імунної

системи,

виробництва

еритроцитів і регуляції росту який також присутній у складі апельсинів.
Особливо цей вітамін корисний дітям, тому відмовляти їм в апельсині ні в
якому разі не можна. Вітамін В5, що виконує роль профілактики при таких
захворюваннях, як коліт, артрит, деякі хвороби серця і алергія.
Варто відзначити, що вміст вітаміну С в апельсині особливо велике в
його шкірці, що зумовило широку популярність цукатів і варення
виготовленого виключно на основі цієї шкурки. Але склад апельсина містить
і безліч інших корисних речовин. Органічні кислоти яблучна, лимонна та
деякі інші , що входять до хімічного складу апельсина, дуже сильно
стимулюють апетит. Користь кислот, а значить, і користь апельсинів в тому,
що

вони

підвищують

виділення
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шлункового

соку,

покращують

перетравлення

їжі,

стимулюють

вироблення

травних

ферментів.

Потрапляючи в кров'яне русло, ці кислоти розносяться по всьому організму і
включаються в ланцюзі різних реакцій. Варто тільки пам'ятати, що при
вираженому гастриті з підвищеною кислотністю або виразкової хвороби
велика кількість цих речовин зможе стимулювати загострення симптомів.
Тому при наявності подібних захворювань з апельсинами варто бути
обережніше.
Для визначення фізико-хімічних показників апельсинів та вмісту
корисних та на вміст сухих речовин рефракторний метод. Сутність методу
полягає у визначенні масової частки сухих речовин (СР) у виробі за
коефіцієнтом переломлення його розчину. Для визначення використовують
рефрактометр марки РПЛ-3, УРЛ.
Дана

проба свіжого вижатого апельсинового соку має рідку

консистенцію , як у випадку сиропів дві краплі її наносять на призму
рефрактометра і витримують їх протягом 5 хвилин пересуваючи окуляр до
сполучення візира із межею темних і світлих полів, визначаючи по шкалі
відсоток сухих речовин. Відзначають температуру визначення. Для приведення показання рефрактометра до температури 20 °С користуються температурними поправками. Рефрактометер показав вміст сухих речовин в
апельсиновому свіжому соку зі свіжих плодів

%. Що відповідає

вимогам ДСТУ4283.2:2007 «Концерви соки та сокові продукти. Частина 2
номеклатура та вимоги ».
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Показники

Назва

Кількість

вітамінів

вітамінів

в мг

мінерали

Кількість
в мг

Каротин

A

11

Калій

197

аскорбінова кислота

C

53,2

Кальцій

34

Ергокальциферол

D

0

Фосфор

23

Токоферол

Е

0,18

Магній

13

Тіамін

В1

0,09

Натрій

13

Рибофлавін

В2

0,04

Сірка

9

Ніацин

В3

0,28

Залізо

0.3

Холін

В4

8,4

Цинк

0.2

пантотенова кислота

В5

0,25

Бор

0.18

Піридоксин

В6

0,06

Мідь

0.06

фолієва кислота

В12

30

Марганець

0.03

Таблиця 1 – Фізико-хімічні показники апельсинів вміст вітамінів на
добової норми вітамінів (на 100г продукту ) та мінералів
У складі апельсина міститься цілий гарний комплекс неорганічних
елементів, що сприяють поліпшенню стану суглобів і кровоносної системи.
Так, фосфор і кальцій необхідні для нормального формування і підтримки
кісткової тканини. Корисні властивості кальцію, крім того, сприяють
підтримці роботи нервової системи. Також бере участь в процесах м'язового
скорочення. Залізо і магній, що входять до складу клітинної рідини в плодах
апельсина, необхідні організму для нормального протікання процесів
кровотворення. Саме залізо є головним фактором

необхідним для

виробництва гемоглобіну. (таблиця1)[3]
Крім того, хімічний склад апельсина містить багато калію елемента, що
зміцнює стінки судин і нормалізує роботу серця. Може здатися, що корисні
властивості апельсина захищає кровоносну систему аж з двох сторін.
Корисний апельсин для організму людини ще він багатий клітковиною. Всі
клітинні стінки, прожилки і волокна між часточками і шкіркою складаються з
неї. А клітковина це головна перешкода холестерину на шляху до
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кровоносних судин. Дійсно, саме вона, збираючи в кишечнику на себе всі
метали, радіонукліди, залишки мікроорганізмів має властивість очищати
його і від речовин, які в складі крові негайно перетворяться на холестерин. І
тому апельсини корисні властивості якого так багатогранні, просто
необхідний всім літнім людям, які мають хоч найменшу схильність до
атеросклерозу хвороба у них не з'явиться, поки цитрусові фрукти будуть
становити значну частину їх дієти.
Органолептичний метод дослідження ґрунтується на використанні
інформації, яку отримують в результаті аналізу відчуттів, сприйнятих
органами чуття зору, слуху, нюху, дотику і смаку. Цей метод є одним з
основних методів оцінки якості апельсинів. Застосовується під час контролю
якості сировини, готових продуктів на харчових підприємствах, під час
перевірки якості товарів при транспортуванні, зберіганні, в процесі
проведення експертизи якості з метою ідентифікації товарів, визначення
споживчих властивостей товару.
Органолептичні показники приймаються за основу при оцінці якості
цитрусових плодів. До них відносять зовнішній вигляд, величину, а також
смак і запах. Зовнішній вигляд
характеризується

кількома

це комплексний показник, який

поодинокими

показниками

забарвленням,

формою, станом поверхні, цілісністю, свіжістю.
Забарвлення один з найбільш значущих показників, що впливають на
споживчі властивості та збереженість плодів . Свідчить про накопичення
фарбувальних речовин, а для багатьох видів достигаючих плодів про ступінь
зрілості. Форма регламентоване значення показника, яке передбачає
відповідність еталону певного природного сорту. Найбільше значення форма
має для плодів так , як естетичні властивості для них особливо значущі. Стан
поверхні плодів

характеризується сухістю і чистотою. Відсутність

зволоження на їх поверхні створює несприятливі умови для розвитку
багатьох патогенних мікроорганізмів.
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Цілісність плодів

передбачає

відсутність на них пошкоджень механічних та сільськогосподарськими
шкідниками, мікробіологічними також фізіологічними захворюваннями.
Метою експертизи є дослідити корисні властивості апельсинів та
відмінні особливості хімічного складу та дослідити якість цитрусових плодів
та безпечність апельсинів , що реалізуються на Україні. Апельсини бувають
видів звичайні, пупкові, корольки. Звичайні апельсини мають округлу форму
світло забарвлену м’якоть з великою кількістю насіння жорстку тонку або
середньої товщини шкірку , що легко відділяється від м’якоті .
Апельсини за ГОСТ 4427-82 «Апельсины. Технические условия»
поділяють на дві помологічні групи першу пупкові і корольки, другу
звичайні та інші сорти розміром у найбільшому діаметрі - на три категорії, за
міжнародним стандартом
FFV-14 - на 13 калібрів, а за показниками якості на вищий, 1-й і 2-й
сорти. Нормується кількість соку в плодах не менше 30%.
Корольки або червоном’ясні апельсини мають невеликі 90-170г плоди
плескато-кулястої або кулястої форми , середньої товщини шкірку яка може
бути забарвлена у червоний колір , як сік чи сама м’якоть. М’якоть цих
плодів ніжна з приємним ароматом і невеликою кількістю насіння. Пупкові
апельсини мають кулясту або видовжену форму з пупком на вершині
(недорозвинений плід) шкірку середньої товщини , яскраво-помаранчеву ,
щільну,трохи хрумку м’якоть добре виражений смак і аромат. (таблиця2)[4]
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Назва показника
Зовнішній вигляд

Характеристика і норма
Плоди свіжі ,чисті без механічних пошкоджень ,
без пошкодження шкідниками та хворобами з
рівно зрізаною при основані плода плодоніжки.
Допускаються плоди з відпавшою плодоніжкою
,але не вирваною.

Запах і смак

Притаманний свіжим апельсинам без стороннього
запаху і присмаку.

забарвлення
Розмір

Від світло оранжевого до оранжевого.

плоду

по

найбільшому 50

поперечному діаметрі в мм

Таблиця 2- Органолептичні показники апельсинів за ГОСТ 4427-82
«Апельсины. Технические условия»
В першу чергу слід звернути увагу на зовнішній вигляд апельсинів
оскільки

це те ,що трапляється в першу чергу на очі колір який привертає

увагу споживачів колір має бути однорідного забарвлення відповідного до
певного сорту . Краще обирати апельсини з більш яскравого забарвлення
оскільки вони вже дозрілі і містять багато каротину природного пігменту
який надає насиченого , яскравого сонячного забарвлення. Апельсин кращий
з пружною шкіркою яка багата на різні корисні речовини. Також слід
вибирати апельсини які ароматні . Слід це робити коли самопочуття добре
не має закладення носа оскільки рецептори нюху не такі чутливі і виявити
запах дуже складно.
Просто потрібно злегка натиснути на цедру плоду і понюхати якщо
аромат приємний без запаху сирості та інших сторонніх запахів і лише
притаманний апельсинам ,а якщо зовсім не має ніякого запаху то краще такі
апельсини не брати бо в них вже зруйновані ефірні олії які надають аромат
плодам та пробуджують апетит і скоро на поверхні появляються коричневі
плями і плоди почнуть втрачати приваблевий зовнішній вигляд , а в
подальшому до втрати вітамінів та мікроелементів . Перевіряти м’якоть на
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смак краще перед цим нічого не їсти , що б розкрити та відчути його в повній
мірі. Слід розрізати плід на пополам і подивитися чи на поверхні в м’якоті не
має слідів гниття якого вона забарвлення чи вона соковита . Потім відрізати
шматочок і скоштувати її . Мякоть апельсинів які досліджувались соковита
забарвлення світле однорідне . Вона містить багато насіння слідів гниття
було не виявлено. Смак виражений та насичений без стороніх присмаків.
Апельсини мають шкірку пружну з яскравим вираженим відчутним ароматом
який піднімає настрій , що легко відділяється від м’якоті мають округлу
форму світло забарвлену м’якоть з приємним солодким смаком який
заряджає енергією на цілий день плоди відносяться до звичайних і
відповідають вимогам стандарту.
Висновок: Отже експертиза цитрусових плодів має велике значення
досліджує і перевіряє плоди на відповідну якість досліджує їхні корисні
якості на які багаті цитрусові плоди. Органолептичний метод продовольчих
продуктів цей метод є вирішальним значенням в дослідженні та оцінці якості
особливо при визначенні смаку, присмаку та відповідність запаху
конкретному сорту цитрусових плодів та зовнішнього вигляду шкірки та
певного відтінку кольору та консистенції.
Але не менш важливо, що незважаючи на лікувальні властивості,
апельсини дарують радість. Дійсно, велика кількість цукрів в цих плодах
забезпечує справжній гормональний сплеск і підвищення настрою. Тому
апельсин як ніколи корисний буде похмурими зимовими вечорами. В цей час
він подарує нам і гарний настрій, і сили для боротьби із зимовими
болячками, і корисні речовини для зміцнення всього організму.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ
СЕЛИЩНИХ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
В статті розглянуто сутність об’єднаних територіальних громад,
досліджено їх основні структурні елементи, визначені напрямки роботи
Глуховецької селищної об'єднаної територіальної громади на поточний рік, а
також визначені перспективні аспекти діяльності.
Ключові слова: об’єднана територіальна громада, селищна рада, селищний
голова, староста, програма розвитку.
Постановка проблеми. Формування об'єднаних територіальних громад в
Україні, яке відбувається після узгодження та прийняття Закону України
«Про добровільне об'єднання територіальних громад» третій рік поспіль,
відповідає чітко окресленій політиці децентралізації державного управління.
Найголовнішою частиною цієї реформи за нинішніх умов Уряд обрав
формування базового рівня місцевого самоврядування – спроможних,
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ефективних, здатних до розвитку об'єднаних територіальних громад (ОТГ),
яким можна передати повноваження, ресурси і відповідальність, що означає
самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого
значення в інтересах їх жителів, тобто забезпечувати належний рівень освіти,
культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального
господарства тощо.
У зв'язку з реалізацією реформи децентралізації державного управління,
значна частина повноважень і відповідальності, в тому числі і у фінансовій та
бюджетній сфері переходить «на місця», зокрема в новостворені об'єднані
територіальні громади та виявляється безліч складних і болючих проблем у
їх функціонуванні, від вирішення яких залежить в цілому соціальноекономічний розвиток нашої держави. Саме тому тема статті є актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми створення,
функціонування,
досліджуються
Т.Смирнова,

формування
широким

Г.

колом

Маркович,

бюджету
науковців
Н.Наталенко,

територіальних
та

практиків,

О.Пелехата,

громад

таких

як:

.Кириленко,

Б.Малиняк, В.Письменний, В. Русін, Н.Татарин, В.Войтович та інші.
Незважаючи на розробку низки теоретичних і практичних положень
щодо організаційних характеристик територіальних громад, їх фінансування,
питання характеристики селищних об'єднаних територіальних громади
недостатньо розкриті та потребують подальшого вивчення.
Постановка завдання. Однією з перших, при формуванні об'єднаних
територіальних громад, виступає проблема характеристики територіальної
громади, належного виконання нею своїх функцій, яка переплітається з
питаннями наповнення бюджету громад, формуванням фінансових ресурсів,
достатніх для належного фінансування нагальних соціальних потреб громад,
чому і присвячено дану статтю.
Основними завданнями статті є: визначення сутності об’єднаних
територіальних громад, дослідження їх основних структурних елементів та
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перспектив діяльності.
Виклад основного матеріалу. Згідно ст. 5 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» система місцевого самоврядування включає:
– територіальну громаду;
– сільську, селищну, міську раду;
– сільського, селищного, міського голову;
– виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
– старосту;
– районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ, міст;
– органи самоорганізації населення [4].
Об'єднана територіальна громада – адміністративно-територіальна
одиниця в Україні, утворена відповідно до Закону України «Про добровільне
об'єднання територіальних громад» [3].
Принципами добровільного об’єднання територіальних громад є:
конституційність та законність; добровільність; економічна ефективність;
державна підтримка; повсюдність місцевого самоврядування; прозорість та
відкритість; відповідальність [3].
Об’єктом дослідження у статті виступає Глуховецька селищна об'єднана
територіальна громада.
Населені

пункти

у

складі

Глуховецької

селищної

об'єднаної

територіальної громади:
– смт. Глухівці (Глуховецька селищна рада, КОАТУУ: 0521455500,
ЄДРПОУ: 04328200); населення – 3463 чол.
Адреса: 22130, 22130, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці,
вул. Шкільна, буд. 41
– с. Непедівка (Непедівська сільська рада, КОАТУУ: 0521485203,
ЄДРПОУ: 04328341); населення - 956 чол.
Адреса: 22123, 22123, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Непедівка,
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вул. Гагаріна, буд. 31
– с. Гурівці (колишня Непедівська сільська рада, КОАТУУ: 0521485206);
населення – 523 чол [1].
Отже, населення територіальної громади складає майже 5 тис. чоловік
(4942 чол.)
Селищний голова, який очолює селищну раду і є головною посадовою
особою відповідної територіальної громади. Строк повноважень селищного
голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією
України [4].
Законом України «Про місцеві вибори» зазначається, що вибори
селищного (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови
проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному
одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного
селища, територія об’єднаної селищної громади [5].
Селищним головою Глуховецької селищної об'єднаної територіальної
громади є Амонс Олександр Анатолійович.
Староста обирається жителями селища, розташованого на території
відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого
виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному
законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі [4].
Старостою в с. Непедівка обрали Корніюк Галину Олександрівну. У с.
Гурівці старосту не обирали.
Депутатські групи і фракції, які є добровільними об'єднаннями депутатів
місцевих рад також є складовим елементом територіальної громади.
Депутатами Глуховецької селищної ради є:
– в смт. Глухівці: Назаровський Назар Юрійович (округ 1), Шаповал
Наталія Володимирівна (округ 2), Безнощук Наталія Вікторівна (округ 3),
Балановський Максим Олександрович (округ 4), Безнощук

Костянтин

Іванович (округ 5), Дмитрук Юрій Юрійович (округ 6), Ящук Юрій
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Олексійович (округ 7), Черняк Антоніна Броніславівна (округ 8), Тимчик
Олександр Олександрович (округ 9), Кравченко Сергій Сергійович (округ
10), Петренко Віктор Володимирович (округ 11), Романюк Ірина Павлівна
(округ 12), Лилик Василь Вікторович (округ 13), Мельничук Катерина
Василівна (округ 14), Кирилюк Олена Миколаївна (округ 15), Гриценюк
Михайло Володимирович (округ 16)
– с. Непедівка: Лисюк Василь Миколайович (округ 17), Дорощук Ганна
Петрівна (округ 18), Харламов Микола Сергійович (округ 19), Фінашина
Наталія Миколаївна (округ 20);
– с. Гурівці: Вознюк Світлана Леонідівна (округ 21), Дацюк Олександр
Трохимович (округ 22) [1].
Отже, у Глуховецькій селищній об'єднаній територіальній громаді 22
депутата та 22 округа.
Невід'ємним структурним елементом селищної ради є постійні комісії,
що утворюються для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань,
які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради
та її виконкому. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації
роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та
Положенням про постійні комісії, що затверджується радою. Постійною
комісією можуть бути утворені підкомісії і робочі групи [6, с.150].
У Глуховецькій селищній об'єднаній територіальній громаді функціонує
4 постійнодіючі комісії.
1. Комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури,
спорту

та

соціального

захисту

населення,

регламенту,

депутатської

діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, зв’язків з виконавчими структурами, органами
місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та засобами масової
інформації
– Лисюк Василь Миколайович - голова комісії
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Члени комісії:
– Безнощук Наталя Вікторівна
–

Романюк Ірина Павлівна

–

Фінашина Наталія Миколаївна

–

Тимчик Олександр Олександрович

2. Комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку
–

Кирилюк Олена Миколаївна – голова комісії.

Члени комісії:
–

Шаповал Наталія Володимирівна

–

Назаровський Назар Юрійович

–

Вознюк Світлана Леонідівна

–

Дмитрук Юрій Юрійович

3. Комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг
–

Петренко Віктор Володимирович - голова комісії

Члени комісії:
–

Черняк Антоніна Броніславівна

–

Гриценюк Михайло Володимирович

–

Безнощук Констянтин Іванович

–

Харламов Микола Сергійович

4. Комісія з питань містобудування, будівництва, агропромислового
комплексу, земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища
–

Ящук Юрій Олексійович – голова комісії

Члени комісії:
–

Балановський Максим Олександрович

–

Кравченко Сергій Сергійович

–

Лилик Василь Вікторович
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–

Дорощук Ганна Петрівна

–

Дацюк Олександр Трохимович [1].

Секретар селищної ради обирається радою за пропозицією голови з
числа її депутатів на строк повноважень ради і працює на постійній основі.
На 2018 рік у Глуховецькій селищній об'єднаній територіальній громаді
розроблено 13 програм, які мають бути до кінця року втілені в життя:
– програма залучення населення до проведення громадських робіт
Глуховецької селищної ради на 2018 рік;
– програма відшкодування компенсаційних виплат за надання пільг з
послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за
пільговий проїзд окремих категорій громадян Глуховецької селищної ради на
2018 рік;
– програма відшкодування різниці тарифів на житлово-комунальні
послуги комунальному підприємству «Глухівціводоканал» Глуховецької
селищної ради на 2018 рік;
– програма забезпечення та розроблення містобудівної документації на
території Глуховецької селищної ради на 2018 рік;
– програма здійснення землеустрою на території Глуховецької селищної
ради на 2018 рік;
– програма оздоровлення дітей Глуховецької селищної ради на 2018 рік;
–

програма

проведення

робіт,

пов'язаних

з

будівництвом,

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Глуховецької
селищної ради на 2018 рік;
–

програма

розвитку

житлово-комунального

господарства

та

благоустрою Глуховецької селищної ради на 2018 рік;
– програма розвитку культури та проведення заходів у галузі культури
Глуховецької селищної ради на 2018 рік;
– програма розвитку фізичної культури та спорту «Фізичне виховання здоров'я нації» Глуховецької селищної ради на 2018 рік;
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– програма соціально-економічного розвитку Глуховецької селищної
ради на 2018-2020 роки;
– програма соціального захисту населення Глуховецької селищної ради
на 2018 рік;
– програма створення та функціонування місцевої пожежної охорони
на території Глуховецької селищної ради на 2018 рік [1].
Висновки. Таким чином, розглянута інформація дозволяє зробити
висновок, що Глуховецька селищна об'єднана територіальна громада
включає смт. Глухів, с. с. Непедівка та

с. Гурівці. Населення селищної

громади – 4942 чол. Селищним головою є Амонс Олександр Анатолійович.
Глуховецька селищна об'єднана територіальна громада має 22 депутати,
а також 4 постійнодіючі комісії.
В цілому, досліджувана територіальна громада працює, процвітає та має
багато планів на майбутнє.
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СЕКЦІЯ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ТА КОНТРОЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
УДК 657.432 (045)
Іолтуховська Ю.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З
РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ
У статі розглядається порядок відображення в обліку розрахунків з різними
дебіторами

та

подано

рекомендації

стосовно

його

удосконалення.

Запропоновані методи дадуть змогу забезпечити вчасність та повноту
погашення дебіторської заборгованості.
Ключові слова: організація обліку, дебіторська заборгованість, розрахунки,
дебітори, документування.
Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями: У сучасних ринкових умовах, функціонування
господарських відносин базується на використанні системи грошових
розрахунків та майнового обміну. Незалежно від форми розрахунків
суб’єктів підприємницької діяльності між собою, із державою, із населенням
усі розрахункові операції здійснюються з урахуванням діючої законодавчої
бази та поділяються на розрахунки з дебіторами та кредиторами. Виділити
значущість однієї галузі розрахунків над іншою неможливо, бо вони
становлять єдину систему розрахункових операцій у господарському обороті
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держави.

Наявність

у

підприємства

значних

розмірів

дебіторської

заборгованості знижує ліквідність його активів, негативно впливає на
фінансову платоспроможність, а також відволікає зайві грошові кошти.
Водночас на підприємствах мають місце розрахунки з різними дебіторами:
працівниками,

державою,

за

нарахованими

доходами,

з

іншими

підприємствами щодо виданих авансів чи за пред’явленими претензіями та
ін. Така різноманітність господарських відносин та розрахункових операцій
із дебіторами зумовлює необхідність відповідного облікового супроводу та
його організації.
Тому належна організація обліку дебіторської заборгованості сприяє
ефективному управлінню її розмірам і термінами на підприємстві та
посиленню контролю за своєчасним здійсненням розрахунків.
Формулювання цілей статті: Метою написання статті, є дослідження
особливостей організації обліку розрахунків з різними дебіторами.
Аналіз останніх досліджень та публікацій: Питаннями організації обліку
розрахунків з різними дебіторами присвячують свої праці провідні вітчизняні
науковці, серед яких можна відмітити: В.В. Сопко, В.М. Жук, М.Ф. Огійчук,
Ф.Ф. Бутинець, В.О. Шевчук А.В. Махота, Ю.О. Леонова, І.В. Супрунова та
інші.
Виклад

основного

матеріалу:

Згідно

Закону

України

«Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1]. , національні
стандарти бухгалтерського обліку не повинні суперечити міжнародним. Але
на відміну від українських П(С)БО, МСФЗ не передбачають єдиного
стандарту, що регулює облік дебіторської заборгованості.
Питання

щодо

обліку

дебіторської

заборгованості

регулюється

міжнародними стандартами, серед яких: МСФЗ 1 «Подання фінансових
звітів», МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Таким
чином, в обліку інформація щодо дебіторської заборгованості та розкриття її
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у фінансовій звітності підприємства в Україні формується згідно з П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість» [2].
Дебітори – це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій
заборгували підприємству певну суму грошових коштів, їх еквівалентів або
інших активів. Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату. Для організації обліку розрахунків з дебіторами
на підприємстві треба визначитися з її класифікацією згідно з чинним
законодавством. Так, обов’язковим в Україні

є поділ дебіторської

заборгованості відповідно до п. 4 П(С)БО 10 на довгострокову та поточну,
який залежить від нормального операційного циклу і терміну погашення
заборгованості.
Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума дебіторської
заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході
нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців
з дати балансу [2]. Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку
нараховуються відсотки, відображається в балансі за теперішньою вартістю.
Розрахунок теперішньої вартості здійснюється за допомогою дисконтування,
тобто

довгострокова

дебіторська

заборгованість

оцінюється

за

дисконтованою вартістю майбутніх платежів, які очікуються для погашення
цієї заборгованості.
Поточна

дебіторська

заборгованість

–

це

сума

дебіторської

заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде
погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Дебіторську заборгованість відповідно до П(С)БО 10 та залежно від
платоспроможності дебіторів також поділяють на сумнівну та безнадійну.
Сумнівна дебіторська заборгованість – визначається якщо своєчасність
здійснення розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю за
продукцію, товари, роботи, послуги порушилася з різних причин або не була
виконана у визначені договорами терміни.
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Безнадійна дебіторська заборгованість – визнається та відображується в
обліку, якщо існує впевненість (підстава) щодо неповернення її боржником
або за якої минув строк позовної давності [5].
Організацію обліку дебіторської

заборгованості

на підприємстві

необхідно починати з процедури підготовки облікової політики, яка має
певні особливості.
Наказ про облікову політику запропоновано формувати за трьома
етапами, такими як організаційний, технологічний, заключний.
Організаційний етап – керівник призначає групу фахівців, які
обов’язково беруть участь у процесі підготовки проекту наказу про облікову
політику. Вони мають обґрунтовувати форму ведення бухгалтерського
обліку.
Технологічний етап – фахівці мають здійснити огляд та запропонувати
побудову бухгалтерської служби, тип структури апарату бухгалтерії, форму
організації облікового процесу за технічними ознаками, які є основними на
кожному підприємстві. Необхідно також організувати обліковий процес на
кожній ділянці, надати оцінку загальним й специфічним принципам та
методам організації обліку, які є альтернативними, залежать від галузі та
специфіки діяльності даного підприємства. При прийнятті ефективних
управлінських рішень пропонується розглянути обрані методи разом з
показниками фін.-госп. діяльності підприємства та провести оцінку їх
переваг у майбутньому.
Фахівцям

підприємства

необхідно

визначити

та

згрупувати

заборгованість за термінами її виникнення, за видами, за об’єктами обліку та
строками непогашення. Крім того, потрібно відібрати та скомпонувати
облікові номенклатури і носії облікової інформації щодо дебіторської
заборгованості.
Починати організацію облікового процесу процедури документального
забезпечення дебіторської заборгованості на цьому етапі необхідно з відбору:
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– облікових номенклатур, організація яких включає два види робіт –
вибір економічної інформації, що має бути відображена в обліковоаналітичній системі підприємства, та складання переліку господарських
фактів про форми функціонування майна і капіталу підприємства;
– носіїв облікових номенклатур, до яких належать будь-які матеріальні
носії, зокрема типові форми, облікові регістри, форми звітності або договори
та інші документи. Носії облікових номенклатур за кожною окремою
ділянкою, формують в альбоми первинних документів.
Заключний етап – фахівці готують і докладно обговорюють проект
наказу про облікову політику підприємства, і тільки після врахування
пропозицій та внесення змін керівник затверджує його [3].
Для зручності ведення обліку дебіторської заборгованості бухгалтерії
підприємства

необхідно

спочатку

визначити

облікові

номенклатури,

відібрати та сформувати в робочі альбоми документів носії облікової
інформації, до яких можуть належати типові форми документів або
документи, які самостійно розроблені фахівцями.
Для обліку різних видів дебіторської заборгованості призначений
рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами».
Класифікація розрахункових операцій із дебіторами дає змогу виділити
кілька класифікаційних груп за різними напрямами:
а) за типом контрагента – розрахунки з юридичними особами та
розрахунки з фізичними особами;
б) за походженням – із вітчизняними та іноземними дебіторами;
в) за статусом дебітора:
– серед юридичних осіб: розрахунки з покупцями і замовниками;
розрахунки з дочірніми та асоційованими підприємствами за нарахованими
доходами; розрахунки з постачальниками та підрядниками за виданими
авансами та за претензіями; із податковими органами за сплатою податків та
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податковим кредитом із ПДВ; з іншими підприємствами по інших операціях,
зокрема під час реалізації інших оборотних та необоротних активів;
– серед фізичних осіб: із працівниками підприємства як підзвітними
особами щодо відшкодування матеріальних збитків, погашення споживчих
позик; зі сторонніми особами.
г) за предметом господарської дії – розрахунки за товарними та
нетоварними операціями.
Здійснення господарських операцій ґрунтується на використанні різних
способів розрахунків із контрагентами, це: розрахунки готівкою; безготівкові
розрахунки з використанням банківських форм платіжних інструментів та
платіжних систем; небанківські форми розрахунків з використанням
боргових зобов’язань та інших фінансових інструментів; товарний обмін без
участі грошових коштів (обмін подібними активами) та з частковою участю
грошових коштів під час обміну неподібними активами тощо. Форми і
способи розрахунків та їх застосування визначаються під час укладення
угоди, у процесі її виконання чи погашення дебіторської заборгованості.
Для організації обліку розрахунків із дебіторами важливим методичним
прийомом є визначення контрагента дебітором. Згідно з П(С)БО 10,
контрагент визнається дебітором після здійснення господарської операції,
внаслідок якої утворилася дебіторська заборгованість. Для організації
бухгалтерського обліку розрахункових операцій необхідно класифікувати
контрагента як дебітора заздалегідь, до укладення угоди, або під час цих дій.
Особливо це важливо для підготовки змісту контракту, для узгодження не
лише змісту договору та форм розрахунків, а визначення штрафних санкцій у
разі порушення умов виконання угоди, виплати неустойки, способів
примусового стягнення боргу дебітора, вибору можливих економічних
шляхів ліквідації сумнівних боргів.
Ці дії тісно пов’язані з організацією укладення договорів. Такі
процедури включають у себе вибір контрагента, створення клієнтської бази,
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аналіз платоспроможності клієнтів, оцінка ризиків у разі можливості появи
недобросовісних покупців та замовників, вибір шляхів та способів доставки
товарів

та

страхування

ризиків,

вивчення

можливостей

здійснення

попередньої оплати, податкове супроводження реалізації товарів/ послуг.
Організаційні процедури визнання за облікове відображення розрахунків
із

дебіторами

податкового

включають

супроводження,

організацію
організацію

документування,
проведення

організацію
інвентаризації

розрахунків.
При цьому треба враховувати зміни до системи документального
супроводження розрахункових операцій, за якими певні види первинних
документів, що використовувалися традиційно, змінили свій статус або
форму застосування. Рахунок-фактура визнаний первинним документом і
доповнений частиною визнання виконаних робіт (інвойс); акти виконаних
робіт не є обов’язковими до використання. Внесені зміни у документування
податкового супроводження розрахункових операцій та електронного
адміністрування справляння податку на додану вартість, який супроводжує
значну частину розрахунків із дебіторами, зокрема за авансами виданими, із
підзвітними особами, за розрахунками за претензіями, за розрахунками щодо
відшкодування матеріальних збитків та ін.
Усе це вимагає не лише досконалої організації документообігу на
підприємстві. Необхідно опрацювати методику та порядок складання
первинних документів, визначити правила, необхідність та доцільність
правильного та своєчасного їх виконання.
Інвентаризація розрахункових операцій та дебіторської заборгованості
не лише вимога підготовчої роботи під час складання річної фінансової
звітності. Проведення її регулярно протягом облікового періоду дає змогу
визначати реальну суму боргів, контролювати стан розрахунків та вчасно
розпочинати претензійну роботу щодо їх стягнення, оцінювати сумнівність
та безнадійність заборгованості, обирати всі можливі способи погашення та
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мінімізації втрат. Для організації інвентаризації розрахунків із дебіторами
доцільно в розпорядчому документі з організації обліку визначати черговість
її проведення щодо різних її видів, створювати інвентаризаційні комісії із
залученням не лише спеціалістів із бухгалтерського обліку, а також
маркетологів, юристів, аналітиків, фінансистів, менеджерів.
Значення дебіторської заборгованості як основного джерела фінансових
ресурсів підприємства вимагає створення таких робочих груп та організації
їх командної роботи для прийняття відповідних управлінських рішень.
Суттєвий вплив на організацію розрахунків із дебіторами має
організація обліку її погашення та ліквідації. За нормальних умов
господарювання ці питання так гостро не стоять. Для забезпечення
стабільності фінансових надходжень від погашення визнаної дебіторської
заборгованості доцільним є проведення певних організаційних процедур та
використання фінансових інструментів. До таких організаційних процедур
належать: передбачення в контрактах умов виконання зобов’язань, форсмажорних обставин відстрочки платежів, штрафних санкцій, можливості
пролонгації тривалості договору; визначення можливості оформлення
комерційного кредиту шляхом складання простого чи переказного векселя з
виплатою

відсотків;

переуступка

заборгованості

кредитору;

продаж

заборгованості банку з дисконтом (факторинг); ведення претензійної справи з
розглядом у суді; укладання форвардних, контрактів та продаж опціонів.
Висновки: Оптимальною та результативною можна вважати таку
діяльність підприємства, оцінка показників якої свідчить про високий рівень
прибутковості та ліквідності. Для забезпечення постійної наявності
оборотних коштів і платоспроможності підприємства дуже важливе значення
мають

розміри

його

дебіторської

заборгованості.

Тому

підготовка

достовірної та теоретично обґрунтованої вихідної інформації, яка буде
застосована при складанні фінансової звітності, потрібна як внутрішнім, так і
зовнішнім користувачам для проведення аналізу та здійснення оцінки
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показників діяльності підприємства з метою прийняття ефективних
управлінських рішень.
Організація бухгалтерського обліку розрахунків із дебіторами, потребує
комплексного підходу управлінського персоналу підприємства до вирішення
проблем

забезпечення

стабільності

фінансових

потоків,

насамперед,

унаслідок основної діяльності та реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.
Запропоновані заходи певною мірою стосуються саме організації розрахунків
із покупцями і замовниками, заборгованість яких становить значну частку в
структурі оборотних активів підприємства. Комплексна система організації
бухгалтерського обліку розрахунків із дебіторами в єдності методичних та
організаційних аспектів дасть також змогу забезпечити вчасність та повноту
погашення іншої дебіторської заборгованості.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО МЕТОДУ У СТВОРЕННІ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті досліджено процес створення автоматизованої інформаційної
системи управління підприємством за допомогою системного метод,
виокремлено

основні

переваги

та

недоліки

даного

підходу,

дана

характеристика принципів системного методу.
Ключові

слова:

інформаційна

система,

система,

автоматизація,

системний підхід, проектування, база даних, стандартизація, типізація.
Сьогодні важливим значенням для підприємств є управління, яке в себе
включає для малих підприємств – бухгалтерський облік, управління
складами

продукції,

управління

кадрами,

для

середніх

виробничих

підприємств – управління виробництвом та для великих холдингових
структур – управління фінансовими потоками, трансферними цінами,
консолідація інформації.
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Для того щоб покращити та зробити більш ефективним процес
управління на всіх рівнях необхідним є

створення автоматизованої

інформаційної системи.
Актуальність дослідження полягає у тому, що для конкурентної
боротьби в нинішніх умовах ринку підприємствам необхідно впроваджувати
інформаційні системи і насамперед потрібно визначити, що саме очікується
від нової системи чи як саме вдосконалити нову систему.
Метою даної роботи виступає дослідження системного підходу для
створення автоматизованої інформаційної системи підприємства, етапи
побудови даної системи та загальні пропозиції щодо провадження її на
підприємство.
Автоматизована інформаційна система – це системи для пошуку,
збирання, зберігання, накопичення, обробки, передачі інформації за
допомогою використання обчислювальної техніки, засобів і каналів зв'язку,
комп'ютерних інформаційних мереж.
Існують різні підходи до створення інформаційних систем, але саме
системний може застосовуватися для розробки будь-якої системи, різних
типів підприємств.
Системний підхід до створення інформаційної системи – це комплексне
вивчення економічного об’єкта як одного цілого з представленням частин
його як цілеспрямованих систем і вивчення цих систем та взаємовідносин
між ними. При системному підході економічний об’єкт розглядається як
сукупність взаємопов`язаних елементів однієї складної динамічної системи,
яка перебуває в стані постійних змін під впливом багатьох внутрішніх і
зовнішніх факторів, пов’язаних процесами перетворення вхідного набору
ресурсів в інші вихідні ресурси. В таблиці 1 наведено основні принципи
системного підходу.
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Принципи

Характеристика

1)кінцевої мети

абсолютний пріоритет кінцевої мети.

2)єдності

розгляд

системи

як

цілого,

так

і

сукупності

частин(елементів)
3)звязності

розгляд будь-якої частини разом з її зв’язками та
оточенням

4)модульної

в системі виділяються модулі та розглядають їх як

побудови

єдину сукупність (сукупність модулів)

5)ієрархії

виводяться ієрархічно елементи та ранжуються

6)функціональності

спільний розгляд структури і функцій з пріоритетом
функцій над структурою

7)розвитку

врахування змін системи, її здатність до розвитку,
розширення,зміни частин, нагромадження інформації

8) децентралізації

поєднання рішень, які приймаються, та керування
централізацією і децентралізацією

9)невизначеність

врахування невизначеностей та випадковостей в системі

Таблиця 1 – Принципи системного підходу
Характерними ознаками системного пiдходу є: одночасне охоплення
проектуванням великої кiлькостi задач ; максимальна типiзацiя та
стандартизацiя рiшень;
iнформацiйної

багато аспектне уявлення про структуру

системи як про систему ,що складається з кiлькох класiв

компонентiв, та вiдносна автономна їх розробка ; ключова роль баз даних;
локальне впровадження та збiльшення функцiональних задач.
Задачею системного пiдходу до створення iнформацiйної системи є
розробка всiєї сукупностi методологiчних i соціально-наукових засобiв
обстеження (опис, аналiз, синтез, реалiзацiя ) систем рiзного типу.
У методологiчному вiдношеннi системний пiдхiд базується на iдеях
цiлiсностi, цiлеспрямованостi, органiзованостi об’єктiв, що вивчаються, їх
внутрiшнiй активностi та динамiзмi.
Центральне місце серед задач управління займає отримання прибутку
від результатів господарської діяльності підприємства. Придбання засобів і
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знарядь виробництва, виробничі процеси і організаційні заходи, як правило
передують прибуткам, що отримується завдяки господарській діяльності.
Тому важливо зуміти зіставити матеріальні, трудові і фінансові потреби з
існуючими ресурсами[1].
Процес управління підприємством що має на меті отримання прибутку,
можна відобразити такою схемо(рис. 1).
Аналіз

Планування

Реалізація

Контроль

Аналіз
зовнішніх
факторів та
поточного
стану
підприємства

Складання
плану заходу

Реалізація
оперативнокалендарного
планування

Оперативний
контроль
отриманих
результатів

Визначення
кінцевої
мети

Складання
оперативнокалендарго
плану
Визначення
потреби
ресурсів

Рисунок 2 – Схема управління підприємством
Як бачимо з наведеної схеми, рух від поставлених цілей до результату є
багатоступінчастим. Він вимагає оперативного коригування первинного
плану дій залежно від досягнутих проміжних результатів. Саме наявність
великої кількості елементів, які присутні в управлінні підприємством робить
таким важливим застосування саме системного методу.
Загалом кінцевий успіх підприємства залежить від багатьох чинників,
частина з яких не піддається суворій формалізації. Склад цих чинників
подано на рис. 2
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Рисунок 2 – Чинники, які визначають кінцевий успіх підприємства
З наведеної схеми випливає, що система, яка автоматизує збір,
підготовку та опрацювання інформації, є лише однією з необхідних
складових, що визначають кінцевий успіх діяльності підприємства. Однак
уже сьогодні очевидно, що найбільшого успіху в діловому світі досягають ті
фірми і корпорації, які спроможні швидше за всіх зібрати інформацію,
опрацювати, проаналізувати її і на основі цього ухвалити рішення, тобто ті,
які використовують сучасні інформаційні технології[3]. Дедалі більше
керівників розуміють, що максимально ефективною автоматизованою
системою є та, яка охоплює всі взаємопов’язані багатогранні бізнес-процеси,
всі аспекти всередині господарської діяльності і поза нею, тобто інтегровані
автоматизовані інформаційні системи.
Автоматизована інформаційна система, як правило, створюється для
певного підприємства чи організації. Проте, є багато спільних рис в структурі
різних підприємств, а також в типах зв'язків між елементами цієї структури.
Це дозволяє сформулювати єдині принципи і шляхи побудови інформаційних
систем для підприємства чи організацій. На рисунку 3 зображено основні
етапи створення та функціонування інформаційних систем[2].
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розробка концепції інформаційної системи
розробка технічного завдання
проектування
реалізація
впровадження в експлуатацію
супровід
Рисунок 3 – Етапи створення та функціонування інформаційних систем
Детально розглянемо кожний етап.
Планування і аналіз вимог (передпроектна стадія)системний аналіз –
дослідження та аналіз існуючої інформаційної системи, визначення вимог до
створюваної ІС, оформлення техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) і
технічного завдання на розробку іформаційної системи.
Проектування (технічне проектування, логічне проектування) – розробка
відповідно до сформульованими вимогами складу автоматизуються функцій
(функціональна архітектура) і складу забезпечують підсистем (системна
архітектура), оформлення технічного проекту ІС[4].
Реалізація (робоче проектування, фізичне проектування, програмування)
– розробка та налаштування програм, наповнення баз даних, створення
робочих інструкцій для персоналу, оформлення робочого проекту.
Часто другий і третій етапи об'єднують в одну стадію, звану техноробочим проектуванням або системним синтезом.
Впровадження(тестування,

дослідна

експлуатація)

–

комплексне

налагодження підсистем ІС, навчання персоналу, поетапне впровадження ІС
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в експлуатацію по підрозділах економічного об'єкту, оформлення акту про
приймально-здавальних випробуваннях інформаційних систем.
Експлуатація ІС (супровід, модернізація) – збір рекламації і статистики
про функціонування ІС, виправлення помилок і недоробок, оформлення
вимог до модернізації ІС та її виконання (повторення стадій 2 – 5).
Отже, у нинішніх умовах функціонування підприємств ефективність
використання

інформаційних

ресурсів

великою

мірою

визначається

методологічними підходами до побудови їх автоматизованих інформаційних
систем. Застосування системного підходу дасть дозволить щоб система
розглядалася як ресурсний проект, що забезпечує підприємству конкурентні
переваги.
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УДК 657.246
Каспрук Г.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИТРАТ І ВИХОДУ
ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Стаття присвячена дослідженню документального оформлення витрат та
154

виходу продукції рослинництва. Вирішено ключові питання, що виникають у
первинному обліку органічної продукції рослинництва. Порушуючи питання
документального оформлення витрат і виходу продукції рослинництва
органічного походження, варто зазначити, що документація – важливим
елементом методу бухгалтерського обліку, оскільки слугує основою
первинного спостереження за господарськими операціями і є обов'язковою
умовою для відображення їх в обліку. Висвітлено особливості ведення
органічного

землеробства

виробництва

і

та

оприбуткування

документального
продукції

оформлення

рослинництва

витрат

органічного

походження, а також досліджено порядок оформлення земельних ділянок в
операційну оренду для виробництва органічної продукції.
Ключові слова: органічне землеробство; первинні документи; рослинництво;
документація,оприбуткування готової продукції.
Постановка проблеми. Виробництво і споживання органічної продукції з
кожним роком набуває все більшої популярності серед українців, адже така
продукція є корисною для населення та має значно вищу якість порівняно зі
звичайною. Україна як аграрна країна має всі шанси для збільшення обсягу
виробництва органічної продукції, завоювання ринку в Європі та світі. Тому
налагоджена система обліку витрат виробництва і виходу продукції
сприятиме об’єктивному формуванню собівартості органічної продукції та
контролю за її рівнем. Первинний облік є основою системи бухгалтерського
обліку в рослинництві і відіграє важливу роль в його об’єктивності.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням питання
ефективності органічного виробництва та його документального оформлення
приділяли увагу низка вітчизняних науковців і практиків: Будьонний Ю.В.
[7], Гудзь В.П. [7], Примак І.Д. [7], Танчик С.П. [7], Мороз Ю.Ю. [8].
Метою статті є дослідження первинного обліку витрат і виходу
органічної продукції рослинництва з метою його систематизації та
удосконалення.
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Викладення

основного

матеріалу.

Для

оформлення

витрат

у

рослинництві використовують систему первинних документів. Необхідно
мати на увазі, оскільки активний ринок з продажу поточних біологічних
активів рослинництва відсутній, то у більшості сільськогосподарських
підприємств субрахунок 211 “Поточні біологічні активи рослинництва,
оцінені за справедливою вартістю” не ведеться. Органічне землеробство,
крім активації та використання природного кругообігу речовин, забезпечує
поліпшення якості продуктів харчування, води, повітря та сприяє загальному
оздоровленню довкілля, а також збереженню енергії та підвищенню
природної родючості ґрунту. За умов цього виду землеробства в структурі
посівних площ важливо практикувати взаємодоповнення культур різних
біологічних видів, оскільки врожайність найважливіших культур при
біологічному землеробстві майже ніколи не досягне рівня звичайних
середніх господарств.
З току або прямо з поля продукція рослинництва надходить на
сортування та сушіння чи у зерносховища, комори, використовується на
корм тваринам або на посів, реалізується, видається в рахунок оплати праці
тощо. Ці операції оформляють:
- накладними внутрішньогосподарського призначення(ф.№ВЗСГ-8);
- товаро-транспортними накладними на зерно, цукрові буряки, овочі
(ф.№ТНСГ-2, ТНСГ-3, ТНСГ-44);
- лімітно-забірними картками (ф.№117 АПК);
- відомістю витратів кормів (ф.№94 АПК);
- актами довільної форми тощо.
Підприємства, що перейдуть на вирощування органічної продукції,
можуть забезпечити певну частину внутрішньої потреби держави в якісних
продуктах харчування й зумовити скорочення експорту продовольства [7].
З

розвитком

органічного

землеробства

має

розвиватися

та

вдосконалюватися первинний облік з метою формування додаткової
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облікової інформації щодо виробництва й оприбуткування готової органічної
продукції для прийняття відповідних управлінських рішень.
Первинне спостереження, документування та документація відіграють
важливу роль в управлінні діяльністю підприємства, дають уявлення про
фактичний стан господарських засобів та їх зміни у процесі кругообігу
засобів; забезпечують прозорість у роботі підприємства та контроль
наявності, руху майна і коштів; є юридичним (правовим) свідченням
господарських операцій, що здійснюються; є важливим джерелом інформації
для контролю зовнішніми і внутрішніми користувачами при проведенні
ревізії, аудиту, аналізу господарської діяльності [10].
Тепер детально розглянемо процес документального оформлення
органічного землеробства. У разі, якщо підприємство має намір вирощувати
сільськогосподарську продукцію, без земельної ділянки не обійтись.
Підприємство повинно мати документи, що підтверджують право на
володіння чи оренду земельної ділянки для вирощування такої продукції.
Якщо у володінні підприємства вже є земельна ділянка, підтвердженням
права власності буде «Свідоцтво на право власності», «Державний акт» чи
витяг про реєстрацію права на ділянку з Державного земельного кадастру. У
випадку оренди право володіння земельною ділянкою посвідчується
договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону.
Згідно з Законом України «Про оренду землі», оренда землі − це
засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною
ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших
видів діяльності. Об’єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у
власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності [3].
Договір оренди являє собою угоду, за якою орендодавець зобов’язаний
за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на
певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку
відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.
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Під час діяльності з виробництва продукції рослинництва органічного
походження, виникають господарські операції, що фіксують у первинних
документах. Основні первинні документи з обліку витрат та виходу
органічної продукції рослинництва можна умовно поділити на 3 групи:
документи з обліку витрат праці, документи з обліку виробничих запасів та з
оприбуткування готової продукції.
Для вирішення проблем інформаційного забезпечення в сфері розвитку
органічного виробництва необхідно забезпечити організацію первинного
обліку господарських операцій, пов’язаних з органічним землеробством,
щодо використання ресурсів, оприбуткування продукції (результатів)
діяльності та її реалізації, визначення фінансових результатів. Виробники
органічної сільськогосподарської продукції мають точно зазначати, на яких
площах, у яких будівлях, на якому устаткуванні здійснюється виробництво
такої продукції. Тобто, підприємства повинні точно визначати на всіх рівнях
виробництва і переробки та документувати усі необоротні активи, виробничі
запаси та вироблену продукцію [8].
При органічному землеробстві заборонено використовувати хімічні
засоби захисту рослин та поліпшувачі ґрунту, крім виключних випадків у
перехідний період. Але можна використовувати органічні добрива, що є
основними джерелами живлення рослин при органічній формі землеробства.
Надходження

органічних

добрив

на

центральний

склад

або

безпосередньо у виробничу бригаду сільськогосподарського підприємства
здійснюється постачальниками за затвердженим графіком після оформлення
договору-замовлення.
При завезенні органічних добрив завідувач складу або комірник
зобов’язаний зважити кожну машину і розписатися в одержанні вантажу в
Товарно-транспортній накладній, яку він потім повертає водію-експедитору,
що доставив добрива. Одночасно з цим завідувач складу (комірник) отримує
другий примірник Товарно-транспортної накладної і копію сертифіката на
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завезену партію добрив. Після оприбуткування вантажу в Книзі складського
обліку документи передаються в бухгалтерію в складі Звіту про рух
матеріальних цінностей.
Списання поточних біологічних активів рослинництва здійснюється на
момент збирання врожаю та оформляється актом на списання поточних
біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на
початок збирання врожаю) (форма №ПБАСГ-2). В акті зазначається назва
об’єкта обліку, площа в гектарах та справедлива вартість поточного
біологічного

активу

рослинництва.

Акт

складається

і

підписується

керівником структурного підрозділу, а також бухгалтером.
Списання добрив оформлюється Актом про використання мінеральних,
органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів (ф. № ВЗСГ3). У реквізитах документа повинно відображатися специфіка діяльності
підприємства позначкою «Органічне виробництво». Також треба вказувати
якісні показники внесених добрив для контролю за дотриманням правил
органічного землеробства.
Варто зазначити, що перелік дозволених добрив для органічного
землеробства розміщений на офіційних сайтах організацій з сертифікації
органічного землеробства.
До об’єктів обліку витрат у рослинництві варто також зарахувати оплату
праці працівників, задіяних на виробництві продукції рослинництва
органічного походження. Підставою для нарахування оплати праці є табелі
обліку робочого часу, облікові листи праці й виконання робіт, облікові листи
трактористів - машиністів [9, c. 982].
Табель обліку робочого часу (ф. № ПСГ-1) є основним документом з
обліку відпрацьованого часу в рослинництві. Табель формується щодо
кожного співробітника, присвоюючи при цьому працівнику табельний номер.
Оскільки документ складають окремо за відділками і бригадами, то без
особливих складностей можна виокремити витрати на оплату праці на
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виробництво

органічної

продукції

рослинництва

при

паралельному

виробництві.
У документах з обліку витрат праці зафіксовано трудові витрати на
виконання конкретних робіт у галузі за культурами, що вирощують, та
нараховану оплату праці. Облік витрат праці та виконаних робіт на кінноручних роботах здійснюється в обліковому листку праці і виконаних робіт
(ф. № ПСГ-2). Цей документ складає бригадир. За таким документом
виробіток і нараховану заробітну плату на кінно-ручних роботах обліковують
у цілому за бригадою та за кожним працівником. В обліковому листку
бригадир (обліковець, ланкова чи сам працівник) щодня зазначає обсяг робіт,
виконаний кожним працівником, і нараховану йому оплату праці [6].
Тракторні роботи в рослинництві оформлюються Обліковим листком
тракториста-машиніста (ф. № ПСГ-3) та Дорожнім листом трактора (ф. №
ПСГ-4).

В

обліковому

листку

відображаються

виконані

роботи

із

зазначенням умов, специфіки їх виконання та видів культур, що оброблялися.
Основним у первинному обліку витрат праці в рослинництві органічного
походження є правильне відображення виконаних робіт, щоб у подальшому
обліковець зміг віднести витрати на відповідні рахунки та накопичена сума
витрат відповідала дійсності, оскільки в майбутньому це вплине на
собівартість та як наслідок на прибуток.
Оприбуткування зерна від урожаю здійснюють на підставі Реєстрів
відправки зерна та іншої продукції з поля, путівок на вивезення зерна з поля
чи Талонів. Оприбуткування вирощеної продукції рослинництва органічного
походження здійснюють у відповідних первинних документах залежно від
виду продукції. Щоденником надходження сільськогосподарської продукції
оформлюють оприбуткування зібраних овочів, фруктів, ягід, картоплі тощо.
У спеціалізованих овочевих господарствах закритого типу (теплицях)
для

оприбуткування

вирощених

овочів

використовують

Щоденник

надходження продукції овочівництва закритого ґрунту. Для оприбуткування
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зібраних

фруктів,

ягід,

винограду

в

спеціалізованих

господарствах

використовують Щоденник надходження продукції садівництва. Спеціально
вирощені корми для виробництва продукції тваринництва органічного
походження

оприбутковують

Щоденником

надходження

сільськогосподарської продукції, Актом на оприбуткування грубих і
соковитих кормів та Актом на оприбуткування пасовищних кормів.
Одержану від урожаю продукцію рослинництва органічного походження
сортують і сушать. Результати цих операцій відображають у Акті на
сортування і сушіння продукції рослинництва. Процес зберігання органічної
продукції на складах має особливе значення. Зберігання органічної продукції
здійснюється в приміщеннях, що відповідають наступним вимогам,
встановленим Кабінетом Міністрів України: зберігання органічної продукції
має забезпечувати запобігання будь-якому змішуванню з традиційною
продукцією, продукція рослинництва та тваринництва має зберігатися
окремо.

Отже,

ідентифікацію

зберігання
такої

органічної

продукції,

її

продукції

партій

і

має

забезпечувати

запобігання

будь-якому

змішуванню або обміну з неорганічною продукцією. Для цього мають
існувати спеціальні бланки первинних документів, що забезпечать потреби
користувачів у інформації. А саме, в картках чи в книгах складського обліку,
де міститься інформація про рух та залишки готової продукції рослинництва,
мають бути відмітки, що продукція є органічною. Найкращим варіантом буде
зберігання органічної продукції та традиційної на окремих складах
(коморах). Це забезпечить дотримання правил зберігання органічної
продукції та спростить облік продукції рослинництва.
Виробництво

органічної

продукції

рослинництва

є стратегічним

напрямком розвитку рослинницької галузі країни і має важливе значення як
для виробництва якісних продуктів харчування, так і для підвищення
ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств. Формування
інформації про витрати на виробництво та про вирощену продукцію
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рослинництва

органічного

походження

здійснюється

у

відповідних

первинних документах, чинні, форми яких не передбачають спеціальних
реквізитів щодо відображення органічного виробництва.
Висновок.

Отже,

саме

для

контролю

за

вирощуванням

сільськогосподарських культур для виробництва органічної продукції за
кожною сертифікованою земельною ділянкою необхідно мати інформацію
про вирощувані культури, про внесені добрива, використані засоби захисту
рослин та про одержаний урожай. Дана інформація потрібна для аналізу,
контролю

і прийняття відповідних управлінських рішень і дій. Для

вирішення цих завдань пропонується на всіх документах, що показують
понесені витрати на вирощування відповідних культур, і оприбуткування
вирощеної продукції органічного походження, ставити відповідні позначки
«Органічне виробництво» чи «Органічна продукція» та вказувати номери
відповідних земельних ділянок (полів), на яких вирощують цю продукцію.
Це допоможе забезпечити достовірну і повну інформацію про виробництво
органічної

продукції

та

використання

земельних

ділянок

(полів).

Сільськогосподарське підприємство, що вирощує органічну продукцію,
повинно провести документальне оформлення всіх здійснених витрат
виробництва і оприбуткування вирощеної продукції загальновстановленими
нормами первинних документів з відповідними відмітками про відношення
до виробництва продукції рослинництва органічного походження.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ
ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті досліджено особливості управління оборотними активами
торговельного підприємства, проаналізовано їх склад та структуру,
обґрунтовано основні принципи ефективної політики ними та визначено
останні наукові доробки за даним напрямом дослідження.
Ключові слова:оборотні активи, структура активів, оборотність, склад
активів, економічна рівновага.
У період становлення й розвитку ринкових відносин в економіці
України перед будь-яким підприємством торгівлі стає безліч різноманітних
завдань (підвищення рентабельності; економічний ріст; забезпечення
фінансової рівноваги; зростання ринкової вартості підприємства), але
найбільш значимим є завдання забезпечення безперервності розвитку й
виживання. Забезпечення фінансової безпеки торговельної організації
реалізується в рамках напрямку її загальної фінансової стратегії. Залежно від
умов, що складаються, підприємства вирішують її різними способами, але в
основі її рішення лежить створення й реалізація конкурентних переваг.
Сутність цього підходу полягає в управлінні підприємством в умовах
динамічності й невизначеності зовнішнього середовища. Це вимагає
створення системи управління, при якій повинно підтримуватися рівновага
між такими складовими, як зовнішнє середовище, характер і результати
діяльності торговельної організації. Формування й підтримка основних
параметрів фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку є
найважливішим напрямком фінансової стратегії. Управління оборотними
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активами - велика частина фінансового менеджменту на будь-якому
підприємстві. Для підприємств торгівлі - це найбільш важлива частина в
системі фінансового управління, тому що, по- перше, оборотні активи
займають основну частину в загальних активах (до 90 %). У зв'язку із цим
відносно невелике зниження їхніх розмірів у результаті раціонального
управління може обернутися помітним економічним ефектом. По-друге,
оборотні активи відрізняються високою мобільністю, переходячи з одного
стану в інше. По-третє, від їхнього розміру, структури й швидкості руху
залежать можливості підприємства по нарощуванню обсягів продажів, рівень
ліквідності,

платоспроможності

й

рентабельності.

Аналіз

останніх

досліджень і публікацій. Проблеми управління оборотними активами
висвітлюються в працях багатьох закордонних і вітчизняних вчених [1-4 та
ін.], які розглядають даний процес у рамках фінансового менеджменту як
єдине ціле формування й фінансування. Однак складність категорії оборотні
активи (їх натурально-речовинна й вартісна форми), зв'язок не тільки з
фінансовим управлінням, але й операційним менеджментом, можливості
багатоваріатного їх складу відповідно до цілей розвитку підприємства
вимагають особливих підходів і окремого розгляду етапу їх формування з
урахуванням галузевих особливостей торговельної галузі.
Мета і завдання статті. Метою даної статті є визначення місця й ролі, а
також теоретичне обґрунтування цілей і змісту політики формування
оборотних активів у системі загального процесу управління торговельним
підприємством.
Виклад основного матеріалу дослідження. Політика формування
оборотних активів є елементом загальної системи управління підприємством.
«Під управлінням розуміють сукупність процесів, що забезпечують
підтримку системи в заданому стані й (або) перехід її в новий (більш
бажаний,

запланований)

стан

шляхом

організації

та

реалізації

цілеспрямованих керуючих впливів» [5, с.15]. Воно являє собою складний
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процес,

пов'язаний

з

координацією

різних

ресурсів

підприємства,

використання яких обумовлено тими або іншими цілями. Динамічність цілей,
яка

обумовлена

мінливістю

зовнішнього

середовища,

визначає

безперервність процесу управління й необхідність прийняття відповідних
управлінських рішень. Відповідно до цього

управління можна ще

представити як процес підготовки, прийняття та реалізації рішень,
спрямованих на досягнення поставлених цілей [6]. Кожне ухвалене рішення
повинно базуватися на трьох факторах: обставинах зовнішнього середовища;
альтернативах (можливостях вибору); цілях (системах цілей) [6, с. Х]. Цілі
підприємства - це ключові бажані кінцеві результати, до яких воно прагне у
своїй діяльності і які повинні бути досягнуті за допомогою ухвалених рішень
протягом певного відрізку часу [6]. У зв'язку із цим цілі можуть бути
стратегічними, тактичними, оперативними і їх досягнення відповідно
здійснюється

в

процесі

стратегічного,

тактичного

та

оперативного

управління. Кожний з перерахованих видів управління характеризується
значимістю, складністю, широтою, глибиною поставлених цілей і тривалістю
періоду щодо реалізації визначених завдань. Вони тісно взаємозалежні й
взаємообумовлені. Не зупиняючись докладно на характеристиці системи
управління

підприємством,

відзначимо,

що

управління

оборотними

активами, як найбільш мобільними ресурсами, відноситься до сфери
тактичного та оперативного управління, але його цілі і завдання випливають
із загальних стратегічних цілей розвитку підприємства.
У багатьох літературних джерелах і дисертаційних роботах наводиться
визначення поняття «управління оборотними активами». Снитко Л.Т.,
Висторобська О.Н., Бугаєва Т.Ю. [7], Сорока Р.С. [8], Зборовська О.М. [9]
визначають, що управління оборотними активами полягає у впливі на обсяг і
структуру оборотних активів, а також джерела їх формування з метою
підвищення

ефективності

використання.

У

даному

визначенні

підкреслюються об'єкти керування (обсяг, структура, джерела) і мета
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(ефективність

використання).

Найбільш

повне

визначення

сутності

управління оборотними активами дає І.О. Бланк [1], відповідно до якого
управління оборотними активами є системою принципів і методів розробки й
реалізації управлінських рішень, пов'язаних із установленням оптимальних
розмірів їх обсягу та структури, які задовольняють потреби підприємства в
окремих їх видах, і залученням з різних джерел та в різноманітних формах
для здійснення господарської діяльності підприємства, забезпеченням умов
оптимізації процесу їх оборотності. Автор розглядає управління як процес
прийняття рішень, визначаючи ті ж об'єкти управління, але трохи інакше
формулюючи цілі: оптимізація обсягу та структури й відповідно швидкості їх
руху; задоволення потреб підприємства в окремих видах за рахунок різних
джерел. Багато авторів [2, 3] основною метою політики управління
оборотними активами вважають визначення величини та структури поточних
активів, джерел їх покриття й співвідношення між ними, достатніх для
забезпечення

довгострокової

ефективної

господарської

діяльності

організації. У даному підході зміст процесу управління об'єднано з метою
(забезпечення довгострокової ефективної діяльності). Політика управління
оборотними активами важлива, насамперед, з позиції ефективності та
забезпечення

безперервності

поточної

діяльності

торговельного

підприємства. Зміна величини оборотних активів супроводжується й зміною
короткострокових пасивів, тому обоє економічних об'єкта звичайно
розглядаються спільно. Тобто процес управління оборотними активами
складається із двох взаємозалежних етапів: - управління процесом їх
формування (визначення загального обсягу, потреби та оптимізація
структури); - управління процесом їх фінансування (оптимізація джерел
фінансових ресурсів). Складність, важливість та індивідуалізація управління
мобільними

засобами

підприємств,

визначаються

значним

обсягом

фінансових ресурсів, що інвестуються в оборотні активи, різноманіттям їх
видів і конкретних різновидів, високою динамікою трансформації, роллю в
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прискоренні обороту капіталу та забезпеченні постійної платоспроможності,
рентабельності та інших результатів фінансової діяльності підприємства.
Якщо процес фінансування оборотних активів лежить у площині тільки
фінансового менеджменту, то процес формування оборотних активів
випливає із цілей і завдань операційного менеджменту. Комплекс цих
завдань і механізми їхньої реалізації повинні знаходити висвітлення в
політиці формування оборотних активів, що може розглядатися як
самостійний елемент у системі управління і має відповідні об'єкти, цілі і
методи. До об'єктів управління, як вже було відзначено, відносяться
загальний обсяг оборотних активів, у тому числі в розрізі основних видів
(товарні

запаси, дебіторська

заборгованість і

кошти)

та структура

(співвідношення різних елементів). Цілі формування пов'язані з роллю,
значимістю й властивостями різних видів оборотних активів у господарській
діяльності підприємств торгівлі [10]. До них варто віднести: - достатність
розміру, яка забезпечує потреби підприємства в різних елементах оборотних
активів; - забезпечення високого рівня ліквідності та платоспроможності; забезпечення оптимальної швидкості обороту; - забезпечення високого рівня
прибутковості при припустимому рівні ризику. При цьому варто звернути
увагу на протиріччя в системі перерахованих цілей. Високу прибутковість
супроводжує високий рівень ризиків і відносно більш низький рівень
ліквідності, високий ступінь забезпеченості підприємства оборотними
активами знижує їх оборотність. Інакше кажучи, політика формування
оборотних активів повинна виходити з пошуку «золотої середини», тобто
пошуку компромісу.
Таким чином, залежно від загальної стратегії розвитку торговельного
підприємства ця система цілей може мати різну ієрархію. У зв'язку, із чим
політика формування оборотних активів може бути консервативною,
помірною або агресивною. Консервативний підхід припускає мінімізацію
ризиків при відносно більш низьких рівнях прибутковості та оборотності.
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Агресивний - навпаки, підвищує ймовірність одержання високих доходів і
ефективність використання оборотних активів при значних ризиках втрати
ліквідності та платоспроможності. Помірна політика являє компроміс між
попередніми типами політик. До основних методів управління відносяться:
планування й нормування потреби; поточне регулювання, розпорядження,
використання й маневрування окремими елементами оборотних активів;
моніторинг і контроль за їх використанням.
Процес розробки та реалізації політики формування оборотних активів
підприємств торгівлі

складається

з ряду етапів, які

можуть бути

представленими у такий спосіб: 1. Аналіз загального обсягу, складу та
структури оборотних активів підприємства в попередньому періоді,
виявлення основних об'єктивних і суб'єктивних факторів, що визначили їх
зміни та ефективність використання. 2. Вибір типу політики формування
оборотних активів на основі загальних стратегічних і тактичних цілей
розвитку підприємства. Визначення ієрархії цілей політики формування
оборотних

активів.

3.

Обґрунтування

кількісних

характеристик

сформульованих цілей (розрахунок потреби в товарних запасах, дебіторській
заборгованості, коштах; розрахунок цільового рівня ліквідності, оборотності,
рентабельності й ризику). 4. Забезпечення необхідного обсягу всіх видів
оборотних активів. 5. Забезпечення оптимального співвідношення постійної
та змінної частин оборотних активів. 6. Забезпечення необхідного рівня
ліквідності та швидкості обороту оборотних активів. 7. Забезпечення
необхідного рівня рентабельності та припустимого рівня ризику оборотних
активів. 8. Моніторинг і контроль за поточним станом оборотних активів та
прийняття відповідних коригуючих рішень. 4 - 7 етапи політики формування
оборотних активів підприємств торгівлі забезпечуються відповідними
рішеннями в галузі закупівельної, маркетингової, продажної, розрахунковокредитної та ін. політик підприємства. З огляду на двоїсту природу
оборотних активів торговельного підприємства в рамках загальної політики
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формування оборотних активів можна виділити два аспекти: операційний і
фінансовий. Операційний аспект стосується політики управління всіма
видами товарних запасів і дебіторською заборгованістю. Фінансова сторона
пов'язана з питаннями управління рухом грошових коштів, придбанням
підприємством боргових зобов'язань. Обидві Аналіз загального обсягу,
складу та структури оборотних активів підприємства в попередньому періоді,
виявлення основних об'єктивних і суб'єктивних факторів, що визначили їх
зміни та ефективність використання Вибір типу політики формування
оборотних активів на основі загальних стратегічних і тактичних цілей
розвитку підприємства. Визначення ієрархії цілей політики формування
оборотних активів Обґрунтування кількісних характеристик сформульованих
цілей (розрахунок потреби в товарних запасах, дебіторській заборгованості,
коштах; розрахунок цільового рівня ліквідності, оборотності, рентабельності
й ризику). Забезпечення необхідного обсягу всіх видів оборотних активів.
Забезпечення оптимального співвідношення постійної та змінної частин
оборотних активів Забезпечення необхідного рівня ліквідності та швидкості
обороту оборотних активів Забезпечення необхідного рівня рентабельності та
припустимого рівня ризику оборотних активів Моніторинг і контроль за
поточним станом оборотних активів та прийняття відповідних коригуючих
рішень сторони політики управління оборотними активами взаємозалежні та
взаємообумовлені, хоча й представляють різні форми руху оборотних
активів. Тому що цілі та характер використання окремих видів оборотних
активів

мають

істотні

особливості

на

підприємстві,

як

правило,

розробляється самостійна політика формування окремих її видів (товарних
запасів підприємства, дебіторської заборгованості, коштів) [1].
Основною метою політики формування оборотних активів при цьому є
оптимізація кожної складової оборотних активів та оптимальний синтез цих
елементів у їх динаміці. Політика формування оборотних активів тісно
пов'язана із загальними стратегічними та тактичними цілями розвитку
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підприємства і є одним з інструментів їх реалізації. У підприємствах торгівлі
вона є частиною загальної системи поточного та оперативного управління
оборотними активами і являє собою систему принципів і методів
обґрунтування та прийняття господарських рішень із приводу оптимізації їх
обсягу та структури відповідно до встановлених критеріїв (кількісно
визначеними

цілями,

цільовими настановами). Вона орієнтована на

забезпечення підприємства в достатньому обсязі оборотними активами в
цілому та у розрізі основних видів, а також на забезпечення необхідних
рівнів ліквідності та платоспроможності, прибутковості та ризику.
Список використаних джерел:
1.

Бланк И А. Управление использованием капитала. – К.: Ника-

Центр: Эльга, 2000. – 651 с.
2.

Давыдов Л.В., Ильминская С.А. Политика управления оборотным

капиталом как часть общей финансовой стратегии предприятия // Финансы и
кредит. 2016. № 15 С. 5 – 11.
3.

Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. – М.:

Русская Деловая Литература, 2008. – 768 с.
4.

Снитко Л.Т., Висторобская Е.Н., Бугаёва Т.Ю. Управление

капиталом торговой организации. Экономический аспект: Учебное пособие.
– М.: Издательство РДЛ. 2014. – 320 с.
5.

Подольська В.О. Фінансовий аналіз: н авч. пос. / В.О.

Подольська, О.В. Яріш. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
6.

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: підручник.-вид.2-ге,

перероб. та доп.-К.:КНЕУ, 2007,-528с.

171

УДК 339.187.6(477)(045)
Олійник Б.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ
НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто сучасний стан основних засобів на підприємствах,
установах та організаціях України, а також такий фінансовий інструмент,
як лізинг, та його розвиток на ринку фінансових послуг України.
Проаналізовано

проблеми,

що

стримують

розвиток

та

ефективне

використання лізингу в Україні.
Ключові слова: лізинг, фінансовий лізинг, лізингові компанії, ринок лізингу,
лізинговий портфель.
З моменту проголошення в нашій державі ринкових відносин
актуальним стає питання раціонального та ефективного використання
наявних ресурсів і капіталів в грошовій формі. Особливо гостро це
відчувається в умовах економічної нестабільності в державі, світової
глобальної економічної кризи та інших негативних чинників [5]. В період
переходу на постіндустріальну модель економіки, підприємства мають
значну потребу у нових технологіях та оновленні основних фондів й пошук
джерел фінансування стає найактуальнішим питанням для корпоративного
сектора, а регулювання діяльності інституцій, які забезпечать таке
фінансування, має стати пріоритетом держави. В сучасних умовах
економічного

розвитку

механізм

лізингу

відіграє

важливу

роль

у

стимулюванні залучення інвестицій для придбання нових та оновлення
існуючих виробничих фондів у всіх країнах світу [9]. Лізинг є фінансовим
механізмом, який дозволяє підприємству, що має потребу в обладнанні,
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придбати необхідну техніку на умовах поступової сплати коштів за рахунок
грошових потоків, генерованих використанням цього обладнання.
На сучасному етапі розвитку фінансових інструментів в Україні лізинг
привертає увагу багатьох іноземних та вітчизняних вчених, про це свідчить
велика

кількість

публікацій

на

тему

лізингу,

його

ефективності,

адміністрування та нових змін, які пов’язані з вітчизняним законодавством.
На теренах України можна назвати таких науковців, які займалися
дослідженням цього фінансового інструменту: О. Березовська [1], О.
Горбатенко [3] ,І. Кулиняк [4] , Н. Подольчак [7] та інші. Проте певні
питання, пов’язані з особливостями ринку лізингових послуг, потребують
постійного моніторингу.
Метою дослідження є оцінка ситуації, що склалась на ринку лізингових
послуг та визначення проблем, які характерні для цього сегменту
фінансового ринку.
Фінансовий лізинг згідно з Законом України «Про фінансовий лізинг» –
це вид цивільно- правових відносин, що виникають із договору фінансового
лізингу. За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов’язується
набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до
встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у
користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року
за встановлену плату (лізингові платежі) [8]. У зарубіжній практиці, так само
як і на вітчизняному ринку, лізингова форма фінансування придбання
основних засобів отримала широку популярність. Це, безумовно, має свої
окремі переваги та недоліки. Фахівці найчастіше визначають такі переваги
лізингу:
1. Оподаткування. Прийнято вважати, що використання лізингової
схеми допомагає оптимізувати оподаткування підприємства. По-перше,
лізинговий

платіж

входить

у

загальну

величину

сукупних

витрат

підприємства, яка зменшує оподатковуваний базу платежу і сприяє
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зменшенню податку на прибуток. По-друге, купівля основних засобів у
лізинг дає можливість включити суму сплаченого ПДВ у величину, яка
зменшує зобов’язання підприємства по даному податку. По-третє, схема
лізингу дає можливість маніпулювати сумою податку на майно або просто
дозволяє тимчасово його не сплачує, якщо воно ще числиться на балансі
лізингодавця, або завдяки прискореної амортизації зменшувати його
величину.
В умовах обмежених фінансових ресурсів спостерігається розширення
виробничих потужностей. Сам по собі лізинг вважається інструментом, за
допомогою якого можна значно збільшити виробничі сили організації.
Пояснюється це тим, що фінансування організації виконується під конкретне
обладнання, а не під наявну величину власних коштів і активів. Більш того,
на відміну від кредиту, лізинг не впливаючи на фінансовий стан і не
змінюючи

структуру активів і капіталу, тільки сприяє отриманню

короткострокових кредитів.
Завдяки прискоренню процесів амортизації виробничої бази набагато
швидше відбувається окупність технологій. Це дозволяє, у свою чергу,
розпоряджатися ними як інструментом, який підвищує загальну ефективність
діяльності підприємства: продати і купити більш сучасне обладнання за
договором лізингу. За авторським баченням до головних переваг лізингу слід
віднести його більшу, у порівнянні з банківським кредитуванням, фінансову
безпеку, оскільки, фінансовий лізинг унеможливлює нецільове використання
фінансових ресурсів.
Маючи незаперечні переваги, фінансовий лізинг не позбавлений й
певних недоліків у порівнянні з банківським кредитуванням, до яких слід
віднести:
1. Значний обсяг авансового внеску. Як правило, обов’язковою умовою
договору лізингу є авансовий внесок у розмірі не менше 30 % від загальної
вартості обладнання.
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2. Тривалий час до одержання обладнання. Основна складність
процедури лізингу полягає в організаційному плані, оскільки в угоді приймає
участь велика кількість контрагентів. Це збільшує термін придбання
обладнання.
Наразі угоди фінансового лізингу стали досить поширеним явищем у
господарській діяльності багатьох компаній. Це пояснюється тим, що у разі
відсутності

у

компанії

необхідних

обігових

коштів

і

можливості

довгострокового кредитування вона зможе за допомогою фінансового
лізингу отримати права користування і володіння необхідним обладнанням.
У якості фінансової послуги, фінансовий лізинг у теперішній час виступає
одним

з

основних

чинників

посилення

конкурентоспроможності

підприємств, поліпшення якості послуг, що надаються, покращення
ефективності виробництва. Наслідком цього є зміцнення позицій вітчизняних
підприємств як на національному, так і на світовому ринку товарів і послуг.
Ринок пропозиції послуг фінансового лізингу складається з двох
основних груп учасників:
1. Фінансових компаній, що надають послуги фінансового лізингу. Ці
учасники ринку лізингових послуг є універсальними гравцями, вони можуть
також надавати й інші фінансові послуги.
2. Лізингодавців – юридичних осіб, що зареєстровані в Реєстрі
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг України.
Динаміку основних показників діяльності фінансових установ наведено
у таблиці 1.
Станом на 31.03.2018 до переліку юридичних осіб, які мають право
надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Нацкомфінпослуг,
внесено інформацію про 188 юридичних осіб – лізингодавців та 315
фінансових компаній мають діючі ліцензії, що надають послуги фінансового
лізингу. Протягом I кварталу 2018 року фінансовими компаніями та
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юридичними особами, які не мають статусу фінансових установ, але можуть
згідно із законодавством надавати фінансові послуги, укладено 2 012
договори фінансового лізингу на суму 3 720,2 млн. грн.
Темпи приросту,

Рік

%

Показник
2016

2017

2018

2017/

2018/

2016

2017

Фінансові компанії
Кількість зареєстрованих
фінансових компаній
Активи фінансових компаній,
(млн. грн.)
Власний капітал, (млн. грн.)

756

827

847

9,4

2,4

104 800,4

109 251,1

102 390,8

4,2

-6,3

27 109,9

27 138,5

24 590,6

0,1

-9,4

26 764,1

46 544,7

59 916,2

73,9

28,7

Обсяг наданих фінансових
послуг фінансовими
компаніями, (млн. грн.)
Юридичні особи (лізингодавці)
Кількість зареєстрованих
установ
Вартість діючих договорів
фінансового лізингу, (млн. грн.)
Кількість діючих договорів
фінансового лізингу, (од.)

267

205

188

-23,2

-8,3

23 591,4

22 490,4

24 663,1

-4,7

9,7

15 127

15 203

14 306

0,5

-5,9

1 516,0

2 015,6

3 700,7

33,0

83,6

1 047

1 560

1 995

49,0

27,9

Вартість договорів фінансового
лізингу, укладених за звітний
період, (млн. грн.)
Кількість договорів фінансового
лізингу, укладених за звітний
період, (од.)

Таблиця 1 – Динаміка основних показників діяльності фінансових
компаній та юридичних установ (лізингодавців)
Джерело [6]
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Вартість об’єктів лізингу,

що

є

предметом

договорів,

становить

2 907,7 млн. грн.
Вартість чинних договорів фінансового лізингу станом на 31.03.2018
становить 24 663,1 млн. грн.
Близько 99,2% усіх послуг фінансового лізингу надається юридичними
особами – суб’єктами господарювання, які не є фінансовими установами
(табл. 2).

Період

Вартість договорів фінансового

Кількість договорів

лізингу, укладених за період,

фінансового лізингу (од.),

(млн. грн.)

укладених за період

Юридичними

Фінансовими Юридичними Фінансовими

особами

компаніями

особами

компаніями

2016 р.

1 516,0

4,9

1 047

11

2017 р.

2 015,6

27,2

1560

9

2018 р.

3 700,7

19,5

1995

17

Таблиця 2 – Інформація щодо вартості договорів фінансового лізингу та
їх кількості, укладених юридичними особами та фінансовими компаніями
Джерело [6]
За підсумками I кварталу 2018 року спостерігається збільшення кількості договорів
фінансового лізингу у 28,2% (443 одиниць) порівняно з 2017 роком. При цьому, вартість
договорів фінансового лізингу збільшилась у 82,1% (1 677,4 млн. грн.).
Вартість договорів фінансового лізингу за

галузями представлена

в табл.

3.

За

підсумками I кварталу 2018 року найбільшими споживачами

лізингових послуг є:
-сільське господарство, вартість договорів становить 5 392,1 млн. грн.
(Станом на 31.03.2017 – 5 567,8 млн. грн., спад на 3,2% (175,7 млн. грн.));
-транспортна галузь, вартість договорів становить 3 878,5 млн. грн.,
(Станом на 31.03.2017 – 7 649,8 млн. грн., спад на 49,3% (3 771,3 млн. грн.));
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-харчова промисловість, вартість договорів становить 3 412,1 млн. грн.,
(Станом на 31.03.2017 – 337,9 млн. грн., ріст на 909,8% (3 074,2 млн. грн.));
-сфера послуг, вартість договорів становить 1 257,8 млн. грн. (Станом на
31.03.2017 –1 094,6 млн. грн., ріст на 14,9% (163,2 млн. грн.));
-будівництво, вартість договорів становить 1 174,9 млн. грн. (Станом на
31.03.2017 –930,8 млн. грн., ріст на 26,2% (244,1 млн. грн.)).
Темпи приросту 2018/
Назва галузі

2017

Будівництво

2017

2018

Абсолютний

%

930,8

1 174,9

244,1

26,2

1 539,6

702,6

-837,0

-54,4

Легка промисловість

16,8

495,9

479,1

2851,8

Машинобудування

273,9

267,4

-6,5

-2,4

Металургія

89,9

493,3

403,4

448,7

Сільське господарство

5 567,8

5 392,1

-175,7

-3,2

Сфера послуг

1 094,6

1 257,8

163,2

14,9

Транспорт

7 649,8

3 878,5

-3 771,3

-49,3

Харчова промисловість

337,9

3 412,1

3 074,2

909,8

Хімічна промисловість

93,0

109,2

16,2

17,4

Медичне обслуговування

17,0

100,5

83,5

491,2

4,3

6,9

2,6

60,5

27,5

50,8

23,3

84,7

Інше

5 146,1

7 321,1

2 175,0

42,3

Всього

22 789,0

24 663,1

1 874,1

8,2

Добувна промисловість

Комп’ютерна та телекомунікаційна
сфера
Переробна промисловість

Таблиця 3 – Вартість договорів фінансового лізингу за галузями у 20172018 рр., млн. грн.
Джерело [6]
Сучасний спектр послуг, що надаються лізинговими компаніями
України є достатньо широким, щоб задовольняти потреби споживачів.
Основними перешкодами в розвитку ефективного ринку лізингових послуг є
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нестача довгострокових коштів лізингодавців та низька платоспроможність
більшості потенційних лізингоотримувачів. Саме це значно підвищує
ризикованість

лізингових

відносин.

Лізингові

послуги

набувають

популярності, але, окрім фінансової незабезпеченості, велике значення для
подальшої активізації ринку лізингових послуг має:
– формування сприятливої нормативно-законодавчої бази;
– створення державних програм стимулювання лізингу;
– зниження вартість лізингових послуг;
– підвищення платоспроможності споживачів лізингових послуг;
– розвиток інфраструктури ринку лізингу;
– підвищення рівня кваліфікації персоналу та обізнаності з питань
лізингу серед громадян та представників малого та середнього бізнесу [2].
Лізинг поступово стає провідним напрямом банківської діяльності, адже
на сучасному етапі найреальнішими суб’єктами господарювання, які можуть
надавати лізингові послуги, незважаючи на необхідний накопичений капітал,
можуть бути лише банківські установи.
Незважаючи на недостатність власних фінансових ресурсів лізингових
компаній, диспропорції обсягу лізингових послуг за галузями економіки,
недосконалість вітчизняного законодавства, ринок лізингу в Україні активно
розвивається. Для вирішення багатьох проблем в цьому питанні необхідна
комплексна співпраця як держави, так і споживачів, тому що розвиток
лізингу є не тільки засобом підвищення якості та ефективності виробництва,
оновлення основних фондів окремого підприємства, а й покращення
розвитку вітчизняної економіки в цілому.
Висновки. Дослідивши сучасний стан ринку лізингових послуг в
Україні, можна зробити висновок, що лізинг являється перспективною
галуззю,

адже

на

сучасному

етапі

найреальнішими

суб’єктами

господарювання, які можуть надавати лізингові послуги можуть виступати
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лише банківські установи. Зважаючи на сучасну економічну ситуацію в
Україні, можна сказати, що потреба в лізингу стоїть дуже гостро, тому що:
– активне впровадження лізингу буде сприяти оновленню основних
фондів, завдяки збільшенню доступу підприємств до зовнішніх джерел
фінансування інвестицій;
– розвиток лізингу стимулюватиме підвищення ефективності кредитної
політики банків у результаті створення конкурентного середовища між
джерелами фінансування;
– розвиток лізингу в Україні допоможе розвитку малого та середнього
бізнесу. Все це призведе до багатьох позитивних змін в економіці.
Отже, подальше створення та розвиток лізингових компаній, які
подконтрольні банкам, є одним з актуальних напрямів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ
У статті розглянуто сутність облікової політики підприємства в частині
визначення принципів, методів та прийомів відображення інформації про
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монетарні активи підприємства. Наведено пропозиції щодо удосконалення
порядку відображення відомостей про монетарні активи в системі
бухгалтерського обліку підприємства.
Ключові слова: монетарні активи, немонетарні активи, грошові кошти та
їх еквіваленти, фінансові інвестиції, дебіторська заборгованість
У господарській діяльності підприємства монетарні активи є важливою
складовою оборотних активів, однією з основних умов фінансового
добробуту господарюючого суб’єкта та є основою для забезпечення сучасної
схеми здійснення розрахункових операцій. Наявність на підприємстві
обігових коштів у достатній мірі є запорукою нарощення активів,
підвищення рівня рентабельності, ліквідності і, як результат, забезпечення
фінансової рівноваги та платоспроможності.
Успіх діяльності підприємства визначається здатністю раціонально
розподіляти

й

використовувати

монетарні

активи.

Тому

прийняття

ефективних управлінських рішень можливе лише за умови володіння
необхідною інформацією про рух грошових коштів, яку може надати саме
бухгалтерська

служба.

Відповідно

правильно

організоване

ведення

бухгалтерського обліку є важливим елементом для функціонування
грошових коштів та інших монетарних активів на підприємстві [44, с. 161].
На сьогодні будь-яке підприємство не може ефективно функціонувати
без чіткої організації бухгалтерського обліку. Ефективна організація обліку
ґрунтується на нормативно-правових актах держави та вміло сформованої
облікової політики, яка затверджується наказом по підприємству. Облікова
політика розробляється індивідуально кожним підприємством і повинна
забезпечувати надійність та достовірність їх інформаційної системи [1 1, с.
64].
Вміло сформована облікова політика є важливою складовою механізму
управління господарською діяльністю підприємства. Основою для прийняття
рішень про облікову політику має бути формування повної, достовірної,
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правдивої інформації, яка максимально ефективно розкривала б дані про
фінансово-господарську діяльність підприємства для зацікавлених осіб –
користувачів. При формуванні облікової політики слід враховувати
особливості діяльності підприємства та стратегію його розвитку на тривалу
перспективу, оскільки це дозволить ефективно організувати бухгалтерський
облік на підприємстві [55, с. 38].
Зважаючи на всю важливість монетарних активів у забезпеченні
фінансової спроможності виробничо-господарської діяльності підприємства
можна виділити основні завдання організації їх обліку (рис. 1).
Завдання організації обліку монетарних активів

Правильна організація, своєчасне і законне проведення безготівкових та
готівкових розрахункових операцій
Забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів в касі
підприємства
Своєчасне і правильне документування операцій з руху грошових коштів та
їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку
Здійснення контролю за дотриманням касової дисципліни, в т.ч. за
витрачанням отриманих в установах банку грошових коштів відповідно до
цільового призначення
Проведення інвентаризації грошових коштів та відображення результатів
інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку

Рисунок 1 – Завдання організації обліку монетарних активів
підприємства
Основним локальним нормативним документом, який визначає порядок
бухгалтерського обліку монетарних активів на підприємстві є наказ про
облікову

політику.

Облікова

політика

є

інструментом

організації

бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві, оскільки кожен суб’єкт
господарювання самостійно може обрати способи та процедури ведення
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обліку, враховуючи специфіку своєї діяльності й довгострокові цілі, з тих
варіантів, які затверджені на законодавчому рівні та щодо яких існують
альтернативні варіанти.
Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» [33] під обліковою політикою слід розуміти сукупність
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для
складання та подання фінансової звітності. У МСБО 8 «Облікові політики,
зміни в облікових оцінках та помилки» [22] під обліковою політикою
розуміються конкретні принципи, основи, домовленості, правила та
практика, які застосовуються суб’єктами господарювання при складанні та
поданні фінансових звітів.
Складові облікової політики підприємства щодо монетарних і змішаних
активів представлено на рис. 2.
Під час розробки облікової політики необхідно керуватися не тільки
принципами бухгалтерського обліку, але й загальнонауковими організаційноуправлінськими принципами, які впливають на вибір істотних чинників і
характеризують зв’язки внутрішніх господарських процесів із зовнішнім
середовищем (системність, комплексність, науковість, обґрунтованість,
раціональність).
Принципи

в

практичній

діяльності

суб’єктів

господарювання

реалізовуються за допомогою методів. Під методами слід розуміти способи
вирішення конкретних завдань, які поставлені перед підприємством при
веденні бухгалтерського обліку. Використання того чи іншого методу
передбачає здійснення певної кількості процедур [55, с. 39].
Таким чином, організація бухгалтерського обліку монетарних активів –
це процес вибору та впорядкування способів і прийомів збору, обробки та
надання достовірної та своєчасної інформації про наявність, рух, стан і
використання наявних на підприємстві монетарних активів для прийняття
необхідних управлінських рішень.
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА

Принципи

Методи
– критерії розмежування
змішаних активів на
монетарні та немонетарні; –
методи оцінки монетарних і
змішаних активів;

– обачність;
– повне висвітлення;
– автономність;
– послідовність;
– нарахування і відповідність
доходів і витрат;

– порядок переоцінки
монетарних і змішаних
активів;

– превалювання сутності над
формою;

– методи визначення резерву
сумнівних боргів.

– історична (фактична)
Рисунок 2 –
собівартість;

Процедури
– вибір форми організації
бухгалтерського обліку на
підприємстві;
– вибір форми ведення
бухгалтерського обліку;
– робочий план рахунків;
– перелік і форми первинних
документів;
– графік документообігу;

– порядок і строки
Складові облікової політики підприємства
щодо монетарних

– періодичність;

і змішаних активів

Розкриття специфічних принципів і методів

– єдиний грошовий
вимірник.
обліку відображається

проведення інвентаризації; –
порядок ведення
податкового та
організації бухгалтерського
управлінського обліку.

в наказі про облікову політику, який є основним

внутрішньогосподарським нормативно-правовим актом підприємства у сфері
методики й організації бухгалтерського обліку. На законодавчому рівні не
затверджено форму цього положення, тому воно складається в довільній
формі з урахуванням специфіки діяльності, форми власності, цілей і стратегії
розвитку підприємства. В основному, цей документ містить три розділи:
перший розділ присвячений організації роботи бухгалтерської служби,
другий – розкриває методику бухгалтерського обліку, а третій – висвітлює
організаційно-технічні аспекти організації бухгалтерського обліку.
Наказ про облікову політику обов’язково повинен містити перелік
обраних підприємством методів оцінки, процедур обліку, щодо яких
нормативна база бухгалтерського обліку передбачає альтернативні варіанти.
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Таким чином, основними завданнями організації бухгалтерського обліку
монетарних активів є:
– чітке розмежування змішаних активів на монетарні та немонетарні;
– розробка методики оцінки монетарних і змішаних активів;
–

забезпечення контролю за наявністю та рухом монетарних активів;

– правильність і своєчасність відображення операцій із монетарними
активами в бухгалтерському обліку та звітності.
Враховуючи значення монетарних активів, в наказі про облікову
політику необхідно виокремити розділ «Монетарні та змішані активи», який
буде включати такі пункти:
– «Монетарні активи в національній валюті»;
– «Монетарні активи в іноземній валюті».
Пункт «Монетарні активи в національній валюті» повинен розкривати
інформацію про:
1) критерії віднесення активів до монетарних і визначення їх складових.
У цьому підпункті слід зазначити, що актив визнається монетарним,
якщо відповідає таким критеріям:
– монетарності, тобто актив виступає у вигляді грошових коштів, як у
готівковій формі, так і в безготівковій, або їх еквівалентів;
– в основі господарської операції лежить функція грошей «засіб
платежу», тобто маються на увазі певні розрахунки, в даному разі – з
дебіторами.
2) особливості оцінки складових монетарних активів, що виражені в
національній валюті.
Грошові кошти (готівка, безготівкові кошти й депозити) оцінюються за
номінальною вартістю, яка зазначена на банкнотах або обліковується на
рахунках в банку. Номінальна вартість не залежить від цінності самого носія,
тобто вартості паперу, металу або пам’яті ЕОМ. Грошові кошти на дату
балансу оцінюються за номінальною вартістю, і за нею ж вони списуються з
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балансу. Грошові кошти, як одна з основних і найліквідніших складових
монетарних активів, не підлягають ні переоцінці, ні амортизації.
3) порядок розкриття інформації про монетарні активи у фінансовій
звітності підприємства.
У пункті «Монетарні активи в іноземній валюті» доцільно висвітлити
таку інформацію:
1) порядок відображення в бухгалтерському обліку монетарних активів в
іноземній валюті. Монетарні активи, що виражені в іноземній валюті
відображаються в обліку за офіційним курсом НБУ на дату здійснення
операції з такими активами.
2) порядок проведення перерахунку монетарних активів в іноземній
валюті.
За залишками грошових коштів у касі й на банківських рахунках в
іноземній валюті на кінець звітного періоду визнається курсова різниця у
зв’язку зі зміною валютного курсу. У разі підвищення валютного курсу НБУ
по відношенню до гривні виникає позитивна курсова різниця, яка може бути
як операційною, тобто відображатися за кредитом рахунку 714 «Дохід від
операційної курсової різниці», так і неопераційною та обліковуватися за
кредитом 744 рахунку «Дохід від неопераційної курсової різниці».
Якщо курс НБУ на кінець звітного періоду знизився, у бухгалтерському
обліку необхідно визнати негативну курсову різницю, що фіксується за
дебетом рахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці» або 974
«Втрати від неопераційних курсових різниць».
3) порядок розкриття інформації про монетарні активи в іноземній
валюті в фінансовій звітності.
Таким чином, успішність функціонування суб’єкта господарювання
неможливе без чіткої організації бухгалтерського обліку, яка ґрунтується на
нормативно-правових актах держави та прийнятій підприємством обліковій
політиці. Встановлено, що організація бухгалтерського обліку монетарних
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активів – це процес вибору та впорядкування способів і прийомів збору,
обробки й надання достовірної та своєчасної інформації про наявність, рух,
стан і використання наявних на підприємстві монетарних активів для
прийняття необхідних управлінських рішень.
Список використаних джерел:
1.

Левченко О.П. Проблеми організації обліку основних засобів та

шляхи їх вирішення / О.П. Левченко // Молодий вчений. – 2017. – № 1.1
(41.1). – С. 64-67.
2.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики,

зміни в облікових оцінках та помилках» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_020.
3.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон

України від 16.07.99 р. № 996-XIV // Відомості ВРУ. – 1999.  № 40.
4.

Скоробогатова В.В. Бухгалтерський облік та контроль монетарних

активів: проблеми теорії та методології: монографія / В.В. Скоробогатова. –
Житомир: ЖДТУ, 2012. – 520 с.
5.

Скоробогатова В.В. Облікова політика в контексті відображення

монетарних активів / В.В. Скоробогатова // Економіка, фінанси, право. –
2013. - № 1. – С. 38-40.
УДК 3.33. 338
Ярошепта О.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
У даній статті досліджено поняття «фінансові активи», визначено їх склад.
Розглянуто нормативно-правову базу регулювання обліку державних фінансових
активів. Представлено обліковий процес фінансових активів, наведено класи
рахунків, визначено їх в обліку( відображення та призначення).
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Ключові слова: фінансові активи, бухгалтерський облік, план рахунків,
бюджетні установи, державний сектор.
Актуальність теми дослідження. Модернізація обліку в бюджетних
установах набирає обертів. Однією із найактуальніших проблем є фінансові
активи та їх облікове відображення з використанням інформаційних технологій.
Багатогранність

економічних

реформи

у державному

секторі,

які

відбуваються в Україні, вимагають вдосконалення положень облікової системи.
Дослідження теоретичних аспектів ведення бухгалтерського обліку в бюджетних
установах дає можливість зрозуміти основні принципи фінансової діяльності
організацій державного сектору.
В процесі гармонізації системи фінансової звітності в Україні з
міжнародними стандартами та директивами ЄС, особливої актуальності набуває
пошук шляхів удосконалення національних підходів до бухгалтерського обліку
державних та комунальних підприємств, установ та організацій.
Слід зауважити, що даному питанню присвятили свої наукові праці низка
зарубіжних та вітчизняних вчених: Н. Хорунжак, П. Атамас, Р. Джога, Ю.
Рудченко, Л.О. Терещенко, С.В. Свірко, Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Р.Т.
Джога, М.Р. Лучко.
Метою статті є дослідження визначення сутності активів в державному
секторі, вивчення особливостей методики обліку фінансових активів.
Відповідно до п. ІІ НП(С)БОДС 134 «Фінансові інструменти», фінансові
активи входять до складу фінансових інструментів, які, своєю чергою,
включають: грошові кошти, не обмежені для використання, та їх еквіваленти;
дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу; фінансові
інвестиції, що утримуються до погашення; фінансові активи, призначені для
перепродажу; інші фінансові активи [1].
Особливої уваги потребує оцінка фінансових активів у бухгалтерському
обліку. Зокрема, відповідно до НП(С)БОДС 134 «Фінансові інструменти»,
фінансові активи, придбані в результаті систематичних операцій, визнаються на
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дату укладення контракту або на дату його виконання. При цьому обраний
суб’єктом державного сектору метод визнання має застосовуватися послідовно
до кожного виду фінансових активів. Якщо суб’єкт державного сектору визнає
фінансовий актив та пов’язане з ним фінансове зобов’язання на дату укладення
контракту, відсотки нараховуються з дати виконання контракту, коли переходить
право власності. Продаж фінансових активів у результаті систематичних
операцій визнається на дату виконання контракту.
У разі визнання фінансового активу на дату виконання контракту зміни
вартості такого активу в період між датою укладення контракту і датою його
виконання визнаються іншими витратами або доходами за обмінними
операціями, крім фінансових активів, які обліковуються за амортизованою
собівартістю, та активів, які є інструментом хеджування [1].
На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи
відображаються за їх собівартістю [1]. Дане правило не стосується фінансових
інвестицій, що утримуються суб’єктом державного сектору до їх погашення;
фінансових активів, вартість яких неможливо достовірно визначити; фінансових
активів, які є об’єктом хеджування.
Суб’єкт державного сектору списує фінансовий актив із балансу, якщо він
утрачає контроль над цим фінансовим активом або його частиною. Ознакою
втрати контролю є повне виконання контракту, закінчення терміну прав вимоги
або відмови від прав за цим контрактом. Якщо під час передачі фінансового
активу контроль не втрачається, то така операція відображається як позика під
забезпечення, а право на викуп активу суб’єкта державного сектору, який його
передав, не вважається похідним фінансовим інструментом. Суб’єкт державного
сектору, який передав фінансовий актив, не втрачає контролю над ним і не списує
його з балансу, якщо суб’єкт державного сектору: а) має право викупити цей
фінансовий актив, окрім випадків, коли цей актив вільно обертається на ринку або
коли на момент викупу викупна ціна дорівнює його первісній вартості; б) має
право і зобов’язання викупити або погасити переданий фінансовий актив на
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умовах, які забезпечують його одержувачу дохід кредитора від фінансових
активів, отриманих в обмін на переданий фінансовий актив. При цьому дохід
кредитора не повинен суттєво (більш ніж на 10%) відрізнятися від того, який він
міг би отримати за позикою суб’єкта господарювання, що передав актив, повністю
забезпеченою переданим активом; в) зберігає за собою значну частину ризиків і
вигід, пов’язаних із переданим фінансовим активом, який не обертається вільно на
ринку, шляхом свопу на сукупний річний дохід з отримувачем цього активу бо
безумовного опціону на продаж. В останньому випадку утримувачем опціону є
суб’єкт державного сектору, який отримав актив [ 9].
На початку 2017 року відбулася повна модернізація системи бюджетного
обліку

на

підґрунті

максимально

наближених

до

світової

практики

методологічних засад із застосуванням оновлених методично-організаційних
положень. Центральне місце серед методологічного інструментарію цієї системи
обіймає План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що
уявляєтеся, згідно наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203,
«…переліком рахунків і субрахунків для узагальнення інформації про факти
діяльності суб’єктів державного сектору у бухгалтерському обліку»[2].
Бухгалтерський облік фінансових активів здійснюється відповідно до
основних положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», НП(С)БОДС, МСБОДС та запроваджується в бюджетну
практику з 1 січня 2017 р. згідно з Наказом Міністерства фінансів «Про
затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» від
31.12.2013 № 1203 [3] та супроводжуючими нормативно-правовими актами з
бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджених від 29.12.2015 №
1219: Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі; Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку
для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями
розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами; Типова
кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій
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із виконання бюджету; Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського
обліку для відображення операцій із виконання місцевого бюджету [4].
План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі складається з
двох розділів: розділ I «Балансові рахунки» (класи 1–8); розділ II "Позабалансові
рахунки" (клас 9 і клас 0). Кожен з класів включає певну кількість синтетичних
рахунків (сукупно вони складають 80 рахунків), які поділяються на субрахунки
1-го і 2-го рівня (їх сумарна кількість відповідно складає 199 та 768 субрахунків).
Характерною особливістю структури плану рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі є те, що синтетичні рахунків використовуватимуться окремо
в обліковому процесі бюджетних установ, органів Державного казначейства
України, державних цільових соціальних фондів вибірково; цей підхід закріплено
через механізм спеціального кодування рахунків в межах загальної десятинній
системи. Так, якщо перша цифра балансового рахунку визначає клас рахунків,
друга - номер синтетичного рахунку, то третя цифра виступає ідентифікатором
суб'єкта державного сектору (1 – розпорядники бюджетних коштів, 2 – державні
цільові фонди 3 – державний бюджет, 4 – місцеві бюджети, 5 – рахунки органів
Казначейства), четверта цифра – номер субрахунка (крім рахунків класу 9 і класу
0).Така побудова Плану рахунків забезпечує: транспарентність облікових
процесів і достовірну консолідацію інформації в рамках бюджетної системи
України, повноту охоплення всіх економічних операцій суб'єктів бюджетного
обліку в сучасних умовах їх функціонування, порівнянність показників системи
державних фінансів України на мегаекономічному рівні [5, 6].
Можна сказати, що закономірним вбачається визначення Плану рахунків
бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління, наведене
А.І. Фаріон, що пропонує розуміти останній як «...систематизований перелік
рахунків бухгалтерського обліку однойменних суб’єктів, який забезпечує
групування необхідної інформації про виконання бюджетів та кошторисів. Він
виступає: інструментом формалізації сукупної дії двох елементів методу
бухгалтерського обліку – рахунків та подвійного запису; унікальною обліковою
192

модель відображення операцій суб’єктів секторі загального державного
управління; засобом інформаційного забезпечення управління державними
фінансами як на мікро-, так і на макрорівні» [7, 8, 9].
Специфіка Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
передбачає поєднання механізмів відображення трансакцій трьох головних
суб’єктів цього сектору: органів державної казначейської служби, бюджетних
установ та державних цільових фондів. Ця своєрідність проявляється наступним
чином в перетині та розмежуванні рахунків за вказаними суб’єктами в процесі їх
застосування (табл. 1).
№ класу

Назва класу

Сфера застосування*
Бюджетні

Державні

установи

цільові фонди

Бюджети

Клас 1

Нефінансові активи

+

+

-

Клас 2

Фінансові активи

+

+

+

Клас 3

Кошти бюджетів і

-

-

+

розпорядників бюджетних
коштів
Клас 4

Розрахунки

-

-

+

Клас 5

Капітал та фінансовий

+

+

+

результат
Клас 6

Зобов’язання

+

+

+

Клас 7

Доходи

+

+

+

Клас 8

Витрати

+

+

+

Клас 9

Позабалансові рахунки

-

+

+

+

+

-

бюджетів та державних
цільових фондів
Клас 0

Позабалансові рахунки
розпорядників бюджетних
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коштів та державних
цільових фондів
Таблиця 1 – Специфіка Плану рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі
*Довідка: ( + Клас застосовується в бухгалтерському обліку відповідного
економічного суб’єкту; – Клас не застосовується

в бухгалтерському обліку

відповідного економічного суб’єкту).
Відповідно, такий типовий план рахунків бухгалтерського обліку
господарської діяльності державних установ має бути покладений в основу
розробки робочого плану рахунків бухгалтерського обліку кожної окремої
бюджетної установи.
Висновки та пропозиції. Таким чином, фінансові активи входять до складу
фінансових інструментів, які, своєю чергою, включають: грошові кошти, не
обмежені для використання, та їх еквіваленти; дебіторську заборгованість, не
призначену для перепродажу; фінансові інвестиції, що утримуються до
погашення; фінансові активи, призначені для перепродажу; інші фінансові
активи. Фінансові активи є однією з ключових категорій, які забезпечують
ефективне функціонування установи.
Бухгалтерський облік фінансових активів здійснюється відповідно до
НП(С)БОДС, МСБОДС та запроваджується в бюджетну практику з 1 січня 2017 р.
згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі від 31.12.2013
№ 1203 та супроводжуючими нормативно-правовими актами з бухгалтерського
обліку в державному секторі, затвердженими від 29.12.2015 № 1219.
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СЕКЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ЕКСПЕРТИЗИ
УДК 620.2:339
Артеменко Ю.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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У роботі наведені особливості товарознавчої класифікації маркерів.
Представлені способи класифікації за різними ознаками, зокрема за
функціональним призначення, за розміром товщини лінії письма, за видом
кольорів чорнила, за варіантами пишучого вузла, за видом матеріалу
корпусу.
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Постановка проблеми. На сьогодні у торгівлі класифікація є необхідною,
особливо в разі аналізу даних міжнародної торгівлі та коли постає питання
єдиної уніфікованої номенклатури або класифікації товарів.
Сучасний споживацький ринок сам визначає необхідний асортимент
шкільно-письмових товарів, і тому виважена товарна політика торговельних
підприємств – це запорука формування збалансованого асортименту, який
сприятиме зміцненню ринкових позицій підприємства, отримання прибутку і
привернення прихильності споживача.
Метою статті є вивчення особливостей товарознавчої класифікації
маркерів канцелярського призначення.
Аналіз сучасних досліджень і публікацій. Серед фахівців, які
здійснювали огляд класифікацій, можна виокремити М. Боеда, Е. Брюно,
М. Чамі та Е. Хофмана. Дослідженнями ринків різних груп непродовольчих
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товарів, зокрема культурно-побутового призначення, займались такі вчені, як
Л. Адрієвська, Т. Глушкова, І. Деміденко, Д. Зінченко, А. Дунська,
Р. Домніченко, Ш. Байбеков та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Невід’ємною складовою
комерційної діяльності підприємства торгівлі є формування та управління
товарним асортиментом, яке поряд з місцем розташування і ціновою
політикою дозволяє сформувати у споживача певний рівень сприйняття
підприємства – імідж.
У наш час виробники й продавці прагнуть задовольнити потреби
споживачів. Коли пропозиція перевищує попит, потрібні комерційні зусилля
для створення споживчих переваг, що досягається також і за рахунок
збільшення широти асортименту.
Високі темпи виробництва шкільно-письмових товарів, розширення
асортименту та підвищення рівня роздрібного товарообороту, вимагають
подальшого вдосконалення системи їх класифікації і стандартизації, а також
сучасної товарознавчої оцінки асортименту та властивостей цих товарів,
оскільки ці питання ще недостатньо висвітлені й узагальненні у навчальних
та монографічних виданнях, зокрема маркерів письмового призначення.
Група шкільно-письмових товарів об'єднує широкий асортимент
виробів, які за призначенням поділяються на приладдя для письма,
креслення, малювання та шкільні товари. Кожна з цих підгруп охоплює
широкий асортимент товарів.
Приладдя для письма - це одна з найпоширеніших груп шкільнописьмових товарів. До цієї підгрупи відносять олівці, ручки, пера,
фломастери, маркери, пишучі вузли та балончики для чорнил, комплекти та
прибори для писання, чорнило, туш.
Відтак, маркери відносяться до підгрупи «приладдя для письма».
Маркери складаються із пластмасового корпусу, в який вставлено
гігроскопічний стержень визначеного кольору, з навінченим пластмасовим
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утримувачем.
(клиноподібний,

Маркери

відрізняються

конусоподібний),

формою

шириною

пишучого

смуги

(1-12

вузла
мм).

Використовують маркери для маркування паперу, шкіри, деревини, тканин,
металу, скла, плівки. Узагальнену класифікацію маркерів для письма
представимо на рис. 1.
Класифікація маркерів

За
функціональним
призначення

За розміром
товщини лінії
письма

За видом
кольорів
чорнила

За
варіантами
пишучого
вузла
(грифелем)

За видом
матеріалу
корпусу

Рисунок 1 – Класифікація маркерів за різними ознаками
За функціональним призначенням маркери можуть бути звичайні (для
використання в побутових умовах та в офісі), спеціальні (для використання в
різних професійних сферах) та демонстраційні. В свою чергу різновиди
маркерів представимо в такому вигляді на рис. 2.
За призначенням
Маркери
текстові

Маркери
перманентні (для
тонких написів)

Маркери для
дошок та
флітчартів

Маркери
спеціального
призначення

Рисунок 2 – Класифікація маркерів за функціональним призначенням
Текстові маркери використовуються для письма на спеціальних дошках
або виділення ключових моментів в документі. Підходить для будь-якого
типу паперу.
В свою чергу поділяються на маркери з гострим грифелем і широкою
друкарською частиною. На сучасному ринку вони представлені такими
брендами «LEO», «Economix», «Skiper» і «Centrapen», «Scholz» (рис. 3).
198

Перманентні маркери призначені для нанесення стійких написів на будьяку поверхню, наприклад шкіру, картон, дерево, гуму, пластик, кераміку,
скло або метал.
Класифікація маркерів

За розміром товщини лінії
письма

- від 1 до 4 мм;
- від 1 до 4,5 мм;
- від 2 до 3 мм;
- від 2 до 5 мм.

- жовтий;
За видом кольорів чорнила

- зелений;
- помаранчевий;
- рожевий;
- синій.

- пластик;
За видом матеріалу корпусу

- поліпропілен.

- клиноподібний;

За пишучого вузла
(грифелем)

- конусоподібний.
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Рисунок 3 – Класифікація маркерів для виділення в текстах
Текст, нанесений таким виробом, володіє підвищеною водостійкістю,
зберігається при високій температурі до 100

о

С. Найбільш популярна

продукція таких торговельних марок, як «Granit», «Soho», «Centrapen»,
«Scholz».
Варто відзначити, що з технічної точки зору перманентні маркери
можуть бути дуже різними в залежності від їх призначення. Існують маркери
такого типу для напису на різних поверхнях, причому багато маркерів
класифікують як спеціальні для тієї або іншої поверхні (рис. 4).
Класифікація маркерів
За видами поверхонь
нанесення

- для білих
поверхонь дошок;
- для флітчартів.

За розміром товщини лінії
письма

За видом кольорів чорнила

- від 0,5 до 0,75
мм;
- від 0,5 до 10 мм;
- від 1 до 3 мм;
- зелений;
- від 1 до 5 мм.
- чорний;
- червоний;

За особливостями основи
чорнила
За видом матеріалу корпусу
За видом пишучого вузла
(грифелем)
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- синій.
- водна.
- пластик;
- поліпропілен.
- конусоподібний.

Рисунок 4 – Класифікація перманентних маркерів
Застосовується перманентний маркер в різноманітних сферах, де
необхідно нанести напис, знак, малюнок або покажчик. Відомими
торговельними марками на сучасному споживчому ринку маркерів є:
«Cabinet», «Cool for school», «ECONOMIX», «Economix promo», «Format»,
«Kores», «Optima», «Optima promo», «Schneider», «Waldmann».
Класифікацію маркерів призначених для написів на дошках та
флітчартах представимо на рис. 5.
Класифікація маркерів
- для білих
поверхонь дошок та
флітчартів.

За видами поверхонь
нанесення

За розміром товщини лінії
письма

- від 1 до 3 мм;
- від 1 до 5 мм.
- зелений;

За видом кольорів чорнила

- чорний;
- червоний;

За видом матеріалу корпусу
За пишучого вузла (грифелем)

- синій.
- пластик;
- поліпропілен.
- конусоподібний.

Рисунок 5 - Класифікація маркерів для дошок та флітчартів
Спеціальні маркери є особливим типом маркерів, які призначені для
професійних написів, графіті (Edding), використовується для декоративних та
художніх робіт та ін. (рис. 6).
Якість маркерів для дошок залежить від чорнила, яким вони заповнені.
Органолептично (візуально) якісний маркер для дошок можна визначити,
якщо проведена ним лінія однорідна, чорнило швидко висихає і при дотику
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до лінії, осіло на пальці, як пилок.
Важливим елементом є те, щоб у маркерів для дошок був зносостійкий,
міцний, але не жорсткий накінечник: жорсткий буде видавати скрип при
письмі або навіть дряпати дошку. Традиційна гамма маркерів для дошок і
фліпчартів включає чотири кольори: чорний, синій, зелений, червоний. Різні
за кольорами маркери мають різну довжину лінії.
Маркування на деяких моделях маркерів для дошок у вигляді «Cap of»
означає, що маркер не висихає, залишаючись без ковпачка кілька днів [3].
Класифікація маркерів
- детектор валюти;
- для виведення плям;
- для декоративних та
промислових цілей;
- для дощок та скла;
- для написів на CD та
DVD;
- для написів по
текстилю.

За способом використання

За розміром товщини лінії письма

- від 0,4 до 0,7 мм;
- від 0,7 до 2 мм;
- від 1 до 2 мм;
- від 4 до 12 мм.
- зелений;
- чорний;
- червоний;
- синій;
- білий.

За видом кольорів чорнила

- пластик;
- поліпропілен.

За видом матеріалу корпусу
За пишучого вузла (грифелем)

- конусоподібний;
- клиноподібний.

Рисунок 6 – Класифікація спеціальних маркерів
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Спеціальні маркери використовуються для підпису CD або DVD дисків
(Datum, Economix, Centrapen) та ін.
Наприклад,

«Маркер

д/темних

тканин,

2-3мм,

Deco

Fabric»

-

призначений для розпису всіх типів тканин, в тому числі джинсу та темних
кольорів тканин. Тоді, як «Маркер д/картону, 1-2мм, Memory Liners» - з
контурним двоколірним ефектом. Завдяки масляній основі, ідеально
підходить для щільного не глянцевого паперу, ватману та картону [2].
Отже, отримані результати свідчать про те що класифікацію маркерів
«групи письмових», необхідно удосконалювати при цьому враховувати
інноваційний розвиток споживчого ринку шкільно-письмових товарів.
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ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
У статті проаналізовано зміст поняття «туристичний продукт»,
розглянуто підходи до його трактування, зроблено спробу з’ясувати
сутність туристичного продукту як об’єкта управління.
Ключові слова: туристичний продукт, туристичний ринок, туристична
послуга.
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У туристичній галузі основним об'єктом пропозиції і попиту на ринку
виступає туристичний продукт. Закон Україна «Про туризм» визначає
туристичний продукт як комплекс туристичних послуг, необхідних для
задоволення потреб туриста під час його подорожі [1]. На нашу думку, це
визначення

обмежене,

оскільки

поняття

«послуга»

та

«продукт»

ототожнюються.
Вітчизняні фахівці з туризму М.П. Мальська та В.В. Худо визначають
туристичний продукт, як упорядковану сукупність туристичних послуг, робіт
і товарів (пакет туристичних послуг), що складається щонайменше з двох,
або більше одиничних чи множинних туристичних послуг, робіт, товарів і
засобів

забезпечення,

інших

туристичних

ресурсів,

достатніх

для

задоволення потреб туриста у процесі туризму [2, с. 106]. Це визначення, на
нашу думку, більш широко висвітлює зміст туристичного продукту.
О.О. Бейдик у словнику-довіднику з географії туризму наводить
наступне визначення: «Туристичний продукт - це набір послуг, що входять у
вартість туристичної поїздки за певним маршрутом з комплексним
обслуговуванням» [3, с. 94]. За нашим переконанням таке тлумачення не
враховує той факт, що послуги надаються не тільки під час туристичної
поїздки, але і в процесі підготовки до неї. Адже існує внутрішній туризм,
який інколи не потребує переміщення споживача за допомогою транспортних
засобів.
Російський дослідник Д.К. Ісмаєв вважає туристичний продукт будьякою послугою, що задовольняє ті чи інші вимоги туристів під час їхньої
подорожі та підлягає оплаті з їхнього боку, а основним туристичним
продуктом є комплексне обслуговування, тобто стандартний набір послуг,
що продається туристам в одному пакеті [4, с. 314]. Це визначення саме
собою є суперечливим, оскільки перша його частина не відповідає змісту
другої.
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Найбільш повне визначення туристичного продукту, на наш погляд,
подано доктором історичних наук, професором, ректором Російської
міжнародної академії туризму В.О. Квартальновим: «Туристичний продукт це сукупність речових (предметів споживання) і неречових (у формі послуги)
споживчих вартостей, необхідних для задоволення потреб туристів, що
виникають під час подорожі» [5, с. 106].
Перелічені вище визначення різняться між собою з основних трьох
причин:
- до складу туристичного продукту входять як послуги, так і товари;
- одні автори підходять до поняття туристичного продукту з точки зору
виробника, а інші - споживача;
- туристичний продукт ототожнюють з іншими поняттями (тур,
туристичний пакет тощо).
Проаналізувавши

існуючі

визначення,

ми

подаємо

наступне:

туристичний продукт є сукупністю товарів та послуг, що надаються
споживачу до, і під час, а також і після подорожі.
Наступною дефініцією, яка вимагає уточнення, є поняття туристичної
послуги та туристичного продукту. У літературі поняття туристичний
продукт та туристичної послуги чітко не розмежовані. Українські автори
В.К. Бабарицька та О.Ю. Малиновська [2, с. 39] повторюють думки
В.О. Квартального [5, с. 105]: основна відмінність туристичного продукту від
туристичної послуги полягає у тому, що послуга може бути купленою та
спожитою за місцем її виробництва. Туристичний продукт можна придбати
за місцем проживання, але спожити тільки у місті виробництва туристичних
послуг.
Структура туристичних послуг, за зазначеними вище авторами, є
інтегрованою системою таких складових як:
- основні послуги - це готельні послуги, послуги підприємств
громадського харчування, транспортних підприємств;
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- додаткові - охоплюють екскурсійну діяльність, медичні заклади,
спортивні, побутові, телефон, пошту, послуги з прокату, страхування;
- супутні - послуги місцевого інфраструктурного комплексу.
На думку інших авторів, страхові послуги відносять до основних, а до
додаткових - включають послуги індустрії розваг. Також виокремлюють
четверту групу послуг - спеціалізовані, до яких відносять послуги, що
надають підприємства посередники - туристичні бюро, туристичні агенції,
екскурсійні бюро тощо.
На нашу думку, більш конкретний поділ послуг, що надаються в
туристичній галузі можна зробити, використовуючи ознаку участі суб'єктів
господарювання у секторах виробництва, а саме:
- галузі первинного циклу - надають послуги з перевезення споживачів,
готельні послуги та послуги закладів харчування;
- галузі вторинного циклу - посередники між виробниками послуг і
споживачами - туристичні агенції, туристичні бюро, туристичні оператори;
-

галузі

третинного циклу -

надають послуги, необхідні для

функціонування перших двох секторів: страхові та юридичні компанії, банки,
медичні установи, екскурсійні бюро, спортивно-оздоровчі та побутові
послуги;
- галузі четвертого циклу - підприємства, що надають довідковоінформаційні послуги.
Запропонований нами поділ дає змогу чіткіше диференціювати спектр
послуг, які надаються підприємствами, що тісно співпрацюють з галуззю
туризму, але безпосередньо до неї не входять.
Проаналізувавши існуючі точки зору на відмінності між базовими
поняттями «туристичний продукт» та «туристична послуга», можна
визначити дві основні особливості:
- туристичний продукт є більш широким поняттям, ніж туристична
послуга (яка є тільки його складовою);
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- туристична послуга споживається тільки за місцем виробництва.
туристичний продукт може бути придбаний у будь-якому місці, а спожитий з
моменту укладання угоди до моменту закінчення її дії.
Розглянувши результати досліджень науковців, ми вважаємо, що
туристична послуга - це комплекс дій суб'єктів туристичної галузі,
спрямованих на задоволення потреб споживача (туриста).
Нерозривність процесу виробництва та споживання є саме той чинник,
який дійсно відрізняє послуги від товару в матеріальній формі. Так,
туристичній послузі властиві як загальні, так і специфічні особливості. До
загальних можна віднести ті, що відрізняють послуги від товарів, а саме:
неможливість зберігання, складування, транспортування, недосяжність
послуги до моменту її отримання, змінність якості. Водночас, специфічними
рисами

необхідно

реалізатора

і

вважати:

споживача,

територіальну

висока

ступінь

розрізненість
індивідуалізації

виробника,
послуги,

інформаційна насиченість, життєвий цикл, мультиплікаційний ефект від
споживання туристичної послуги, а також процесний аспект отримання
послуги [3, c. 506].
Управління туристичним продуктом складається з п’яти груп процесів,
об'єднаних між собою: ініціалізація, планування, виконання, моніторинг,
управління та завершення і передбачає, перш за все, розробку технології
складання туристичного продукту. Турпродукт як товар характеризується
споживною вартістю, тобто ступенем здатності задовольняти рекреаційні
потреби туристів. Корисність турпродукту визначається його цінністю для
туриста, тому при проектуванні туру туроператор повинен враховувати
цільову аудиторію споживачів. Турпродукт іноді асоціюють з поняттям
«туристський пакет» - основним комплексом послуг, які надають в подорож
по груповому або індивідуальному плану, який має серійний характер,
пропонується в широкий продаж.
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Турпакет включає такі обов'язкові елементи, як: туристський центр,
трансфер, послуги розміщення. Послуги

з харчування

туристів не

включаються окремим елементом в туристичний пакет, оскільки в туризмі
вони складають частину послуг розміщення.
Туристський продукт є сукупністю речових (предмети споживання) і
нематеріальних (послуги) споживчих вартостей, які необхідні для повного
задоволення потреб туристів, які виникають під час подорожі. Туристський
продукт включає в себе: тур, додаткові туристично-екскурсійні послуги і
товари.
Життєвий цикл туристичного проекту включає наступні етапи:
концептуальний

(початковий);

проектування

турпродукту,

розробка

турпродукту і отримання готового турпродукту.
На початковому етапі проекту відбувається: збір та аналіз вихідних
даних, виявляються потреби в проекті, формулюються цілі проекту,
готуються основні вимоги до проекту, визначаються учасники проекту і
необхідні ресурси для його реалізації, формулюється концепція проекту, яка
потім затверджується.
На другому етапі - проектування туристського продукту, відбувається
формування самої команди розробників проекту, відбувається розвиток і
конкретизація

запропонованої

концепції,

визначається

структура

туристичного продукту, і, потім виконується розробка кошторису реалізації
турпродукту.
На третьому етапі - відбувається оперативне планування робіт, контроль
за виконанням всього ходу робіт, розробка відповідних технологічних
процесів виконання туристського продукту, встановлюються ділові контакти,
відбувається юридичне оформлення господарських зв'язків, розраховуються
показники якості туристичного продукту, калькулируется ціна турпродукту.
На четвертому етапі - здійснюється планування самого процесу
завершення

проекту,

апробація

завершеного
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турпродукту,

готується

необхідна інструктивно-нормативна документація для всіх учасників проекту
і потім проводиться реалізація отриманого турпродукту на ринку.
Таким чином, туристичний продукт – це сукупність щонайменше двох
товарів

(послуг),

які

задовольняють

потреби

туриста.

Управління

туристичним продуктом ґрунтується на теорії управління проектами з
урахуванням специфіки сфери туризму.
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Балюк А.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТОВАРОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЇ СПОРТИВНОГО
ВЗУТТЯ
В статті наведена товарознавча характеристика різних видів спортивного
взуття, здійснено аналіз його еволюції на різних етапах.
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Ключові слова: спортивне взуття, класифікація, еволюція спортивного
взуття, трекінгове взуття, кросівки, снікери, сліпони, футбольні бутси.
В останні роки в Україні все більшої популярності набуває пропаганда
здорового способу життя, де пріоритетом є заняття фізичною культурою та
спортом.
Це в свою чергу активізує виробництво відповідного спорядження для
занять окремим видом спорту, в тому числі і забезпеченням відповідним
взуттям.
Дослідженню асортименту, споживних характеристик різних видів
спортивного взуття присвятили свої наукові праці такі вчені як М.К. Кушнір,
М.С. Беднарчук, С.І. Сіренко, Н.І. Повович та інші.
Однак в відомих наукових працях відсутня товарознавча характеристика
нових

видів

спортивного

взуття

в

контексті

історичного

аналізу

трансформації його асортименту.
Метою статті є дослідження асортименту окремих видів спортивного
взуття та товарознавчий аналіз його еволюції.
Спортивне взуття – це взуття, яке використовують для занять спортом.
Проте, в наш час, спортивне взуття застосовують і для щоденного носіння.
Тому асортимент спортивного взуття має бути орієнтований на людей, що в
першу чергу цінують комфорт та здоров’я як при тренуваннях, так і при
звичайній ходьбі. Класифікація спортивного взуття включає поділ за видами
спорту, матеріалом верху, низу, методом кріплення, статево-віковою ознакою
(табл.1).
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№
з/п

Ознака класифікації

Класифікація
Для бігу, для бігу по бездоріжжю, для тенісу, для аеробіки,

1

За видами спорту

для баскетболу, для скейту, для скелелазіння, для футболу,
класика та льодові ковзани.
Натуральні (шкіра, замша, нубук, бавовна канвас), синтетичні

2

За матеріалом верха

3

За матеріалом низу

Етілвінилацетат (EVA) та поліуретан (PU)

4

За методом кріплення

Клейовий, устілковий, затяжний та комбінований

5

За статево-віковою
ознакою

(шкіра, замша, нубук і сітчастий нейлон)

Чоловічі, жіночі,підлітки, діти, малюки

Таблиця 1 – Класифікація спортивного взуття
Спортивне взуття також поділяють на категорії за видами спорту, для
яких воно призначене. Кожна категорія ділиться на колекції, які
відрізняються одна від одної різними аспектами застосування.
Взуття класичного дизайну

є одночасно традиційним та завжди

актуальним. Попит на таке взуття останнім часом набирає стрімких темпів.
На сьогоднішній день, взуття класичного дизайну можна поділити на дві
основних категорії: Classic i Lifestile. Classic – це практично повне
повторення спортивних моделей взуття минулих років, виготовлених із
сучасних матеріалів, в сучасних кольорових рішеннях. Верх класичних
моделей спортивного взуття виготовляється із різних матеріалів (частіше
натуральна шкіра, чи замша), а підошва завжди традиційна, без використання
новітніх технологій. Lifestile – це категорія взуття, навіяна кросівками
минулих років, але не є повним їх повторенням. Це взуття, яке повністю
вийшло із ряду спортивного і позиціонується як ультра модне, сучасне. Дану
категорію не рекомендується

носити

під

чисто

спортивний стиль,

передбачається використання його в актуальному джинсовому стилі.
Під спортивним взуттям ми завжди розуміємо кросівки. Кросівки по
праву є самим зручним, практичним взуттям, яке носять абсолютно всі,
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незалежно від віку та соціального становища. Задумані Адольфом Дасслером
в 20-ті роки минулого сторіччя, як спортивні черевики для бігу, кросівки
міцно увійшли в життя великого спорту. Тепер свої моделі кросівок є у
кожного виду спорту, а з легкої руки Карла Лагерфельда кросівки підкорили
модні подіуми і стали важливим атрибутом взуття streetwear або, іншими
словами, вуличної моди [5].
Кросівки пройшли довгий шлях, до того вигляду, в якому ми зараз їх
бачимо. В кінці XVIII сторіччя люди носили взуття з каучуковою підошвою,
які називалися парусиновими туфлями, але вони були досить грубими і
примітивними, не було розділення на праву/ліву ногу. Приблизно в 1892 році
Американська Гумова Компанія придумала зручніше гумове взуття з верхом
з тканини, як отримало назву «кеди» («keds»).
Протягом першої половини XX століття кросівки носили головним
чином для занять спортом. Але в п'ятдесятих роках діти почали носити їх як
повсякденне модне взуття. В наш час кросівки є популярним, зручним,
повсякденним видом взуття.
І все ж головним призначенням кросівок був і залишається спорт.
Основне завдання кросівок - знизити при бігу навантаження на хребет і, в той
же час, зберегти енергію, що виникає при відштовхуванні. Цю функцію бере
на себе підошва. Зазвичай, вона виконана з пінно-гуми або з вуглецевої гуми.
Деякі виробники використовують більш м'яку і легку пінно-гуму для
передньої частини стопи, а більш зносостійку вуглецеву - під п'ятою. Щоб
поліпшити амортизацію, всередині підошви є проміжний шар або між
підошва, яка складається з мікропористого або газового амортизатора. В
даний час зустрічаються комбіновані варіанти. Найчастіше, під центром
стопи встановлюється невеликий амортизатор, а під п'ятою повітряна
«подушка» [1].
Сучасні моделі кросівок виконані зі шкіри, нубука або з високоякісного
синтетичного

матеріалу.

Спеціальні
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сітчасті

вставки

забезпечують

вентиляцію стопи і служать для полегшення ваги моделі, що дуже важливо
при заняттях спортом.
Кросівки для бігу або категорія running. Всі кросівки для бігу
відрізняються легкістю і відмінною амортизацією. Повний обхват щиколотки
запобігає

травматизму,

продумана

система

амортизації

скорочує

навантаження на суглоби, і нарешті висока міцність матеріалів дозволяє
пробігти, принаймні, більш 500 км [2].
Позашляховики або категорія «trailrunning». У дослівному перекладі
«trailrunning» означає «взуття для бігу по стежках». Це тренувальне взуття,
створене для бігу у важких умовах. Воно так само має всі властивості взуття
для тривалого бігу, але виконане з особливо стійких, як правило,
водонепроникних матеріалів, і з великим запасом міцності. Такі кросівки
часто купують для бігу по бездоріжжю в осінньо-зимовий період. До того ж,
їх часто використовують, як туристичні черевики.
Кросівки для тенісу. Основне завдання кросівок для тенісу – забезпечити
хороше зчеплення з поверхнею, швидке відштовхування і допомогти
зберегти стабільність при бічних гальмуючих рухах. Тенісні моделі мають
ударопоглинаючу, амортизируючу підошву, яка забезпечена спеціальними
протекторами, що збільшує зчеплення з кортом. Спеціально вигнута задня
частина дозволяє захистити п’ятку при різких рухах. Для захисту пальців
використовуються додаткові наклейки зі шкіри або іншого матеріалу.
Аеробіка.

Кросівки

для

цього

виду

спорту

забезпечені

ударопоглинаючими вставками в п'ятковій і носковій області для компенсації
навантаження на хребет і суглоби, а також жорсткою вставкою в міжпідошву
для того, щоб уникнути травм при перекаті з п'яти на носок.
Кросівки для туристичних походів. Жоден туристичний похід не
відбудеться без безпечного і

міцного взуття. Як правило, це взуття на

підошві має рифлену структуру для хорошого зчеплення з поверхнею. Такі
кросівки зазвичай виконані за технологією Gore-tex, тобто з «дихаючого»
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матеріалу, що володіє високою водонепроникністю. Носок може бути
додатково захищеним. Анатомічна система шнурування дозволяє міцно
зафіксувати ногу, а щільно прилеглий верхній кант не дозволить волозі
потрапити всередину [3].
Кросівки для скейту. Взуття для скейтбордингу повинно пом'якшувати
удари при стрибках і забезпечувати гарне зчеплення з дошкою. Тому підошва
складається як правило з високоміцної гуми або поліуретану. Для того, щоб
пом'якшити удари при стрибках, в підошву і устілку вставляють пружні
елементи з гуми або пластикові балони з газом. Для верху використовуються
натуральні матеріали, такі як шкіра і замша. Щоб збільшити їх міцність,
застосовуються різні просочення [4].
Взуття для скелелазів. Таке спортивне взуття буває: трекінгове і
високогірне взуття, скельні туфлі, взуття для підходів. Зокрема, взуття від
LaSportiva (Італія) – це трекінгове взуття ручної роботи для сходжень,
альпінізму, трекінга з використанням всесвітньо-відомих мембран Gore-tex
фірми GORE і підошви фірми Vibram. Верхня частина виготовляється із
замші товщиною 1-2 мм і спеціальних синтетичних вставок, які додають
виробу витривалості та покращують його водовідштовхуючі характеристики.
Наступним шаром використовується натуральна або синтетична підкладка,
яка перешкоджає деформації та надмірному розтягненню взуття. Потім йде
проміжна підошва на зносостійкій гумі товщиною 4-5 мм з підвищеним
коефіцієнтом

тертя.

Головне

завдання

скельників

–

забезпечувати

максимальне зчеплення з поверхнею скелі і утримувати скелелаза на
мінімальних зачепах.
Сліпони - легкі кеди без шнурівки. Складаються з верхньої частини —
парусини і гумової підошви.
Творцем сліпонів став Пол ван Дорен (Paul Van Doren) — засновник
компанії

Vans.

Сліпони

були

створені

спортивне взуття для серфінгу.
214

в

1977

році

як

легке

Нині

сліпони

широко

використовуються

молоддю,

і

зокрема

представниками субкультури — «Емо-культура».
Снікери - підвид спортивного взуття, проміжний формат між
кросівками та кедами, що отримав свою назву через можливість безшумного
пересування в цьому взутті з гумовою підошвою.
Вони, як правило, мають досить товсту плоску підошву з масивним
верхом. Снікери є невід'ємною частиною вуличної моди і вже не
розглядаються як спортивне взуття.
Снікери завжди мали відношення до музики і субкультур, заснованих на
різних музичних стилях. Так, у різні роки різні моделі снікерів взували
панки, хіпхопери, репери і так звані трешери [5].
До снікерсів можна віднести все баскетбольне і скейтерське взуття 6080-х років, тенісні капці, а також повсякденні моделі кросівок від відомих
світових брендів, в тому числі і преміум-класу.
Основними класифікаційними ознаками снікерів є призначення для
конкретних видів спорту, висота голенища.
Так за призначенням снекери поділяють на снікери для баскетболу, для
тенісу, для бігу, для тренування, для скейта.
За висотою голенища, вони бувають високі, низькі, середні та чоботи.
Футбольні бутси пройшли тривалий період свого розвитку. Перша
згадка про них відноситься до періоду правління англійського короля Генріха
VIII. Після отриманої під час гри травми, король наказав виготовити йому
спеціальне взуття. Футбольні бутси короля Генріха VIII були внесені в
список його Великого Гардеробу в 1526 році. На жаль, вони не збереглися до
наших днів.
Доступна для аналізу історія футбольних бутсів розпочинається з 1800х. На початку 19 століття футболісти носили звичайні шкіряні черевики з
довгою шнурівкою та металевими шипами на підошві для покращення
зчеплення

з

поверхнею.

В 1863 році Футбольна
215

Асоціація встановила

правило 13: “забороняється грати в бутсах з виступаючими стрижнями,
металевими вставками або гутаперчею на підошві” .
В 1891 році були внесені зміни до футбольних правил, які дозволяли
використання шипів за умови, що вони були зроблені з шкіри та не
виступали більш, ніж пів дюйма. Шипи круглої форми прибивались до
підошви бутсів. Це вже було спеціалізоване взуття для футболу і воно
суттєво відрізнялось від звичайних черевиків.
З початку 20 століття і до закінчення Другої світової війни футбольні
бутси практично не змінювались. Починаючи з 1925 року, виробники почали
використовувати змінні шипи. В середині 1950-х справжню революцію
викликали бутси компанії Adidas із змінними шипами з різьбою. Такі шипи
було легко і зручно змінювати, до того ж їх почали виготовляти з матеріалів,
найкраще пристосованих до конкретних погодних умов. Проте бутси все ще
залишались важкими із високим покроєм біля щиколотки для захисту від
травм.
Виробники спортивного взуття традиційно випускали важкі бутси з
високим

покроєм

біля

щиколотки.

Такий

тип

взуття

залишався

загальноприйнятим на протязі багатьох років у Північній Європі, оскільки
футболісти часто грали на сирих, тяжких зимових футбольних полях. Легші
бутси без захисту щиколотки набирали популярність на півдні Європи та
в Південній Америці, де футбольні поля були не такими сирими [3].
1960-і позначилися важливою зміною в дизайні бутсів. Повсюдно був
прийнятий низький покрій біля щиколотки (бутси не закривали щиколотку.)
Такі зміни дозволили футболістам рухатись швидше на футбольному полі.
Важливе удосконалення в дизайні та технології футбольних бутсів
розробила та випустила в 1990-х компанія Adidas. Розробником революційної
моделі футбольних бутсів став колишній футболіст «Ліверпуля» Крейг
Джонстон. Джонстон сконструював Adidas Predator, який забезпечував добре
зчеплення підошви бутси з поверхнею поля та м'ячем. На сьогоднішній день
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Adidas Predator вважається найуспішнішою моделлю в історії футбольних
бутсів.
В новому столітті набули популярності футбольні бутси з монолітною
підошвою та плоскими шипами, направленими в різні сторони. Такі бутси
максимально поліпшують зчеплення з поверхнею футбольного поля. Однак
збільшення кількості травм футболістів останнім часом пов'язують саме з
використанням

таких

бутсів.

Провідний

британський

футбольний

клуб «Манчестер Юнайтед» навіть заборонив гравцям їх використання.
В новому тисячолітті спостерігається подальше застосування наукових
досліджень та удосконалень, які сприяють посиленню позицій на ринку
кількох головних виробників футбольних бутсів, Nike, Adidas (в 2006 році
об’єднався з Reebok), Puma. Проте на ньому свою долю мають дрібні
виробники спортивної продукції, такі як Umbro, Joma, Mizuno, Diadora,
Lotto, Hummel, Kelme, Nomis.
На сьогоднішній день найбільшою популярністю користуються моделі:
Adidas Copa Mundial FG, Nike Mercurial Vapor V FG, Adidas Predator X FG,
PUMA v1.10 FG, Nike CTR360 Maestri FG, Adidas adiPURE II TRX FG, Nike
Tiempo FG, Nike Total90 Laser II FG.
В останні роки Nike є найуспішнішою спортивною компанією у світі.
Його продукція користується найбільшою популярністю серед футболістів.
Сучасні футбольні бутси поділяють в залежності від типу покриття
ігрового поля на:
- SG (Soft Ground) — складаються із змінних шипів конічної або плоскої
форми та ідеально підходять для гри на м'яких полях. В залежності від
потреби підбираються шипи необхідного розміру, що відповідає м'якості
футбольного поля. Плоскі шипи прикріпляються до підошви і їх висота
регулюється в залежності від моделі бутсів. Деякі мають металевий
наконечник, який в разі потреби може бути замінений на інший.
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- FG (Firm ground) — цей тип можна назвати класичними футбольними
бутсами з шипами та спеціальними наклейками на підошві проти ковзання,
які забезпечують хороше зчеплення з поверхнею поля та рівновагу на
більшості відкритих футбольних полів . Як правило, цей тип футбольних
бутсів має монолітну підошву з шипами з матеріала PU (поліуретан) або TPU
(термопластичний уретан) плоскої або конічної форм. Такий тип взуття
використовується практично на всіх типах футбольних полів і більшість
футболістів вибирають саме цей тип взуття.
- HG (Hard Ground) — бутси цього типу призначаються для гри на
твердих полях. Їх також використовують для гри на полях з штучним
покриттям. Як правило, цей тип взуття має велику кількість шипів,
рівномірно розташованих по всій поверхні підошви. Конструкція підошви
характеризується міцністю та довговічністю. Короткі, круглі та плоскі шипи
забезпечують зчеплення та рівновагу, а також амортизацію.
- TF (Turf) – бутси для штучних покриттів чи ґрунту або замерзлої трави
(мають більшу кількість мілких литих шипів.
- IN (Indoor) – бутси для зала. Мають рівну каучукову підошву.
Одною з основних проблем при виробництві взуття залишається
проблеми якості.
Для

розширення

внутрішнього

ринку

та

створення

стабільних

перспектив розвитку вітчизняного виробництва взуття необхідно усунути
жорстку недобросовісну конкуренцію імпортної продукції, адже її частка
складає близько 80% внутрішнього ринку. Передусім мова йде про
продукцію походженням з Китаю, Туреччини, а також про продукцію, що
ввозиться в Україну із заниженням їх митної вартості, контрабандно, товари
секонд-хенд. Зазвичай ця продукція дуже низької якості та дешева. Внаслідок
низької купівельної спроможності українського споживача ця продукція є
більш доступною, а отже більш користується попитом. Зауважимо, що
китайські товари у більшій їх кількості не відповідають санітарно-гігієнічним
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нормам. Саме тому необхідна протекціоністська політика, яка повинна
зрівняти рентабельність для торгівлі імпортної і вітчизняної продукції, через
збільшення мита на імпорт до 20-25%.
Значною проблемою розвитку внутрішнього ринку взуття також є
недосконала система просування товару на ринок.
Таким чином, основним напрямом удосконалення ринку спортивного
взуття є дослідження особливостей асортименту, споживних властивостей,
рівня якості та інших важливих для споживачів характеристик взуття.
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Бачинська М.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ ЯКОСТІ ДЕКОРАТИВНОЇ
КОСМЕТИКИ
У роботі наведено загальну класифікацію косметичних засобів та вимоги
щодо перевірки якості декоративної косметики.
Ключові слова: декоративна косметика, класифікація, косметичні засоби.
Постановка проблеми. Ринок парфумерно-косметичних товарів України
на теперішній час є одним з найбільших після традиційних лідерів за
обсягами продажу - ринків алкоголю, тютюну, продуктів харчування.
Метою статті є характеристика підходів щодо оцінки якості та
асортименту декоративної косметики на вітчизняному споживацькому ринку.
Аналіз сучасних досліджень і публікацій. Бурхливий розвиток сегменту
декоративної косметики в Україні викликає необхідність більш ретельного
дослідження споживачів засобів косметики [1-14]. За останнє десятиріччя
науковці не раз зверталися до цієї проблеми. Серед них: Гацан В.,
Городецька І., Живодерников Є., Крикавський Є., Ольховська А., Ковель М.,
Корнюшин В., Фелоненко Л., Болдырева Е., Ханик Н., Петерчук І.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне поняття косметики
на сьогодні значно ширше: косметикою називають і засоби догляду за
шкірою, волоссям, за ротовою порожниною і зубами, засоби для запобігання
передчасному старінню шкіри, для виведення багатьох дефектів шкіри, для
профілактики деяких захворювань та ін.
Слід зазначити, що структура споживання парфумерно-косметичних
товарів в Україні та Європі дещо відрізняється. Близько 25% від загального
обсягу продажу в країнах ЄС складають засоби особистої гігієни, ще дві
чверті − засоби для догляду за волоссям (25%) та засоби для догляду за
220

шкірою (23%). Парфумерна продукція складає 15%, і на останньому місці
продажу − декоративна косметика (12%). Зауважимо, за середніми
показниками, українці витрачають на косметичні засоби втричі менше, ніж
європейці [9].
На кожному з етапів життєвого циклу в косметичних товарах можуть
протікати ті чи інші процеси, які викликають зміни, небезпечні для здоров'я
людини. Комплекс випробувань хімічних показників багатьох косметичних
засобів включає визначення водневого показника, кислотного числа, а також
мікробіологічних

та

токсикологічних

показників.

Всі

пі

показники

визначають вплив косметичних засобів на шкіру людини. У косметичних
засобах не повинні міститися токсичні елементи - свинець, ртуть, миш'як.
Під час аналізу ринку косметичної продукції в Україні було
встановлено, що найбільшу частку на українському ринку, приблизно 90%,
косметичної продукції займають товари європейських виробників і лише
10% продукція вітчизняних виробників. Це пояснюється високою якістю
імпортної

косметичної

продукції, гарним упакуванням, привабливим

зовнішнім виглядом. Але в Україні існують виробники, які можуть чи
зможуть в найближчому майбутньому виготовляти якісну, привабливу і
врешті

решт

конкурентоспроможну

продукцію,

та

розвивати

конкурентоспроможну косметичну промисловість в Україні [5] .
Проте варто зазначити, що жодна одиниця косметичної продукції, яка
реалізується через мережу торговельних закладів та послуг не має
сертифікату якості або відповідності, виданого будь-якою акредитованою
лабораторією. Це вказує на те, що у гонитві за безпечністю продукції, яка не
викликає сумніви за наявності сертифікату (в тому числі і міжнародного)
бізнесмени, та й споживачі не вимагають сертифікату якості. Проте стає не
зрозумілим за що власне кажучи ми платимо такі великі кошти: за
безпечність або за той корисний ефект, який так і нічим не декларується.
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Єдина загальновизнана|загальнопризнана| класифікація косметичних
товарів нині|в даний час| відсутня. Не розроблений стандарт по класифікації
і|та| термінології косметичної продукції. Чітку класифікацію косметичних
засобів|коштів| провести дуже складно. Він грунтується зазвичай|звично| на
властивостях, заявлених виготівником і|та| нерідко|незрідка| перебільшених в
рекламних цілях.
До загальних спільних ознак класифікації слід віднести призначення,
функціональна дія косметики: гігієнічне, косметичне, декоративне, захисне,
лікувально-профілактичне і та спеціальне (табл.1). Тут слід орієнтуватися на
їх головну чільну функцію.
Класифікаційна
ознака

Класифікаційне угрупування

Функціональна

Гігієнічні (що очищають|очищують|)

дія

Косметичні

Консистенція

Види

косметичних

засобів|коштів|
Мило, шампуні

(зволожуючі, Креми, лосьйони, бальзами|,

живлячі|почувати|, тонізуючі та ін.)

перспіранти|

Декоративні

Пудра, помада

Захисні

Креми для рук і|та| тіла

Лікувально-профілактичні

Зубні пасти

Спеціальні

Депілятори

Рідкі

Лосьйони, шампуні, лаки

Емульсивні|емульсійні|

Креми, шампуні

Желеподібні

Креми, бальзами|

Мазеподібні

Креми, блиск

Воскоподібні

Губні помади

Порошкоподібні

Пудри, тіні

Тип шкіри, волос Для сухої шкіри (волос)

Креми, шампуні

Для нормальної шкіри (волос)

Лосьйони

Для жирної шкіри (волос)

Молочко та ін.

Таблиця 1 – Загальна спільна класифікація косметичних засобів(коштів)
Надамо

характеристика

асортименту

декоративної

косметики.

Асортимент декоративної косметики підрозділяють залежно від цільового
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використання (призначення) на чотири групи: засоби|кошти| для особи;|лиця|
засоби|кошти| для губ; засоби|кошти| для очей; засоби|кошти| для нігтів.
Загальною|спільною| ознакою класифікації асортименту декоративної
косметики є колір|цвіт| (тон), гамма якого залежить від виду|вигляду|
косметики і|та| напрямів|направлень| моди. Так, в одній гаммі випускають
косметику для губ і|та| нігтів, яка не відрізняється за гамою від косметики для
особи|лиця| і|та| очей. Крім того, декоративна косметика розрізняється по
наявності блиску або його відсутності (матова поверхня), а також наявності
перламутрового|перлинного| блиску. Усі інші|останні| ознаки класифікації
асортименту

декоративної

косметики

розглядаються|розглядують|

по

вищезгаданих групах.
Тому для перевірки якості косметичних товарів проводять комплекс
випробувань, практично однакових як у Європі, так і в Україні. Особливо
ретельно перевіряють косметичні засоби, виготовлені за новою рецептурою
[7].
У процесі виробництва, фасування, застосування і зберігання косметичні
засоби можуть бути в різному ступені забруднені мікроорганізмами, які
можуть продовжувати розвиватися в косметичному продукті, що призводить
до його псування. Тому більшість косметичних засобів перевіряють на
мікробіологічну

безпеку

[8].

Для

придушення

розвитку

колоній

мікроорганізмів до складу косметичної продукції вводять інгібітори,
консерванти. На стадії виробництва та фасування необхідно дотримуватись
вимог стерильності і асептики. Цього можна досягти тільки при повній
автоматизації

процесу.

Особливо

важливе

дотримання

стерильності

декоративної косметики для очей. Всі косметичні вироби являють собою
складну, багатокомпонентну систему, до складу якої входять жирові,
структуроутворюючі, поверхнево-активні речовини, барвники, спеціальні
добавки (антимікробні, фотозахисні та ін), біологічно активні речовини
(вітаміни) та ін., які чинять корисний вплив на шкіру людини, тому необхідна
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ретельна оцінка по-перше: їх наявності, як це вказано в маркуванні, а також
їх

токсикологічних

властивостей

з

метою

забезпечення

випуску

високоякісної продукції, нешкідливою для споживача.
У програму токсикологічних досліджень входить дослідження, як
інгредієнтів косметичних засобів, так і готової продукції з урахуванням її
призначення і умов застосування. Токсикологія вивчає вплив хімічних
речовин на організм тварин, встановлює безпечні рівні впливу, дозволяє
регламентувати вміст інгредієнтів у рецептурах готових виробів.
Висновок.

Вітчизняні

виробники

повинні

підвищувати

обсяги

виробництва декоративної косметики та засобів по догляду за обличчям,
оскільки дана продукція користується найбільшим попитом серед населення.
Потрібно проводити рекламні кампанії та заходи щодо стимулюванню збуту,
роблячи торгівельні марки українських виробників більш відомими та
популярними. Треба акцентувати увагу на високу якість товарів, яка
забезпечується використанням як натуральних продуктів, так і інших
інгредієнтів, що забезпечують досягнення декларованого корисного ефекту. З
цією метою поширити сертифікацію косметичної продукції в акредитованих
західними компаніями лабораторіях. Також треба підвищувати кваліфікацію
спеціалістів, які б змогли створювати унікальну та оригінальну продукцію .
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТА
ЗБЕРІГАННЯ ПРОМИСЛОВИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ, ЩО
РЕАЛІЗУЮТЬСЯ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
В статті розглянуті особливості визначення окремих показників якості
промислових безхребетних, досліджені особливості пакування, умов та
строків їх зберігання. Описані основні технологічні операції пов’язані із
транспортуванням промислових безхребетних з оптових торговельних
підприємств в магазини роздрібної торгівлі.
Ключові слова: промислові безхребетні, морепродукти, гідробіоніки, краби,
паста Океан, креветки, мідії, восьминоги, селекційно-племінна робота.
Харчування є одним з головних чинників, що забезпечують нам
нормальну якість життя, працездатність, фізичну та розумову активність. Все
швидший темп життя, все гірші екологічні умови - нажаль, сьогоднішні
умови важко назвати сприятливими з точки зору приділення уваги своєму
здоров'ю. Саме тому дуже важливим є приділення належної уваги,
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харчуванню. Адже, як свідчать дані фахівців Всесвітньої організації охорони
здоров'я (ВООЗ), здоров'я людини на 50% залежить від її способу життя та
соціально-економічних умов, а це, передусім – харчування [1].
Повноцінний раціон є не лише основою збереження здоров'я та
довголіття але й профілактикою багатьох захворювань. Наприклад, у США
Японії Канаді та країнах ЄС, де за якістю харчування населення стежить
державна влада, розробляючи та впроваджуючи в суспільство відповідні
програми і заходи, вдалося на 30-40% зменшити кількість серцево-судинних
захворювань (в тому числі смертельних), на 90% - уникнути розвитку карієсу
[2].
Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я в 2000 р. було прийнято
резолюцію WHA53 15 "Безпека продуктів харчування" про розвиток стійких
інтегрованих систем забезпечення безпеки харчових продуктів з метою
зменшення ризику для здоров'я населення на всіх ланках від первинного
виробника до споживача [3].
На жаль загальними тенденціями в харчуванні треба визначити:
-

дефіцит повноцінних (тваринних) білків,

-

дефіцит поліненасичених жирних кислот.

Однією із найбільш проблемних груп із точки зору раціонального
харчування є стан споживання риба та рибні товари. Історично склалось, що
риба та особливо морепродукти були завжди дефіцитними та обмежено
доступними товарами. Тому, одне із важливих питань сьогодення –
забезпечення споживачів якісними та високоцінними видами риби, а
особливо морепродуктів, які є малопоширеними на продовольчому ринку
України.
Морепродукти, або нерибні об’єкти промислу значних кількостях
мешкають переважно в океанах та морях. Чисельні представники цих
організмів мають велику харчову, кормову, технічну та лікувальну цінність.
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Водні

нерибні

об’єкти

промислу

за

анатомічними

ознаками,

біологічними особливостями й товарним призначенням об’єднують в три
групи: морські ссавці, промислові безхребетні, морські рослини.
До морських ссавців відносяться китоподібні і ластоногі. В ХХ сторіччі
вони займали найбільшу питому частку в промислі водних нерибних
об’єктів.

Проте

безконтрольний,

хижацький

промисел,

порушення

екологічного балансу в морях та океанах, викликане інтенсивним розвитком
сучасної промисловості і морського пароплавства, призвели до різкого
скорочення запасів ссавців у водах Світового океану, тому обсяги їх
добування на сьогодні жорстко обмежені. А тому основним джерелом
повноцінного білку, отриманого із морепродуктів є промислові безхребетні.
Сьогодні морепродукти, особливо безхребетні, є невід'ємною частиною
раціону харчування багатьох українців. Креветки, кальмари, восьминоги,
мідії та інші їх види поступово завойовують місце на нашому столі.
Однак популярність морепродуктів зросла не тільки завдяки їх
властивостям. Мідії, кальмари, креветки, восьминоги - визнані делікатеси,
ласощі для любителів тонких і вишуканих страв. Сполучення економічного
фактора зі зростаючою модою на здоровий спосіб життя створило серйозні
передумови для реального росту цього сегмента ринку.
Отже, ринок морепродуктів росте, хоча і досить повільними темпами, щорічне виробництво цієї категорії продуктів в Україні в останні роки
складало близько 1400 т. Однак асортимент морепродуктів вітчизняних
виробників досить обмежений - креветки, кальмари, мідії, а також інші
морепродукти делікатесної групи (морські гребінці, восьминоги, лобстери й
ін.) у роздрібній мережі представлені переважно імпортною продукцією. До
того ж, досить високий рівень цін на таку продукцію розрахований далеко не
на рядового споживача [4].
Таким

чином,

морепродукти,

особливо

безхребетні,

є

цінними

перспективними продуктами, обсяги споживання яких постійно зростають.
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Тому, детальне вивчення особливостей оцінки якості та зберігання
промислових безхребетних, що реалізуються на внутрішньому ринку
України є важливим та актуальним.
Отже, метою даної наукової роботи є вивчення особливостей визначення
окремих

показників

якості

промислових

безхребетних,

дослідження

особливостей їх пакування та зберігання в умовах внутрішнього ринку
України, а саме роздрібної торговельної мережі м. Житомира.
Відповідно до чинної нормативно-технічної документації безхребетні,
що надходять на, перш за все повинні бути свіжими і мати приємний,
властивий, без сторонніх ознак смак та запах. В умовах регіонального ринку
м. Житомир нами була оцінена якість тієї продукції, яка в період проведення
практичних досліджень зберігалась та реалізовувалась в роздрібних
торговельних підприємствах м. Житомира.
Перевіривши якість вареного м’яса крабів ми визначили, що воно біле,
волокнисте, має своєрідний смак, властивий тільки ракоподібним.
Залежно від якості м’яса і органолептичних показників консерви із
крабів ділять на вищий і 1-й сорти. На банці вищий сорт позначають буквою
F (Фенсі), а 1-го – буквою А (А-грейд).
Перевірка консервів Краби натуральні вищого сорту показали, що вони
складаються тільки із цілого м’яса, укладеного в банки з суворим
додержанням ескізного укладання згідно із вимогами стандартів. Колір м’яса
в консервах властивий вареному м’ясу краба із червонуватим забарвленням,
консистенція щільна, бульйон, що виділився при стерилізації консервів, –
чистий [5].
Заморожені брикети пасти Океан щільні, рожевого або червоного
кольору, без ознак окисленого жиру. Консистенція після розморожування
крупчаста або сироподібна, смак і запах приємні, властиві пасті Океан.
Морожене крабове м'ясо біле з червонуватою поверхнею без потемнінь,
не пожовтіле. Консистенція вареного м'яса ніжна, волокниста, не в'яла і не
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розм'якшена. Смак і запах, характерні для крабового м'яса, без сторонніх
присмаків та запахів.
Свіжоморожені

креветки

після

розморожування

мають

пружну

консистенцію (допускається дещо ослабіла). Колір м'яса світлий. У вареноморожених креветок консистенція щільна (допускається сухувата), колір
м'яса білий з рожевим відтінком, без потемніння і пожовтіння. Смак та запах
після варіння характерні для креветок й інших ракоподібних, без сторонніх
присмаків та запахів. Панцир світлий (у далекосхідної креветки може бути
незначне потемніння). Допускаються вапняні відкладення на поверхні
панцира, темні подряпини, що зарубцювалися, до 5% креветок з механічними
ушкодженнями.
Перевірка м'яса варено-морожених мідій дала наступні результати:
блоки щільні, м'ясо ціле, колір м'яса сіро-жовтогарячий чи блідожовтогарячий з коричневим відтінком, консистенція після відтавання щільна,
але не тверда. Смак і запах після відтавання і варіння, властиві м'ясу мідій,
без сторонніх присмаків та запахів. Допускається невелике послаблення
аромату і смаку.
Морожені восьминоги мають чисту поверхню природного кольору,
консистенція м'яса після відтавання — щільна, еластична, запах —
властивий, без сторонніх відтінків.
Упаковують охолоджені гідробіоніти в дерев'яні ящики місткістю до 80
кг або в бочки місткістю 150-200 л. Кожен шар безхребетних пересипають
дрібнодробленимо льодом. Нижній і верхній шари завжди складаються з
льоду. Дрібних гідробіонітів упаковують насипом. Кількість льоду в тарі не
повинна бути менш 50% від маси морепродуктів. Тара використовується
чиста, міцна, без сторонніх запахів. На дні ящиків між дощечками залишають
просвіти шириною близько 5 мм, а в днищах бочок просвердлено 4-5 отворів
діаметром до 10 мм для стікання води, що утвориться при таненні льоду.
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Комплекти морожених крабових кінцівок упаковують у картонні чи
полімерні ящики масою не більш 30 кг.
Креветки розфасовують в коробки та пакети, які укладають у картонні
чи полімерні ящики ємністю до 30 кг.
Варено-морожене м'ясо мідій упаковують у картонні коробки. Зовнішня
тара — картонні чи полімерні ящики ємністю до 30 кг. М'ясо гребінця
упаковують в картонні коробки.
Для перевезення охолоджених безхребетних застосовують спеціальний
ізотермічний залізничний, водний та автомобільний транспорт. Морожені
морепродукти

можна

транспортувати

на

значно

більші

віддалі

у

рефрижераторних потягах і вагонах, у кузовах автомашин-холодильників при
температурі не вище –9 °С, у морських рефрижераторних судах,
рибоморозильних траулерах і рефрижераторних дизель-електроходах при
температурі не вище –18 °С, а також в автофургонах, які охолоджуються
рідким азотом і забезпечують температуру до –29 °С. Допускається
перевезення у вагонах-льодовиках і на суднах річкового флоту за умови
забезпечення в тілі риби при вивантаженні температури не вище –5 °С.
Для перевезення морожених безхребетних в межах міста Житомир та
Житомирської області оптові торговельні підприємства використовують
малолітражні авторефрежератори та ізотермічні контейнери.
В спеціалізованих магазинах морожені краби при температурі не вище –
18° С зберігаються протягом 2 міс., свіжоморожені креветки не більше 4,
варено-морожені — 6 міс., черевця та клішні омарів свіжоморожені та
варено-морожені до 80 діб, морожене м'ясо мідій може зберігатися не більше
20 діб. Морожені восьминоги зберігають при –16 °С протягом 6 міс.
Білкову морожену пасту зберігають на холодильниках при температурі
не вище від –18°С до 8 міс., а при –10 °С - не більше 30 діб.
Морожені кальмари при температурі —16° С можна зберігають 6
місяців.
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При зберіганні безхребетних необхідно враховувати значний вміст у них
протеолітичних ферментів, які відрізняються високою активністю (особливо
в ракоподібних і молюсків), що приводить до швидкого погіршення їхньої
якості.
Для тривалішого зберігання морепродуктів в умовах досліджуваних
підприємств пропонуємо застосовувати глазурування безхребетних — це
процес,

при

якому

поверхня,

блоків

нерибних

об'єктів

промислу

покривається тонкою льодяною оболонкою, що запобігає зневоднювання
продукту й окислювання жиру, який міститься в ньому. Маса глазурі не
повинна бути менше 4% від маси продукції, товщина не менше 4 мм. При
легкому постукуванні скоринка льоду не повинна відставати від риби.
Для утворення глазурі морепродукти опускають у воду, температура
якої 1-2°С. Кількість глазурі на об’єктах, заморожених до температури –10°С
не залежить від часу перебування в глазурувальній ванні. При температурі
безхребетних –18°С кількість глазурі безупинно збільшується, через 30 сек.
вона складає близько 2%, а через 2 хв. — близько 3,5%. Підвищення
температури води до 7-9°С приводить до зменшення маси глазурі приблизно
в 2 рази. Глазурування може проводитися також шляхом зрошення
морожених морепродуктів водою чи зануренням у спеціальні розчини.
Проте при глазуруванні відбувається утеплення продукту, при цьому
рівень підвищення температури залежить від розміру продукту. Через
підвищення температури в продукті виникають процеси перерозподілу
вологи і перекристалізації з утворенням більш великих кристалів льоду. В
результаті цих процесів відбуваються більш інтенсивне руйнування клітин
м'язової тканини і збільшення втрат вологи при наступному відтаванні
продукту. Для зменшення несприятливого впливу глазурування на якість
продукту інколи в технологічну схему включають повторне заморожування
глазурованого продукту.
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Водяна глазур механічно неміцна. При транспортуванні і тривалому
зберіганні вона сублімується і через 4-5 місяців поверхня продукту цілком
оголюється. Для запобігання цього процесу в глазирувальну суміш додають
альгінати водорозчинні чи полімерні речовини.
Для захисту морожених безхребетних від окислювання жирів широко
використовуються вакуумне упакування в полімерні плівки, а також
пергамент, підпергамент, поліетиленову плівку.
Ще одним напрямом збільшення строків зберігання морепродуктів є
впровадження сучасних технологій заморожування. При заморожуванні в
плиткових морозильних апаратах морепродукти, зокрема креветки, через
підпресовування трохи змінюють свою початкову форму. Крім того, важко
одержати високоякісний глазурований продукт; шар глазурі на продукті
виходить нерівним — у місцях, що стикаються з поверхнею плити, він буде
більш тонким. Зазначених недоліків у значній мірі позбавлені продукти, що
заморожуються в стрічкових морозильних апаратах. Найбільш ефективне
заморожування в апаратах цього типу у флюїдизаційному шарі. Холодне
повітря в таких апаратах подається під сітчасту стрічку конвеєра, і,
проходячи через перфороване дно лотка з продуктом, він утворює як би
киплячий шар, усередині якого знаходиться продукт, що заморожується. Цей
спосіб звичайно застосовують для заморожування продукції цінних видів
невеликих розмірів, наприклад дрібних креветок. Спосіб гарантує швидке
поштучне заморожування при низькій втраті вологи (до 5%) [6].
Новим напрямком у технології заморожування є обробка харчових
продуктів в умовах підвищеного тиску. У цьому випадку зменшується
імовірність утворення зон з малоефективним теплообміном, що можуть
виникати при заморожуванні продукту при атмосферному тиску. Тривалість
процесу заморожування безхребетних при підвищеному тиску повітря до 0,60,7 МПа значно скорочується і відповідно істотно знижуються втрати від
висихання.
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Отже, на внутрішній ринок України надходить досить широкий
асортимент промислових безхребетних як у охолодженому так і в
замороженому вигляді, а також у вигляді класичних консервів у герметичній
тарі.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖЕМ ТОВАРІВ
ПІДПРИЄМСТВОМ ТОРГІВЛІ
У

статті

здійснення

розглядаються особливості організації та ефективність
процесу

продажу

товарів

підприємством

торгівлі.

Проаналізовано систему управління продажем підприємства торгівлі.
Ключові слова: управління продажами, менеджмент, менеджер, управління
маркетингом, управління ризиками.
Щодня в світі відбуваються сотні, мільйони актів купівлі-продажу
різноманітних товарів і послуг. У цьому процесі беруть участь як окремі
покупці, котрі знають, що їм потрібно саме зараз, які купуватимуть або ні
певний товар, виходячи з різних обставин, настрою чи завдяки певному
імпульсу.

Жоден

з

покупців

не замислюється над тим, скільки було

покладено зусиль на те, щоб він ні про що не думаючи, сидів удома і
дивився телевізор.
Кожна людина – це потенційний споживач, тобто все виробництво
працює на задоволення потреб людини, а вона просто чекає завершення
дуже складного процесу, який починається від проектування й закінчується
споживанням.
За

сучасних

умов,

поняття

управління

продажем

постійно

трансформується й набуває нових форм та методів ведення економічної
діяльності, а також являє собою вид підприємництва і бізнесу, але бізнесу
шляхетного, того, який є основою будь-якої по-справжньому цивілізованої
ринкової економіки. І звісно, шляхетний бізнес залежить від людини, яка
займається цією справою, її мети, культури, прагнень тощо.
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Управління

продажами – менеджмент забезпечення виконання

тактичних маркетингових завдань, що відносяться до продажів товарів і
послуг.
Управління продажами можна визначити як постанову
цілей

тактичних

продажів, формування та контроль виконання поточного плану

заходів, планування і управління ресурсами, необхідними для поточного
забезпечення продажів.
Управління продажами в загальному вигляді не відрізняється від
управління будь-якою іншою діяльністю.
Управління продажами ґрунтується на таких основних елементах
управлінської діяльності:
• виявлення цільових груп, на яких фокусуються продаж: окремі
цільові клієнти; цільові групи; сегменти; стратегічні ніші;
• визначення стратегії та тактики роботи з цільовими групами: вихід
на

цільові

групи;

заперечення;

формулювання

формулювання

пропозиції;

контрпропозиції;

формулювання
розробка

зняття

механізмів

перемикання клієнтів конкурентів; визначення тактики утримання клієнтів,
розширення спектру пропозицій; визначення тактики роботи з претензіями;
• формування
ефективних каналів

каналів
розподілу

розподілу

та

продажу:

визначення

з точки зору найбільш інтенсивного і

ефективного розподілу товарів;
• управління

каналами

продажів:

прогнозування

продажів по

каналах; визначення умов для кожного каналу; управління стимулюванням і
комунікацією;
• стимулювання каналу розподілу: планування та реалізація заходів
щодо стимулювання розподілу між учасниками каналу, методологічна
підтримка продажів каналу розподілу;
• організація
структури

менеджменту

управління

продажів: формування в компанії

продажами,
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визначення

завдань

і

функцій

структури управління продажами (структура,
принцип

розподілу

штат

відділу

продажів;

функцій у відділі: по територіях, групах клієнтів,

товарних лінійках тощо);
•

поточне

управління

продажами:

планування

і

контроль

співробітників; наймання, відбір і адаптація; мотивація співробітників;
аналіз діяльності
співробітників (підведення підсумків, оцінка роботи відділу);
• управління економіки продажів: розрахунок вартості продажів,
регулювання витрат на продаж; забезпечення необхідних показників
розподілу, збуту, ефективності продажів, оцінка особистої ефективності
співробітників;
• коригування

системи

продажів

–

оцінка и коригування всієї

системи продажів (не рідше одного разу на рік)[1].
В узагальненому вигляді

управління продажами можна уявити як

сукупність основних напрямків менеджменту, що забезпечує високу
ефективність продажів.
Але

хотілося

б зазначити, що цю модель менеджменту продажу

можна застосовувати тільки тоді якщо мова йде про великі підприємства.
Кожен підприємець сам для себе, залежно від розмірів і сфер діяльності,
будує модель процесу менеджменту продажу.
Ця

модель може спростити деякі процеси

продажу, але може й

заплутати. Чим більше розгалужень і варіантів альтернативних дій має
схема, тим важче буде застосовувати її на практиці і тим більш заплутати
буде зв'язок її елементів між собою [2].
Процес управління продажами можна розділити на чотири основні
складові, а саме:
1. Оперативне управління продажами. У першу чергу мається на
увазі їх

виконання,

стандартизація

процесу

відстежування додержання цих стандартів.
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обслуговування клієнта і

2. Планування продажів. Планування продажів компанії можливе
тільки за допомогою детальної аналітики. Повні звіти про продажі за
будь-який обраний період дозволяє отримувати модуль «Аналітика» системи
ефективного

управління

побудувати звіти

про

продажами
роботу

24cоm. У ньому також можна

окремих менеджерів, для того, щоб

складувати індивідуальні плани для співробітників відділу продажів.
3. Управління маркетингом. Безпосередній зв’язок управління з
діяльністю відділу продажів. Метод призначений для організації процесу
залучення

клієнтів,

де кожен робить свою справу. Аналітик збирає

інформацію про потенційних клієнтів і заносить їх у базу.
Менеджер – обдзвонює клієнтів, веде подальші переговори з тим,
хто зацікавився послугами компанії.
Керівник – контролює процес і на основі звітів робить висновки про
якість роботи

кожного

співробітника.

Наприклад,

телемаркетинг

–

залучення клієнтів за допомогою «холодних дзвінків» [3].
4. Управління

ризиками.

Управління продажами підприємства

торгівлі та резервування включає декілька модулів, які тісно
між

собою

і

повинні

взаємодіють

забезпечувати ефективну автоматизовану

інформаційну підтримку процесів продажу.
Розробка

такої

системи

замовлення (заявки) від покупців,
резервування

і

взаємовідносин

і
що

товарів;

розрахунків
забезпечує

вести прийом и обробляти

у рамках яких здійснюються платежі,

відвантаження

прибутковості і мати можливість
розрахунків,

дозволяє:

з

відстежувати

історії

покупцями; проводити аналіз

налаштування

індивідуальних

схем

ефективне обслуговування клієнтів;

вирішувати завдання оперативного планування і контролю продажів, як в
натуральному, так і в грошовому вираженні [4].
Формування
торгівлі

у теорії

та зміцнення конкурентного статусу підприємства
і

практиці

розглядається
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як важливе завдання.

Ефективний

вплив

на

цей

процес

має

система

управління якістю

продажу.
Система управляння якістю продажу – це специфічна структура
функціонально-інформаційного забезпечення процесу реалізації продукції,
яка

спрямована

на

постійне

оновлення

та

розширення

товарного

асортименту, пошук нових сегментів збуту продукції та максимального
задоволення потреб споживачів.
Результатами впровадження системи управління якістю продажу є
посилення конкурентного статусу підприємств торгівлі.
Система
поєднувати

управління якістю продажу підприємств торгівлі має

функціональне

та організаційне

забезпечення ефективного

збуту продукції, досконалу систему планування, що дозволить визначати
оптимальні

партії

продажу продукції за відповідними сегментами

споживачів, удосконалити організаційну структуру продажу товару та
узгодити її з відповідною системою стимулювання персоналу, забезпечити
її координування та регулювання з урахуванням змін внутрішнього та
зовнішнього середовища, необхідності збереження та розвитку збутового
потенціалу підприємств торгівлі.
Зазначені аспекти формування системи управління якістю продажу
підприємств торгівлі представлені на рис. 1.
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Система управління якістю продажу
Функціональна підсистема
Обгрунтування
товарного
асортименту

Оцінка
потенціалу

Планування
обсягів
продажу

Інформаційна підсистема

Оцінювання
ефективних
сегментів
ринку

Організування
структури
управління
продажем

Аналітичне
забезпечення
оцінки
потенціалу

Інформаційне
середовище
споживчого
ринку

Мотивування продажів
(розробка ефективної
системи стимулювання
персоналу

Контролювання
та
регулювання
продажів

Рисунок 1 – Системи управління якістю
продажу підприємств торгівлі [5]
Отже, необхідним є впровадження низки заходів щодо гармонізації
відносин всіх
у

учасників процесу взаємодії суб’єктів господарювання

сфері товарно-грошового обміну, які реалізовують свої комерційні

інтереси для найбільш ефективного задоволення запитів споживачів і
створення значущих для них цінностей при врахуванні вимог ринку.
З

метою

досягнення

ідентичності

обслуговування об’єктів торгівлі
стандарти обслуговування
асортименту, концепції

за

рівнем

і

принципами

споживчої кооперації необхідно, щоб

були

діючими

магазинів,

і відповідали товарному

цільовій

аудиторії покупців,

кваліфікаційним вимогам до персоналу.
Наявність подібних

стандартів

і

їх

виконання

впливає на

формування іміджу торговельного підприємства. Правильній підхід до
розробки і впровадження стандартів сприятиме формуванню позитивного
іміджу системи споживчої кооперації, довіри споживачів.
При формуванні
роздрібній
розроблену

торгівлі
методику,

стандартів
споживчої
яка

торговельного обслуговування
кооперації

доцільно

у

застосовувати

ґрунтується на комплексному і системному
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підходах до управління,

передбачає чітку і логічну послідовність дій

суб’єктів управління і характеризується такими етапами.
Етап

1. Обґрунтування

необхідності

формування комплексу

стандартів торговельного обслуговування для роздрібної торгівлі.
Етап 2.

Створення

робочої

групи

фахівців для формування

стандартів торговельного обслуговування в роздрібній торгівлі.
Етап 3. Збір та опрацювання інформації членами робочої групи,
необхідної для формування стандартів, торговельного обслуговування в
роздрібній торгівлі.
Етап

4.

Формування

та

затвердження

комплексу

стандартів

торговельного обслуговування для роздрібної торгівлі.
Етап 5.

Проведення

тренінгів і робочих нарад із персоналом

роздрібної торгівлі.
Етап 6. Виконання функції мотивації при впровадженні стандартів
торговельного обслуговування.
Етап 7. Виконання функції контролю при впровадженні стандартів
торговельного обслуговування.
Етап

8.

Аналіз

і

корегування

стандартів

торговельного

обслуговування.
Для удосконалення системи управління продажем урядовим і
законодавчим органам України відповідно до визначених науковцями і
випробуваних

на

практиці

пріоритетів

сформувати податкову,

інвестиційну та кредитну політику і за їх допомогою досягти оптимального
співвідношення між

підприємствами, юридичними особами фізичними

особами-підприємцями,
сприяти

розвитку

великим,

видів

середнім

підприємницьких

і малим підприємництвом,
мереж,

які

є

більш

конкурентоспроможними, ніж ті торговці, що не входять до них, та як
наслідок,

забезпечити

розбірної

торговельної

сучасну структурно-територіальну організацію
мережі. Суб’єктам
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господарювання

слід

підвищувати свою соціальну відповідальність. Крім законів і нормативноправових актів, поведінка підприємців на ринку має регулюватися
соціальними нормами і правилами професійної етики [2].
Таким чином, запропонований підхід до управління продажем
підприємства має на меті становлення її торговельної діяльності як процесу в
рамках єдиних маркетингових, комерційних, ринкових і корпоративних
цілей і стратегій. Це, в свою чергу, вимагає відповідних трансформацій
якісних

і

кількісних характеристик торгового персоналу, а саме,

формування та розвиток людського капіталу, як найціннішого активу
компанії.

Адже

саме

він

є

одним із головних елементів здійснення

програм продажу компанії, оскільки є ланкою, що пов’язує підприємства
із споживачами, засобом донесення до них створених маркетингових
цінностей, обличчям підприємства, постачальником інформації, шукачем
нових ринків і споживачів.
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Вовк Ю.Р.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Київського національного торговельно-економічного університету
АТРИБУЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ЯПОНСЬКИХ РАРИТЕТНИХ
КЛИНКІВ
Стаття присвячена специфіці художніх рішень у творах збройового
мистецтва Японії. У роботі розглядаються особливості оформлення
деталей оправи меча, таких як цуба. Проаналізовано основні етапи та
напрямки, відзначені характерні риси творів розглянутих періодів та
визначено можливість підробки клинків даного періоду.
Ключові слова: катана, цуба, атрибуція, підробка, клинок.
Твори збройного мистецтва Японії широко відомі у світі завдяки своїй
красі та якості кування, лаконічності та витонченості композиції, поєднання
практичних аспектів з художнім оформленням предмета. Мистецтво
виготовлення мечів, як і інші види прикладного мистецтва Японії,
характеризується якістю та віртуозним виконанням, тонким, глибоким
відчуттям матеріалу, витонченістю стилізації, повагою до традицій в
поєднанні з винахідливістю художників та зброярів.
Однак існує ряд труднощів у атрибуції, зберіганні, вивченні
експозиції

японської

зброї

в

українських

колекціях.

та

Проблеми

мистецтвознавчого аналізу обумовлені не тільки складною історією
предметів колекцій і труднощами дотримання умов зберігання й специфікою
естетичних концепцій в японському мистецтві, але і надто непродуманим і
вороже налаштованим до колекціонера законодавством.
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Японська зброя – це комплекс взаємопов’язаних історичних та
культурних надбань, проте кожну частину можна розглядати як окрему
художньо-історичну пам’ятку.
Характер художнього оформлення японських мечів залежить від
призначення меча, художніх тенденцій періоду, традицій школи. При
вивченні японських мечів західні дослідники приділяють увагу в основному
деталям оправи, у той час як основна увага японських дослідників
направлена в першу чергу на клинок, що ми бачимо в роботах
найавторитетніших японських авторів (наприклад, у книзі СатоКанзай
«Японський меч. Повне керівництво»[7]).Інтерес західних мистецтвознавців
до оформлення деталей оправи обумовлений її декором, технікою та
складністю виготовлення [2, c. 76]. При створенні оправи застосовувалися
складні сплави металів, у тому числі дорогоцінних, і найрізноманітніші
техніки лиття, гравірування, інкрустації. Стилістика, мотиви і композиційні
рішення в оформленні зброї відповідають загальним тенденціям і напрямкам
японської художньої культури.
Мистецтво виготовлення оправи мечів має власну історію формування і
велику різноманітність стилів. Різні майстри, а як наслідок, і різні школи
виготовлення клинків використовували велику кількість різноманітних
технік і матеріалів, секрети яких зазвичай зберігалися в таємниці. В епоху
Нара (645-794) предмети відрізнялися громіздкістю і яскравістю декору,
характерною

для

раннього

середньовіччя.

Період

Хейан

(794-1185)

характеризується аристократичними тенденціями в мистецтві, осмисленням
запозиченої материкової і формування національної культури. У цей період
прийшло прагнення до вишуканості й легкості в художньому оформленні
предметів.
Епоха Камакура (1185-1333) стала особливо важливою для розвитку
японського меча. У цей період оформилися перші школи виготовлення мечів,
були засвоєні основоположні техніки кування та гартування клинків,
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створені визнані шедеври, «національні скарби», до яких зверталися у своїх
роботах зброярі наступних періодів. У цей час і клинок, і оправа
створювалися зазвичай одним майстром або групою майстрів. Декоративне
оформлення деталей ще не виділилося в окреме мистецтво, домінуючий
напрям відповідав строгості й простоті смаків самураїв.
У період Камакура змінилася форма мечів, що призвело до розвитку
нових технік карбування, інкрустації, різьблення по металу [3, с. 80]. Перші
мечі, знайдені на території Японії, були прямими і двосічними. У їх
оформленні відбивалося запозичення материкових традицій. Незважаючи на
те, що поява японської форми меча з вигнутим лезом належить до періоду
Хейан [5, с. 32], саме в період Камакура остаточно склався підхід до форм і
матеріалів. Меч став основною зброєю військового стану (луки та нагінати не
перестали використовувати, проте за своєю зручністю в бою та вишуканістю
вони поступалися таті), а деталі оправи придбали ті форми, які зберігаються
практично незмінними до теперішнього часу.
Тип японського вигнутого меча повністю відображають мечі таті, катана
і вакідзасі (рис. 1). Японський меч є розбірним, і клинок може бути
змонтований з різними наборами оправи, у залежності від нагальних потреб.
Існували певні види художнього оформлення оправи меча, які дозволялося
використовувати тільки членам вищого дворянства й імператорської сім’ї
(Карацуба). По-особливому оформлялися цуба з гербами (аоіцуба), які були
притаманною ознакою високопоставлених самураїв.

Рисунок 1 – Дайсе «Дракон» (пара мечів) катана і вакідзасі з
зображенням золотого дракона та з використанням золотої нитки для
обмотки
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Оправа

японського

меча

включає

значну

кількість

невеликих

декоративно оформлених деталей: це хакабі(між лезом і початком
хвостовика), сеппа (прокладки між хакабі і цубата між цуба і футі), касіра
(навершя руків’я), футі (металева декоративна накладка). Дві маленькі фігури
під шнурівкою рукоятки - менукі - зазвичай втілювали ті ж мотиви, що й
нецке - дракони, що звиваються, воїни, звірі, птахи, місяць у хмарах та інші
сюжети [5, с. 38]. Особливе місце серед деталей оправи меча займає цуба
(гарда). Вона могла бути і круглої, і овальної, квадратної, трапецевидної,
могла мати форму мокко, форму квітки хризантеми тощо.
В епоху Муроматі (1333-1573) відбулися значні зміни. Деякі старі школи
виготовлення мечів, котрі володіли безцінним досвідом, припинили своє
існування. Інші знамениті класичні школи, такі як майстерні провінцій
Провінція Бідзен, Міно, Ямасиро. продовжували розвиватися. Виникали нові
об’єднання ковалів, що було обумовлено великою популярністю зброї серед
різних верств населення і регулярними військовими діями, але найчастіше
такі об’єднання були недовговічні. В оформленні оправи виділяються
різноманітні стилі, призначені для воїнів різного рангу.
Мечі першої половини періоду Муроматі зазвичай мають важкі залізні
цуби, на яких ажурною різьбою, інкрустацією кольоровими металами
зображувалися мотиви природи, буддистська символіка, містичні знаки,
історичні події та міфи. Усе більший вплив на збройне мистецтво починала
надавати естетика дзен. Прикладом може служити цуба у вигляді хризантеми
(Кігі-гата), без підпису майстра, декорована рослинним орнаментом у вигляді
тонких прорізних ліній і завитків, стилізованого ієрогліфа «довге життя» і
прорізним зображенням хризантеми (рис. 2). Символіка художньої мови
доповнюється врівноваженістю і лаконічністю композиції, характерної для
мистецтва дзен.
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Рисунок 2 – Цуба (гарда) в формі хризантеми
Саме в епоху Муроматі різноманітність варіантів прикраси оправи мечів
сприяла виділенню даного мистецтва в окреме ремесло. З’явилися школи
виготовлення оправи, потомственні династії ювелірів. З другої половини
періоду Муроматі на цуба стали поміщати підпис майстра. У Кіото й інших
містах прославлені майстри стали створювати нові школи, кожна з яких
відрізнялася особливими художніми прийомами. Майстри втілювали на цуба
та інших деталях оправи складні сюжетні композиції та пейзажі. Засновник
найбільш відомої школи – знаменитий майстер ГотоЮдзе (1440 -1512).
У короткий період Момояма (1573- 1603), відзначений війнами,
розвитком міст і міської культури, припинили своє існування багато відомих
шкіл виготовлення меча. У зв’язку з поширенням вогнепальної зброї були
внесені значні зміни в форму мечів, що вплинуло на класифікацію мечів.
Мечі, виготовлені до періоду Момояма, стали називатися «старими мечами»,
починаючи з даного періоду – «новими мечами». У 1588 році військовий
правитель ТойотоміХідейосі видав указ, за яким мечами могли володіти
тільки представники військового стану, а у городян і селян вони вилучалися.
Зниження попиту на мечі вплинуло на підвищення якості роботи зброярів, у
кращих ювелірів з’явилася можливість експериментувати.
З початку періоду Едо (1603-1868), коли в країні припинилися міжусобні
війни і зброя частково втратила своє бойове значення, почався новий етап
розвитку мистецтва виготовлення меча. Мирний період характеризується
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зміцненням знайдених раніше форм у всіх видах традиційного японського
мистецтва і розвитком художньої творчості в рамках сформованих традицій.
Нерідко на різних сторонах цуба ілюструються поетичні твори,
використовуються мотиви традиційного живопису, зображуються фрагменти
одного і того ж мотиву. Іноді зображення включають якусь гру. На тому боці
цуба, яка спрямована на глядача під час «мирного» перебування меча в
піхвах, вгадується зображення хвоста дракона, який ховається в витончених
хмарах, ніби пірнає через площину цуба. З іншого боку, на який спрямований
меч, вийнятий з піхов, погляду людини відкривається чітко позначене
зображення розлюченого дракона.
До кінця періоду Едо одночасно розвиваються кілька напрямків у
мистецтві, що характерно для даної епохи. Тут і витончено прикрашені мечі,
виконані з урахуванням смаку західних замовників, такі як цуба в стилі
намбан («південний варвар») пізнього періоду і прості витончені предмети,
аскетичні у використанні художніх прийомів, з вираженим впливом естетики
дзен.
Для оформлення японської зброї характерно уважне ставлення до
обробки поверхні деталей, специфічний дизайн поверхні, поєднання в
композиціях різних текстур. Усі ці особливості можна простежити в різних
видах японського мистецтва, що володіють єдиної стилістикою, що
відображають загальну естетичну концепцію. Існує величезна кількість
різновидів обробки поверхні деталей оправи, які мають власні назви і є
ознаками тієї чи іншої школи.
Серед найпоширеніших видів обробки поверхонь: полірована; дрібно і
рівномірно шорстка; сколота голкою; схожа на рогожу; зі слідами обробки
молотом; з гарячим штампуванням візерунка; оплавлена; інші варіанти, що
імітують поверхні каменя, дерева, шкіри.
Зрозуміло:

виробників

надихають

не

суворі

бойові

мечі,

а

високохудожні твори Токугавского періоду, коли мистецтво декору досягло
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небувалих висот. Проте зброя цього періоду є однією з найдорожчих на
ринку. Це спонукало недобросовісних виробників заполонити ранок
дешевими і не дуже підробками. 90 % такої зброї має суто декоративний
характер і в паспорті зазначено, що це «суверір»або «репліка». Проте інші
– це підробка, що приховується під терміном «Реставрований

10%

оригінал».
Слід визнати, що більшість сувенірних мечів виготовлені з цілком
якісної сталі. Найчастіше це популярна серед майстрів-зброярів марка «440»,
аналог 65Х13, з якої роблять скальпелі. Це так звана хірургічна сталь.
Після

термообробки ця сталь набуває твердість понад 50 HRC і

пружність, залишаючись аж ніяк не крихкою. Звичайно, конкретні
властивості залежать від конкретного виробника, наприклад, іспанські
«катани», схильні до залишкової деформації, так само як тайванські, тріснуті
навпіл від удару в деревинку.
У більшості випадків для виведення своєї продукції з категорії «холодна
зброя» виробники надпилюють хвостовик чи не до половини січення, щоб
він, у разі чого, обламався і не привернув уваги криміналістів. Окрім того,
дана продукція зроблена більш грубо і з меншою майстерністю, тому навіть
звичайний колекціонер без особливих зусиль зможе відрізнити підробку
(виключення становлять мечі виробничого кування широко вжитку,
випущені в період воєн, наприклад під час Другої світової війни в період СінСінто).
Щоб визначити підробку, було розроблено методику визначення
підробки під час атрибуції:
1.

Перевірка щільності намотування цукайто. Тільки майстри і

реставратори можуть правильно і професійно намотувати полотно на клинок.
Будь-яка слабинка в текстурі, помилка в намотуванні видають підробку.
2.

На мечі обов’язково повинен бути присутній шнур сагео, якщо

планується використання меча.
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3.

Якщо хтось стверджує, що меч виготовлений з вуглецевої сталі,

швидше за все, він не знає, про що веде мову (сталь завжди містить вуглець,
у зворотному випадку це називається залізом). Проте, зазвичай термін
"вуглецева сталь" використовується для розрізнення сталі від нержавіючої
сталі.

Справжні

стародавні

або

сучасні

японські

мечі

ніколи

не

виготовляються з нержавіючої сталі. Якщо клинок виготовлений з
нержавіючої сталі, він є всього лише декоративним масо-габаритним
макетом, який можна тільки повісити на стіну. Такі мечі не мають ніякої
реальної цінності, крім того, вони не тримають заточку.
4.

Мечі ручного виготовлення рідко мають китайське походження.

Написи китайською чи «MadeinChina» говорять самі за себе.
5.

Якщо лезо підтримувалося в належному стані (або меч

виготовлений недавно, для використання саме в якості меча), воно буде
гостріше, ніж будь-який кухонний ніж, який вам коли-небудь доводилося
використовувати.
6.

На мечі повинен бути присутніймекугі– бамбуковий штир, яким

клинок кріпиться до рукоятки.
7.

Насічка клинка має бути трикутна.

8.

Уздовж обуха клинка проходить дол (якщо користуватися

вітчизняноютермінологією). Прийнято вважати, що він полегшує вагу клинка
без шкоди міцності. Крім того, дол збільшує гнучкість. Дол не є канавкою
для стоку крові, але сталь в цьому місці, як правило, більш щільна.
9.

Обух і прилеглі поверхні клинка повинні бути відполіровані

(існують ката, у яких меч використовується як дзеркало, щоб переконатися у
відсутності ворогів за спиною), але від середини до різальної крайки,
зазвичай, використовується більш матова полірування. Матова поверхня
повинна нагадувати дерево або брижі на воді. Лінія гарту (хамон)
справжнього японського меча (ніхонто) унікальна і є важливою особливістю
кожного окремого клинка. Справжній хамон з’являється в результаті
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багатошарової проковки, гартуванням у різних середовищах, а на сучасних
підробках, найчастіше, лінію гарту стилізують за допомогою хімічного
травлення. Це можна помітити під час мікроскопічного дослідження клинка.
10.

Необхідно зважати на період виготовлення меча. Наприклад,

сучасні мечі (1877-1945) називаються гендайто. Як правило, чим давніший
меч, тим він краще, але багато що залежить від майстра. Наприклад,
старовинний меч поганого майстра може цінуватися менше, ніж сучасний
меч

знаменитого

коваля.

Зокрема,

мечі,

датовані

незадовго

і

Другоюсвітовоювійною, виготовлялися промисловим способом (хоча навіть
зараз є хороші ковалі). Такі мечі можуть підійти для тренувань або прикраси,
але мають низьку колекційну цінність.
Окрім того, варто пам’ятати, що не буває прямих катан. Прямий меч
скоріше матиме близькосхідне походження, хоча ніндзя і знамениті своїми
прямими мечами.
Якщо ви доторкнулися до клинка, як можна швидше витріть його
серветкою з додаванням чистого масла (WD40 або навіть дитячого масла).
Кислоти з людської шкіри можуть пошкодити клинок, на поверхні
залишаться відбитки пальців. Це має пагубний вплив як для древніх, так і для
сучасних якісних клинків (грубо кажучи, чим більше вуглецю в сталі, тим
сильніше вона окислюється). На справжніх мечах не буває ніяких символів
або емблем.
При вивченні предметів японського збройового мистецтва, при
підготовці експозицій, при дослідженні художньої цінності предметів,
важливо приділяти особливу увагу специфіці японського ставлення до
прекрасного. При цьому особливо слід враховувати, що в Японії ніколи не
існувало поділу мистецтва на «високе» і «прикладне» – усі види мистецтва
були взаємопов’язані. Твір збройного мистецтва необхідно вивчати в його
цілісному прояві, де кожна деталь підпорядкована єдиному художньому
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образу, що відбиває індивідуальність задуму художника

й основні

особливості мистецтва країни.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «АГРАНА
ФРУТ»
У статті розглянуто поняття виробничої діяльності підприємства, а
також

визначено

головні

показники

результативності

виробничої

діяльності підприємства, проналізовано вплив даних факторів на обсяги
реалізованої продукції підприємства.
Ключові

слова:

виробнича

діяльність

підприємства,

показники

результативності виробничої діяльності, обсяг реалізованої продукції,
фінансові показники підприємства, механізм фінансового забезпечення
діяльності підприємства.
Виробнича діяльність вимагає відволікання фінансових ресурсів у
великих обсягах та з досить значним терміном їх окупності. Це, в свою чергу,
призводить до зниження показників ліквідності та платоспроможності
підприємств, та за критичних умов – навіть до банкрутства [1, c. 74].

У

зв’язку з цим, при формуванні оптимального портфелю джерел фінансування
виробничої

діяльності,

глибинного

аналізу

та

постає

об’єктивна

здійснення

передумова

моделювання

у

проведенні

рівня

фінансової

забезпеченості виробничої діяльності підприємства.
Одним з головних показників результативності виробничої діяльності
підприємства є обсяг реалізованої продукції.
З метою врахування усіх наявних джерел та інструментів фінансування
виробничої діяльності, проведемо кореляційний аналіз низки фінансових
показників для визначення щільності зв’язку між результативною ознакою та
факторними величинами та побудову економіко-математичної моделі.
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Аналіз впливу даних факторів на обсяги реалізованої продукції
підприємства дозволяє оцінити ситуацію, що склалася у результаті
здійснення виробничої діяльності підприємствами протягом 2004-2017 років.
Ефективним засобом для розрахунків є програмний комплекс MS Excel, який
дозоляє швидко проводити економіко-математичні розрахунки, будувати
багатофакторні лінійні та нелінійні моделі тощо [2].
Взаємодія результуючого показника (Y ) з факторними ознаками
( X 1 , X 2 ... X n )

традиційно описується рівнянням лінійної багатофакторної

регресії.
У якості результуючого показника (Y ) було обрано обсяг реалізованої
продукції, млн. грн., а у якості факторних величин наступні показники:
X 1 – Емісія акцій, тис. грн.;
X 2 – Кредити, тис. грн.;
X3

– Емісія корпоративних облігацій, тис. грн.;

X 4 – Прямі іноземні інвестиції, тис. грн.;
X5 –

Нерозподілений прибуток, тис. грн.

Зведені дані для кореляційно-регресійного аналізу впливу факторних
величин на обсяг реалізованої інноваційної продукції подано у табл. 1
Рік

Y

X1

X2

X3

X4

X5

2001

12148,3

1399,3

1108,0

69,9

23,9

15494,0

2002

10365,4

1654,0

1349,0

694,3

3,4

21921,4

2003

12605,7

2141,6

2361,0

4274,6

6,8

12795,7

2004

12882,1

2148,4

4381,0

4241,9

3,4

18021,7

2005

18784,0

3501,5

8172,0

4106,6

16,6

28336,2

2006

24925,4

5045,4

22384,0 12748,3

34,1

24815,0

2007

30892,7

5211,4

49975,0 22070,8

35,3

43540,0

2008

40188,0

7969,7

43205,0 44480,5

18,1

50000,0
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2009

45830,2

7264,0

84525,0 31346,3

13,3

46140,0

2010

31432,3

5169,4

88456,0 10107,4

13,8

101070,0

2011

33697,6

4775,2

85255,0

9493,9

16,8

40590,0

2012

42386,7

7585,5

91303,0 35914,4

9,1

58160,0

2013

36157,7

6078,4

81638,0 48726,2

10,3

46881,8

Всього

352296,1

59943,8

564112

204,9

507765,8

Середнє

27099,7

4611,062 43393,2 17559,6 15,761538 39058,908

228275

Таблиця 1 – Зведені дані для кореляційно-регресійного аналізу впливу
факторних величин X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , X 5 на обсяг реалізованої продукції Y,
тис. грн.
В результаті розв’язання поставленої мети п’яти факторного
кореляційно-регресійного аналізу за допомогою функції ЛИНЕЙН MS Excel,
було побудовано економіко-математичну модель, яка має наступний
вигляд:
Y  5118,03  4,04 X1  0,145 X 2  0,02 X 3  20,93 X 4  0,076 X 5

Дане рівняння свідчить про те, що найбільший вплив з обраних п’яти
факторів має:
1. Прямі іноземні інвестиції – при збільшенні даного фактору на 1 тис.
грн., обсяг реалізованої продукції зросте на 20,93 тис. грн.;
2. Емісія акцій – при збільшенні даного фактору на 1 тис. грн., обсяг
реалізованої продукції зросте на 4,04 тис. грн.;
Між тим, важливого значення у технології проведення кореляційно –
регресійного аналізу займає перевірка одержаної моделі на явище
мультиколінеарності.
Для більш наочного подання, вхідні дані було зведено до кореляційної
матриці, яка використовується для вимірювання сили взаємозв’язку між
обраними факторними величинами та результативним показником (табл.2).
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Y
Y

X1

X3

X2

X5

X4

1

X1

0,9691831

1

X2

0,88949937

0,7882478

1

X3

0,83251903

0,8718883

0,643653

1

X4

0,1610585

0,1932097

0,013687

0,038586

1

X5

0,66138773

0,6300229

0,793259

0,425824

0,01744876

1

Таблиця 2 – Кореляційна матриця
Розрахунок кореляційної матриці дає змогу зробити висновок про
значну залежність між результативним показником (Y ) та факторними
величинами, окрім пари (Y та Х 4 )
Окрім даної залежності, доцільно зазначити про залежність факторних
величин між собою. Перевірка на наявність явища мультиколіреаності
обумовлює необхідність виключення

факторів з економіко-математичної

моделі. Таке виключення доцільно застосувати до факторних величин
X 2 та X 3 , величина абсолютного значення коефіцієнту кореляції якої є > 0,7,

що згідно шкали Чеддока характеризує сильний та, відповідно, дуже сильний
зв’язки між даними факторними величинами [3, с. 86].
Надалі проведемо регресійний аналіз між результативним показником
та факторними величинами X 1 , X 4 , X 5 (табл. 3).
Рік
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Y
12148,3
10365,4
12605,7
12882,1
18784
24925,4
30892,7
40188
45830,2
31432,3
33697,6
42386,7

X1
1399,3
1654
2141,6
2148,4
3501,5
5045,4
5211,4
7969,7
7264
5169,4
4775,2
7585,5
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X4
23,9
3,4
6,8
3,4
16,6
34,1
35,3
18,1
13,3
13,8
16,8
9,1

X5

15494
21921
12796
18022
28336
24815
43540
50000
46140
101070
40590
58160

2017
Всього
Середнє

36157,7
352296,1
27099,7

6078,4
59943,8
4611,062

10,3
204,9
15,7615

46882
507766
39058,9

Таблиця 3 – Зведені дані для кореляційно-регресійного аналізу
впливу факторних величин X 1 , X 2 , X 3 , та X 5 на обсяг реалізованої
продукції Y
В результаті розв’язання поставленої мети трьох факторного
кореляційно-регресійного аналізу за допомогою фукції ЛИНЕЙН MS Excel ,
було побудовано економіко-математичну модель, яка має наступний
вигляд:
Y  2348,44  5,08 X1  22,65 X 4  0,04 X 5 .

Дане рівняння свідчить про те, що найбільший вплив з обраних трьох
факторів має:
1. емісія акцій – при збільшенні даного фактору на 1 тис. грн., обсяг
реалізованої продукції зросте на 5,08 тис. грн.;
2. нерозподілений прибуток – при збільшенні даного фактору на 1 тис.
грн., обсяг реалізованої продукції зросте на 0,04 тис. грн.;
Перевірка даної моделі на мультиколінеарність показала, що між
обраними факторами відсутній високий та дуже високий кореляційний
зв'язок, про що й свідчить табл. 4, а, отже, дана кореляційно – регресійна
модель може бути використана як основна.
X1

Y
Y

X5

X4

1

X1

0,9691831

1

X4

0,1610585

0,1932097

1

X5

0,66138773

0,6300229

0,017449

1

Таблиця 4 – Кореляційна матриця
У

процесі

виявлення

кореляційно-регресійних

зв’язків

між

результативним показником та факторними величинами, окрім побудови
економіко-математичної моделі, було розраховано коефіцієнт множинної
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регресії, коефіцієнт детермінації, стандартну помилку, що графічно наведено
у табл. 4
Показники регресійної статистики
Коефіцієнт множинної регресії R

0,971552

Коефіцієнт детермінації R²

0,943913

Стандартна помилка

3444,859

Таблиця 4 – Показники регресійної статистики
Коефіцієнт множинної регресії R = 0,97 вказує на дуже щільний зв'язок
між результативним показником та факторними величинами. Щодо значення
коефіцієнту детермінації R² отриманої кореляційно-регресійної моделі
R² = 0,94, то залежність обсягу реалізованої продукції на 94% обумовлена
обраними факторними величинами. Решта 6 % обумовлені іншими
факторами, що впливають на обсяг реалізованої продукції, але не є
включеними в модель регресії.
Розрахуємо значення F-критерію Фішера за формулою :
F

0,943913 13  3  1

 50,48817 .
1  0,943913
3

При заданому рівні значущості   0,05 , та при кількості ступенів
вільності v1  3 i v2  13  3  1 критичне значення критерію Фішера становить
ем
кр
Fкр  3,862548 . Оскільки F  F (49,0693  3,862548) , то коефіцієнт

множинної кореляції вважають статистично значущим з імовірністю р  0,95
Щоб

перевірити

статистичну

значущість

(b1, b2 ...bn ) , використаємо t-статистику Стьюдента.
Результат обчислень наведено у таблиці 5
Показник

Значення

t b0

0,906823468

tb1

8,813826092

tb 4

0,226997554
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коефіцієнтів

регресії

tb5

0,789462588

Таблиця 5 – t-статистика Стьюдента
Між

тим,

для

забезпечення

значущості

коефіцієнтів

здійснюється перевірка виконання умови, згідно якої

регресії,

t ем  tкр , а в

результаті коефіцієнт b j признається статистично значущим.
Критичне значення показника

tкр

за встановленим рівнем значущості

  0,05 визначене за допомогою функції СТЬЮРАСПРОБ програмного

пакету MSExcel. Результат розрахунку критичного значення становить

tкр  2.262157 . Так як умова t ем  tкр виконується лише для коефіцієнту
регресії факторної величини

X 1 (додаткова емісія акцій), то ця величина для

даної моделі є статистично значущою.
Отже, в результаті проведення кореляційно-регресійного аналізу
залежності рівня фінансової забезпеченості виробничої діяльності від
обраних факторів – джерел та інструментів фінансування, для забезпечення
стабільного нарощення обсягу реалізованої

продукції, як основного

показника результативності своєї діяльності, необхідно створити сприятливі
умови для активізації залучення акцій. Підтвердженням доцільності даного
завдання

є

результати

отриманого

вище

проведеного

кореляційно-

регресійного аналізу, згідно яких найбільшого впливу на обсяг реалізованої
продукції відіграють саме кошти, залучені шляхом додаткової емісії акцій.
Список використаних джерел:
1. Управление организацией [Текст]: энциклопедический словарь. - М.:
ИНФРА , 2001.- 560 с.
2. Використання надбудови «Пакет аналізу»' для виконання аналізу складних
даних [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://office.microsoft.com/ukua/excel-help/HA102748996.aspx
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пособие / В. Р. Бараз. – Екатеринбург : ГОУ ВПО «УГТУ–УПИ», 2005. – 102
с.
УДК 664:665.1/7:539:542/543
Дука А.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ СОЄВОЇ ОЛІЇ
У статті проаналізовано сучасний стан розвитку вітчизняного ринку сої та
продуктів її переробки, зокрема приділено увагу ціновій політиці на олійні
продукти, фізичному обсягу експорту продуктів переробки сої, експортній
ціні, вартісному обсягу експорту та експорту сої та продуктів її переробки
в

цілому. Зроблено

висновок, щодо

нормативної документацї, яка

регламентує вимоги щодо контролю показників безпеки сировини і готової
продукції олієжирових підприємств, потребує перегляду
Ключові слова: соя, експорт, соєва олія, поліциклічні ароматичні вуглеводні,
європейські норми безпеки.
Постановка проблеми. Досить тривалий час Україна є однією з
найбільших країн постачальників соєвої олії в усьому світі. За останні
декілька років Україна не тільки значно збільшила обсяги виробництва та
експорту рослинних олій, а також розширила географію поставок [2].
Метою стаття є розгляд сучасних європейських вимоги щодо якості
соєвої олії.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. На сьогодні науковці
багатьох країн працюють над покращенням

хімічного складу насіння

оляйних культур і готової продукції.
Виклад основного матеріалу. У період з 2008 по 2017 рр. виробництво
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соняшникової олії збільшувалося з кожним роком в середньому майже на 10
%. У 2017 р. виробництво соєвої олії в структурі загального виробництва всіх
видів рослинних олій займає 96,3 % [2].
В Україні виробництво соєвої олії є найважливішою з галузей
агропромислового комплексу. У структурі обсягу виробництва всіх олійних
культур соя займає більше 90 %, а в структурі всіх посівних площ - близько
10 %. Соняшник вирощується майже у всіх областях, і найбільше в
Південних і Центральних областях. Останнім часом спостерігається
зниження врожайності сої, в середньому щорічно на 7 %. Це пов'язано з
виснаженням земель і порушенням агротехнології. Не дивлячись на це,
Україна продовжує займати провідні позиції серед країн виробників і
експортерів соєвої олії.
Відповідно до того, що Україна - один з найбільших виробників і
експортерів рослинних олій, країни імпортери висувають різні вимоги щодо
якості виробленої продукції. Так, наприклад, головною вимогою, яку
висувають країни Євросоюзу, є найсуворіший контроль вмісту мінеральних
олив. Китай, наприклад, все частіше висуває вимоги з приводу дослідження
рослинних олій на вміст технічних розчинників, ГМО, та ін. [2].
Застосування тих чи інших методів і стандартів безпосередньо залежить
від вимог контракту, який був укладений між країною-постачальником і
споживачем. У наш час все частіше великі виробники рослинних олії
використовують контракти FOSFA.
FOSFA - це професійна міжнародна організація з торгівлі оліями,
насінням олійних культур і жирами, при якій діє арбітражний орган, що
ексклюзивно розглядає відповідні питання і має базу членів більше 970 в 79
країнах світу [6].
Абревіатура ISO на етикетці вже давно стала асоціюватися у покупця з
гарантом високої якості продукту. ISO (International Organization for
Standardization) - міжнародна організація зі стандартизації. Ця організація
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розробляє стандарти, дотримання яких гарантує, що продукти та послуги є
безпечними, якісними і надійними, а виробничі процеси побудовані на
використанні гранично ефективних ресурсів з мінімальним впливом на
навколишнє середовище. Більшість стандартів ISO прийняті в багатьох
країнах світу, в тому числі і в Україні. Українська національна версія
стандартів називається ДСТУ ISO. Наявність сертифікату ISO викликає у
споживача впевненість у безпеці придбаної продукції [5].
Наприклад, одним з останніх нововведень в стандартизації якості соєвої
олії є стандарт ДСТУ ISO 14024, який все частіше використовується
великими підприємствами при виробництві [1]. Цей стандарт встановлює
принципи і методи, що застосовуються для розробки програм екологічного
маркування типу 1, включаючи вибір категорій продукції, екологічних
критеріїв продукції та її функціональних характеристик, а також для оцінки
та демонстрації відповідності. Цей стандарт також встановлює процедури
сертифікації для присвоєння цього маркування.
У наш час все більше і більше людей звертають увагу на натуральність
виробленої продукції та на її екологічність. Щоб задовольнити вимоги
споживача великі виробники соєвої олії все частіше використовують
стандарт ДСТУ ISO 14024 у виробництві. Ця сертифікація вже визнана більш
ніж в 60 країнах світу, в тому числі в країнах Європейського Союзу та США.
Застосування даного стандарту у виробництві дає право на використання
маркування готової продукції. Маркування свідчить про екологічність
продукту, а саме про відсутність ГМО, наявності лише хар чових добавок
натурального походження, а також використання високих стандартів і вимог
якості щодо матеріалів упаковки.
Враховуючи той факт, що Україна є світовим лідером з виробництва
соняшникової олії - це просто зобов'язує її старанно стежити і постійно
вдосконалювати якість своєї продукції, що постачається на сві¬товий і
локальний ринок.
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Дана тенденція забезпечується більшістю українських виробників, які
бажають вивести свою продукцію на світовий ринок і прагнуть відповідати
прийнятим зобов'язанням перед зарубіжними партнерами.
Цьому

підтвердження

–

інспекційна

перевірка,

яка

здійснена

Європейською комісією (ЄК) після виявлення в соняшниковій олії, що
експортувалася з України до країн ЄС, мінеральних олив. За результатами
комісії було складено звіт про запобігання забруднення мінеральними
оливами соняшникової олії, призначеної на експорт до країн ЄС.
Виконуючи рекомендації цього звіту, Міністерство охорони здоров’я
України розробило та погодило з Міністерством аграрної політики України
План заходів щодо виконання рекомендацій ЄК, який був направлений
європейській стороні. МОЗ України згідно цього плану рекомендує
впровадження

міжнародної

системи

забезпечення

безпеки

харчових

продуктів НАССР (Hazard analysis and critical control point - Аналіз ризиків та
критичні точки контролю) на підприємствах олійно-жирової промисловості.
Наявність у підприємств харчової промисловості систем НАССР стає
обов’язковою вимогою при виході на європейський ринок.
Ця вимога продиктована Директивою ради ЄС 93/43/ЕЕС від 14.07.1993
р. «Про гігієну харчових продуктів». Статтею 20 Закону України «Про якість
та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» теж передбачено,
що «суб’єкти підприємницької діяльності - фізичні та юридичні особи всіх
форм

власності,

транспортуванням,
використанням,

які

займаються

зберіганням,

утилізацією

або

розробкою,

ввезенням,
знищенням

а

також

харчових

виробництвом,
реалізацією,
продуктів

і

продовольчої сировини, зобов’язані здійснювати заходи щодо поетапного
впровадження на підприємствах харчової промисловості міжнародної
системи забезпечення безпеки харчових продуктів НАССР» [4]. Тому
актуальним є розробка технології отримання харчової ЖКО, яка враховує
систему НАССР [15].
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Основним гарантуванням безпеки олієжирових продуктів, вироблених в
Україні є контроль олійного насіння та продуктів його переробки за
основними показниками якості: жирнокислотний склад, груповий склад
фосфоліпідів,

вміст

жиророзчинних

вітамінів,

вміст

стеролів,

вміст

воскоподібних сполук, наявність трансізомерів жирних кислот, залишкова
кількість екотоксикантів (хлорорганічних похідних), а саме пестицидів, вміст
поліциклічних ароматичних вуглеводнів (бенз(а)перену), поліхлорованих
біфенілів та ін. [7].
Значна увага приділяється контролю рослинних олій на вміст органічних
екотоксикантів

–

пестицидів,

поліхлорованих

біфенілів

(ПХБ),

які

відносяться до класу хлорорганічних сполук та мають ряд специфічних
властивостей, а саме біокумуляція за рахунок того, що ПХБ мають високої
розчинності в жирах так само як хлорорганічні пестициди. Тому
підвищується ризик надходження токсичних речовин у продукти харчування
та

продовольчу

сировину,

ускладнюється

оперативне

управління

екологічною ситуацією в цілому
Глобальне забруднення навколишнього середовища та несприятлива
екологічна ситуація в промислових районах обумовлюють необхідність
постійного екологоаналітичного контролю (ЕАК) за забрудненням повітря,
якістю води та накопиченням небезпечних сполук у ґрунті та донних осадах.
У відповідності з різними міжнародними угодами близько 60 хімічних
речовин (пріоритетні забруднювачі) увійшли до списків, що передбачають
обмеження їх розповсюдження. В даний час UNEP (United Nations
Environmental Project) особливо виділяє групу з 12 сполук, на які слід
звертати першочергову увагу при екологічних дослідженнях. Ця так звана
«брудна дюжина» включає в себе наступні речовини: поліхлоровані біфеніли
(ПХБ),

поліхлоровані

дибензо-пдіоксин

(ПХДД),

поліхлоровані

дібензофурани (ПХДФ), алдрин, діелдрин, дихлор-дифеніл-трихлоретан
(ДДТ), ендрин, хлордан, гексахлорбензол (ГХБ), мірекс, токсафен і гептахлор
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[8].
За результатами аналізу нормативної документації та моніторингу
екотоксикантів

можна

зробити

висновок,

що

чинна

нормативна

документація, яка регламентує вимоги щодо контролю показників безпеки
сировини і готової продукції олієжирових підприємств, потребує перегляду
[4].
Відомо, що в деяких зразках олії, виробленої в Україні міститься
небезпечна речовина під назвою бенз(а)пірен - хімічна сполука, представник
родини поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ), речовина першого
класу небезпеки, яка провокує онкологічні захворювання.
Вчені дійшли висновку, що шляхів надходження бенз(а)пірену в насіння
сої безліч: це й засмічені ним сільгоспугіддя, злите автомобільне мастило чи
підпалений смітник на узбіччі біля поля, транспортування насіння у
вантажівці з вихлопною трубою вгорі, сушка димовими газами, які містять
продукти неповного згорання палива, вирощування соняшника вздовж доріг
та навіть асфальтове покриття ділянки, на якій зберігається партія урожаю.
На теперішній час в країнах ЄС приділяється багато уваги контролю
безпеки олієжировмісних продуктів, в тому числі вмісту бенз(а)пірену в
рослинних оліях. Директива Комісії ЄС 208/2005/ЄЄС жорстко регламентує
вміст поліцикличних ароматичних вуглеводнів в харчових продуктах.
Зокрема, вміст бенз(а)пірену в жирі не повинно перевищувати 0,002 мг/кг
[12].
Присутність воскоподібних сполук в рослинних оліях обумовлює
ступінь їхньої прозорості. Через близьку з ацилгліцеринами густину воски
довгий час знаходяться у стані суспензії, що надає олії каламутності та
погіршує органолептичні показники готової продукції. Воскоподібним
сполукам в олії притаманна певна стійкість, що створює труднощі під час їх
видалення. Стандартизовані методи визначення неомилювальних речовин, до
яких належать і воски, які діють на цей час в Україні та інших країнах,
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відрізняються між собою застосованими розчинниками, умовами промивання
екстракту та ін.
Науковцями розроблено сучасну методику якісного і кількісного
визначення восків в оліях методом високотемпературної газорідинної
хроматографії (ГРХ), яка включена до державного стандарту України «Олії.
Методи визначення воскоподібних речовин» [9].
Контроль та маркування вмісту трансізомерів жирних кислот (ТЖК) у
харчових продуктах у багатьох країнах є обов'язковим. Зокрема, в Європі
максимально допустимий вміст ТЖК у жирах, що використовують у
промисловості, не більше 5 %, а в тих, що продаються споживачам - до 2 %.
Простежується тенденція подальшого жорсткішого обмеження вмісту ТЖК.
Для жирів, що використовуються в харчових продуктах, максимальний їх
вміст - 2 %, а для жирів з позначкою «вільні від трансжирних кислот» - не
більше 1 %. Уникнути надмірної кількості трансізомерів ЖК можна
каталітичною переетерифікацією.
До інновацій, що розраховані на подальшу перспективу, слід віднести
низькотемпературне селективне гідрування в розчинниках, у тому числі у
вуглекислоті; гідрування на стаціонарних та суспендованих ката¬лізаторах з
благородних металів (платина, паладій та інші), гідрування сумішами водню
з деякими інертними (у цьому процесі) газами тощо. Усі ці інноваційні
технології забезпечують повне пригнічення або різке зниження накопичення
ТЖК у гідрованих оліях та жирах і передбачають переетерифікацію та/або
фракціонування жирів.
Для

виробників

і

споживачів

рослинних

олій,

фіто-олій

та

модифікованих жирів актуальною є проблема підвищення якості продукції і
вдосконалення методів її контролю. Важливий аспект управління процесами
модифікації - необхідність формулювання узагальненого показника, що
однозначно характеризує якість модифікованих олій та жирів. Їх якість
відповідно до державних стандартів визначається кількома показниками. З
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них для управління процесом використовують в основному температуру
плавлення і твердість. Але ці, як і інші регламентуючі показники,
недостатньо характеризують харчову й біологічну цінність продуктів
модифікації. Для олієжирової сировини й готової продукції вітчизняного
виробництва необхідна достовірна інформація про жирнокислотний склад
згідно з вимогами міжнародних стандартів серії ISO 9000. Тому для оцінки
якості модифікованих жирів необхідні сучасні методи фізико - хімічного
аналізу (хроматографічні, спектрометричні та інші) [10].
Інтенсифікація процесу видобування рослинних олій та всіх його
складових технологічних стадій є базою технічного розвитку оліє-жирової
промисловості та одним із критеріїв, що впливає на якість готового продукту.
Значна увага в наукових дослідженнях приділяється підготовці матеріалу до
екстракції, процесу вилучення олії та методам інтенсифікації процесу. Одним
з актуальних напрямків інтенсифікації олій видобувного виробництва є
обгрунтування і вибір нових типів розчинників, оскільки традиційні
вуглеводневі на основі нафтопродуктів виробляються з невідновлюваних
джерел і є вибухонебезпечними.
Розчинники рослинних олій, що мають промислове застосування, є
речовинами низьков’язкими, низькокиплячими, низькополярними і середньо
полярними. Їх також поділяють на два типа: технічно чисті розчинники та
суміші технічно чистих розчинників один з одним та з водою. Найбільш
поширеним є перший тип розчинників, який представлено наступними
групами хімічних сполук: аліфатичні вуглеводні, хлорпохідні аліфатичні
вуглеводні, ароматичні вуглеводні та аліфатичні кетони. Використання нових
видів розчинників (спиртів, зріджених газів, суперкритичних рідин) є
основою зниження енергоємності виробництва, оскільки вони, як правило,
виробляються з відходів інших галузей промисловості. Науково-практичний
інтерес до етанолу в останнє десятиріччя оновився завдяки декільком
причинам. Це, перш за все, суттєвий зріст цін на вуглеводневі розчинники
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нафтового походження, а також великий запас в Україні виробничих
потужностей щодо етанолу, який до того є харчовим продуктом, що робить
його застосування безпечним [11].
На запит European Food Safety Authority (EFSA - Європейська рада з
безпеки харчових продуктів) було проведено дослідження ЖКО в якості
«нового харчового інгредієнта».
Петрозелінова кислота – мононенасичена жирна кислота, є основною в
ЖКО (60-65 %) і представляє собою ізомер олеїнової кислоти. ЖКО також
містить невелику кількість інших жирних кислот, таких як линолева (12-19
%), олеїнова (8-15 %), пальмітинова (2-5 %) і стеаринова (<1,5 %). Вміст
транс-жирних кислот становить 0,04-0,27 %. Наявність токоферола в ЖКО
нижче допустимих рівнів - 2 мг/100 г. Що стосується важких металів,
диоксинів,

поліцикличних

бензо(а)пирену)

і

залишків

ароматичних
пестицидів

вуглеводородів
-

результати

були

(зокрема
нижче

максимального рівня, встановленого Європейською Комісією (ЕС) №
1881/20067 [13].
Коріандрова олія, як новий харчовий інгредієнт в якості харчової
добавки рекомендовано для здорових дорослих людей вживати максимум
600 мг в день. Це дозволить споживати петрозелінової кислоти більше, ніж
зазначено вимогами.
Основні характеристики ЖКО: колір - світло-жовтий; запах і смак м’який; показник заломлення (при 20 °С) 1,466 до 1,474; кислотне число максимум 0,6 мг КОН/г; перекисне число - максимум 5 мг-экв/кг; йодне
число - від 88 до 102 одиниць; число омилення - від 186 до 198 мг КОН/г;
неомиляємих речовин - максимально 15 г/кг.
Висновки. Зважаючи на зазначені проблеми якості Української
олієжирової продукції в розрізі європейських норм безпеки харчових
продуктів, актуальним завданням є удосконалення схем технохімічного
контролю виробництва рослинних олій; виявлення особливостей і труднощів
268

запровадження

міжнародної

системи

забезпечення

безпеки

харчових

продуктів в олієжировій галузі України; забезпечення контролю на всіх
етапах харчового ланцюга, в будь-якій точці процесу виробництва.
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Жмудь А.П.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ТА МЕТОДИ ЇХ
ПОКРАЩЕННЯ
Стаття призначена актуальній проблемі пошуку різноманітних шляхів
покращення споживних властивостей борошняних кондитерських виробів.
Проведено ретельний аналіз літератури, щодо збагачення борошняних
кондитерських виробів. Обґрунтовано причини, що призвели до необхідності
зміни традиційної рецептури борошняних кондитерських виробів.
Ключові слова: борошняні кондитерські вироби, споживні властивості,
біологічна цінність, сировина.
Борошняні кондитерські вироби займають значну частку в загальному
обсязі виробництва кондитерської продукції і представлені широким
асортиментом. Вони можуть задовольняти різноманітні потреби споживачів.
Більшість з них характеризується привабливим зовнішнім виглядом,
достатньо високою енергетичною цінністю, крім вуглеводів та жирів,
включають також білки. Випуск борошняних кондитерських виробів
організований

на

кондитерських

фабриках,

у

кондитерських

цехах

хлібопекарної промисловості, підприємствах ресторанного господарства, у
тому числі споживчої кооперації.
Підвищення

обсягу

виробництва

та

споживання

борошняних

кондитерських виробів за останні роки свідчить про те, що ця група виробів
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займає

важливе

місце

в

структурі

харчування

населення

України.

Рецептурний склад даних виробів піддається регулюванню, що дозволяє на їх
основі створювати продукти харчування, які відповідають традиційним
вимогам до споживчих властивостей і сучасним вимогам науки про
харчування. Розроблення та впровадження у виробництво борошняних
кондитерських

виробів

функціонального

призначення

є

актуальним

завданням науковців та працівників харчової промисловості. Це обумовлено
тим, що у багатьох випадках значна кількість сучасних сировинних
інгредієнтів і, відповідно, харчових продуктів внаслідок рафінування,
консервування, перекристалізації та інших технологічних заходів позбавлена
багатьох біологічно активних речовин, тому дослідження споживних
властивостей борошняних кондитерських виробів є актуальним [2].
Метою статті є наукове обґрунтування та визначення чинників, які
впливають на поліпшення споживних властивостей і біологічної цінності
кондитерських борошняних виробів. Для досягнення цієї мети передбачено
розв'язання наступних завдань:
-запропонувати нові види сировини, які дозволяють покращити
споживні властивості виробів;
-дослідити вплив нових видів сировини.
Останніми роками наукові дослідження багатьох вчених спрямовані на
дослідження якості кондитерських виробів та удосконалення асортименту
технології борошняних кондитерських виробів. Денисенко Т.М. розглянула
перспективи розвитку вітчизняної кондитерської промисловості, а також
печиво підвищеної біологічної цінності з додаванням листя стевії [3] . У
роботі С.Д. Богдан подано оцінку розвитку кондитерської промисловості
України, а також досліджено

властивості

картону в комбінації

з

поліпропіленом і метафаном у якості пакувальних матеріалів, які збільшують
термін зберігання печива [1].
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Доцільним є використання нетрадиційної сировини для поліпшення
споживних властивостей та зниження собівартості нових видів печива.
Використовуючи результати попередньо проведених досліджень щодо
подовження тривалості зберігання жирів, з метою поліпшення споживних
властивостей та розширення асортименту до рецептурного складу цукрового
печива додавали нетрадиційну сировину: сухе розтерте листя петрушки, сухі
розтерті квіти бузини чорної, сухе розтерте листя м'яти перцевої.
Борошно найбільш суттєво впливає на властивість тіста і якість виробів.
Використовують переважно пшеничне борошно вищого та 1-го сорту, для
деяких видів - вівсяне, кукурудзяне, житнє, соєве. Пшеничне борошно зі
слабкою і середньою клейковиною забезпечує виготовлення цукрового
печива доброї якості, тоді як із борошна з сильною клейковиною одержують
вироби з нижчою і товстостінною пористістю. З борошна з сильною та
середньою клейковиною утворюється недостатньо пластичне тісто для
затяжного печива, внаслідок цього тістова заготовка і вироби деформуються.
Борошно з сильною клейковиною призводить до затягування тіста і
одержання щільного бісквіту.
На основі пшеничного борошна вищого сорту створені композитні
суміші, що включають вівсяне борошно, яєчний порошок, суху клейковину,
сіль, цукор або додатково лецитин.
На нашу думку варто використовувати у виготовленні збивних
борошняних виробів, крім пшеничного борошна 1-го сорту, борошно
пшоняне, буряковий порошок, зародкові пластівці пшениці, аскорбінову
кислоту. Відомо, що у пшоняному борошні міститься велика кількість
магнію і фосфору. Порошкоподібний напівфабрикат із концентрованого соку
цукрового буряка являє собою природний концентрат мінеральних речовин,
які регулюють кислотно-лужний баланс. Вироби на його основі мають
підвищену харчову цінність і низьку цукровмісткість. Зародкові пластівці
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пшениці збагачують вироби білком, поліненасиченими жирними кислотами,
кальцієм і калієм.
Перспективним напрямком підвищення харчової цінності може бути
використання борошняних композитних сумішей із зернобобових і олійних
культур.

Суміші

складаються

з

різних

компонентів,

кількість

і

співвідношення яких залежать від їх призначення, що дозволяє створити нові
види виробів на основі взаємного збагачення інгредієнтів.
Пропонують пшеничні зародкові пластівці і висівки для виготовлення
борошняних кондитерських виробів функціонального призначення.
Пшеничні або житні висівки можна оцукрювати з використанням
ферментів мікроскопічних грибів. Після досягнення максимального ступеня
оцукрювання (95-98 %) сироп пропонують використовувати для борошняних
кондитерських виробів.
Цукор надає виробам відповідного смаку, впливає на фізичні
властивості тіста, а надлишок його сприяє розпливанню тістових заготовок,
що призводить до деформації виробів, які стають твердими.
Німецькі вчені вважають, що часткова або повна заміна цукру лактозою
у рецептурі борошняних кондитерських виробів підвищує їх якість і
оздоровчі властивості, знижує витрати жиру. Зокрема, з її допомогою можна
знизити до половини передбачених жирів без погіршення смакових
властивостей тістечок, тортів та інших виробів.
Патока,

інвертний

гігроскопічність,

тим

цукор
самим

і

мед

підвищують

сповільнюють

намочуваність

черствіння,

і

забарвлюють

поверхню виробу у золотисто-жовтий колір.
Жири надають тісту пластичності, а готовим виробам - шаруватості,
розсипчастості, приємного кольору на зломі та здобний смак. Для
виробництва листкових (слойоних) виробів різних видів розроблено і
використовується маргарин, який забезпечує чіткий розподіл шарів тіста, не
витікає під час вистоювання і випікання, залишається пластичним після
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охолодження між етапами розкачування, надає готовим виробам приємного
вершкового аромату та смаку, золотистого кольору.
Розроблені напівфабрикати із шипшини, які дозволяють збільшити
термін придатності жиромістких виробів. Запропоновано жирові пасти із
насіння шипшини з допомогою механо-хімічного активатора. Висока
дисперсність дозволяє рекомендувати пасту для виробництва кондитерської
продукції.
Іоргачева К. Г. і співавтори рекомендують використовувати екстракт із
соєвих бобів, як антиоксидант жирів у складі борошняних кондитерських
виробів

для

збільшення

строків

зберігання

і

збагачення

продукції

фізіологічно-функціональними інгредієнтами [4].
Поліфеноли є активними антиоксидантами і блокують вільні радикали.
Існують близько 8 тис. видів поліфенолів, які містяться у різних частинах
рослин у вигляді фенольних кислот, флавоноїдів, ізофлавоноїдів, танінів.
Тому відома значна кількість категорій поліфенолів. Частину з них
використовують

для

захворювань, а деякі

лікування

серцево-судинних

і

входять до складу сировини

онкологічних
кондитерського

виробництва.
Із нетрадиційної сировини у кондитерській промисловості можна
використовувати пшеничні висівки, борошно із зародка пшениці, жито
смажене й молоте. Солодові екстракти є важливим джерелом макро- і мікронутрієнтів, а також вітамінів [5]. Насіння олійних і бобових культур містить
значну кількість лізину і триптофану. Особливо цінним є насіння льону, яке
містить жирну кислоту, щоденне споживання якої передбачено близько 1-2 г.
Використання 100 г печива з 13 % борошна з насіння льону дозволить
задовольнити добову потребу організму в омега жирних кислотах. Для
підвищення харчової цінності бісквітів рекомендують використовувати
борошно із бобів, гороху і квасолі у кількості 5-10 % до маси борошна.
Важливе

місце

займає

пектинвмісна
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сировина

-

порошкоподібні

напівфабрикати, екстракт зеленого чаю, пивна дробина, мікрокристалічна
целюлоза, інклюзійні компоненти цикло-декстринів або їх похідних із
леткими, лабільними речовинами.
Для збагачення борошняних виробів вітамінами і мінеральними
речовинами використовують місцеву фруктово-ягідну сировину, зокрема у
вигляді пасти, порошку, пластівців. Джерелами повноцінних білків можуть
служити продукти переробки молока: знежирене молоко, маслянка,
сироватка, сир, а також водорості, хлібопекарські дріжджі тощо.
Для

деяких

борошняних

кондитерських

виробів

пропонують

використовувати житнє обдирне борошно, яке характеризується високою
харчовою і біологічною цінністю.
Розроблено

новий

спосіб

виготовлення

збивних

бездріжджових

борошняних виробів підвищеної харчової цінності дієтичного призначення з
використанням яблучного пюре. Високій вміст кислот позитивно впливав на
процес піноутворення. З додаванням від 15 до 45 % пюре густина тіста
зменшується у порівнянні із зразком до збивання на 45-60 %. Дисперсність
повітряної фази значною мірою впливає на органолептичні показники
продукту. Включення 35 % пюре забезпечує рівномірну, тонкостінну
пористість, приємний яблучний присмак і аромат. Наступне збільшення
масової частки збагачувача погіршує органолептичні і фізико-хімічні
властивості продукту.
На споживчі властивості борошняних кондитерських виробів впливають
також багато інших видів сировини. Розроблена добавка, яку отримують
змішуванням рослинного білкового продукту і молока коров'ячого сухого у
співвідношенні 1 : (1 - 2,5). Рослинним білковим продуктом може служити
горохове борошно, отримане екструдуванням гороху і його подрібненням до
борошна, або рисове борошно за аналогічною технологією. Рецептурну
добавку вводять у кількості 2-5 % до маси борошна під час замішування
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тіста. Завдяки цьому отримують вироби з більш пористою ніжною
структурою і доброю формостійкістю.
Перспективним можна вважати застосування продуктів переробки нуту
для виготовлення нових борошняних кондитерських виробів. Включення в
раціон харчування 100 г таких виробів дозволяє покрити добову потребу
організму людини в незамінних амінокислотах.
З метою зниження вмісту жиру і цукру у кондитерських виробах
пропонують полідекстрозу і лактитол, що характеризуються низькою
енергетичною цінністю з явно вираженим солодким смаком. Досить
ефективна модифікована полідекстроза - солодка, низької калорійності (1
ккал/г) і особливо підходить для нежирних бісквітів. Лактитол - дицукрид,
який може замінити цукор у рецептурі борошняних виробів. За необхідності
надання виробам більш інтенсивної солодкості лактитол можна поєднувати з
фруктозою або з підсолоджуючою сировиною високого рівня солодкості.
Комплексна борошняна добавка на основі продуктів екструдування
нелущених зернових культур (жито, ячмінь, кукурудза, гречка, просо, соя) і
лікарсько-технічної сировини (шипшина, обліпиха, горобина чорноплідна,
м'ята перцева) може бути використана для більшості виробів.
Для борошняних кондитерських виробів застосовують деякі види
нетрадиційної

сировини:

морквяні

цукати,

підварки,

пасти,

жоми.

Використання білкових концентратів дозволяє не тільки підвищити
біологічну цінність виробів, але й дає можливість отримати продукцію
поліпшеної структури і підвищеної стійкості під час зберігання.
Вітамінний склад борошняних кондитерських виробів може бути
поліпшений підбором різних інгредієнтів, у тому числі вітаміну С та ін.
Приготування виробів з морквяною підваркою дозволить суттєво підвищити
в них вміст Р-каротину. Заміна частини какао-порошку на борошно із
зародків пшениці і жита збільшує вміст вітаміну Е у цих виробах та зменшує
їх собівартість.
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Пропонуються заміни сортового пшеничного борошна пшеничними
висівками (0-10 %), пшеничним борошном грубого помелу (0-20 %) і
рисовим борошном (0-20 %). Пшеничні висівки збільшують липкість і
злипання тіста, тоді як пшеничне борошно грубого помелу проявляє
протилежну дію. Пшеничні висівки і рисове борошно зменшують показник
розтікання під час випікання печива, а пшеничне борошно грубого помелу
збільшує цей показник. Підвищені концентрації пшеничних висівок
знижують органолептичну оцінку, а рисове і пшеничне борошно грубого
помелу поліпшують смакові властивості готового продукту.
Для частини виробів використовують цикорій або інулін. Інулін
вилучають із цикорію методом гарячої дифузії. Білкові і деякі інші домішки
видаляють шляхом сольового співосадження і адсорбцією. Виділення інуліну
у концентрованому вигляду здійснюють ультрафільтрацією, хроматографією
і співосадженням. Гідроліз інуліну проводять кислотним і ферментативним
способами.
На основі теоретичних та експериментальних наукових досліджень
можна зробити висновки. Комплексними дослідженнями із застосуванням
органолептичних, фізико-хімічних та мікробіологічних методів доведено
можливість і доцільність використання нетрадиційної сировини: сухого
розтертого листя петрушки, сухих розтертих квітів бузини чорної, сухого
розтертого листя м'яти перцевої – для поліпшення споживних властивостей і
збереженості цукрового печива. Установлено, що використана нетрадиційна
сировина забезпечує збільшення вмісту вітамінів та мікроелементів у
цукровому печиві, які значно підвищують його біологічну цінність.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТИВІЗАЦІЯ ПРОДАЖУ ПИТНОЇ ВОДИ IDS АКВАСЕРВІС
В статті висвітлено особливості активізації продажу питної води,
наведено

перспективи

охарактеризовано

основні

розвитку
тенденції

бутильованої
споживання,

питної
формування

води,
ринку

бутильованих вод та шляхи збільшення продажів.
Ключові слова: питна вода, бутильована вода, споживання, ринок,
виробництво, розвиток, мінерали.
Сьогодні стрімко зростаючий український ринок бутильованих питних
вод знаходиться у фазі активного формування і певного переділу,
підвищується конкуренція виробників бутильованих питних вод. Все це
говорить про важливість, значущість та актуальність обраної теми.
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Мета дослідження полягає у виявленні специфічних особливостей
активізації продажу питної води підприємства на ринку бутильованої води
України та розробці шляхів їх вирішення.
Людський організм приблизно на 60% складається з води. Норма
споживання води людиною за день складає в середньому від 1,5 до 6 л. за
день. Майже 70 % населення міст, сіл і селищ міського типу України
задовольняє свої потреби в питній воді за допомогою ґрунтових вод
(колодязі) або глибших водоносних горизонтів (свердловини) [1].
Всеукраїнська екологічна ліга (ВЕЛ) випустила тематичну карту
«Екологічна ситуація та стан питних вод України», яка дає уявлення про те,
яку воду споживають жителі різних регіонів України. Проблема екологічного
стану водних об’єктів є актуальною для всіх водних басейнів України. Вода у
більшості з них класифікується як «забруднена» і «брудна» (ІV-V клас
якості). В деяких містах і навіть окремих регіонах відхилення води від норми
сягає 70 - 80%. Що стосується води, яка тече з крану в кожному домі, то в
Європі якість такої води контролюється за 100 показниками, а в Україні лише
за 28. Крім того нашу воду ще й хлорують, від чого європейські країни
відмовилися більш ніж 30 років назад. Також на якість такої води впливають
зношені труби. Як наслідок, значна частина населення використовує для
питних потреб недоброякісну воду. Тому проблема споживання якісної
питної води стає для українців все гостріше [2].
Всесвітня організація охорони здоров’я при визначенні якості життя
поставила «чинник води» на перше місце, підкресливши, що 80% всіх
захворювань у світі пов’язують з незадовільною якістю питної води і
порушенням нормативних вимог щодо забезпечення населення водою [1].
Перша доставка води додому та офіс, була організована у 1996 року для
цього приватна компанія закупила новітнє обладнання та дослідила джерела
курортних регіонів України [3].
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Споживач став використовувати мінеральну воду не тільки для
тамування спраги, а й у побутових цілях, хоча ще 10 років тому українці
використовували бутильовану воду лише в лікувальних цілях [4].
Послуги компанії

IDS Aqua Service

орієнтовані насамперед на людей, що

цінують якісну природну воду і свій час.

IDS Aqua Service

має виключні права

постачання унікальної води «Аляска» та «Старий Миргород». Компанія
також надає якісне обладнання для розливу, підігріву та охолодження питної
води (кулери, диспенсери, помпи) від провідних виробників, а також
пропонує додаткову продукцію (кава, чай, цукор та інше) [5].
Спочатку бутильована вода не була настільки популярна, адже люди
споживали воду очищену та фільтровану з крану.
Наразі спостерігається деякі зміни в структурі споживання води –
активізувалися домашні споживачі, зростає їх клієнтська база і обсяги
споживання. Домогосподарства більш вимогливі до якості води і до
конкретного бренду, вони готові споживати дорожчу воду [1]. Для
корпоративних клієнтів важливі зручність сервісу доставки і нижча ціна.
Крім того, споживачами також є такі заклади, як школи, лікарні, пологові
будинки. Майбутні мами можуть стати споживачами кулерної води, тому що
для малюка необхідна «найкраща» вода. Тут кулерна вода може зайняти
позицію ніші питної води для дітей та новонароджених. Важливим фактором,
який впливає на зростання ринку ж прискорення темпу життя мегаполісів і
зростаючий дефіцит вільного часу. Що стосується домогосподарств, то як
правило сервісом IDS Аквасервіс користуються сімейні люди віком 25-45
років з середнім рівнем доходу або вище середнього [6].
Проблеми ринку IDS Аквасервіс полягають насамперед в обмеженості
природних

ресурсів,

екологічних

(забруднення

підземних

вод)

та

економічних проблемах (економічна криза останніх років значно вплинула на
купівельну спроможність населення), а також наявність конкурентів у
вигляді альтернативних способів забезпечення питною водою (фільтри,
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бювети, кіоски з розливу води, водовози), наявність незначної сезонності. В
столиці ціни на воду найбільш високі ( в середньому на 20-30% вище), що
обумовлено більш високими витратами компанії на доставку, заробітну
плату, оренду складських приміщень. В регіонах значну долю займає продаж
води з водовозів чи кіосків на розлив. Проте під водовози потрібно
підлаштовуватися, тому що вони приїжджають лише на декілька годин і
продавці не гарантують якість своєї продукції, тому що вона знаходиться не
в герметичній ємкості. Така сама і проблема з кіосками – якість такої води
ніхто гарантувати не може [7].
Інші проблеми це:
− брак інвестування та новітніх технологій;
− низький рівень життя українських громадян;
− низька культура споживання води.
Крім того, зубожіння населення здатне спровокувати черговий відтік
споживачів і відновлення падіння ринку. В Україні, витрати на виробництво і
доставку води за 2017- 2018 рік суттєво збільшилися. Це пов'язано як із
курсом валют, який вплинув на вартість витратних матеріалів (етикетка,
кришка,

пильовик,

тара

і

т.д.),

паливно-мастильних

матеріалів,

комплектуючих і т.д., так і зі збільшенням тарифів на забір води та
комунальні послуги. Відповідно, вартість продукції для споживача порівняно
з січнем 2017 року також виросла (приблизно на 25-40% ) [4].
В сучасній аудиторії споживачів формується стабільна звичка до
споживання

бутильованої питної

води, що

дозволяє говорити

про

необхідність чіткого нішового ділення ринкових пропозицій. Хоча і існують
деякі

проблеми,

перспектива

подальшого

розвитку

стабільна

і

характеризується зростанням в сегменті домогосподарств, тому що в
багатьох містах відсутнє якісне водопостачання. Якщо говорити про
конкуренцію на ринку, то вона буде зараз рости, як і сам ринок. В результаті
цього споживач буде тільки вигравати, тому що кожен гравець на ринку буде
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намагатися виробляти найбільш конкурентоспроможний продукт і надавати
високу якість сервісу [5].
Забезпечення населення питною водою є для багатьох регіонів нашої
країни однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідне для
збереження здоров’я, поліпшення умов життєдіяльності населення. Для
вирішення

такої

актуальної

проблеми

єдиним

шляхом

залишається

проведення заходів, які насамперед полягатимуть у підвищенні вимог до
якості питної води шляхом доведення вмісту забруднюючих речовин до
величин значно нижчих за встановлені норми, здійсненні організаційнотехнічних заходів щодо інтенсифікації існуючих методів очищення,
впровадженні

нових

високоефективних

технологій

та

використанні

додатково очищеної води. Адже застосування недосконалих технологій,
реагентів і матеріалів не здатне перешкоджати потраплянню у питну воду
речовин, дія яких на організм людини може негативно вплинути на її
здоров’я,

обумовлюючись

комбінованою

дією

її

складових

та

різнонаправленим характером [3].
Таким чином, проблема забезпечення населення якісною питною водою
в достатній кількості є комплексною, такою, що включає цілий ряд проблем
соціо-еколого-економічного,

народногосподарського,

територіального

і

нормативно-правового характеру. Отже, забезпечення її вирішення повинно
охоплювати ряд заходів відповідного характеру: реально та на законній
основі розвивати вітчизняні підходи; вдосконалювати сучасне обладнання,
яке відповідає за контроль якості питної води; застосовувати досвід інших
держав по створенню й використанню нових матеріалів, а також нових
«альтернативних» методів та способів підготовки питної води. Запропоновані
підходи будуть забезпечувати відновлення та розвиток водопостачальних
підприємств, що позитивно вплине на якість питної води, яка подається
населенню.
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Несприятливий вплив неякісної питної води на людину може
реалізовуватися в декількох напрямах: загальнотоксичний вплив, що
викликає збільшення загальної захворюваності населення (збільшення
захворювань

неінфекційної

природи:

серцево-судинних,

шлунково-

кишкового тракту, ендокринних тощо) та вплив на збільшення частоти
алергічних захворювань, а також збільшення рівня новоутворень в організмі
людини. В сучасних стандартах існують класичні обов’язкові показники
безпечності води різних видів користування. Це такі як фізико-хімічні (pH,
твердість,

температура,

лужність,

кислотність,

провідність

тощо),

мікробіологічні, радіологічні, хімічні (концентрації), які не є предметом
аналізування у цій статті. В показниках саме питної води, на відміну від
показників для поверхневих вод, немає гідробіологічних показників. Це при
тому, що гідробіологічні характеристики вода втрачає під час очищення і
транспортування [3].
Розлив води на підприємстві IDS Aqua Service здійснюється в кілька
етапів: Спочатку перевіряються вхідні матеріали – бутель, етикетка, пробка,
термозбіжна етикетка-ковпачок. Усі вони повинні відповідати міжнародним
стандартам, а кожна партія матеріалів отримує санітарно-гігієнічні висновки.
Чистоті бутлів приділяється особлива увага. Кожен з них проходить
візуальний

контроль,

ретельно

миється

спеціальним

розчином

і

обполіскується чистою водою. Тоді – ретельний відбір і розлив води.
Спочатку на каптажах, потім перед входом до резервуарів, а також після
фільтра перед лінією розливу. Далі вода проходить ретельне очищення через
новітні фільтри ізраїльського виробництва, що затримують частинки
діаметром від 0,01 мікрона та зберігають природну структуру воду. Розлив і
нанесення термоковпачка, який гарантує захист від підробок, виконуючи
функцію контролю першого відкриття [5].
Головною відмінною рисою виробництва є те, що в процесі розливу
води не відбувається зміна її хімічного складу і фізичної структури. Завдяки
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тому, що вода в джерелі має первозданну чистоту і збалансований для
щоденного споживання мінеральний склад, її первинна формула не потребує
змін.
Щоб активізувати продаж бутильованої води підприємству необхідно
провести рекламну кампанію, щоб показати населенню, що вода може бути
смачнішою і кориснішою.
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У

роботі

розглянуто

питання

розвитку

сервісного

обслуговування

телевізорів як умови забезпечення конкурентоспроможністю підприємств
торгівлі. Визначено сутність сервісного обслуговування товарів та
перелічені основні види сервісних послуг, які може надати виробник
побутової техніки. Запропоновано заходи щодо подальшого розвитку
сервісного обслуговування товарів, які спрямовані на створення додаткових
конкурентних переваг вітчизняних підприємств торгівлі у довгостроковій
перспективі.
Ключові слова: телевізори, інноваційні технології (OLED, SED, FED), лазерні
телевізори, енергоспоживання телевізорів, класифікація, сервіс, сервісне
обслуговування, фірмовий сервіс, конкурентоспроможність підприємств.
Постановка проблеми. Проблема забезпечення конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств торгівлі в умовах поглиблення інтеграційних
процесів та трансформація національної економіки на фоні складної
економічної ситуації в країні вимагає від виробників телевізорів готовності
адаптуватися

до

динамічних

умов

ринкового

середовища

та

переорієнтування своєї діяльності відповідно до реалій сьогодення.
Об’єктивною необхідністю успішного розвитку та утримання конкурентних
позицій вітчизняних підприємств на сучасному етапі є задоволення потреби
споживачів щодо надання послуг сервісного обслуговування в процесі
доведення її до кінцевого споживача та протягом всього періоду
експлуатації.
В наслідок нестабільності економічної ситуації в країні та посилення
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впливу зовнішнього середовища на конкурентоспроможність підприємств
торгівлі, а також відчутного зменшення фінансових можливостей й
купівельної спроможності споживачів телевізорів відбувається зменшення
інтенсивності придбання нової техніки та підвищення попиту на окремі
сервісні послуги, які може запропонувати виробник. Відтак дослідження
розвитку фірмового сервісного обслуговування та визначення його впливу на
рівень конкурентоспроможності підприємств торгівлі набуває особливої
актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні
аспекти економічної сутності сервісу та особливості впливу сфери послуг на
забезпечення

конкурентоспроможності

підприємств

висвітлено

в

дослідженнях західних науковців, зокрема, Е. Гуммессона [16], Ф. Котлера
[7], Ж.-Ж. Ламбена [8], М. Портера [11] та інших. Проте недостатньо
дослідженими залишаються роль виробників телевізорів у наданні сервісних
послуг споживачам, визначення основних проблем та перспективних
напрямів розвитку фірмового сервісного обслуговування.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження передумов
формування та розвитку сервісного обслуговування телевізорів, а також
встановлення його впливу на забезпечення задоволення потреб споживачів та
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств роздрібної
торгівлі.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Вирішення

проблеми

забезпечення та підтримання належного рівня конкурентоспроможності
підприємств роздрібної торгівлі можливе лише за умови максимального
врахування виконання вимог споживачів щодо кількості, якості продукції,
що випускається, та супутніх послуг, які здатен надати виробник.
Поняття «сервіс» походить від англійського «service», яке означає
служба, обслуговування. Ф. Котлер визначає сервіс (послугу) як будь-яку
діяльність (або благо), яку одна сторона може запропонувати іншій без
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заволодіння останньою [7, с. 544]. Н.І. Ведмідь трактує поняття «сервіс» як
діяльність, пов’язану із виробництвом послуги з метою продажу (товару чи
послуги) і спрямовану на задоволення потреб споживачів [3, с. 51]. В
економічній літературі також зустрічається поняття «фірмовий сервіс», яке
відображає відповідальність виробника за організацію обслуговування
випущеного ним виробу протягом усього терміну його експлуатації. Так, за
визначенням Є.Ю. Сахно, М.С. Дорош, A.B. Ребенок, фірмовий сервіс
представлено як систему взаємовідносин між виробником і споживачем
промислової продукції, що характеризується особистою участю виробника в
забезпеченні ефективного використання виробу протягом всього життєвого
циклу, в підтримці техніки, устаткування, пристроїв в постійній готовності
до використання. [14, с. 37].
Більшість авторів розглядають сервіс як складову товару, віддаючи йому
допоміжну роль для реалізації основної продукції. Таким чином, трактуючи
сервіс із позицій реалізації товарів чи послуг, його можна представити як
послугу чи обслуговування, а точніше як сервісне обслуговування. Т. І.
Лук’янець визначає сервісне обслуговування товару як сукупність функцій та
видів діяльності підприємства, які забезпечують зв’язок «підприємство споживач» та є необхідною складовою маркетингової комунікаційної
політики підприємства [10, с. 420]. На її думку сервісне обслуговування
товару як дійовий інструмент маркетингу дає змогу підприємству вирішувати
стратегічні довгострокові завдання, проникнути на нові сегменти та ринки з
товарами, вже відомими ринку, та з новими, що тільки вийшли на ринок,
виокремити себе серед конкурентів завдяки сервісному обслуговуванню й
встановити довготривалі зв’язки з покупцями своїх товарів. [10, с. 425].
Таким чином, фірмове сервісне обслуговування продукції – це
сукупності видів діяльності, що передбачає активну взаємодію виробника та
споживача в процесі виробництва та доведення до кінцевого споживача
товарів, забезпечуючи при цьому ефективне функціонування процесу на всіх
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його стадіях та створюючи додаткові конкурентні переваги виробників
продукції у довгостроковій перспективі.
Таким чином, організація сервісного обслуговування є важливою
умовою

забезпечення

побутової

конкурентоспроможності

техніки, але й

її

не

виробника, завдяки

тільки

продукції

чому формується

індивідуальність відносин з кожним цінним для підприємства клієнтом,
створюються умови для забезпечення максимального задоволення потреб
споживача, що в перспективі забезпечує унікальне становище підприємства
на ринку та відмінність від конкурентів.
Відзначимо, що рівень попиту на сервісні послуги встановлюється
індивідуально для кожного зі споживачів у залежності від їх розвитку,
ступеня

самозабезпеченості

сервісними

операціями,

а

також

платоспроможності. Організація сервісного обслуговування полягає в
можливості налагодження прямого зв’язку між споживачами та виробниками
побутової техніки. Виходячи з досвіду зарубіжних країн з розвиненою
економікою, встановлено, що виробники техніки спираються на так зване
правило 3S: продаж (Sales) - сервіс (Service) - запасні частини (Spareparts).
Для задоволення потреб споживачів побутової техніки щодо надання
сервісних

послуг

підприємствам-виробникам

необхідно

враховувати

інформаційний, організаційний і технічний аспекти сервісу продукції.
Інформаційний сервіс пов’язаний із процесом теоретичного або
практичного ознайомлення споживачів із експлуатаційними параметрами
продукції.
Організаційний сервіс продукції передбачає забезпечення якості
процесів передачі права власності на продукцію від виробника до споживача
та організацію надання послуг протягом процесу експлуатації [9, с. 25-26].
Для

отримання

виробникам

конкурентних

телевізорів

доцільно

переваг

на

здійснювати

вітчизняному
фірмове

ринку
сервісне

обслуговування, яке гарантує забезпечення найбільш повного спектру послуг
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та

включає

низку

заходів

передпродажного,

гарантійного

та

післягарантійного сервісу.
Підприємство, що забезпечить більш повний фірмовий сервіс, отримає
конкурентні переваги на ринку та додаткове джерело доходу. Чим ширшим є
спектр фірмових сервісних послуг, тим більша ймовірність отримання
додаткових грошових коштів, а в окремих випадках - дохід від здійснення
фірмового

обслуговування

може

перевищувати

дохід

від

реалізації

телевізорів.
Передпродажний сервіс – сервіс, пов'язаний із підготовкою товарів до
продажу, залученням клієнтів і просуванням товару на ринок, дослідження
потреб та вимог споживачів, попиту на техніку, характеристик існуючої на
ринку техніки, її вартості, залучення до участі у наукових дослідженнях та ін.
Сервіс під час продажу передбачає сукупність робіт, пов'язаних із
підготовкою товарів до продажу, наданням послуг, що полегшують
процедуру

купівлі-продажу

телевізорів,

її

доставкою

споживачу

та

підготовкою до експлуатації.
Гарантійний сервіс – сукупність робіт, необхідних для експлуатації
побутової техніки в період дії гарантійних зобов'язань виробника/ продавця
(техобслуговування, поточний і капітальний ремонти техніки та її складових
частин тощо). Перш за все - це гарантійне обслуговування телевізорів,
традиційний вид обслуговування для сучасних підприємств - виробників з
широким комплексом фірмових сервісних послуг. Гарантійні умови стали
таким самим важливим критерієм вибору споживачами телевізорів, якими
раніше були вартість та якість техніки та умови її доставки.
Післягарантійний

сервіс

передбачає

здійснення

обслуговування

побутової техніки з моменту закінчення терміну дії, передбаченого
гарантійними зобов'язаннями виробника (ремонт телевізорів під час
експлуатації, забезпечення господарств запасними частинами, ремонтними
матеріалами і ремонтним обладнанням, надання різноманітної технічної
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допомоги, розбирання списаної техніки з виділенням деталей, придатних для
подальшого використання або відновлення, утилізація техніки тощо).
Для успішного функціонування підприємств роздрібної торгівлі,
забезпечення та підтримання належного рівня їх конкурентоспроможності, а
також сталого розвитку фірмового сервісного обслуговування необхідно:
- стимулювати розвиток вітчизняного ринку побутової техніки за
рахунок удосконалення фінансового лізингу, процедур введення техніки в
експлуатацію, просування продукції побутової техніки на внутрішньому і
зовнішньому ринках за рахунок маркетингової політики;
- впорядкувати закупівлю телевізорів за кордоном з метою поєднання
цілеспрямованого імпорту зарубіжних техніки з нарощуванням власного
виробництва високоякісних товарів на рівні кращих світових зразків за
передовими технологіями для створення конкурентного середовища на
вітчизняному ринку;
- захистити вітчизняний ринок техніки від недобросовісної конкуренції,
в тому числі за рахунок обмеження потрапляння на ринок вживаної іноземної
техніки, введення державного реєстру, налагодження систем технічного
сервісу та підготовки кадрів;
- оптимізувати розміщення дилерсько-сервісних мереж підприємстввиробників техніки у всіх регіонах України для виконання функції
передпродажного та післяпродажного обслуговування власної продукції;
- удосконалити інформаційне обслуговування споживачів шляхом
посилення пропаганди технологічної, технічної, екологічної та економічної
ефективності підприємств, проведення демонстраційних показів.
Висновки.
підтримання
торгівлі

Таким чином,
достатнього

шляхом

рівня

задоволення

вирішення

проблеми

забезпечення

конкурентоспроможності
потреби

споживачів

щодо

та

підприємств
здійснення

сервісного обслуговування техніки в процесі її придбання та протягом всього
періоду експлуатації можливе за умови створення сприятливих економічних
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умов розвитку вітчизняного здійснення ефективного фірмового сервісу.
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Івченко Т.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОГРЕСИВНІ МЕТОДИ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ ТА ОВОЧІВ
У статті висвітлено розвиток технологій та прогресивних методів
зберігання плодів та овочів для забезпечення збереження таких якостей як
твердість, колір, кислотність тощо.
Ключові слова: прогресивні методи, зберігання, плоди, овочі, технології.
В

останні

десятиліття

еволюція

технологій

йшла

шляхом

від

великомасштабного зберігання плодів та овочів до дрібнопартіонного й
індивідуального. Прогресивність таких технологій полягає в тому, що плоди
та овочі індивідуально створюють для себе оптимальні умови зберігання. Все
це є підтвердженням важливості та актуальності обраної теми.
Метою роботи є дослідження прогресивних методів для більш тривалого
та якісного зберігання плодів та овочів.
Одним із важливих завдань харчової промисловості України є
раціональне використання продукції сільського господарства з метою
зменшення її втрат. Рослинна сировина характеризується коротким терміном
зберігання, саме тому підвищується актуальність переробки великої кількості
даної сировини за невеликі проміжки часу. Традиційні способи переробки
рослинної сировини характеризуються або високими енерговитратами та
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низькою продуктивністю, або великою кількістю відходів та низькою якістю
отриманого продукту.
Щорічно в Україні збирається значний урожай овочів, фруктів і ягід.
Але до столу споживача з вирощеного доходить не більше 30%. Для
тривалого збереження плодоовочевої сировини необхідна спеціальна обробка
з метою запобігання її псування. Одним з видів такої обробки є сушка.
Високий вміст вологи в рослинній сировині є причиною їх нестійкості
при зберіганні внаслідок бактеріального, ферментативного та хімічного
псування. Сушіння є найбільш раціональним способом консервування,
оскільки в сушених продуктах сповільнюються мікробіологічні процеси, а
склад поживних та біологічно цінних речовин залишається близьким до
природного.
Сушіння овочів і фруктів відоме з часів глибокої старовини. Сушіння
картоплі, овочів і фруктів має велике народногосподарське значення.
Свіжі овочі й фрукти містять приблизно 75-90% води, тому вони легко
псуються, швидко в’януть, загнивають. Якщо знизити вміст води в плодах до
18-25%, а в картоплі й овочах до 12-14%, то вони набувають стійкості до дії
мікроорганізмів, не псуються, у відповідних умовах можуть довго
зберігатися цілком придатними для вживання протягом тривалого часу.
Об`єм сушених овочів і плодів у 3-5 разів менший, ніж свіжих, а маса
становить від 1/5 до 1/17 маси сировини.
Пресуванням і брикетуванням сушених фруктів і овочів досягається
значне зменшення їхнього об’єму. Внаслідок зменшення маси й об’єму
овочів і фруктів у результаті сушіння при транспортуванні та збереженні
продукції виходить велика економія трудових витрат, тари, складських площ
і транспортних засобів.
При

будь-якому

масштабі

використання

сушильних

технологій,

основним завданням є реалізація ряду техніко-економічних параметрів, таких
як: мінімально можлива енергоємність процесу; максимальна однорідність
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сушіння; мінімальний час виходу на задану вологість та інших характеристик
сушки. Ці параметри можуть бути забезпечені грамотним підходом до
вибору найбільш придатних до даної конкретної ситуації базових фізичних
процесів, що призводять до зневоднення продуктів, відповідних їм
технологій сушіння і, нарешті, за рахунок створення обладнання, на якому
зазначені процеси і технології можуть бути реалізовані. На даний момент
часу існує велика кількість різних технологій сушіння (зневоднення):
природна сушка, аераційна [2], конвекційна, сушка в псевдокиплячому шарі,
інфрачервона сушка, сушка в електромагнітному полі надвисоких частот,
акустична, сублімаційна і т. д.
Аналіз цих технологій базується на використанні відносно невеликої
системи параметрів (критеріїв): продуктивності, енергоємності, швидкості
сушіння, зберігання в процесі сушіння корисних речовин і вітамінів.
Найбільш

широко

в

сільському господарстві

та промисловості

використовуються технології та обладнання, засновані на конвекційних
механізмах зневоднення [4, 5]. Але вони не забезпечують високої якості
одержуваної продукції і характеризуються значною енергоємністю процесу.
Зазначені недоліки конвекційної сушки обумовлені специфікою взаємодії
гарячого повітря (або іншого теплоагента) з висушуваним матеріалом на
різних етапах процесу сушіння.
Отримані такими методами сушені продукти принципово непридатні
для подальшого використання в якості інгредієнтів дитячого і дієтичного
харчування, мають обмежене застосування в консервній та інших галузях
харчової промисловості. Велика енергоємність процесу (0,7-1,І Вт/кг) [4]
призводить до невиправданих втрат енергії, підвищеного споживання рідких
і газоподібних видів палива, енергія спалювання яких використовується в
процесах конвективного сушіння. Наслідком останнього є також і зниження
екологічної чистоти як технологічного процесу сушіння, так і, власне,
одержуваних за допомогою конвекційних технологій сушених овочів і
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фруктів. Близькі по суті проблеми виникають при використанні менш
поширеної технології сушіння в псевдокиплячому шарі [5]. При використанні
даної

технології

досягається

інтенсивне

перемішування

матеріалу,

прискорений тепло- і масообмін, завдяки чому сушильний агент може
використовуватися при підвищених температурах без значної втрати якості
кінцевого продукту.
Сублімаційні

сушарки

використовуються

для

сушіння

харчових

продуктів у замороженому стані в умовах глибокого вакууму. З точки зору
збереження якості сублімаційна сушка є найбільш досконалою з усіх
способів сушіння. Однак такі сушарки використовуються вкрай рідко
внаслідок надмірної собівартості виробленої з їх застосуванням продукції.
Досить перспективним є використання інфрачервоного сушіння та
сушіння в електромагнітному полі НВЧ [4], зважаючи на ряд важливих
відмінностей від класичних методів нагріву. По-перше, немає необхідності в
наявності теплоносія, що сприяє забрудненню оброблюваного матеріалу;
відсутні вибухонебезпечні концентрації.
По-друге, матеріал не перегрівається поблизу теплопередавальної
стінки; тепловиділення відбувається в об’ємі матеріалу, і його температура
вища,

ніж

температура

стінок

апарату.

По-третє,

оптимальними

конструкційними матеріалами є фторопласт, кварцове скло і т. п., які
забезпечують високу стерильність процесу, але створюють серйозні
труднощі

при

підводі

тепла

звичайними

методами.

По-четверте,

інтенсивність нагріву не залежить від агрегатного стану матеріалу - тільки
від його оптичних, діелектричних властивостей і напруженості поля НВЧ.
Найдоцільнішим є ультразвукове сушіння для дрібнодисперсних
матеріалів [6], що перебувають у процесі оброблення в зваженому стані або у
стані неперервного перемішування, так як при цьому є малим порогове
значення звукового тиску і забезпечується рівномірне оброблення продукту.
Швидкість сушіння зменшується із зростанням товщини шару обробки.
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До переваг методу сушіння в акустичних полях високої інтенсивності
належить [5]:
 висока інтенсивність процесу сушіння (при сушінні деревини,
наприклад, вона може зрости у 5 і більше разів);
 менші енергозатрати; експерименти дозволяють стверджувати, що
енергозатрати можна зменшити у 1,5-2 і більше разів;
 можливість сушіння практично усіх матеріалів без суттєвої зміни
конструкції сушарки;
 екологічність технології завдяки відсутності продуктів горіння палива.
Згадані вище переваги пояснюють велику зацікавленість технологіями
ультразвукового сушіння. Однак спроби практичної реалізації процесу
зустрічаються з низкою технологічних ускладнень:
 потреба у створенні акустичних коливань у повітряному середовищі з
інтенсивністю у 140 дБ;
 необхідність створення сушильної камери, що забезпечувала б
рівномірну взаємодію акустичних коливань у всьому об'ємі матеріалу
сушіння.
Вирішення проблеми інтенсифікації процесу сушіння вимагає розробки і
впровадження нових високоефективних методів і технологій сушки з
оптимальним технічним рішенням. Проведений в роботі аналіз показав, що
найбільш

перспективним

варіантом

вирішення

даного

питання

є

використання комбінованого сушіння, тобто поєднання декількох фізичних
механізмів сушки (конвекційної та інфрачервоної або ультразвукової) і
досягнення на цій основі подальшого істотного зниження енергоємності
процесу зневоднення.
Вище розглянуті технології мають певні недоліки: наявність додаткових
операцій, таких як очищення від шкірочки, центрифугування тощо; внесення
додаткових сировинних компонентів для підсилення смаку готового
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продукту; використання складного та дорогого обладнання; режимів з
багатьма змінними параметрами; температур (понад 60 °С) або низьких
40...50 °С, що погано впливає на термолабільні матеріали; відносно високі
теплові втрати в навколишнє середовище і недостатнє використання
теплового потенціалу теплоносія при конвективному сушінні; використання
енергії СВЧ-хвиль, що призводить до втрат БАР та негативно позначається
на здоров'ї людини. Сушені овочі та фрукти за рахунок внесення
ароматичних спецій штучного походження втрачають природний смак;
додаткові операції та обладнання збільшують витрати на виробництво,
підвищують

собівартість

кінцевого

продукту.

При

цьому,

сушіння

високовологої сировини, якими є фрукти, у зазначеному тепловому режимі
(температури 40...50 °С) призводить до зростання тривалості процесу
сушіння і, як наслідок, до збільшення енерговитрат, а сушіння при високих
температурах до втрат корисних речовин у сировині. Науковими розробками
технологій сушіння плодоовочевої сировини займаються у багатьох країнах
світу, проте в Україні не приділяють достатньої уваги таким дослідженням.
Тому

розробка

сушених

овочів

власної
та

енергоефективної

фруктів

з

усуненням

теплотехнології
зазначених

отримання

недоліків

та

використанням шляхів підвищення ефективності зневоднення рослинної
сировини є актуальною.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ КЛЕЇВ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇЇ
ФОРМУЮТЬ
В статті розглянуто номенклатуру основних показників якості клеїв і
клейових з’єднань; вивчено фактори, що формують якість клеїв; виявлено
вимоги, що висуваються до них, а також з’ясовано, що руйнування клейового
з'єднання може мати різний характер.
Ключові слова: клей; синтетичний клей; якість; показники якості; вимоги
до якості; фактори, що формують якість клею.
Сьогодні синтетичні клеї застосовують практично в усіх галузях
народного господарства. Сучасні синтетичні клеї склеюють різноманітні
матеріали, клейові з’єднання яких довговічні, здатні працювати в широкому
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інтервалі температур і в будь-яких кліматичних умовах. Масштаби
використання клейових композицій на основі синтетичних смол значно
збільшились останнім часом.
З огляду на це підвищення якості та регулювання споживних
властивостей клеїв із заданими показниками є актуальним і представляє
науковий інтерес.
Сьогодні на ринку представлені різноманітні клеї вітчизняного та
закордонного виробництва. Виробники пропонують широкий вибір клейових
засобів, які відрізняються за сировиною, призначенням, якісними та
ціновими характеристиками тощо.
Розвиток асортименту клеїв здійснюється в напрямі поліпшення їх
якості, особливо екологічної безпеки, санітарно-гігієнічних властивостей,
довговічності та підвищення конкурентоспроможності.
Питаннями дослідження клейових композицій займались багато вчених:
Д.А. Кардашов, В.М. Хрульов, А.П. Петрова, І.З. Чернин, Ф.М. Смєхов, Ю.В.
Жердев, Д.П. Лойко, Ю.С. Кочергін та ін. Аналіз наукових джерел показує,
що більшість авторів звертають увагу на модифікацію матриць різних смол з
використанням традиційних отверджувачів, розріджувачів і наповнювачів.
Акцентують свою увагу на тому, що різні клеї мають змогу діяти в широкому
інтервалі температур, володіють корозійною пасивністю, стійкі до дії
хімічних речовин тощо. Практично жоден автор не досліджує споживні
властивості клеїв побутового призначення. Отже, оскільки досвід розробки
клейових засобів з поліпшеними екологічними та санітарно-гігієнічними
властивостями недостатній і, зазвичай, використовуються одні й ті самі
властивості, які не адаптовані до роботи в по буті, то виникла необхідність у
проведенні досліджень у цьому напрямі.
Метою статті є дослідження основних вимог до якості клеїв та факторів,
що її формують.
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До основних факторів, що визначають якість клейового з'єднання,
відносяться:
– вибір клею відповідно до природи поверхонь, що склеюються, і умов
експлуатації;
– підготовка поверхні до склеювання;
– якість клею;
– технологія склеювання і затвердіння.
На етапі вибору клею необхідно розглянути експлуатаційні вимоги, що
пред'являються до клейового з'єднання, і накопичений досвід робіт з
вибраними клеями. Це необхідно для того, щоб переконатися у відповідності
конструкції з'єднання і обраного клею (клеїв).
Одним з найбільш важливих факторів, що визначають вибір клею, є
характер і величина напруги, яку повинне витримувати з'єднання при
експлуатації. Іншим не менш важливим фактором є інтервал температур, при
яких

експлуатується

клейове

з'єднання.

Зокрема,

при

підвищених

температурах не можуть бути застосовані клеї на основі термопластів, тоді як
тільки термореактивні смоли можна використовувати в умовах високих
температур.
На етапі підготовки поверхні для обраного клею необхідно розглянути
всі прийнятні методи підготовки поверхні елементів, що склеюються
(ошкурювання, знежирення і т. п.) і вибрати оптимальний спосіб.
Якість клею залежить від основних показників його якості, а саме:
показників складу (зовнішній вигляд, відносна щільність, в'язкість і ін.) і
технологічних показників (усадка, товщина клейового шва і ін.) (табл. 1).
Групові
споживні властивості
1.
Функціональність

Одиничні показники
складу клею
1. Показники складу:

– зовнішній вигляд;
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Показники клейових
з'єднань (клею, що отвердів)
1. Показники
призначення:

– густина;

– модуль зсуву;

– в'язкість;

– твердість;

– масова частка нелетких

– ударна в'язкість;
– водопоглинання;

речовин;

– масова частка води;
– pH.

– відносне подовження
клейової плівки;

– міцність клейового

2. Технологічні
показники:

з'єднання.

– показник плинності
розплаву;

2. Експлуатаційні
показники клейового шва:

– товщина клейового
шару;

– електрична міцність і
ін.;

– життєздатність;

– теплопровідність;

– час затвердіння;

– теплостійкість;

– температура;

– морозостійкість;

– тиск;

– ремонтопридатність;

– усадка.

– еластичність клейової
плівки при вигині.

2. Надійність

1. Термін придатності.

1. Водостійкість.

2. Гарантійний термін

2. Стійкість до дії

зберігання клею.

агресивних засобів.
3. Атмосферостійкість.
4. Термін служби
клейового з'єднання.
5. Збереження
властивостей в процесі
експлуатації.

3. Безпека

1. Горючість.
2. Клас небезпеки.
3. Безпека впливу на
шкірний покрив людини.
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1. Нешкідливість для
матеріалів, що склеюються.

1. Готовність до

4.
Ергономічність

–

застосування.
2. Упаковка.
3. Зручність
користування.
4. Спосіб підготовки і
склеювання.

Таблиця 1 – Класифікація властивостей клеїв і клейових з'єднань за
ГОСТ 30535-97 [5]
Технологія склеювання враховує такі параметри, як час і температура
склеювання, тиск і інші специфічні параметри.
Руйнування клейового з'єднання може мати різний характер: когезійне
руйнування (за основним матеріалом або клейовим з'єднанням), адгезійне (за
межею клей – матеріал) і змішане руйнування.
Клей повинен мати таку адгезію до матеріалу, щоб при експлуатації або
механічних випробуваннях клейового з'єднання відбувалося когезійне
руйнування. Коли важливо отримати максимальну міцність клейового
з'єднання навіть при адгезійному (замість когезійного) характері руйнування
можна підібрати або розробити клей з настільки високою когезійною
міцністю, що з'єднання завжди буде руйнуватися по межі поділу клей –
матеріал.
Неправильний вибір клею може привести до руйнування клейової
конструкції, якщо склеюваний матеріал і клей (або один з його компонентів)
є несумісними. Наслідками цього можуть бути корозія металевих деталей,
викликана підвищеною кислотністю клею; міграція речовин з склеюваного
матеріалу в клей з подальшим зниженням адгезії на межі поділу фаз;
негативний вплив розчинника, що входить до складу клею, і летких
продуктів, що виділяються при затвердінні, на пластмаси.
У процесі склеювання через недосконалість технології і з ряду інших
причин в клейових з'єднаннях виникають дефекти, що впливають на міцність
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і надійність конструкції. Для їх виявлення використовуються методи
неруйнівного контролю. Основним дефектом, що часто зустрічається при
склеюванні, вважається так званий непроклей (ділянки, на яких не
здійснилося з'єднання склеюванням). Причинами слабкості таких клейових
з'єднань можуть бути:
– погане очищення поверхонь, що склеюються;
– нерівномірне нанесення шару клею на поверхні, що склеюються
(окремі ділянки поверхні не змащені клеєм або змащені густо);
– затвердіння нанесеного на поверхні клею до їх з'єднання;
– недостатній тиск на частини деталей, що з'єднуються і склеюються;
– неправильний температурний режим і недостатній час сушіння
з'єднаних частин.
Виявлення

дефектів

(непроклей,

відсутність

адгезії) склеювання

елементів багатошарових конструкцій проводиться акустичним методом за
допомогою дефектоскопа і шляхом випробування їх механічної міцності.
Механічну

міцність

клейових

з'єднань

оцінюють,

проводячи

випробування:
а) при зсуві елементів великої товщини, що склеюються (або жорстких
елементів), напруга розподіляється майже рівномірно по всій площі
склеювання, тобто здатність таких сполук близька до здатності з'єднань,
навантажених на рівномірний відрив [1];
б) при відшаруванні [4], розшаровуванні [3], нерівномірному відриві [2]
напруги розподіляються в кожен момент по лінії, перпендикулярній до
напрямку прикладання навантаження, і знаходиться поблизу кромки
клейового з'єднання. У цьому випадку один з елементів, що склеюються (або
обидва) повинні бути гнучкими. Ефект відшаровування виражається в тому,
що в клейовому шві виникає дуже висока концентрація напружень.
Клеї виробляють за стандартами і ТУ, тому контроль якості проводять
на відповідність технічним документам, за якими вони виробляються.
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Стандарти та ТУ на клеї містять вимоги до складу, зовнішнього вигляду,
показників споживних властивостей, маркування та упаковки. Показники
складу, кольору, прозорості і інших споживних властивостей нормуються для
кожного сорту. Міздровий клей випускають категорій екстра, вищого, 1, 2 і
3-го, кістковий – вищого, 1, 2, 3-го, решту видів клеїв на сорти не ділять.
Доброякісний клей повинен мати встановлені склад, щільність і
в'язкість, однорідний колір певного відтінку, не мати неприємного запаху,
сторонніх домішок і нальотів. Клейові розчини повинні проявляти відповідні
pH і життєздатність, утворювати клейові з'єднання належної міцності і
водостійкості.
Основні технічні характеристики клеїв виробники повинні вказувати в
супровідних

документах.

Це,

як

правило,

тип

або

хімічна

назва

плівкоутворювального компонента (основного компонента, якому клей
зобов'язаний своєю здатністю щось склеювати), вміст нелетких речовин
(іноді званий сухим залишком), в'язкість, показник кислотності pH
(застосовується тільки для водних клеїв).
Крім цього, в деяких випадках вказують інші характеристики клею, такі,
наприклад, як мінімальна температура плівкоутворення (МТП), відкритий
час, морозостійкість. Перш ніж перевіряти будь-які характеристики клею,
необхідно його оглянути. Після розкриття ємності з водно-дисперсійним
клеєм необхідно звернути увагу, чи не спостерігається розшарування клею.
Воно проявляється або в утворенні прозорого рідкого шару на поверхні, або в
появі більш вузького придонного шару через осідання якихось компонентів
клею.
Після

огляду

клей

необхідно

ретельно

перемішати.

Утворення

полімерних і сироподібних шматків є результатом коагуляції – злипання
полімерних частинок дисперсійного клею. Вона може статися внаслідок
порушення технології виготовлення або зберігання клею, наприклад, після
заморожування і відтавання неморозостійких клеїв. Якщо від шматків і
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сторонніх часток ще можна позбутися фільтруванням, то сироподібний клей
використовувати ні в якому разі не можна.
Після перемішування клей повинен бути однорідним. Для перевірки
однорідності його наносять тонким шаром на скло і розглядають на просвіт і
у відбитому світлі. Наявність добре помітних агрегатів з частинок полімеру
(коагулятів) або наповнювача – ознаки неоднорідності клею. Такі агрегати
ускладнюють отримання тонкого і однорідного клейового шару, а при
приклеюванні тонких облицювальних матеріалів (ПВХ і паперових плівок,
шпону) можуть виявлятися на облицьованій поверхні у вигляді дефектів.
Показник кислотності pH вимірюється або приладом рН-метром, або за
допомогою спеціальних індикаторних паперових смужок, змінюють свій
колір залежно від величини pH. Такі індикатори pH продаються у магазинах
хімреактивів. Вміст нелетких речовин (сухий залишок) виражають у
відсотках і визначають за різницею ваги клею до і після сушіння в сушильній
шафі при 115 °С для водно-дисперсійних клеїв без пластифікатора і при 105
°С для пластифікованих клеїв. В'язкість характеризує опір рідини течії. Від
в'язкості залежить спосіб нанесення, витрати, поведінка клею на поверхні
(наприклад, швидкість вбирання в матеріали з різним розміром пор).
Мінімальна температура плівкоутворення – це температура, нижче якої
клей не може утворити суцільну клейову плівку. Вона визначає температуру,
при якій з клеєм можна працювати. Для вимірювання цієї характеристики
застосовується досить складне обладнання, тому у виробничих умовах її не
вимірюють.
Морозостійкість клеїв характеризують числом циклів «заморожуваннявідтавання», яке клей витримує без втрати якості. Її можна визначити
шляхом заморожування проби клею (близько 100 мл) в поліетиленовому
стакані в морозильній камері при -40 °С протягом 2 год. з подальшим
розморожуванням також упродовж 2 годин при кімнатній температурі (не
нижче 20 °С). Клей вважають морозостійким, якщо після 4-5 циклів
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заморожування і відтавання він не змінює консистенцію (в'язкість,
однорідність).
Таким чином, основні фактори, що визначають якість клейового
з'єднання, це: вибір клею відповідно до природи поверхонь, що склеюються, і
умов експлуатації; підготовка поверхні до склеювання; якість клею;
технологія склеювання і затвердіння.
Основним споживними властивостями клеїв є функціональність, яка
передбачає показники складу та технологічні показники; надійність (термін
придатності та гарантійний термін зберігання клею); безпека, у тому числі
горючість, клас небезпеки, безпека впливу на шкірний покрив людини) та
ергономічність, яка зумовлена готовністю до застосування, упаковкою,
зручністю користування, способом підготовки і склеювання.
Вимоги до складу, зовнішнього вигляду, показників споживних
властивостей, маркування та упаковки містяться у стандартах та ТУ на клеї.
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Кіракосян Т.Г.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА ЯКОСТІ ПЛОДООВОЧЕВИХ КОНСЕРВІВ
Розглянуто загальну характеристику плодоовочевих консервів для дитячого
харчування. Особлива увага приділялася відповідності якісних показників
консервів, що реалізуються в м. Харкові до нормативних документів. Було
встановлено,

що

зразки

за

органолептичними

та

фізикохімічними

показниками не відповідають тим чи іншим вимогам НД.
Ключові слова: підприємства, плодоовочеві консерви, виробництво, ринок
продовольча безпека, овочепереробна промисловість
Актуальність. Консерви в харчуванні відіграють важливу роль. Вони
виробляються з добірної сортової сировини. Під час їх виготовлення більш
суворо,

ніж

технологічний

для

приготування

режим,

звичайних

санітарно-лікарський

консервів,
контроль

дотримується
із

метою

максимального збереження в консервах поживних речовин. На сьогодні у
торговельній мережі м. Вінниці, запропонований широкий асортимент
продукції вітчизняного й імпортного виробництва. Проте питання перевірки
якості плодоовочевих консервів, зокрема і для дитячого харчування дотепер
залишається дуже актуальним завданням.
Метою роботи є порівняльне тестування п’яти обраних зразків
плодоовочевих

консервів

для

дитячого

харчування

вітчизняного

та

імпортного виробництва, що реалізуються в торговельній мережі м. Харкова,
які користуються найбільшим попитом серед споживачів. Відповідно до мети
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були поставлені наступні завдання: порівняти повноту та якість маркування,
провести порівняльне тестування органолептичних та фізико-хімічних
показників, а саме: масової частки розчинених сухих речовин, масової частки
титрованих та активних кислот.
Аналіз досліджень і публікацій. Останнім часом дитячому харчуванню
приділяється досить велика увага. На сьогодні розроблено досить велику
кількість деклараційних патентів на виноходи та корисні моделі, які
стосуються консервної галузі харчової та переробної промисловості, а саме
плодоовочевих

консервів.

конструкторському

інституті

У

науково-дослідному

«Консервпромкомплекс»

проектно-

ученими

Л.В.

Пархоменко, Л.Ю. Філіпова, М.О. Черемсіна та Л.О. Стоянова розроблено
консерви для дитячого харчування з заміною солодкого компонента, а саме
цукру на 70%-ий розчин сорбіту для дітей, хворих на цукровий діабет. В
інституті гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва працівниками М.П.
Гуліч, О.Д. Ольшевською, В.Д. Отт, Н.А. Бісько та О.Ю. Шевчук розроблено
консерви для дитячого та дієтичного харчування, що містять овочевий
компонент; вони відрізняються тим, що додатково містять біомасу гриба
Lentinus edodes (або гриб Ganoderma). Біологічно активні речовини, виділені
з цього гриба, надають імуностимулюючу, протипухлинну, противірусну,
антибіотичну,

гіполіпідемічну,

гіпоглікемічну,

гепатопротекторну,

протизапальну, протиалергенну, антиоксидантну дію, здатні регулювати
роботу серцево-судинної, дихальної та нервової систем [1; 2].
Виклад основного матеріалу дослідження. У даній праці розглянуто
товарознавче порівняльне тестування та відображено результати дослідження
якості плодоовочевих консервів для дитячого харчування від різних
виробників. Головними умовами випуску конкурентоспроможної продукції
дитячого харчування є використання високоякісної сировини та суворе
дотримання діючої нормативно-технічної документації. Основний ринок
збуту вітчизняних спеціалізованих продуктів дитячого харчування – країни
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СНД (Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан), бо саме тут
відбувається дефіцит дитячого харчування з перших днів життя дитини. У
даний час в Україні зростає ринок дитячого харчування, що пояснюється
соціально-демографічними

змінами

останніх

років,

приростом

народжуваності та збільшенням цільової аудиторії. Як об’єкт дослідження
для порівняльного тестування було обрано п’ять зразків плодоовочевих
консервів для дитячого харчування різних виробників, що реалізуються на
споживчому ринку м. Харкова: – зразок № 1 – пюре з яблук, гарбуза та айви
«Рум’яні щічки» з цукром і вітаміном С (торговий виробник – ТОВ
«Асоціація дитячого харчування», Україна ТМ «Карапуз»); – зразок № 2 –
пюре «Яблуко-Морква» (торговий виробник – ТОВ «ХАМЕ», Чеська
республіка); – зразок № 3 – пюре «Овочеве асорті» (торговий виробник –
ТОВ «ХіПП Кфт», Угорщина); – зразок № 4 – пюре фруктове «ЯблукоГарбуз» (торговий виробник – ТОВ «Nestle», Польща ТМ «Gerber»); – зразок
№ 5 – пюре яблучно-гарбузове з натуральними харчовими волокнами
(торговий виробник – ВАТ «Вімм-Білль-Данн», Росія ТМ «Агуша»).
Порівняльне тестування проводилось за стандартними органолептичними
(зовнішній вигляд та консистенція, колір, смак та запах) та фізико-хімічними
(масова

частка

сухих

речовин,

активна

та

титрована

кислотність)

показниками якості. Першим етапом дослідження було визначення повноти
та якості маркування згідно з CODEX STAN 73-1891 «Продукти дитячого
харчування консервовані. Стандарт Кодексу». Порівняльне тестування
показало, що інформація про маркування була наведена в повному вигляді у
зразках № 1 та № 4; у зразках № 2, № 3 та № 5 була відсутня інформація про
вміст сухих речовин. Наступним етапом було порівняльне тестування
органолептичних показників якості. Проведене тестування показало, що
зразки № 2 (ТОВ «НАМЕ») та № 4 (ТМ «Gerber») отримали відмінну оцінку
серед інших зразків. Вони мали однорідну тонкоподрібнену консистенцію,
маса кремоподібна та повільно розтікається по горизонтальній поверхні, з
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солодко-кислуватим смаком, із добре вираженими смаком та запахом.
Порівняльне тестування фізико-хімічних показників за масовою часткою
сухих речовин подано на рис. 1 (згідно з ДСТУ 4085-2001 «Консерви овочеві,
овоче-фруктові, овоче-м’ясні для дитячого харчування. Технічні умови»
масова частка сухих речовин повинна бути не менше 13%, а як показало
тестування, жоден із поданих зразків не має таких результатів). Як видно з
рис. 1 усі зразки мають масову частку сухих речовин 3,5…7,5%, що значно
нижче рекомендованих НД. Це зумовлено тим, що виробники або
порушують технологію виробів, або ж не дотримуються її.
Наступним етапом було порівняльне тестування масової частки
титрованих та активних кислот, яке проводилось згідно з ГОСТ 25555.0-82
«Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой
кислотности». Титрована (загальна) кислотність характеризує наявність у
харчових продуктах усіх речовин, які мають кислі властивості (вільні
кислоти, кислі солі та інші органічні сполуки). У плодоовочевих консервах
для дитячого харчування цей показник не нормується, але має дуже важливе
значення. Як показало проведене порівняльне тестування за масовою
часткою титрованих кислот (рис. 2) в усіх зразках показник коливався в
межах 0,03 до 1,134. Для якісних консервів цей показник відповідно до
літературних джерел має бути не більше 0,3%. Відповідали цьому показнику
зразок № 1 (ТМ «Карапуз»), № 3 (ТОВ «ХіПП Кфт») та № 5 (ТМ «Агуша»).
Далі було проведено порівняльне тестування активної кислотності (за
ДСТУ 4085-2001 «Консерви овочеві, овоче-фруктові, овоче-м’ясні для
дитячого харчування. Технічні умови» активна кислотність повинна бути не
більше 4,8), яка характеризує концентрацію вільних іонів водню (рис. 3).
Як бачимо з рис. 3, зразки плодоовочевих консервів під № 1 (ТМ
«Карапуз»), № 3 (ТОВ «ХіПП Кфт») та № 4 (ТМ «Gerber») мають рН
середовища в межах 4,6…4,8. Інші зразки мають менш кисле середовище, а в
зразку № 2 (ТОВ «НАМЕ») він узагалі складає 7,5. Висновки. Аналізуючи
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проведене порівняльне тестування, можна зробити висновок, що консерви
плодоовочеві для дитячого харчування мають наступні дані: – зразок № 1
(ТМ «Карапуз»): інформація про маркування присутня у повному вигляді,
органолептична оцінка добра, масова частка титрованих кислот 0,29%, рН
4,63; – зразок № 2 (ТОВ «НАМЕ»): у маркуванні відсутня інформація про
вміст сухих речовин, органолептичні показники відмінні, масова частка
титрованих кислот 0,134%, активна кислотність дорівнюється 7,5; – зразок №
3 (ТОВ «ХіПП Кфт»): у маркуванні відсутня інформація про вміст сухих
речовин, органолептична оцінка добра, масова частка титрованих кислот
складає 0,03%, показник активної кислотності 4,75; – зразок № 4 (ТМ
«Gerber»): інформація про маркування присутня у повному вигляді,
органолептичні показники відмінні, масова частка титрованих кислот
1,134%, рН 4,90;
– зразок № 5 (ТМ «Агуша»): у маркуванні відсутня інформація про вміст
сухих речовин, органолептична оцінка добра, показник масової частки
титрованих кислот становить 0,003%, активна кислотність дорівнюється 5,23.
Висновки. Отже, отримані дані порівняльного тестування свідчать про
те, що плодоовочеві консерви для дитячого харчування вітчизняного та
імпортного виробництва мають деякі відхилення від прийнятих в Україні
показників якості згідно з ДСТУ 4085-2001 «Консерви овочеві, овочефруктові, овоче-м’ясні для дитячого харчування. Технічні умови». Проте для
всіх зразків, крім зразка № 1, це не є порушенням вимог нормативних
документів, оскільки вони імпортного виробництва. Для зразка № 1, який
виробляється ТОВ «Асоціація дитячого харчування» м. Дніпропетровськ,
згідно з ДСТУ 4085-2001 це є порушенням вимог НД. Даному виробникові
треба звернути увагу на вдосконалення виготовлення дитячого харчування на
всіх етапах виробництва з метою підвищення якості продукції для дітей із
перших років життя.
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ДІЯЛЬНОСТІ У КОНДИТЕРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
В даній статті були проаналізовані проблеми кондитерської галузі в умовах
кризи і надані рекомендації щодо активізації інноваційної діяльності
підприємств в кондитерській галузі, спрямовані на подолання наслідків
фінансової кризи для підприємств, та створенні конкурентоспроможного
товару.
Ключові слова: інноваційна діяльність, кондитерські вироби, харчова
промисловість, державне регулювання, інвестиції.
Кондитерська

промисловість

завжди

вважалася

для

України

пріоритетною і стратегічно важливою галуззю, яка здатна забезпечити не
тільки потреби внутрішнього ринку, а й вагоме місце держави в когорті
світових країн – лідерів із виробництва продуктів харчування. Доступність
кондитерських виробів, їх якість та екологічність впливають на рівень
продовольчої безпеки держави, виступають індикаторами її соціальної
стабільності. З огляду на це необхідність аналізу проблем кондитерської
промисловості й розробки практичних рекомендацій щодо їх подолання не
викликає жодного сумніву [1].
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Ринок кондитерських виробів України є висококонцентрованим, на
ньому працює близько 800 компаній, найбільшими з яких є такі виробники –
кондитерська корпорація «Roshen», «Конті», «АВК», корпорація «БісквітШоколад», Житомирська кондитерська фабрика «Житомирські Ласощі»,
компанія «Nestle», ПАТ «Монделіс Україна» (до 2014 року називалось
«Крафт Фудз Україна»), ПАТ «Полтавкондитер», ПрАТ «КФ «Лагода»,
ПрАТ «Одесакондитер» та ін. За щорічним світовим рейтингом найбільшими
кондитерськими компаніями світу визнано «Roshen», «Конті», «АВК».
У іноземних споживачів користується попитом вітчизняна кондитерська
продукція. Завдяки своїй високій якості та гарним смаковим характеристикам
їй віддають перевагу в Росії і багатьох країнах пострадянського простору. У
2015 році в іноземні країни було експортовано 80,1 тис. тонн кондитерських
виробів із цукру, що забезпечило $102,7 млн. доходу вітчизняним
кондитерським фабрикам. До 2017 року експорт цієї продукції зріс на більш
ніж 20 тис. тонн і склав 100,7 тис. тонн на загальну суму $180,3 млн. [3; 6].
Проте останнім часом на вітчизняному ринку кондитерських виробів
побільшало імпортної продукції, переважно із Білорусі, Росії і країн ЄС.
Можливість цінової конкуренції іноземної та вітчизняної кондитерської
продукції часто пов’язана із недобросовісними методами конкурентної
боротьби, а саме заміною деяких дорожчих та якісних компонентів на значно
дешевші й менш якісні. Неодноразово виявлялося, що в багатьох сортах
ввезеного з-за кордону шоколаду занижено вміст масла какао, або цей
продукт

взагалі

замінений

на

дешевий

рослинний

жир.

Зниження

собівартості продукції може досягатися шляхом заміни лісових горіхів
(фундука) арахісом, зменшення вмісту сухого молока і збільшення вмісту сої,
використання дешевих сортів кондитерського жиру й т.п. Як наслідок,
дешевий низькоякісний імпорт поступово починає витісняти українські
кондитерські вироби з внутрішнього ринку.
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На відміну від європейських країн головним критерієм для вітчизняних
товаровиробників і споживачів виступає зовсім не якість продуктів
харчування, а їх ціна. Норми безпеки, що містяться в державних стандартах,
є незмінними вже тривалий час, зусилля вітчизняних стандартизаторів та
споживачів

часто

ігноруються

державними

інститутами.

Через

неефективність державного контролю в Україні продовжують випускатися
низькоякісні вітчизняні продукти [2].
Загалом інноваційна діяльність у кондитерській промисловості України
позначається нестабільністю, недостатньою збалансованістю фінансових
джерел, відсутністю чітко визначених пріоритетів, що вимагає заходів на
державному рівні, які б сприяли її активізації та оптимізації напрямів.
До головних проблем державного регулювання інноваційної активності
у кондитерській промисловості можна віднести:
1. Відсутність реальної зацікавленості української політичної еліти в
інтенсивному інноваційному розвитку кондитерської промисловості.
2. Відсутність мотивації вітчизняного бізнесу до інвестування у нове
високотехнологічне виробництво.
3. Орієнтація як держави, так і бізнесу на короткострокову економічну
зацікавленість

(це

пояснюється

політичною

нестабільністю

держави,

недосконалою інституційною системою), нерозуміння глибинних тенденцій
розвитку світової економіки.
4. Надзвичайна корумпованість економіки, що не дозволяє державним
чиновникам

та

бізнесу

ставити

загальнонаціональні

інтереси

вище

особистих.
5. Відсутність кваліфікованого управління інноваційними процесами,
спрямованого

на

підвищення

якості

харчової

продукції,

конкурентних переваг.
6. Відсутність розвиненої інноваційної інфраструктури.
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отримання

7. Недовіра населення державі та бізнесу, що знижує можливості
залучення інвестиційних ресурсів зі сторони пересічних громадян у
створенні нових високотехнологічних виробництв.
Наслідком цього є неспроможність державних органів управління
своєчасно

здійснювати

необхідні

структурні

зміни

в

кондитерській

промисловості, що поглиблює технологічне відставання України від
розвинених країн.
Зараз підприємства кондитерської галузі не мають достатніх коштів для
здійснення

інноваційної

діяльності,

оскільки

основним

джерелом

фінансування інновацій у промисловості були і залишаються власні кошти
підприємств, яких недостатньо для ефективної діяльності і тому виникає
гостра

необхідність

залучення

інвестиційних

ресурсів.

При

цьому

дослідження показали, що у структурі джерел фінансування інноваційної
діяльності власні кошти підприємств у загальному обсязі фінансового
забезпечення інноваційної діяльності становлять близько 70%. Інновації
можуть бути розглянуті як найбільш економне використання коштів.
Ресурси, вкладені в ефективний проект один раз, економляться потім
багато-багато років. У цьому зв’язку актуальним є активніше використання
інших джерел фінансування інноваційної діяльності, у тому числі залучення
до неї іноземних інвесторів і банківського кредитування. Іноземні інвестори
вибирають підприємства, в які вони будуть вкладати кошти, де існує і діє
інноваційна

діяльність.

Ці

інвестиції

дають

нові

можливості

для

впровадження і підвищення конкурентоспроможності підприємств.
Ринок кондитерських виробів дійшов до свого насичення для звичайних
споживачів, яких задовольняла звичайна продукція.
Зараз потрібно робити акцент на створенні нового сегменту, щоб не
втратити своїх клієнтів. Тому ми пропонуємо розробити продуктові інновації
в сегменті преміум-класу [4].
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Успішна діяльність кондитерських підприємств вимагає чіткого підходу
до зберігання властивостей товарів під час виробництва, зберігання,
реалізації та споживання [5].
Одним із шляхів зменшення витрат щодо зберігання продукції є
створення власного логістичного центру. Логістичний комплекс повинен
бути забезпечений новітньою системою управління товарними потоками
Warehouse Management System. WMS – це інтелектуальна система, яка не
тільки все враховує, але й оптимізує логістичні процеси, що виникають з
моменту 89 приймання і аж до відвантаження товару зі складу. До моменту
прибуття автомобіля документація на його заповнення вже завчасно
прийшла, врахована і оброблена. Це дає можливість заздалегідь сформувати
замовлення, тому безпосередньо завантаження займає 30-35 хвилин.
Загальний час перебування вантажного транспорту на території логістичного
центру не перевищує однієї години. Детально вказано систему розподілу
товарних потоків WMS на рис. 1.

Система
управління
складом

Приймання

Управління
ресурсами

Система
автоматизації
Збір
замовлень

Управління
складськими
запасами

Відвантаження

Управління
замовлення
ми

Адміністрування
складом

Модуль
обміну
даних
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Звіти
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Рисунок 1 – Система розподілу товарних потоків WMS
Цілі створення логістичного комплексу: – поліпшити умови зберігання
продукції; – оптимізувати постачання продукції; – створити ідеальні умови
для зберігання сировини; – звести до мінімуму затримки продукції на складі.
На сьогодні такі логістичні центри вже створені на підприємствах ДП
«Кондитерська корпорація Roshen» та ЗАТ «ВО Конті», які мають значну
перевагу над іншими підприємствами в даній галузі.
В статті було розглянуто сучасний стан підприємств в умовах кризи на
прикладі кондитерської галузі, їхні проблеми та розроблено шляхи
подолання цих проблем за рахунок інноваційної діяльності підприємств. Ми
довели, що інновації є рушійним процесом, поштовхом для виходу
підприємства із кризи і подальшого успішного його функціонування.
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Розглянуто питання основних показників з якості обслуговування, більш
докладніше

охарактерезовано:

надійність;

попереджувальність;

довірливість; доступність; комунікативність; уважне ставлення, тощо.
Ключові слова: ресторанне господарство; гостинність; основні показники
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Якість

обслуговування

—

проблема

комплексна.

Її

вирішення

передбачає ефективне використання важелів, різних форм та методів впливу.
Якість обслуговування — це сукупність властивостей і ступеню
корисності послуг, що обумовлює здатність усе повніше задовольняти
потреби споживачів.
Якість обслуговування — це сукупність характеристик послуги, які
надають їй можливість задовольняти обумовлені потреби.
До

важливих

характеристик

послуг

відносять:

надійність;

попереджувальність; довірливість; доступність; комунікативність; уважне
ставлення.
Надійність визначається як можливість персоналу чітко надати обіцяну
послугу. Основою для надійності являється компетентність персоналу
обслуговування. Залагодити некомпетентність персоналу не можуть ні великі
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витрати на реконструкцію і оновлення ресторану, ні доброзичливе і привітне
обслуговування клієнта.
Попереджувальність — рішення допомогти клієнту і без затримки
надати послугу. Під час обслуговування дуже часто виникають нештатні
ситуації. У подібних випадках оцінюється вміння підприємства знайти
неординарне і ефективне рішення.
Дослідження, проведені у ресторанах, підтверджують, що одна із
перших ідей, які виникають у персоналу обслуговування під час конфліктних
ситуацій, — це захистити себе, довести, що вони не винні у виникненні
проблеми. Даний результат свідчить про невпевненість персоналу в тому, що
керівництво дійсно підтверджує піклування клієнтами.
Довірливість — вміння персоналу викликати довіру. Для створення
довіри дуже важливо акцентувати увагу на зовнішніх ознаках, яким
споживачі довіряють у більшій мірі.
Добре організований інтер’єр ресторану, чистота приміщень і приємний
вигляд усміхненого персоналу — це все зовнішні критерії якості
обслуговування, за якими клієнти зроблять висновок про те, що на якомусь
конкретному підприємстві все добре і йому слід довіряти.
Доступність

—

легкість

встановлення

зв’язків

із

персоналом

обслуговування.
Комунікативність — вміння забезпечити таке обслуговування, яке
виключить непорозуміння між персоналом та клієнтами за рахунок того, що
необхідна інформація буде надаватися клієнтам вчасно і баз додаткового
запитання з їх сторін.
Уважне ставлення — індивідуальне обслуговування і увага, яку
підприємство проявляє по відношенню до клієнта. Особлива цінність цієї
характеристики якості послуги пояснюється тим, що кожний клієнт має
особливі потреби, які відрізняються від потреб інших людей.
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При розгляді якості послуги часто вживають нестандартні визначення:
«відповідає—не

відповідає»,

«вище

рівня—нижче»,

«добре—погано»,

«задовольняє потреби—не задовольняє» і т. д.
При оцінці якості послуги споживач порівнює те, що йому надали, з тим,
що він хотів одержати. Очікувана послуга являє собою очікувану якість і
може

співставлятися

із

побажаннями

та

індивідуальними

нормами

споживачів.
Сприйняття якості може в час використання пристосовуватись до
сформованих

очікувань.

Якщо

якість,

яка

сприймається,

незначно

відхиляється від очікувань, то споживач пристосовує сприйняття під свої
очікування.
Описана модель сприйняття споживачем якості послуги дозволяє
розглянути це поняття, як єдність трьох частин: базової якості; необхідної
якості; бажаної якості.
Базова (основна) якість — це сукупність тих властивостей послуги,
наявність

яких споживач вважає обов’язковими. Прикладами базових

якостей для послуг ресторану можуть бути: санітарний стан приміщень,
столового посуду, приборів, столової білизни; зовнішній вигляд персоналу,
дотримання особистої гігієни; дотримання асортименту страв, напоїв,
кулінарних і кондитерських виробів; безпомилкові операції при проведенні
кінцевого розрахунку із гостем і т. д.
Забезпечення базових якостей послуги може потребувати постійних
зусиль і затрат ресурсів підприємства. Разом з цим виробник завжди повинен
мати на увазі, що базові показники якості не визначають цінність послуги в
очах споживача.
Необхідна

(очікувана)

якість

—

це

сукупність

технічних

і

функціональних характеристик послуги. Вони показують, наскільки послуга
відповідає тому, що було заплановано підприємством. Саме необхідні якості
послуги зазвичай рекламуються і гарантуються підприємством. Бажана
320

якість являє для споживачів неочікувані цінності пропонованої йому
послуги, про наявність яких він міг тільки мріяти, не уявляючи їх реалізації.
Особливість бажаної послуги полягає в тому, що споживач не повинен
придумувати їх сам. Він, як правило не потребує їх, але високо цінить їх
наявність у послузі, яку йому пропонують. Реалізація бажаних показників
якості часто являється результатом добре продуманої комбінації різних
технологій і глибокого знання виробником того, що бажає споживач і як він
буде цим користуватися.
З точки зору задоволення потреб клієнта особливий інтерес являє
запропонована американським вченим Кедотом і Тердженом типологія
елементів обслуговування.
В результаті вивчень потреб, які мають вплив на рішення клієнтів про
придбання послуги, цими вченими були виділені чотири групи елементів
обслуговування: критичні; нейтральні; які приносять задоволення; які
приносять розчарування.
Критичні елементи являються сутністю індустрії гостинності. Це
основні фактори, які мають безпосередній вплив на поведінку споживача.
Вони повинні бути присутні в першу чергу, оскільки засновані на мінімумі
стандартів, приємних для споживачів. Якщо підприємства хочуть вижити в
конкурентній боротьбі, вони повинні зробити все, щоб запропонувати саме ті
елементи обслуговування. Приклади їх дуже прості: чистота приміщень,
здорова їжа і т. д.
Нейтральні елементи, навпаки, не мають прямого впливу на діяльність
підприємства. До цих елементів можна віднести колір форми персоналу, який
обслуговує, розміщення автомобільної стоянки та ін.
Елементи, які приносять задоволення, можуть викликати позитивну
реакцію, якщо очікування виконані, але ніякої реакції не буде, якщо
очікування задоволені або, навпаки, не задоволені. Наприклад, безплатні
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напої, які надаються гостям під час бенкетів від імені директора, квіти, які
надаються адміністрацією жінкам в ресторанах і т. д.
Елементи, які розчаровують бувають тоді, коли вони не виконані
правильно і відповідно викликають негативну реакцію. До таких елементів
відносяться і невдало вибрана або організована стоянка для машин, яка
заставляє гостей далеко йти; недружелюбний персонал і т. д.
До поняття «якість послуги», яке дозволяє всесторонньо оцінити
діяльність підприємств гостинності, відноситься поняття «відносна якість»,
яке являє собою відправну в розробці стратегій якість, орієнтовану на
споживача. Виявлення відносної якості зміцнює надійність підприємства,
дозволяє завоювати і втримати позиції на ринку.
Поняття «якість послуги» також можна розглядати як комплекс, який
складається із наступних частин: якості потенціалу (технічної якості); якості
процесу (функціональної якості); якості культури (соціальної якості).
Якість потенціалу, або технічна якість, складається із критеріїв, які
відносяться до виробничого стану підприємств ресторанного господарства.
Функціональна якість — це якість процесу надання ресторанних послуг,
коли відбувається безпосередній взаємозв’язок із персоналом. Якщо якість
негативна,

то

навіть

чудовий

обід

не

може

виправити

почуття

незадоволеності.
Соціальна якість — це якість культури, яка формується поведінкою і
позицією працівників ресторану по відношенню до гостей.
У багатьох зарубіжних ресторанах, які надають велику увагу якісному
обслуговуванню, за критерій якості приймають скарги, що дозволяє оцінити,
з приводу якої із загальних якостей є більше всього обумовлених скарг
клієнтів.
З погляду Дж. Харінгтона, — «Якість — це задоволення очікувань
споживача за ціну, яку він собі може дозволити, коли у нього виникла
потреба. Висока якість — підвищення очікувань споживача за більш низьку
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ціну, ніж він чекає». Споживачі, що відвідали цей ресторан, можуть
здивуватися низькими цінами і високою якістю наданих страв і високою
культурою обслуговування. А така якість може бути тільки при добре
налагодженій роботі, як на виробництві, так і в торговому залі, яка сприяє
підвищенню якості продукції, що випускається, культури обслуговування,
виконанню планових задач, підвищенню ефективності виробництва і
рентабельності підприємства.
На підприємстві працюють висококваліфіковані кухарі, офіціанти і
бармени, а також керівники, що уміють управляти і мають характеристику
лідера.
Що стосується виробництва, то тут існує технологічний розподіл праці,
що залежить від характеру технологічного процесу. На зміні всього лише три
кухарі (в м’ясному цеху, холодному і гарячому), але кожний відповідає за
свій процес і виконує поставлені перед ним задачі. І для підвищення
продуктивності праці працівників велике значення має відокремлення
основних функцій кухаря від допоміжних, якими займаються кухонні
працівники, прибиральниці. В цехах добре обладнані робочі місця для різних
технологічних операцій, оснащені повним набором інструментів, посуду,
інвентарю, пристосувань.
Працівниками постійно вивчаються нові прийоми і методи праці.
Постійно підвищують знання технології приготування страв, розробляються
нові страви, закуски, десерти.
На

виробництві

налагоджений

раціональний

розподіл

робочого

навантаження протягом дня, особливо, коли підприємство пропонує широкий
асортимент страв і напоїв.
Професійна майстерність і кваліфікація персоналу відповідає умовам
ресторану вищого класу.
Висока якість страв і швидкість їх приготування досягаються за рахунок
глибокої спеціалізації виконання виробничих процесів. А швидкість
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обслуговування — за рахунок точності складання меню: комплексного меню,
меню «шведського столу», європейських сніданків, розраховане на швидке і
якісне обслуговування туристів, ділових осіб.
Ресторан надає свої послуги для проведення якісного обслуговування
бенкетів, прийомів, фуршетів, маючи для цього всі умови — чотири зали.
Важливим елементом для забезпечення якісних послуг є естетичне
оформлення залу.
Атмосфера, створювана рестораном, негайно впливає на відвідувачів.
Меблі, сервіровка створюють затишок, спокій і відповідають інтер’єру, ідеї
кожного залу ресторану.
Важливою умовою забезпечення високої культури обслуговування, є
наявність достатньої кількості столового посуду, приладів і столової білизни.
Персонал обслуговування ресторану має тверді уявлення про етичні
вимоги, що пред’являються до їх професії. І цим критерієм керується при
підборі і розстановці кадрів, що особливо відноситься до офіціантів,
барменів, метрдотелів, які є центральними фігурами в обідньому залі.
Основне правило обслуговування — до всіх без виключення гостей персонал
повинен бути бездоганно ввічливий, уважний і тактовний.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗДІЙСНЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МЕХАНІЧНИХ
ОЛІВЦІВ ПРИ МИТНОМУ ОФОРМЛЕННІ ТА КОНТРОЛІ
В статті розглянуто алгоритм проведення експертизи механічних олівців,
проаналізовано їх експортно-імпортні операції, розроблена процедура
здійснення товарознавчої експертизи механічних олівців.
Ключові слова: експертиза, митне оформлення, митний контроль, механічні
олівці, експортно-імпортні операції.
Експертиза – це один із об'єктивних способів вирішення різних
конфліктних ситуацій; дослідження експертом окремих питань, вирішення
яких потребує спеціальних знань у конкретній області – науці, техніці,
мистецтві тощо. В залежності від переліку вирішуваних питань при
проведенні експертизи встановлюються її цілі та завдання.
Товарознавча експертиза у митній справі вважається самою об`єктивною
у разі виникнення питань стосовно споживних властивостей товарів, які
підпадають під компетенцію митних органів [1].
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Проведений нами аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що
проблемами експертизи непродовольчих товарів, їх митного оформлення і
контролю займалися різні зарубіжні та вітчизняні науковці: Байдакова Л.І.,
Ягелюк С.В., Байдакова І.М., Батутіна А.П., Білуха М.Т., Микитенко Т.В.,
Дегтярьова С.В., Козьмич Д.І., Кобщан А.Д., Назаренко Л.О., Кравченко
А.С., Петрище Ф.А., Ходикін А.П., Чечоткіна Н.М., Путиліна Т.І. та багато
інших. Однак питання експертизи механічних олівців не висвітлені зовсім.
Саме тому тема даного дослідження актуальна.
Мета даної статті – розробка процедури й здійснення товарознавчої
експертизи механічних олівців при митному оформленні та контролі.
Товарознавча експертиза – це досить специфічний вид діяльності.
Враховуючи розвиток науки і техніки, удосконалення технологій, і як
наслідок, розширення та ускладнення кола об’єктів, що виступають в різних
видах правовідносин, цей вид діяльності слід дедалі частіше використовувати
для встановлення чи уточнення певних обставин і фактів.
При проведенні експертизи механічних олівців в залежності від
встановлених завдань встановлюють:
- відповідність кількості механічних олівців даним товаросупровідних
документів постачальника – експертиза кількості;
- відповідність споживних властивостей механічних олівців вимогам
нормативної документації – експертиза якості;
- причини дефектів, їх природу;
- рівень зниження якості механічних олівців у процесі виробництва,
транспортування, зберігання;
- правильність переоцінки або уцінки механічних олівців;
- відповідність якості і ціни;
-

відповідність

маркування,

упакування

документації, умовам контрактів;
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вимогам

нормативної

- підтвердження документальних даних про види механічних олівців
фактичними даними;
- ідентифікацію механічних олівців з метою митного оподаткування;
- відповідність механічних олівців коду Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) [6].
Алгоритм проведення експертизи механічних олівців включає наступні
етапи:
- підготовчий (включає огляд, відбір проб і зразків, підготовка
необхідної інформації);
- аналітичний (стадія фактичного дослідження механічних олівців);
- синтетичний (стадія порівняльного аналізу з наданими документами);
- оцінка результатів і формування висновків.
Алгоритм проведення експертизи механічних олівців наведено на рис. 1.
Підготовчий

Огляд, відбір проб
і зразків,
підготовка
необхідної
інформації

Аналітичний

Синтетичний

Фактичне
дослідження

Порівняльний
аналіз результатів
фактичного
дослідження з
наданими
документами

Оцінка
результатів і
формування
висновків

Підготовка
експертом
висновку за
результатам
досліджень

Рисунок 1 – Порядок проведення експертизи механічних олівців [7]
В Україні механічний олівець став широко поширений порівняно
недавно – його поява припала на 90-ті роки 20 століття – одночасно зі
становленням українського канцелярського ринку. На відміну від Європи і
США вітчизняний ринок в цьому сегменті поки накопичує потенціал
зростання. Вже намітилися явні тенденції до збільшення частки продажу
механічних олівців, і незабаром кількість повинна перейти в якість [5].
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Олівці, у тому числі механічні, в Україні не виробляються. Ринок на 100
відсотків імпортозалежний.
Нами була проаналізована структура експорту-імпорту товарів з кодом
9608000000 «Ручки кулькові; ручки і маркери з наконечником з повсті та
іншого пористого матеріалу; авторучки чорнильні, стилографи та інші
авторучки; пера копіювальні; олівці механічні; тримачі для пір'я, тримачі для
ручок, тримачі для олівців та подібні» та кодом 9608400000 «Олівці
механічні» (табл. 1).
У 2016 експорт товарів, закодованих за УКТ ЗЕД 9608000000, склав
404,2 тис. дол., 30417,6 кг – за кількістю (3071797,0 штук), імпорт відповідно:
9035,6 тис. дол.; 2229392,2 кг; 285682025,0 штук.
Код за УКТ ЗЕД

2016 рік
Одиниця виміру

Експорт

Імпорт

Кількість, кг

30417,6

2229392,2

Кількість, шт.

3071797,0

285682025,0

Вартість, тис. дол.

404,2

9035,6

у тому числі

Кількість, кг

316,6

10204,2

9608400000

Кількість, шт.

33117,0

864241,0

Вартість, тис. дол.

11,2

35,6

За кількістю, %

1,04

0,46

За кількістю, %

1,08

0,30

За вартістю, %

2,77

1,36

9608000000

Частка

2017 рік
Кількість, кг

43907,6

2615830,2

Кількість, шт.

4594136,0

294376143,0

Вартість, тис. дол.

535,0

10388,9

у тому числі

Кількість, кг

409,4

13281,2

9608400000

Кількість, шт.

36111,0

1155514,0

Вартість, тис. дол.

8,0

163,3

За кількістю, %

0,93

0,51

9608000000

Частка
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За кількістю, %

0,79

0,39

За вартістю, %

1,53

1,57

Таблиця 1 – Структура експорту-імпорту олівців механічних у 20162017 роках [3, 4]
Олівців механічних (код за УКТ ЗЕД 9608400000) у 2016 році вивезено
на суму 11,2 тис. дол. США у кількості 316,6 кг або 33117,0 штук. Імпорт
відповідно складав: 123, тис. дол.; 10204,2 кг; 864241,0 штука. Питома вага
олівців механічних у експорті становила всього 2,77 % – за вартістю; 1,04 –
за вагою; 1,08 % – за кількістю в штуках. По імпорту показники відповідно
були наступні 1,36; 0,46; 0,30 %.
У 2017 році в порівнянні з 2016 значення показників були такими –
експорт по механічних олівцях (за вартістю) 1,53 %; за вагою – 0,93; за
кількістю – 0,79 %; імпорт – відповідно 1,57; 0,51; 0,39 %. У 2016 році
показники експорту механічних олівців із країн СНД складав 77,7 %, а з
інших – 22,3. У 2017 році вони становили 65,6 та 34,4 % відповідно.
У 2016 році експорт продукції здійснювався у такі країни СНД, як
Азербайджан,

Білорусь,

Республіка

Молдова,

Російська

Федерація,

Таджикистан, причому в Росію відправлялось 50,0 % олівців. У 2017 році
залишилися

Білорусь,

Республіка

Молдова

та

Російська

Федерація.

Найбільша частка – 28,0 % – припадало на Білорусь. Серед країн Європи
найбільше відправлялось механічних олівців у 2016-2017 роках в Литву –
відповідно 1,8 і 10,9 %.
Вся досліджувана продукція надходила з інших країн, зокрема із Азії.
Частка надходжень у 2016 році становила 90,3, а у 2017 – 93,5 %. Серед країн
Азії найбільшу питому вагу у постачаннях займав Китай – 80,0 та 84,3 %
відповідно по роках. Серед країн Європи найбільше механічних олівців
надходило із Німеччини (питома вага по роках складала 4,7 і 2,7 %).
Ідентифікація механічних олівців – це встановлення відповідності назви
виробу, типу конструктивного виконання, діаметра грифеля (стрижня),
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способу висунення грифеля (пишучого стрижня), кольору графіту з
інформацією, яка вказана на упаковці та у нормативній документації, і на
відповідність маркування вимогам стандартів.
Ідентифікаційну експертизу механічних олівців проводять з метою
встановити відповідність встановленим в нормативно-технічній документації
ознакам. Для досягнення даної мети ставляться і вирішуються наступні
завдання: належність механічних олівців до конкретної асортиментної групи;
віднесення механічних олівців до певного виду конструктивного виконання;
встановлення кольору графіту у виробі; визначення лінійних розмірів
грифеля (стрижня); встановлення способу висунення грифеля (стрижня);
встановлення

країни-виробника

чи

фірми;

визначення

відповідності

механічних олівців якісним характеристикам; віднесення механічних олівців
до певної марки; визначення безпечності механічних олівців.
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Визначення мети експертизи – встановлення
відповідності показникам та визначення коду за УКТ ЗЕД
Вибір критеріїв експертизи:
зусилля утримування стрижня механізмом олівця від зсуву; зусилля
утримування стрижня механізмом олівця від випадання; висування стрижня
під дією власної ваги; величину подачі пишучого стрижня; відсутність зазору
між металевим утримувачем і кришкою; міцність на вигин; якість клейових
з'єднань корпусних деталей; встановлений ресурс олівця і утримувача

Визначення засобів експертизи

Товаросупровідні документи, марковання,
договори, накладні,
сертифікати відповідності, свідоцтво про
якість, сертифікати
походження

Нормативні документи:
ГОСТ 19445-93 Механические карандаши. Часть 1. Классификация, размеры, технические требования и испытания
ГОСТ 50249-92 Механические карандаши. Часть 2. Черные
грифели. Классификация и размеры

Вибір методів експертизи

Аналітичний: аналіз
супровідних
документів, повноти
марковання

Органолептичний:
зовнішній вигляд

Вимірювальний: зусилля
утримування стрижня механізмом
олівця від зсуву; зусилля
утримування стрижня механізмом
олівця від випадання; висування
стрижня під дією власної ваги;
величину подачі пишучого стрижня;
відсутність зазору між металевим
утримувачем і кришкою; міцність на
вигин; якість клейових з'єднань
корпусних деталей; встановлений
ресурс олівця і утримувача

Рисунок 2 – Етапи проведення товарознавчої експертизи механічних
олівців
Характеристика зразків наведена в табл. 2.
№

Назва

Характеристика

зразка
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1

Механічний

Артикул: H-185

олівець

Країна: Японія

«PILOT H-185-

Олівець механічний «PILOT Super Grip». Прозорий

B/L 0,5мм Super

пластиковий корпус з гумовим упором для пальців і

Grip»

металевою цангою, що прибирається. Стрижень 0,5
мм. Колір корпусу – чорний і синій.

2

Механічний
олівець
«BRAUBERG
«Smart»

Артикул: 180462
Країна: Німеччина
Олівець механічний «BRAUBERG «Smart».
Корпус виконаний із глянцевого пластика синього
кольору. Корпус сірий, металевий утримувач, ластик,
0,5 мм, в блістері з європідвісом.
Олівець з натискним механізмом і зручним упором з
гумовими вставками, який виключає ковзання пальців
під час писання. Цанга «забирається» всередину
корпусу. Олівець заправлений грифелем і оснащений
ластиком.

3

Механічний
олівець
«BIC Matic
Classic»

Країна: Франція
Олівець механічний «BIC Matic Classic» з
пластиковим корпусом кольору асорті, прогумований
грип, корпус укомплектований 3-ма стрижнями, 0.7
мм, з гумкою під кнопкою.

4

Механічний

Країна: Китай.

олівець

Олівець механічний «ERICH KRAUSE «Megapolis

«ERICH

Concept», 0,5 мм.

KRAUSE»

Олівець з натискним механізмом і захистом грифеля
від поломки. Гумовий упор для пальців. Колір
пластикового корпусу чорний.

5

Механічний

Країна: Німеччина.

олівець

Олівець механічний «FABER CASTELL TK® 4600»

«FABER

цанговий 2.0 мм. Корпус пластиковий темно-зелений,

CASTELL»

В кінцевій частині олівця вбудована точилка для
грифеля. 11 ступенів твердості від 6H до 3B
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Таблиця 2 – Характеристика зразків механічних олівців для здійснення
експертизи
Перевірку зовнішнього вигляду механічних олівців здійснювали
візуально шляхом порівняння із зразками-еталонами. Зовнішній вигляд усіх
вибраних зрізків олівців відповідав фотографіям в каталозі.
Вимірювальними методами було досліджено: зусилля утримування
стрижня механізмом олівця від зсуву; зусилля утримування стрижня
механізмом олівця від випадання; висування стрижня під дією власної ваги;
величину подачі пишучого стрижня; відсутність зазору між металевим
утримувачем і кришкою; міцність на вигин; якість клейових з'єднань
корпусних деталей; встановлений ресурс олівця і утримувача.
За результатами всіх проведених досліджень нами зроблено висновок,
що механічні олівці торгових марок можна PILOT, BRAUBERG, BIC, FABER
CASTELL відповідали встановленим у ГОСТ 19445-93 «Механические
карандаши. Часть 1. Классификация, размеры, технические требования и
испытания» [2] вимогам, а олівці марки ERICH KRAUSE китайського
виробництва за двома показниками (міцність на вигин та придатність до
використання після падіння) не відповідають їм.
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Коссов В.В.
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
САМОМЕНЕДЖМЕНТ КЕРІВНИКА, ЯК СКЛАДОВАУСПІХУ ЙОГО
ДІЯЛЬНОСТІ
В статті розглянуто сутність поняття «самоменеджмент», визначено
роль успіху та карєри в самоменеджменті, проаналізовано концепції,
методи та підходи самоменеджменту керівника.
Ключові слова: самоменеджмент, тайм-менеджмент, управління, керівник,
успіх, кар’єра
Самоменеджмент у сфері професійної діяльності керівника реально
постає як набір управлінських впливів, спрямованих ним на себе як діяльний
суб'єкт, з метою приведення своєї особистості у відповідний стан,
необхідний для успішного здійснення управлінської діяльності.
Висока ефективність професійної діяльності керівника сучасної
організації зумовлена передусім адекватністю засобів, що використовуються
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ним

у

процесі

вирішення

конкретних

завдань

із

самоорганізації,

самопрезентації і саморегуляції власної особистості як фахівця. Саме з
означених

позицій

керівник

як

реальний

учасник

і

організатор

управлінського процесу й адміністративно-господарської роботи, повинен
постійно

виконувати

функції

проектувальної,

конструктивної,

організаторської і комунікативної діяльності, що є складовими компонентами
структури самоменеджменту в сфері професійної діяльності керівника. Саме
тому тема статті є досить актуальною.
Основними завданнями статті є: визначення
«самоменеджмент»,

аналіз

основних

функцій

сутності поняття
самоменеджменту,

дослідження сутності успіху та кар’єри, аналіз концепцій, методів та підходів
самоменеджменту керівника.
Ціллю статті є аналіз основ самоменеджменту та визначення
можливості їх використання керівниками для організації самоуправління
власною діяльністю.
Основу для розвитку досліджень самоменеджменту створюють праці
багатьох зарубіжних і вітчизняних учених, які вивчали різні аспекти цього
явища:

В.Андрєєв,

А.Бішоф,

М.Вудкок,

М.

Головатий,

Л.Зайверт,

Л.Карамушка, Н.Коломінський, В.Ланкин, Н.Лукашевич, М.Орликовський,
Г.Осовська, В.Песчанська О.Продіус, В. Сідоров, Д.Френсіс, А.Хроленко,
Р.Шакуров, Х.Швальбе та інші.
Означені дослідження засвідчили, що високий рівень професійної
майстерності та творчого підходу досягається управлінцями лише за умов,
коли в них виникає й реалізується потреба професійного саморозвитку,
самовдосконалення, а також коли вони виявляють мотиваційно-ціннісне
ставлення до себе як суб'єкта управлінської діяльності. Останнє знаходить
свій прояв у безпосередньому здійсненні заходів та усвідомленій реалізації
функцій самоменеджменту в професійній діяльності, як: самодослідження,
самопрогнозування,

самоактуалізації,
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самоорганізації,

самореалізації,

саморегуляції, самокорекції, самовиховання.
Незважаючи на розробку низки теоретичних і практичних положень
щодо самоменеджменту, багато питань недостатньо розкриті та потребують
подальшого вивчення.
Самоменеджмент як новий напрямок дослідження виник наприкінці
XX століття в сучасному менеджменті внаслідок психологізації та
соціологізації

як

відповідь

на

потреби

суспільства

більш

повно

використовувати та розвивати творчий потенціал робітників.
В літературі з управління представлений ряд праць з теорії і практики
самоменеджменту.
Концепція самоменеджменту В.Андрєєва виходить з ідеї саморозвитку
творчої особистості.
На думку А.Бішоф, під самоменеджментом мається на увазі поняття
і вміння самоорганізації [1, с.110].
Педагогічні

аспекти

розкриває

концепція

самоменеджменту

за

М.Вудкоком та Д.Френсісом. В основі авторської концепції лежить ідея
подолання власних обмежень у знаннях та вміннях [2, с.27].
Л.Зайверт, представник німецької раціональної школи менеджменту,
акцентує увагу у своїй концепції на раціональному використанні та
збереженні такого ресурсу як час.
Концепція Б.Швальбе зосереджена на проблемах досягнення особистого
ділового успіху [5, с.120].
Отже, центральним поняттям в самоменеджменті є успіх.
О.Согомонов розглядає успіх як інтерсуб’єктивне поняття, яке у
системі соціальної взаємодії насамперед означає виставу (з погляду
властивих успіху демонстративності та театральності) [6, с.224].
О.Согомонов розглядає специфічні риси успіху:
– являє собою публічну дію;
– пов’язаний з його повторюваністю;
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– характеризується легкою передбачуваністю наслідків, незважаючи на
нескінченну розмаїтість соціальних дій, що виконуються;
– характеризує ситуативність;
– історичність успіху;
– одиничність успіху [6, с.224].
Н.Лукашевич запропонував концепцію самоменеджменту керівника, яка
розкриває внутрішні механізми процесу ділової кар’єри, пояснює його
мотивацію, рушійні сили.
В.Лозовецька зазначає, що кар’єра розглядається вченими як складне
соціально-психологічне явище, що охоплює всі сфери життєдіяльності
людини. Це процес професійного й особистісного розвитку і росту суб’єкта,
що вносить значні зміни в життєвий шлях людини [3].
І.Лотова визначає кар’єру як складний феномен у життєдіяльності
людини, оскільки оптимальним чином спланована і вибудувана траєкторія
професійного та посадового розвитку більше сприяє повному всебічному
розкриттю не тільки професійного і ділового, а й власного потенціалу
особистості [4, с. 69].
Н.Юрик зазначає, що основними типами кар’єрних процесів є:
– прогресивний тип – це розвиток на вищу ступінь ієрархії;
– регресивний тип – це спади стану різної протяжності; це рух
кар’єрного процесу вниз;
– лінійний тип – кар’єрні процеси розвиваються безперервною
послідовністю (по лінії); це процес професійного зростання;
– нелінійний тип – кар’єрні процеси проходять стрибками або
проривами після довгого періоду кількісного зростання. Це проходження за
ступенями вгору або вниз. При цьому завжди змінюється статус працівника;
– по спіралі – кар’єрні процеси проходять послідовним освоєнням
посад при просуванні за ієрархічною градацією;
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– стагнація (застій) – це окремі випадки кар’єрних процесів, коли в них
не відбувається суттєвих змін [10, с.16].
В.Кулікова зводить самоменеджмент керівника до управління власним
часом – тайм-менеджмент [5, с.120].
В цілому самоменеджмент керівника є сукупністю заходів та підходів,
спрямованих на підвищення та розвиток потенціалу керівника та підлеглих
як головної передумови його успішного функціонування, які у своїй
сукупності формують певні концепції, що різняться за спрямуванням.
Реалізація зазначених концепцій, підходів та методів самоменеджменту
орієнтовані на розвиток наступних ключових навичок керівника:
–

здатність управляти собою за рахунок раціоналізації часу, енергії,

вмінь, винахідливості, підвищення стресостійкості, вміння встановлювати
чіткі та реалістичні цілі відповідно до сучасних реалій;
–

постійне

особистісне

зростання,

налаштованість

та

сприйнятливість до нових ситуацій та можливостей;
–

вирішення проблеми шляхом опанування ефективних стратегій та

управлінських підходів до прийняття рішень;
–

вміння впливати на оточуючих, формувати робочі групи,

здійснювати їх підтримку, навчання та розвиток;
–

творчий підхід та здатність до інновацій, генерування ідей, вміння

їх використовувати [7, с.265].
Є.Г. Дєдов виділив 5 основних прийомів самоменеджменту керівника.
Перший прийом самоменеджменту - це встановлення пріоритетів у
виконанні робочих завдань. Керівнику пропонується записувати в будьякому порядку всі завдання, що потрібно виконати протягом майбутнього
тижня (робочого дня).
Другий прийом самоменеджменту припускає вміння керівником
розподіляти робочий час. Необхідно передбачити, щоб в структурі робочого
часу були представлені три компоненти:
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– час для виконання запланованих завдань (запланована активність, що
займає 60% всього робочого часу);
– резервний час (непередбачена активність, 20% робочого часу);
– час для професійного вдосконалення (творча активність, 20%
робочого часу).
Наступний,

третій

прийом,

полягає

в

умінні

розподіляти

повноваження. Передача повноважень визначається науковцями як процес, в
результаті якого люди отримують більше простору або влади у здійсненні
власної роботи й контролю в даній галузі, в результаті чого їх
відповідальність підвищується.
Специфічним є четвертий прийом, що припускає підтримання
працездатності керівника протягом робочого дня.
Останній прийом самоменеджменту – це підведення підсумків
конкретного

робочого

дня.

Спеціалісти

рекомендують

керівникам

застосовувати простий, але ефективний метод, що називають «методом п’яти
пальців»:
М (мізинець) – розумовий процес: які знання, досвід я сьогодні
отримав?
Б (безіменний палець) - близькість мети: що я сьогодні зробив й чого
не досягнув?
С (середній палець) – настрій: яким був сьогодні мій переважаючий
настрій?
У (вказівний палець) – послуга, допомога: чим я сьогодні допоміг
іншим людям?
Б (великий палець) – бадьорість, фізична форма: яким було моє
самопочуття? [2, с.28].
В.Т. Шатун зазначає, що процес рішення різних задач і проблем, якими
керівник займається протягом робочого дня, здійснюється за визначеним
алгоритмом. Для кращого розуміння і здійснення цього процесу автор
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пропонує представити його у вигляді ряду різних функцій, що знаходяться у
визначеному взаємозв'язку між собою і найчастіше здійснюються в такій
послідовності:
– аналіз ситуації, власних можливостей, сил та засобів і формування на
цій основі особистих цілей - функція «визначення мети»;
– підготовка до реалізації цілей - розробка планів для максимально
ефективного використання часу - функція «планування»;
– вибір першочергових задач і альтернативних варіантів дій у
майбутній діяльності - прийняття рішень - функція «рішення»;
– строге дотримування розпорядку дня й організація трудового процесу
- функція «організація і реалізація»;
– контроль процесу, підсумків, самоконтроль і самооцінка, а при
необхідності - коригування цілей - функція «контроль» [8, с.75].
Вище перераховані функції самоменеджменту пов'язані між собою за
допомогою доповнюваної функції «інформація і комунікація», що присутня і
необхідна у всіх фазах процесу самоменеджменту. Це контакти керівника з
працівниками, представниками державних і громадських організацій тощо.
Сюди входять читання, листування, телефонні розмови, наради, ділові
переговори, прийом відвідувачів тощо [8, с.75].
Керівник

є

центральною

фігурою

апарату

управління,

від

результативності його праці залежить результативність діяльності не тільки
окремих підрозділів підприємства, але й діяльність усього підприємства.
Відсутність правильного нормування управлінської праці, облік та аналіз
робочого часу призводить до неефективної роботи менеджера [9, с.103].
Для нормування управлінської праці в умовах кризи слід застосовувати
такі методи:
– розрахункові (аналітичні) методи – за їх допомогою аналізується
використання робочого часу висококваліфікованими фахівцями. Зміст їх
праці приймається як еталонний, а структура їх робочого дня – нормативом;
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– дослідницькі методи – допомагають визначити трудомісткість
конкретних видів робіт з урахуванням спеціалізації організації і змісту праці;
– метод аналогів – встановлюються нормативи витрат часу за
аналогією з передовими організаціями;
– методи прямого нормування – використовуються для визначення
нормативів постійно повторюваних робіт;
– методи непрямого нормування – враховують вплив різних факторів
на навантаження службовців [9, с.103].
Для ефективності самоменеджменту керівника необхідне дотримання
системи самооцінки особистості, яка базується на чотирьох основних
аспектах людської натури:
1) яким чином проходить взаємодія з оточуючим світом і куди
спрямовується власна енергія;
2) якого роду інформація сприймається насамперед і легше всього;
3) як проходить прийняття рішення;
4) необхідно визнати що краще: жити в конкретному, упорядкованому
світі (приймаючи рішення), чи у більш вільному, динамічному (вивчаючи
можливі варіанти) [2, с.29].
Таким чином, самоменеджмент керівника – це самостійне управління
посадовцем своєю професійною діяльністю з використанням знань, умінь й
навичок, яке направлене на розвиток власного інтелектуального потенціалу, а
також ефективне його використання на задоволення свої потреб та
досягнення загальних цілей підприємства.
З метою ефективного використання часу керівником в умовах
антикризового менеджменту рекомендується розглядати існуючі методи
нормування управлінської праці, обліку та аналізу часу в комплексі. Саме ці
обставини зумовлюють необхідність вдосконалення механізму планування
особистої роботи та використання робочого часу управлінця, враховуючи
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різноманітні кризові чинники впливу і можливість, на цій основі,
використання антикризового цільового планування роботи керівника.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА МИТНИЙ
КОНТРОЛЬ ПРИ ІМПОРТІ ЖИТНЬОГО БОРОШНА
Розглянуто нормативно-правові акти з питань митної справи, що
регулюють питання митного контролю та нормативно-правові акти, що
забезпечують здійснення контролю за якістю та безпечністю харчових
продуктів які ввозяться на митну територію України.
Ключові слова: житнє борошно, митне оформлення, митний контроль,
декларування, імпорт.
Правові, економічні й організаційні аспекти митної справи визначено
в Конституції, законах України, нормативних актах Президента України й
Кабінету Міністрів України, актах Міністерства фінансів України,
Державної фіскальної служби України та інших центральних органів
виконавчої влади.
Основу митного законодавства України становить Митний Кодекс
України.
Митний кодекс України – кодифікований нормативно-правовий акт,
який забезпечує детальне правове регулювання суспільних відносин у
сфері державної митної справи [1].
Митний кодекс України за структурою поділяється на 22 розділи, 83
глави, 590 статей, що повною мірою відображають зміст митної галузі [5].
У Митному Кодексі визначено функції митних органів, службу в них,
митні режими, платежі, оформлення, контроль, пільги, статистика; ведення
Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
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Джерела митного права становлять також нормативно-правові акти,
які можна поділити на 2 групи:
1) нормативно-правові акти, основним змістом яких є саме митні
питання які в свою чергу поділяються на нормативно-правові акти:


за напрямком організації митного оформлення;



за напрямком декларування товарів;



з питань державної митної справи у частині оформлення митних

декларацій;
2) інші нормативно-правові акти, в яких містяться норми митного
права.
До першої групи належать:
Закон України від 19 вересня 2013 року № 584-VII «Про митний тариф
України» (містить перелік ставок ввізного мита на товари, що ввозяться на
митну територію України);
Положення про митні декларації затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 21.05.2012 №450 (визначає вимоги до оформлення і
використання митних декларацій, на підставі яких декларуються товари,
що переміщуються (пересилаються) через митний кордон підприємствами,
а також порядок внесення змін до цих декларацій, їх відкликання та
визнання недійсними);
Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного
оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного
адміністративного

документа,

затверджений

наказом

Міністерства

фінансів України від 30.05.2012 № 631 (визначає порядок виконання
митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із
застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного
документа, що подається органу доходів і зборів на паперовому носії або
як електронний документ);
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Порядок

заповнення

митних

декларацій

на

бланку

єдиного

адміністративного документа затверджений наказом Міністерства фінансів
України від 30.05.2012 № 651 (визначає правила заповнення граф митних
декларацій на бланках єдиного адміністративного документа форми МД-2,
додаткових аркушів до нього форми МД-3, специфікації форми МД-8,
порядок внесення відомостей до доповнення форми МД-6, випадки
застосування специфікації, а також порядок оформлення, розподілу та
використання аркушів МД форм МД-2, МД-3, МД-6, МД-8);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2012 №1011 «Про
затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної
митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних
декларацій» (яким затверджено класифікатори: типів декларацій, митних
режимів, особливостей переміщення товарів через митний кордон, умов
поставки, характерів угод, видів транспорту, видів упаковок, документів,
способів розрахунку, типів контейнерів,

митних формальностей, що

можуть бути визначені за результатами застосування системи управління
ризиками, причин не завершення митного оформлення та інші) [2].
До другої групи належать Закон України «Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті», «Про єдиний збір, який справляється у
пунктах пропуску через Державний кордон України», «Про безпечність та
якість харчових продуктів», «Про захист прав споживачів». та інші
нормативно-правові акти.
Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення» встановлено, що продукти харчування, які
ввозиться

на

митну

епідеміологічному

територію
та

України,

рідіологічному

підлягають

контролю,

у

санітарноході

якого

установлюють безпечність або шкідливість для людини представленого до
експертизи товару [3].
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Санітарно-епідеміологічний контроль здійснюється посадовими особами
органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України в зонах
митного контролю на митній території України. Результат санітарноепідеміологічного контролю має бути відображений у вигляді штампу
«Санітарно-епідеміологічний контроль здійснено» на документах, що
супроводжують товар. Негативний

висновок

державного

санітарно-

епідеміологічного органу зобов’язує імпортера провести утилізацію або
знищення пред’явленого на експертизу товару за власний рахунок. Окрім
того можливе повернення його, за окремим рішенням митного органу,
первісному вантажовідправникові у режимі «транзит».
Радіологічний контроль здійснюється посадовими особами Державної
екологічної інспекції в зонах митного контролю на митній території України.
Митне оформлення може бути завершене тільки по закінченні вказаного виду
контролю.

Результати

радіологічного

контролю

на

документах,

що

супроводжують товар відображають у вигляді штампу «Радіологічний
контроль ввіз/вивіз дозволено».
Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію
та сертифікацію» надання дозволу на ввезення товару на територію
України здійснюється за наявності сертифікату відповідності.
Державне регулювання імпорту житнього борошна стосується не тільки
самих продуктів, а також і пакувальних матеріалів, у які їх вміщено. Вимоги
стосовно пакування та маркування законодавчо закріплені в Україні низкою
документів. Зокрема, наказом Державного Комітету України з технічного
регулювання та споживчої політики від 28.10.2010 № 487 «Про затвердження
Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів» та
ДСТУ 4518-2008 «Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні
правила». Забороняється ввезення житнього борошна, маркування якого не
відповідає вимогам законодавства [5].
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Аналіз співвідношення власного виробництва і споживання на ринку
житнього борошна свідчить, що впродовж останніх років Україна не
забезпечує внутрішнє споживання за рахунок власного виробництва. Через
недостатній обсяг внутрішнього виробництва значна кількість житнього
борошна імпортується. Це вимагає чіткого митного регулювання та
контролю надходження цьогу товару на внутрішній ринок. Митний контроль
дозволяє захистити ринок від неякісної продукції, застосовуючи заходи
тарифного та нетарифного регулювання, що підвищує конкурентоздатність
товарів, вироблених вітчизняними підприємствами.
Митний контроль - сукупність заходів, які здійснюються митними
органами в межах своєї компетенції для забезпечення дотримання
законодавства України та інших нормативно-правових актів з питань митної
справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом
порядку.
Саме від ефективності процедур митного контролю, які застосовуються
щодо товарів і транспортних засобів при перетині митного кордону України,
залежить якість і повнота виконання покладених на митні органи таких
завдань, як сплата податків до державного бюджету, виявлення порушень
при перетині митного кордону, виконання завдань державного регулювання
зовнішньо-економічної діяльності [1].
Під митним оформленням слід розуміти виконання митним органом тих
процедур, які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю і
мають юридичне значення для подальшого використання товарів і
транспорту, що проходили митний контроль. Метою митного оформлення є
засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і
транспорту, які переміщуються через митний кордон України та оформлення
результатів такого контролю, а також статистичного обліку товарів, які
переміщуються через митний кордон держави.
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Митний контроль завершується моментом прийнять рішення про випуск
товарів

і

транспортних

засобів.

Після

проведення

всіх

етапів

на

транспортному документі ставиться штамп «Випуск дозволено».
Період перебування під митним контролем і його визначення
здійснюється у відповідності до обраного митного режиму.
Митний контроль переміщення через митний кордон України житнього
борошна здійснюється безпосередньо посадовими особами органів доходів і
зборів у формах, які передбачені статтею 336 Митного Кодексу України,
шляхом:
1) перевірки документів та відомостей, які надаються митним органам
під час переміщення житнього борошна через митний кордон України;
2) митного огляду (огляду та переогляду партії житнього борошна, що
зазначено в документах);
3) обліку кількості товару, що переміщуються через митний кордон
України;
4)

проведення

документальних

перевірок

дотримання

вимог

законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі
своєчасності, достовірності, повноти нарахування та оплати митних
платежів;
5) направлення запитів до інших державних органів, установ та
організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення
автентичності документів, поданих митному органу.
Таким чином, виходячи з вище зазначеного, можна зробити висновки,
що окрім нормативно-правових актів, основним змістом яких є саме митні
питання, існує значна кількість документів, які з метою захисту прав
споживачів та попередження реалізації продукції, небезпечної для життя
та здоров'я громадян, забезпечують здійснення постійного контролю за
якістю та безпечністю харчових продуктів які ввозяться на митну
територію України, та які експортуються з України, відносно їх
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відповідності нормативним документам.
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СУТЬ ПОНЯТТЯ МИТНА ЕКСПЕРТИЗА: ТЕОРЕТИЧНИЙ
ПІДХІД
У роботі розглянуто поняття митної експертизи, питання про її
значимість для проведення митного контролю та митного оформлення та
при і в справах про порушення митних правил. Наведено класифікацію видів
митних експертиз, що проводяться в Україні
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Постановка проблеми. Митний контроль є важливим та ефективним
засобом забезпечення державної митної політики держави, законності та
правопорядку в митній сфері. Одним з основних засобів митного контролю є
експертиза. Часто виникає потреба визначити відповідність митної вартості
товарів, зазначеної в декларації, встановити країну походження товарів тощо.
Тому здійснення експертизи в галузі державної митної справи є дуже
важливим питанням, що постає з практичних потреб здійснення державної
митної справи і потребує детальної правової регламентації.
Метою статті є узагальнення теоретичних підходів щодо визначення
поняття, сутності, проведення та класифікації митних експертиз.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Питання щодо митної
експертизи досліджували у своїх роботах Дишлова В., Драганов В.Г., Дусик
А.В., Карпенко Г.Л., Шевчук О.М. та інші.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні чинний Митний кодекс не дає
визначення поняття митної експертизи. У статті 515 Митного кодексу
України вказано, що експертиза призначається, якщо для з'ясування питань,
що виникають у справі про порушення митних правил, виникла потреба у
спеціальних знаннях з окремих галузей науки, техніки, мистецтва, релігії
тощо. Зазначена експертиза не є судовою експертизою [1]. Згідно зі
«Словником іноземних слів», термін «експертиза» походить від латинського
«expertus», що означає «досвідчений», «знаючий» [2, 325]. Драганов В.Г
визначає експертизу як особливий вид науково-практичного дослідження,
яке проводиться експертами з метою отримання вірогідного, кваліфікованого
і незалежного висновку, необхідного для прийняття мотивованого рішення з
проблемних або спірних питаннях, що виникають в різних сферах людської у
діяльності [3, 229].
В цілому митну експертизу можна тлумачити як спеціальне науково350

практичне дослідження, яке проводиться експертом з метою вирішення задач
державної митної справи.
Об'єктами митної експертизи є матеріалізовані джерела інформації,
товари і предмети, що переміщуються через митний кордон, їхні проби та
зразки відібрані уповноваженими посадовими особами митного органу для
дослідження; об'єкти порушення митних правил і контрабанди, різноманітні
супроводжуючі товар документи, що використовуються при митному
контролі та митному оформленні.
Основними завданнями митної експертизи є:
1) проведення досліджень речовин і матеріалів з метою встановлення
їхнього виду та найменування для успішної боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів,
сильнодіючих та отруйних речовин, валютних, культурних, історичних
цінностей;
2) проведення матеріалознавчих, хімічних, технічних досліджень для
запобігання переміщення через державний кордон заборонених предметів і
речовин, екологічно шкідливих для життя і діяльності людини та довкілля;
3) проведення досліджень з метою підготовки висновків, необхідних для
встановлення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, перевірки задекларованої
митної вартості товарів, встановлення країни походження товарів та ін.
Експертиза проводяться експертами Спеціалізованої лабораторії з
питань експертизи та досліджень (далі - Спеціалізована лабораторія), чи її
відокремленими

підрозділами

або

іншими

експертними

установами

(організаціями), призначених митним органом.
Спеціалізовану лабораторію створено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 20 березня 2013 року № 229 «Про утворення
територіальних органів Міндоходів» [4].
Основними завданнями Спеціалізованої лабораторії є:
1) забезпечення реалізації державної податкової та митної політики, а
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також участь у боротьбі з правопорушеннями під час застосування
податкового та митного законодавства;
2) проведення досліджень та здійснення експертної діяльності у
податковій та митній сферах;
3) здійснення відповідно до законодавства попередньої оцінки майна,
вилученого,

конфіскованого

за

порушення

митного

та

податкового

законодавства.
Спеціалізована лабораторія є правонаступницею Центрального митного
управління лабораторних досліджень та експертної роботи, яке було
створене у лютому 2004 року на базі Центральної митної лабораторії,
утвореної згідно з наказом Державного митного комітету України №83-к 18
березня 1994 року.
Спеціалізована лабораторія здійснює діяльність на всій території
України. Сьогодні до складу Спеціалізованої лабораторії входять 10
підрозділів з питань експертизи і досліджень, розташовані в містах Києві
Дніпропетровську,

Львові,

Одесі,

Харкові,

Ужгороді.

Спеціалізована

лабораторія виконує широкий спектр експертиз і досліджень, серед яких:
експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, лікарських засобів та препаратів, товарознавча експертиза,
дослідження

документів, грошей, балістична експертиза, комплексне

дослідження транспортних засобів та документів, що їх супроводжують,
дослідження

харчових

продуктів,

хімічних

речовин

та

матеріалів,

нафтопродуктів, пально-мастильних матеріалів, металів, сплавів та виробів з
них тощо.
Щороку

експертами

Спеціалізованої

лабораторії

проводиться

в

середньому 40 тисяч експертиз та досліджень.
Проведення експертизи в інших установах (організаціях) допускається
лише у разі неможливості проведення експертизи в Спеціалізованій
лабораторії чи її відокремленим підрозділом або за заявою декларанта чи
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уповноваженої ним особи для підтвердження чи спростування результатів
проведеної експертизи.
Стаття 7 Закону України «Про судову експертизу» дає вичерпний
перелік державних спеціалізованих установ. До державних спеціалізованих
установ належать:
- науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції
України;
- науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та
судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України;
-

експертні

служби

Міністерства

внутрішніх

справ

України,

Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної
прикордонної служби України [5].
Отже, Спеціалізована лабораторія не є державною експертною
установою.

Експертами

прийнято

називати

універсально

освідчених

працівників, що володіють як енциклопедичними пізнаннями, так і
спеціальними знаннями, професійними навичками і досвідом.
У Митному міститься стаття «Залучення спеціалістів та експертів для
участі у здійсненні митного контролю», її зміст не можна вважати таким, що
розкриває статус експерта, оскільки, як видно з тексту статті, вона
регламентує переважно питання відшкодування витрат, що пов'язані з їхньою
участю у здійсненні митного контролю. Стаття 327 Митного кодексу України
вказує, що у разі потреби для участі у здійсненні митного контролю можуть
залучатися спеціалісти та експерти. Залучення спеціалістів та експертів
здійснюється керівником органу доходів і зборів або його заступником за
погодженням з керівником підприємства, установи, організації, де працює
спеціаліст чи експерт. Спеціалісти та експерти, які залучаються до участі у
здійсненні митного контролю, мають право на відшкодування витрат,
пов'язаних з їхньою участю у здійсненні митного контролю, за ними
зберігається середня заробітна плата за місцем роботи на час такої участі.
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Стаття 502 Митного кодексу України визначає, що експертом може бути
особа, яка має необхідні знання для надання відповідного висновку. Експерт
призначається посадовою особою митного органу, в провадженні якої
перебуває справа про порушення митних правил, у разі потреби в
спеціальних знаннях. Експерт зобов'язаний надати об'єктивні висновки з
поставлених перед ним питань. Експерт має право: ознайомлюватися з
матеріалами

справи,

які

стосуються

предмета

експертизи;

заявляти

клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для
надання висновків [1].
В діяльності митних органів, яка пов'язана із здійсненням експертизи,
можна виділити два напрямки: здійснення експертизи підчас митного
контролю і митного оформлення і експертиза при здійсненні провадження в
справах про порушення митних правил. На сьогодні Спеціалізована
лабораторія та її структурні підрозділи фактично є суб'єктам здійснення
експертизи при митному контролі і митному оформленні, а під час
провадження в справах про порушення митних правил звернення до цих
установ є недоцільним, оскільки вони не мають статусу державних
експертних установ і не можуть надавати висновки, що будуть залучені до
справи як докази.
Видова

класифікація

митної

експертизи

охоплює

найважливіші

напрямки дослідження матеріалів та речовин. Серед них можна виділити:
ідентифікаційну, хімічну, матеріалознавчу, товарознавчу, гемологічну,
технічну експертизу документів, сертифікаційну, екологічну та інші [6, 278].
Ідентифікаційна

експертиза

проводиться

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.
Хімічна експертиза здійснюється з метою визначення якісного та
кількісного хімічного складу об'єкта та їх фізико-хімічних властивостей.
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Матеріалознавча експертиза визначає належність товару до конкретного
класу речовин, виробів або матеріалів і відповідає на питання: з якого
матеріалу виготовлено представлений на дослідження виріб, які фізичні,
хімічні та механічні властивості матеріалу?
Товарознавча експертиза здійснюється з метою визначення вартості
товарів на підставі їх якісних показників та основних властивостей,
визначення митного найменування товару згідно з УКТЗЕД.
Гемологічна експертиза спрямована на визначення виду та класу дорогоцінних, напівдорогоцінних декоративних каменів, визначення їх природи,
ваги, якості та інших показників.
Технічна експертиза документів проводиться з метою визначення
тотожності документів, печаток, штампів, акцизних марок, голографічних
етикеток.
Сертифікаційна

експертиза

спрямована

на

визначення

якісних

характеристик товару, визначення марки, сорту, виду, представленого на
дослідження товару, відповідність досліджуваного об'єкта конкретному
нормативно-технічному документу, відповідність досліджуваного об'єкта
існуючим стандартам, відповідність якості товару наданій технічній
документації, визначення приналежності окремої одиниці до однієї групи.
Оцінна експертиза проводиться з метою визначення споживчої вартості
товарів, визначення товарних властивостей відповідно до нормативних документів, визначення оптової ринкової ціни наданого на дослідження товару.
Екологічна експертиза проводиться з метою визначення можливості
ввезення/вивезення товару або надання товару конкретного митного режиму,
визначення екологічної або експлуатаційної безпеки товару, визначення
відповідності якості товару вимогам держстандартів і медико-біологічним
вимогам, визначення належності товару до шкідливих відходів.
Криміналістична

експертиза

проводиться

з

метою

визначення

автентичності митних та інших документів, що мають значення під час
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проведення митного контролю, цінних паперів, а також митних засобів
ідентифікації.
Мистецтвознавча

експертиза

проводиться

з

метою

визначення

історичної, художньо-культурної, наукової значущості витворів мистецтва і
предметів антикваріату.
За черговістю проведення експертизи поділяються на первинні і
повторні. Повторна експертиза призначається у разі необґрунтованості
висновку експерта або виникнення сумнівів у його правильності, проведення
повторної експертизи доручається іншому експерту.
За масштабністю розв'язуваних завдань - на основні і додаткові.
Додаткова експертиза проводиться у разі недостатності ясності та повноти
висновку експерта та доручається тому самому чи іншому експерту. За
кількістю досліджуваних об'єктів - на малооб'єктні і багатооб'єктні. За
кількістю експертів і способом їх роботи - на одноособові і колективні
(комісійні) тощо.
Аналіз статистичних даних Державної фіскальної служби України
показав, що протягом січня-березня 2017 року до експертних підрозділів
Спеціалізованої лабораторії надійшло 2811 запитів від структурних
підрозділів і територіальних органів Державної фіскальної служби України
(далі - ДФС) та 5 запитів від правоохоронних органів щодо проведення
досліджень товарів.
Протягом січня-березня 2017 року досліджено 9200 проб (зразків)
товарів. У тому числі:
- з метою встановлення характеристик, визначальних для ідентифікації
товарів - 3575 проб (зразків);
- з метою виявлення речовин, переміщення яких через митний кордон
України заборонено та/або обмежено - 409;
- в рамках товарознавчої та інженерно-технічної експертиз - 5216.
Економічна ефективність від врахування експертних висновків при
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митному оформленні становить 10,9 млн. грн., що в 2,2 раза більше ніжу
січні-березні 2016 року (4,9 млн. грн.) [7].
Висновки. Митна експертиза виконує важливу функцію у сфері
контролю за дотриманням норм та правил щодо перетину товарами
державного кордону, забезпечує захист державної митної політики та
потребує детальної правової регламентації. Найбільш важливе місце в
проведенні експертизу митній справі належить Спеціалізованій лабораторії з
питань експертизи та досліджень та її відокремленим підрозділам.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ МЯСА ТА МЯСНИХ
ПРОДУКТІВ
В статті розглянуто найбільш поширені види фальсифікації м’яса та
м’ясопродуктів, які використовуються на різних етапах життєвого циклу
продукту; висвітлено небезпеки, які можуть виникнути при споживанні
фальсифікованих

м’ясопродуктів

а

також

шляхи

ідентифікації

фальсифікованої продукції
Ключові слова: митне оформлення; митний кордон; м’ясні продукти;
фальсифікація, ветеринарно-санітарний контроль.
За останні роки асортимент і обсяги реалізації м’ясних товарів значно
зросли. На ринку м’яса, що користується стабільним попитом у споживача,
представлені різні його види, і покупцеві іноді важко вибрати якісний
продукт із цього різноманіття.
По термічному стану м’ясо підрозділяють: на остигле, охолоджене,
підморожене, заморожене. Охолоджене м’ясо має прекрасні кулінарні.
властивості і добре зберігається. При температурі –1… –2°С и відносної
вологості повітря 85–90 % охолоджена яловичина зберігається 20 доби,
свинина і баранина — 10 доби. Для збільшення термінів збереження
охолоджене
застосовують

м’ясо

опромінюють

радіоактивне

ультрафіолетовими

опромінення,

зберігають

променями,
в

атмосфері

вуглекислого газу, озону і т. п.
При ідентифікації виду та якості м’яса має значення колір. Визначення
кольору важливо в тих рідких випадках, коли на ринок вивозиться м’ясо,
отримане від полеглої або прирізаного під час агонії тварини. Таке м’ясо
після обробки м’ясником звичайно заморожується.
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На наших м’ясних ринках іноді зустрічається в продажі м’ясо, або з
плодів, вийнятих з утроби матері, або з мертвонароджених тварин, або ж з
тварин, тільки що народжених. М’ясо телят, що молодше 14 днів, а лошати
молодше 28 днів вважається зниженим у своїх харчовому і смаковому
якостях, але допускається в їжу.
Тварини, отруєні перед забоєм якими-небудь отруйними речовинами
(наприклад, стрихніном, миш’яком, нітратами, антибіотиками й ін.), дають
м’ясо, небезпечне для споживачів. М’ясо отруєних тварин обов’язково
повинне бути виключено з вільного продажу.
Наприклад, застосування у великих дозах азотних добрив приводить до
нагромадження нітратів і нітритів у м’язовій тканині тварин. Таке нітратне
м’ясо дуже легке ідентифікується по пробі на кип’ятіння. При кип’ятінні
м’ясо стає білим або сірим. Однак у присутності нітратів або нітритів
міоглобін м’язової тканини вступає у взаємодію й утворює нітрозоміоглобін
—

речовина,

що

додає

м’ясу

від

рожево-червоного

до

цегляно-

червоногофарбування в залежності від вмісту нітритів (так само, як і в
ковбасних виробах), тому нітратне м’ясо в продаж надходити не повинне.
Таке м’ясо направляється в ковбасне виробництво.
Курчатам, вирощуваним на великих птахофабриках, щодня дають
антибіотики, підвищені дози яких відкладаються в кістковому мозку. А
оскільки багато антибіотиків містять нітрозогрупу, то при нагріванні в грилі
або варінні гемоглобін вступає у взаємодію з нітрозогрупою антибіотика й
утворюються червоно пофарбовані з’єднання кісткового мозку. І якщо в
здорових курей кістки мають сірий колір, то в отруєних антибіотиками
курчат кістки фарбуються у вишнево-червоний колір, а іноді фарбується і
прилягаюча

м’ясна

тканина.

Вживати

таке

куряче

м’ясо,

отруєне

антибіотиками, можна тільки здоровим людям, а для хворих з імунними
захворюваннями і дітям категорично заборонено.
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Іноді практикується надування м’яса. Відбувається ця фальсифікація з
чисто комерційних розумінь, тому що надування, наприклад, телячих туш
додає їм більш угодований, красивий вид, завдяки чому такі туші легше
збути за більш високу ціну. Двотижневе погано годоване теля одержує, після
надування, вид 5-тижневого, добре відгодованого, причому червонуватий
колір його м’яса перетворюється в білий. Сама операція надування
виробляється в такий спосіб: зробивши надріз у шкірі убитої тварини
біля п’яточного суглоба, на внутрішній поверхні пліснявої кістки проводять
під шкіру тупокінцеву залізну лозину, якою і розривають по різних
напрямках підшкірну клітковину. Після цього фальсифікатор починає за
допомогою насоса вдмухувати повітря в клітковину доти, поки при
постукуванні туша не буде видавати чистий барабанний звук. Досвід показує,
що при цій операції повітря проникає не тільки в підшкірну, але й у
міжм’язову клітковину, аж до м’ясних пучків.
М’ясо трансгенних тварин відрізняється від м’яса тварин, вигодуваних
природним шляхом. Воно характеризується менш насиченим кольором, жир
менш тугоплавкий і в ковбасних виробах розплавляється у фарші, оскільки
містить більше поліненасичених жирних кислот.
Для додання старому м’ясу більш привабливого виду його можуть
підфарбовувати яскраво-червоними барвниками, наприклад, фуксином.
Тушки птаха для додання жовтого кольору (виходить, добре угодовані і
жирні) м’ясоторговці натирають морквою або морквяним соком. Іноді
можуть натирати тушки птаха іншими жовтими барвниками, наприклад,
шафраном, харчовими барвниками. Напевно, багато покупців помітили, що
«синіх» курей і курчат на наших ринку не стало. Просто продавці
обробляють курей відбілювачами. Для цього тушку птаха поміщають на 1-2 с
у киплячий розчин питної соди. Сода, потрапляючи в підшкірний шар,
збільшує його обсяг і шкіра стає непрозорою і не видно м’язову тканину.
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Таким чином, колір шкіри стає більш білим, а невеликий шар підшкірного
жиру додає тушці шляхетну жовтизну.
У заморожене м’ясо вводять за допомогою шприца воду або кров у
порожнечі, утворені при заморожуванні. Вода частково підфарбовується
кров’ю, а кров взагалі є ідеальним компонентом для подібної фальсифікації,
замерзає і виходить єдине заморожене ціле. На 10 заморожених туш
звичайно однієї фляги крові вистачає. При продажі такого замороженого
м’яса відрізнити кров, штучно введену і заморожену, від звичайної
практично не можна. Потім, коли вдома покупець починає разморожувати
таке м’ясо, колір води має більш червоний колір.
Наморожують на тушу воду. Для цього заморожені туші м’яса зверху
поливають водою. Вода замерзає і потім лід реалізується разом з м’ясом за
ціною м’яса.
На ринку ковбасних виробів, що користуються в споживача незмінним
успіхом, представлені різні їхні види і різновиди, і покупцеві іноді важко
вибрати якісні ковбасні вироби з цього різноманіття. Тому у виробника
ковбасних виробів виникає спокуса підробити або збільшити обсяги своєї
реалізації шляхом розведення ковбаси водою, кров’ю, нетрадиційною
сировиною, соєвими текстуратами і т. п.
Якісна фальсифікація ковбасних виробів може досягатися такими
способами: підвищений вміст води; заміна свіжого м’яса несвіжим; заміна
натурального

м’яса

«ненормальним»;

уведення

різної

нетрадиційної

сировини; підфарбовування ковбасних виробів буряковим соком і іншими
червоними барвниками; порушення рецептури; уведення чужорідних
добавок; введення консервантів і антибіотиків; порушення технологічних
процесів і режимів збереження.
Оскільки ковбасні вироби містять досить багато води, а у варених
ковбасах її зміст може досягати 70 %, у фальсифікаторів мається великий
простір у цій області. Для утримання підвищеної води в даних виробах у них
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звичайно вводять водозв’язуючі компоненти: крохмаль, камеді, декстрини,
інулін і інші полісахаридні комплекси. Встановлено, що ковбаса із вмістом
тільки 3–5 % крохмалю утримує води на 20–25 % більше, ніж ковбаса без
домішки крохмалю.
Уведення різних підфарбовуючих речовин (фуксин, буряковий сік,
спеціальні «ковбасні» барвники) у даний час дуже поширено як за кордоном,
так і у нас в Україні. Багато хто, напевно, спостерігав в себе на кухні, що
коли відварюєш сосиски або сардельки у воді, то вона чомусь фарбується. Це
відразу ж вказує на те, що перед вами фальсифікат.
Більш точно можна виявляти барвники по фарбуванню шпику. Якщо в
ковбасу додані барвники, особливо анілінові, то вони добре розчиняються в
жирі і починають фарбувати шпик.
Оскільки ковбаси належать до улюблених консервованих продуктів,
виробленим з м’яса, то у фарш (особливо дешевих сортів ковбас) звичайно
йде не тільки м’ясо низького сорту, але навіть м’ясо й органи зіпсовані,
пронизані паразитами (наприклад, фінами, эхінококками), що відкрито
продати не можна внаслідок їхнього поганого виду і якості.
Висновок. За останні роки асортимент і обсяги реалізації м’ясних
продуктів на ринку України значно зросли. Оскільки м'ясопродукти
користується стабільним попитом у споживача, їх часто фальсифікують,
іноді нехтуючи безпечністю продукції. Розробка методів ідентифікації
фальсифікованої продукції є необхідним інструментом забезпечення якості
та безпечності.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ, ЩО БУЛА У ВЖИТКУ
В

статті

розглянуто

особливості

митного

оформлення

сільськогосподарської техніки, що була у вжитку, описано його основні
етапи,

охарактеризовано

процедуру

декларування,

названо

основні

регламентуючі документи.
Ключові слова: сільськогосподарська техніка, митне оформлення, етапи
митного оформлення, декларування, регламентуючі документи.
У

сучасних

умовах

проблема

пошуку

шляхів

підвищення

та

забезпечення ефективності роботи підприємств сільськогосподарського
машинобудування

набуває

особливої

актуальності,

стає

одним

із

пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної економіки. Оскільки ця галузь є
потенційним джерелом розвитку аграрного сектору економіки, вона відіграє
надзвичайно важливу роль в економічному й соціальному становленні
держави. Останнім часом більша питома вага у ВВП країни припадає на
продукцію АПК, тому подальший розвиток цього сектору економіки
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стимулюватиме

перехід

країни

до

виробництва

високотехнологічної

продукції, якою є основна частка сільськогосподарського машинобудування.
Але в Україні залишається проблема із забезпеченням в повному обсязі
високотехнологічною, високопродуктивною технікою. Підприємства, що
мають досить високий рівень прибутковості, віддають перевагу придбанню
техніки іноземного виробництва, ігноруючи малопродуктивну, морально
застарілу

вітчизняну

техніку.

Тому

переважно

кордон

перетинає

сільськогосподарська техніка, яка була у використанні, і підприємці
стикаються із проблемами митного контролю та митного оформлення саме
такої техніки.
Проблематику здійснення митного контролю та митного оформлення в
Україні досліджували в своїх працях такі науковці, як: В.Б. Авер’янов, С.С.
Алексєєв, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, І.Л. Бородін, А.І. Берлач, І.В. Бойко,
М.А. Бояринцева, М.А. Василенко, В.М., В.М. Горшеньов, Є.В. Додін, Р.А.
Калюжний, В.К. Колпаков, Є.Б. Кубко, О.В. Кузьменко, Є.А. Лукашова, Д.В.
Лученко, А.В. Малько, О.В. Негодченко, В.Ф. Опришко, М.Ф. Орзіх, Р.С.
Павловський, О.П. Рябченко, А.О. Селіванов, М.М. Тищенко та інші. Однак
дослідження з питань розмитнення сільськогосподарської техніки, зокрема
такої, що була у вжитку, практично відсутні.
Метою даної статті є виявлення особливостей митного оформлення
сільськогосподарської техніки, що була у вжитку.
Процедура

митного

оформлення

товарів,

у

тому

числі

сільськогосподарської техніки, відповідно до норм Митного кодексу вимагає
виконання ряду митних формальностей, необхідних для випуску товарів. Під
випуском товару розуміють надання митним органом права на користування
та / або розпорядження товарами, щодо яких здійснюється митне
оформлення, відповідно до заявленої мети.
Ст. 74 цього Кодексу визначено, що імпорт (випуск для вільного обігу) –
це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх
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митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та
виконання всіх необхідних митних формальностей випускаються для
вільного обігу на митній території України [2].
Для розміщення товарів у митний режим імпорту особа, на яку
покладається дотримання вимог митного режиму, відповідно до частини
третьої ст. 75 Митного кодексу має:
– пред’явити контролюючому органу, який здійснює випуск товарів,
документи на такі товари;
– сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України
обкладаються товари під час ввезення на митну територію України в режимі
імпорту;
– виконати встановлені відповідно до закону вимоги щодо заходів
нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності [2].
У разі ввезення сільськогосподарської техніки на митну територію
України декларант або уповноважена ним особа попередньо повідомляє
митний орган, в зоні діяльності якого вона буде пред'явлена для митного
оформлення, про намір ввезти цю техніку. Попереднє повідомлення про
намір ввезти сільськогосподарську техніку на митну територію України
здійснюється шляхом подання до контролюючого органу, в зоні діяльності
якого вона буде пред'явлена для митного оформлення, попередньої митної
декларації або іншого документа, який може використовуватися замість
митної декларації відповідно до ст. 94 Митного кодексу [2].
Митна декларація подається до контролюючого органу, що здійснює
митне оформлення сільськогосподарської техніки, протягом 10 робочих днів
з дати доставки її до зазначеного органу (частина перша ст. 263 Митного
кодексу) [2].
Як зазначено в ст. 248 Митного кодексу, митне оформлення починається
з моменту подання митному органу декларантом або уповноваженою ним
особою митної декларації або замінює її відповідно до законодавства
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документа, і документів, необхідних для митного оформлення, а в разі
електронного декларування – з моменту отримання контролюючим органом
від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації
або замінює митну декларацію згідно із законодавством електронного
документа [2].
Декларантом може бути особа, яка самостійно здійснює декларування
або від імені якого здійснюється декларування (п. 8 частини першої ст. 4 і ст.
265 Митного кодексу) [2].
Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою
(письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про
сільськогосподарську техніку, мету її переміщення через митний кордон
України, а також відомостей, необхідних для здійснення її митного контролю
та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування
можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на
паперовому носії (частина перша ст. 257 зазначеного Кодексу) [2].
Митне

оформлення

сільськогосподарської

техніки

завершується

протягом чотирьох робочих годин з моменту пред'явлення її контролюючому
органу, подання митної декларації або документу, що замінює її відповідно
до законодавства, і всіх необхідних документів і відомостей, передбачених
статтями 257 і 335 Митного кодексу [2].
Відповідно до частини другої ст. 264 Митного кодексу [2] митна
декларація та інші документи подаються до контролюючого органу в
електронному вигляді з дотриманням його вимог або на паперових носіях.
Митна декларація на паперовому носії супроводжується її електронною
копією.
Разом з митною декларацією представляють рахунок або інший
документ, який визначає вартість сільськогосподарської техніки, та у
випадках, встановлених частинами п'ятою та шостою ст. 52 Митного
кодексу, – декларацію митної вартості.
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На вимогу митного органу декларант або уповноважена ним особа
зобов'язані

надати

оригінали

таких

документів

або

засвідчені

в

установленому порядку їх копії.
Форма митної декларації на бланку єдиного адміністративного
документа затверджена постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) №
450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій» [10], а порядок
заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного
документа – наказом Міністерства фінансів України (МФУ) № 651 «Про
затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного
адміністративного документа» [13].
Митні формальності при здійсненні митного оформлення товарів із
застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного
документа виконуються згідно з порядком, затвердженим наказом МФУ №
631 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при
здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації
на бланку єдиного адміністративного документа» [11].
Перелік відомостей, які вносяться до митної декларації, і документи, що
подаються разом з митною декларацією, визначені частиною восьмою ст. 257
та частиною третьою ст. 335 Митного кодексу [2].
При цьому відомості про документи мають бути вказані декларантом
або уповноваженою ним особою в установленому порядку в митній
декларації, зокрема про:
– документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну
декларацію;
– зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що
підтверджують право володіння, користування та / або розпорядження
товарами;
– транспортні (перевізні) документи;
– комерційні документи, наявні у особи, яка подає декларацію;
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– документи, що підтверджують дотримання обмежень, які виникають у
зв'язку із застосуванням захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів
(за наявності таких обмежень);
– у випадках, передбачених Митним кодексом, – документи, що
підтверджують країну походження товару.
Також при необхідності в митній декларації зазначаються відомості про
документи, що підтверджують:
– дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності;
– сплату та / або забезпечення сплати митних платежів;
– право на пільги зі сплати митних платежів, на застосування повного
або часткового звільнення від сплати митних платежів згідно з обраним
митним режимом;
– зміна термінів сплати митних платежів;
– заявлену митну вартість товарів і обраний метод її визначення
відповідно до ст. 53 Митного кодексу [2].
До митного оформлення сільськогосподарської техніки також повинні
бути представлені наступні документи:
– декларація про відповідність [7];
– супровідна документація: інструкція з експлуатації електричного та
електронного устаткування або лист від виробника про відповідність
електричного та електронного обладнання вимогам Технічного регламенту
обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова КМУ № 436 «Про затвердження
переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через
митний кордон України») [9].
Класифікація товарів для цілей митного оформлення здійснюється
згідно з вимогами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності (далі – УКТ ЗЕД), що є товарною номенклатурою Митного тарифу
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України, затвердженого Законом № 584 [6], з урахуванням Основних правил
інтерпретації УКТ ЗЕД, приміток до розділів та груп і визначають для
класифікації характеристик товару.
Відповідно до вимог УКТ ЗЕД трактора класифікуються в товарній
позиції 8701 (трактори для сiльськогосподарських робiт, крiм тракторiв, що
керуються водiєм, який iде поряд, та трактори для лiсового господарства,
колiснi: що використовувалися, мають код 8701 90 50 00), комбайни – в
товарній позиції 8433, борони та культиватори – в товарній позиції 8432.
Слід зауважити, що відповідно до ст. 23 Митного кодексу [2] за
письмовими зверненнями декларантів або уповноважених ними осіб
контролюючі органи приймають попередні рішення про застосування
окремих положень законодавства України з питань державної митної справи,
зокрема з питань класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД. Такі рішення
приймаються до початку переміщення товарів через митний кордон України.
Процедура прийняття попереднього рішення про класифікацію товару
згідно з УКТ ЗЕД визначена Порядком роботи відділу митних платежів,
підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при
вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний
кордон України, затвердженого наказом № 650 [12].
Відповідно до частини першої ст. 270 Митного кодексу правила
оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України,
митом, крім особливих видів мита, встановлюються цим Кодексом та
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою

України.

встановлюються

Правила
законами

оподаткування
№

330

особливими

«Про

видами

захист

мита

національного

товаровиробника від демпінгового імпорту» [3], № 331 «Про захист
національного товаровиробника від субсидованого імпорту» [4], № 332 «Про
застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» [5].
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Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний
кордон України, іншими (крім мита) митними платежами (до яких віднесено
ПДВ з ввезених на митну територію України товарів (продукції) та акцизний
податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів
(продукції))

встановлюються

Податковим

кодексом

з

урахуванням

особливостей, які визначаються Митним кодексом.
Особливості оподаткування митними платежами товарів, поміщених у
відповідний митний режим, визначені в ст. 286 і розділі V Митного кодексу
[2], а також в розділах V і VI Податкового кодексу [1].
Імпорт товарів, які ввозяться на митну територію України, обкладається
ввізним митом за ставками Митного тарифу України, встановленого Законом
№ 584 [6], чинним на день подання митної декларації.
Відповідно до зазначеного Закону трактора, які класифікуються за
кодом УКТ ЗЕД 8701 10 00 00, 8701 20 90 00, 8701 90 20 10, 8701 90 25 00,
8701 90 31 00, 8701 90 50 00, оподатковуються за ставкою ввізного мита 10%;
– всі інші трактора (товарна позиції 8701) обкладаються за ставкою
ввізного мита 0%;
– комбайни (товарна позиція 8433), борони та культиватори (товарна
позиція 8432) обкладаються за ставкою ввізного мита 0%.
Відповідно до пп. «А» п. 193.1 ст. 193 Податкового кодексу ставка ПДВ
становить 20% [6].
Процедури відомчої реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації і
зняття

з

обліку

тракторів,

самохідних

шасі,

самохідних

сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів, здійснення інших заходів,
пов'язаних з реєстрацією та веденням обліку машин, визначені порядком,
затвердженим постановою № 694 [8].
Таким чином, митне оформлення сільськогосподарської техніки є
організаційно-правовою категорією, що має досить складну внутрішню
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побудову. Її структурні елементи (етапи) охоплюють: (а) подання митної
декларації, (б) її прийом, (в) оформлення митної декларації, (г) додаткові
(факультативні) операції, (д) завершення митного оформлення. Перший етап
реалізується активними діями декларанта, інші – шляхом здійснення
митними органами митних формальностей.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОНАГРІВАЧІВ
ЗАРУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА
В
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наведена

водонагрівачів,
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класифікація
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політика, накопичувальні водонагрівачі, проточні нагрівачі.
В умовах конкуренції діяльність торговельних підприємств спрямована
на задоволення потреб споживачів. Враховуючи швидкозростаючі потреби
споживачів, торговельні підприємства мають організовувати відповідний
сервіс для забезпечення належної якості торговельного обслуговування. Крім
того,

торговельні

господарювання

підприємства

щодо

взаємодіють

формування

товарних

із

іншими

ресурсів,

суб’єктами
логістичного

обслуговування, гарантійного та післягарантійного сервісу реалізованих
товарів непродовольчої групи товарів тощо. Тому, виникає необхідність
взаємодії із зазначеними суб’єктами щодо ефективного формування
партнерських зв’язків для забезпечення ефективного торговельного процесу,
що у цілому відображається на результатах діяльності торговельних
підприємств та забезпечує їх конкурентоспроможність на споживчому ринку.
За останні 5-7 років накопичувальні електричні водонагрівачі одержали
широке поширення на українському ринку. Попит і продаж бойлерів
постійно збільшується. Цей факт обумовлюється проблемою забезпечення
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гарячою водою не тільки міських жителів, але й більшою мірою сільських
жителів, де відсутнє гаряче водопостачання. Більшість водонагрівачів на
ринку – імпортна продукція.
Тому проблема сервісного обслуговування бойлерів набуває все
більшого значення.
Проблемами сервісного обслуговування побутової техніки займалися
такі науковці як М.Г. Безпарточний, Н.І. Ведмідь, О.С. Шуміло, А.М.
Сафоненко та інші. Але потребує подальшого дослідження сервісне
обслуговування бойлерів.
Метою статті є дослідження сервісного обслуговування бойлерів.
З огляду на сучасну концепцію маркетингу, сервіс розглядають в
економічному та соціальному аспектах, він є одним із напрямків діяльності
суб’єктів господарювання і спрямований на підвищення ефективності
господарського процесу (виробництва і збуту продукції, обслуговування
споживачів, інформаційного забезпечення, надання послуг тощо) [1]. В
умовах конкуренції суб’єкти господарювання звертаються до сервісу все
частіше, оскільки саме він дозволяє забезпечити конкурентні переваги,
допомагає створити умови щодо ефективного здійснення господарської
діяльності.
Розглядаючи поняття «сервіс» (з англ. Service – служба, обслуговування)
необхідно зазначити, що це будь-яка діяльність (або благо), яку одна сторона
може запропонувати іншій без заволодіння останньою [1].
Останніми роками у наукових дослідженнях [1,2,3] поняття «сервіс»
набуло більш ширшого значення, його пов’язують з комплексом послуг, які
відповідають певним вимогам і можуть надаватися як споживачеві, так і
підприємству. Відповідно сервіс розглядається у трьох площинах – як
господарська діяльність, потреба та послуга.
Враховуючи практичну діяльність суб’єктів господарювання, все більше
підприємств формують та впроваджують сервісну політику. Під сервісною
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політикою ми розуміємо комплекс організаційно-економічних заходів, які
спрямовані на забезпечення

якісного обслуговування господарського

процесу (виду діяльності) з метою досягнення поставлених цілей та
задоволення власних потреб.
Сервісна політика конкретного підприємства спрямована на задоволення
потреб споживачів та забезпечення ефективності торговельного процесу.
Необхідно зазначити, що сервіс у торгівлі є одним із індикаторів визначення
рівня задоволення потреб споживачів поряд із ціною та якістю товару [5].
Проте, якщо провести порівняння критеріїв споживацьких потреб у
межах економіки України та країн Європи, виявиться, що у нашій країні
сервісу приділяється недостатньо уваги, що пов’язано із зниженням рівня
платоспроможного попиту населення та неможливістю торговельними
підприємствами забезпечити належне обслуговування у процесі реалізації
товарів та після їх продажу.
Відтак, сервісна політика торговельного підприємства у контексті
забезпечення

ефективності

торговельного

процесу

ґрунтується

на

оптимальному формуванні товарних ресурсів, дотримання стабільного
обсягу

товарообігу,

обслуговування,

розвитку

формування

системи
додаткових

гарантійного

та

послуг

споживачів

для

сервісного
у

торговельному закладі тощо.
Детальна характеристика сервісної політики наведена в таблиці 1.

Напрями сервісної політики

Характеристика

Послуги у межах торговельних підприємств
Консультування споживачів

Передбачає

надання

інформації

про

характеристики товару; включає інформування
через електронні та інформаційні мережі.
Формування замовлень

Включає процес здійснення замовлень товару,
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якого не має у наявності
Мерчандайзинг

Поєднує

елементи

розміщення

товару

у

торговельних закладах та підбір оптимального
асортименту
Перевірка товарів у процесі реалізації

Передбачає перевірку споживчих та технічних
характеристик товару у процесі його продажу

Післяпродажне гарантійне обслуговування

Включає

надання

відповідного

технічного

сервісу у межах гарантійного обслуговування
товару
Розрахункове

Обслуговування

поєднує

елементи

готівкових та безготівкових розрахунків за
придбаний товар, а також самообслуговування
Транспортування придбаних товарів

Передбачає

здійснення

переміщення

придбаного товару із торговельного закладу до
місця проживання покупця
Організація громадського харчування та
дозвілля

Поєднує елементи надання послуг з
харчування та відпочинку покупців

Послуги сторонніх структур (зовнішні)
Логістичне обслуговування

Включає постачання товарних ресурсів до
торговельних
складування,

підприємств,

організацію

вантажно-розвантажувальні

роботи
Оцінювання якості сервісу

Передбачає

здійснення

моніторингу

торговельного обслуговування
Консалтинг

Характеризується необхідністю надання
послуг

різного

характеру,

які

сприяють

ефективного здійсненню торговельного процесу

Таблиця 1 – Напрями сервісної політики торговельного підприємства
Як свідчить інформація таблиці 1, напрями сервісної політики
підприємства ми поділяємо на внутрішні, які безпосередньо знаходяться у
межах торговельного процесу і, у більшості випадків, спрямовані на
забезпечення задоволення потреб споживачів, а також зовнішні, що
проявляються

в

організації

підприємства

та

незалежному

ресурсного
оцінюванні
376

забезпечення
якості

торговельного

обслуговування

і

консультування споживачів персоналом, пошуку напрямів оптимізації
торговельного процесу тощо [3].
Бойлер – теплообмінний апарат для підігрівання води парою або
гарячою водою в системах теплопостачання й гарячого водопостачання,
наприклад, при тепловому діянні на нафтових поклад. Бойлер може бути
вбудованим в котел або стояти окремо. Бойлери застосовують на
теплоелектроцентралях для нагрівання води до 150 оС, яку використовують
для теплофікації.
Бойлер

призначений

централізованих

та

для

нагрівання

автономних

води,

мереж

що

подається

з

господарсько-питного

водопостачання. Може бути встановлений в квартирі, котеджі, офісі та ін.
Експлуатація електроводонагрівача з промисловою метою, на виробництві, у
сферах послуг і в місцях громадського харчування.
Класифікація бойлерів залежить від принципів роботи та видів енергії,
що використовується для виконання основних функцій – підігріву води
(рис.1).
Види бойлерів

Електричні
накопичувальні і
проточні

Газові –
накопичувальні і
проточні

Непрямі

Об’єднанні

Рисунок 1 – Сучасні види бойлерів
При цьому водонагрівачі накопичувальні електричні становлять основну
масу моделей. Хоча типи бойлерів і обмежені, всередині кожного класу існує
величезна кількість примірників, що відрізняються дизайном і потужністю,
так що основою вибору завжди стає доступність того чи іншого виду енергії.
Незалежно від того, який теплоносій використовується, газ або
електрика, існує два види апаратів, робота яких принципово відрізняється.
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Накопичувальний бойлер являє собою бак з ТЕНом всередині, в який
набирається певний об’єм води і нагрівається. До переваг такого апарату
відносяться економічність і довговічність, а до недоліків – великі габарити і
необхідність

чекати

кілька

годин,

поки

рідина

нагріється.

Види

накопичувальних водонагрівачів класифікуються за обсягом бака, який може
становити від 5 до 500 літрів.
Аналізуючи послуги у межах торговельного підприємства варто
відзначити й те, на що звертається увага під час безпосереднього
обслуговування
обов’язковому

самого

товару

сервісному

–

бойлера.

обслуговуванню,

Водонагрівач
яке

повинні

підлягає
проводити

кваліфіковані майстри авторизованого сервісного центру.
Сервісне обслуговування бойлерів складається з:
1. Чищення внутрішнього бака водонагрівача від накипу.
2. Чищення фланця нагрівального елемента від накипу.
3. Заміна магнієвого анода.
4. Перевірки стану внутрішнього бака, ТЕНа, прокладки, фланця та
електричного блока керування.
5. Перевірки

стану

запобіжного

клапану

та

його

чищення

за

необхідністю.
6. Позначки в гарантійному талоні.
Необхідно зазначити, що багато торгівельних підприємств на мають
спеціального структурного підрозділу, який забезпечує формування та
ефективне впровадження сервісної політики. Завдання щодо організації
торговельного обслуговування покладено на менеджерів зі збуту, торговоопераційний персонал, який здійснює консультування у торговельній залі,
фахівців з маркетингу та логістики або безпосередньо на керівників
структурних підрозділів, яким делеговано відповідні повноваження. Тому
для кращої організації сервісного обслуговування необхідно на торговельних
підприємствах створювати окремі сервісні дільниці, які б були або
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структурними підрозділами і за окрему плату здійснювали надання
технічного обслуговування товару під час його придбання, або б споживачеві
необхідно пропонувати комплекс послуг з технічного сервісу стороннім
структурам, які у подальшому здійснювали гарантійне та післягарантійне
обслуговування.
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В статті проаналізовано ринок імбиру в Україні, його основні тенденції,
експортно-імпортні операції із зазначенням основних країн-контрагентів.
Розглянуто проблеми сучасного ринку імбиру та його перспективи.
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Імбир є кореневищем багаторічної трав'янистої рослини Zingiber
officinale з сімейства імбирних, батьківщиною якого є Південно-Східна Азія,
Китай і Західна Індія. В

теперішній час

найбільшими виробниками імбиру є

Нігерія, Малайзія, Японія, Китай, Західна Індія і Бразилія.
В Україні імбир став популярний зовсім недавно, хоча це давня
пряність, яку високо цінували ще в Стародавньому Римі, а привозили з країн
Сходу. Найчастіше імбир додавали в м’ясні страви, десерти, супи і випікали
різні пряники.
Імбир має складний склад, що включає до 400 хімічних сполук, містить
значну кількість корисних речовин. Ефірні олії, яких у ньому близько 1-3%,
надають приємний аромат, а гінгерол - пекучий смак.
Прянощі відіграють важливу роль у харчуванні людини як джерело
біологічно цінних речовин: вітамінів групи В, А, С, солей кальцію, магнію,
фосфору, кремнію, хрому, а також незамінних амінокислот.
Корінь імбиру надзвичайно корисний для здоров'я людини. По-перше, в
ньому містяться амінокислоти і крохмаль, а також велика кількість вітамінів і
мінералів (кальцій, калій, магній, залізо та ін.). По-друге, за рахунок ефірних
олій імбир допомагає боротися з вірусними захворюваннями, позбавляє
організм від паразитів. По-третє, імбир допомагає справлятися із застудою.
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Кореневища цієї багаторічної трав'янистої рослини можна вживати в їжу не
тільки в переробленому, але і в сирому вигляді. Калорійність імбиру: в 100 г
продукту міститься 80 ккал [1].
Для аналізу ринку імбиру необхідно визначити його код згідно з
УКТЗЕД, оскільки це необхідно для того, щоб скористатись даними митної
статистики. Спочатку визначаємо групу - 09 «Кава, чай, мате, або
парагвайський чай, і прянощі» [2]. Прянощі - група рослинних продуктів
(включаючи насіння і т.п.), багатих ефірними оліями та ароматичними
речовинами і які через їхній властивій смак вживаються переважно як
смакові добавки. Далі визначаємо товарну позицію – 0910 «Iмбир, шафран,
турмерик (куркума), тим’ян, або чебрець; лаврове листя, каррi та iншi
прянощі» (табл.1).
Iмбир, шафран, турмерик (куркума), тим’ян, або чебрець; лаврове листя,

0910

каррi та iншi прянощi:
0910 10 00 00

- iмбир

0910 20

- шафран:

0910 20 10 00

- - неподрiбнений i немелений

0910 20 90 00

- - подрiбнений або мелений

0910 30 00 00

- турмерик (куркума)

0910 40

- тим’ян, або чебрець; лаврове листя:
- - тим’ян, або чебрець:
- - - неподрiбнений i немелений:

0910 40 11 00

- - - - тим’ян, або чебрець, повзучий (Thymus serpyllum)

0910 40 13 00

- - - - iншi

0910 40 19 00

- - - подрiбнений або мелений

0910 40 90 00

- - лаврове листя

0910 50 00 00

- каррi
- інші прянощi

Таблиця 1 – Класифікація імбиру згідно з УКТЗЕД
В поясненнях до товарної позиції 0910 вказано, що до цієї товарної
позиції включаються: імбир (включаючи свіжий імбир, імбир короткочасного
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зберігання в розсолі, непридатний у такому стані для безпосереднього
споживання); імбир, консервований у сиропі, до цієї товарної позиції не
включається (товарна позиція 2008). З таблиці 1 видно, що товарна позиція
0910 містить декілька товарних категорій. Імбир відноситься до товарної
категорії 0910 10 00 – імбир. В цю товарну категорію включають кореневища
імбиру (Amomum zіngіber L.), які можуть бути свіжі, сушені або подрібнені.
Крім того, ця товарна категорія включає "сірий" імбир (відомий як "чорний
імбир") (незачищений) і "білий" імбир (зачищений). Ці продукти можуть
бути цілими або подрібненими або у вигляді порошку.
Відповідно до статистичних даних, ринок прянощів в Україні
демонструє негативну тенденцію. За період 2012-2016рр. експорт знизився як
у грошовому вираженні, так і в натуральному відповідно в 1,7 та 1,3 разу в
2016р. порівняно з 2012р. Позитивна динаміка відмічена в 2017р. Сумарний
обсяг імпорту та експорту прянощів зображено у табл. 2 [3].
Рік

Імпорт
вартість, тис.

Експорт

вага нетто, тон

вартість, тис.

дол.

Сальдо

вага нетто, тон

дол.

2012

4882

2614

365

114

-4517

2013

6505

3983

358

74

-6147

2014

5679

3164

343

89

-5336

2015

4820

2743

321

110

-4499

2016

5943

3670

217

88

-5726

2017

5891

3876

263

121

-5628

Таблиця 2 – Сумарний обсяг імпорту та експорту товарної позиції 0910 у
2012-2017рр. (тис. дол. США)
З табл. 2 видно, що імпорт прянощів значно перевищує експорт, зокрема
в 2017р. у вартісному вираженні імпорт перевищував експорт в 22,4 рази, а у
кількісному – у 32 рази.
Так, у грошовому вираженні експорт у 2012р. склав 365 тис. дол., у
2013р. даний показник становив 358 тис. дол., тобто спостерігається
зниження на 2% в порівнянні з попереднім періодом. За досліджуваний
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період з 2012р. по 2017р. обсяги експорту у вартісному вираженні
скоротились у 1,4 рази (рис.1).
Обсяги експорту товарної позиції 0910 у натуральному вираженні за
період 2012-2017рр. також значно зменшились. У 2012р. експорт прянощів
становив 114 тон, а у 2016 році обсяги експорту прянощів у натуральному
вираженні складали 88 тон, тобто за даний період експорт зменшився на
22,8%, в 2017р. було експортовано 121 т прянощів.
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Рисунок 1 – Динаміка обсягів експорту товарної позиції 0910 у
вартісному вираженні в 2012-2017 рр. (тис. дол. США)
Ринок імбиру та прянощів в цілому в Україні повністю залежить від
імпорту. Обсяг імпорту прянощів значний, так у 2012 році цей показник
становив у вартісному вираженні 4882 тис. дол. США, а у 2013р. – 6505 тис.
дол. США (рис.2).
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Рисунок 2 – Динаміка обсягів імпорту товарної позиції 0910 у
вартісному вираженні в 2012-2016 рр. (тис. дол. США)
Певне скорочення обсягів імпорту в порівнянні з попереднім періодом
відмічено у 2014р. (5679 тис. дол. США), у 2015р. – 4820 тис. дол. США.
Однак, у 2016р. відбулося незначне збільшення імпорту прянощів у
вартісному вираженні до 5943 тис. дол. США, тобто у порівнянні з 2015р.
імпорт збільшився на 23,3%, але в 2017р. імпорт дещо зменшився.
Обсяг імпорту прянощів у натуральному вираженні також дещо
збільшився у 2016р. в порівнянні з 2012р. - на 40,4% з 2614 тон. до 3670 тон,
хоча найбільше прянощів було імпортовано в 2013р. – 3983 тон.
Сальдо експортно-імпортних операцій прянощів в Україні за період
2012-2017рр. має від’ємне значення. Найбільш від’ємне сальдо було у 2013р.
і становило -6147 тис. дол., а найменш - у 2015 р. і становило -4499 тис. дол.
Основними країнами-контрагентами імпорту прянощів за 2012-2017рр.
незмінно є Китай, Грузія та Туреччина. В той же час основними країнамиконтрагентами експорту за даний період є Білорусь, Росія та Молдова [4].
Обсяги імпорту в зовнішній торгівлі прянощами за основними країнамиконтрагентами у 2017 році наведено на рис.3.
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Рисунок 3 – Імпорт прянощів за основними країнами-контрагентами у
2017р.
Дані рис.3 свідчать про те, що найбільшу частку в імпорті в 2017р.
займали Китай (37,5%) та Грузія (25,5%). Найбільшу частку в експорті в
2017р. займали Молдова (38,8%) та Грузія (20,2%).
Отже, аналіз ринку прянощів показав, що імпорт значно перевищує
експорт. Україна не культивує вирощування прянощів. Найбільшими
країнами-контрагентами імпорту прянощів є Китай та Грузія. Причому в
2011-2012рр. найбільше прянощів імпортувалось з Грузії, а починаючи з
2013р. лідируючі позиції займає Китай.
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В статті наведено результати ідентифікаційної експертизи імбиру в
митних цілях. Запропоновано показники, критерії, методи та засоби для
проведення експертизи імбиру. За визначеними показниками проведено
ідентифікацію імбиру різних виробників.
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показник.
Митний контроль є важливим та ефективним засобом забезпечення
державної митної політики держави, законності та правопорядку в митній
сфері. Одним з основних засобів митного контролю імбиру є експертиза.
Об’єктом досліджень обрано корінь імбиру, предметом – показники, що
визначались при його ідентифікаційній експертизі. Метою ідентифікації
імбиру для митних цілей є: визначення коду згідно з УКТЗЕД, визначення
органолептичних

та

фізико-хімічних

показників

для

встановлення

належності до певної товарної групи.
Критеріями ідентифікації імбиру були обрані: найменування, торгова
марка, виробник, номінальна маса, призначення, відповідність ТСД, повнота
маркування, дата виготовлення, класифікаційне угрупування згідно з
УКТЗЕД, відповідність вимогам НД.
При ідентифікації імбиру в якості засобів ідентифікації запропоновано
використовувати:
- Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів [1];
- ДСТУ 8005:2015 «Прянощі. Імбир. Технічні умови» [2];
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- ДСТУ ISO 1003:2005 «Прянощі та приправи. Імбир цілий, кусочками
або мелений. Технічні умови» [3];
- ДСТУ 4518:2008 «Продукти харчові. Маркування для споживачів.
Загальні правила» [4].
Обрані критерії, засоби, показники та методи ідентифікаційної
експертизи імбиру наведені у табл. 1.
Критерії та показники

Засоби експертизи

Методи

1

2

3

Найменування та функціональне

Маркування, товаросупроводні

призначення товару

документи
Договір (контракт), сертифікат

Країна походження

про походження
Маркування, товаросупровідні

Фірма – виробник

документи, товарний знак
виробника

Повнота маркування

Товаросупроводні документи

Вид сировини, марка товару

Маркування, товаросупровідні
документи, ГОСТ 29046-91

Аналітичний
Аналітичний
Експертний,
органолептичний
Органолептичний
Органолептичний

Зовнішній вигляд

ДСТУ ISO 1003:2005

Органолептичний

Масова частка вологи, %

ДСТУ ISO 1003:2005

Вимірювальний

Масова частка золи, %

ДСТУ ISO 1003:2005

Вимірювальний

Масова частка а, %

ДСТУ ISO 1003:2005

Вимірювальний

Вміст летких масел, см /100 г

ДСТУ ISO 1003:2005

Вимірювальний

ГОСТ 29046-91

Вимірювальний

ГОСТ 29046-91

Вимірювальний

ГОСТ 29046-91

Вимірювальний

3

Масова частка кореневищ з
грубоволокнистою будовою та
темною серцевиною, %
Масова частка кореневищ уражених
поверхневою пліснявою, %
Масова частка пошкоджених
кореневищ, %

Таблиця 1 – Критерії, показники, засоби та методи для проведення
ідентифікаційної експертизи імбиру
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Для

продуктів

харчування

важливим

критерієм

експертизи

є

маркування, яке містить всю інформацію про товар і яку можна використати
з метою експертного дослідження (найменування, вид, сорт товару, хімічний
склад, сировина тощо).
Крім того, в якості засобів для проведення ідентифікаційної експертизи
імбиру можуть використовуватись документи, що подаються при їх митному
контролі та митному оформленні.
При проведенні експертизи імбиру необхідно використовувати дані, які
зазначені в митній декларації, контракті (договорі), товарно-транспортній
накладній, фітосанітарному сертифікаті та сертифікаті походження.
Для проведення експертизи імбиру було обрано такі критерії та
показники: маркування, зовнішній вигляд, колір, смак та аромат, вміст
вологи, вміст золи, вміст ефірних масел. Для визначення цих критеріїв
застосовували аналітичний, органолептичні, фізико-хімічні методи.
Органолептичними методами проводили дослідження зовнішнього
вигляду, кольору, аромату і смаку імбиру. Аналітичним шляхом перевіряли
за товаросупровідною документацією правильність визначення країни
походження, найменування, торговельної марки та виробника продукції, а
також тотожність цієї інформації даним, зазначеним на маркуванні
споживчої тари. За допомогою вимірювальних методів досліджують якісні
показники готових харчових продуктів.
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня
2016р. №1058 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів
та територіальних органів Державної фіскальної служби України із
Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під
час проведення досліджень (аналізів, експертиз)» [5], для проведення
експертизи направляється запит митниці до експертного підрозділу
Департаменту податкових та митних експертиз ДПМЕ).
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При направленні запитів митним органом надаються проби імбиру під
митним забезпеченням разом з оригіналом акта про взяття зразків та копіями
акта про проведення огляду імбиру; митної декларації.
Кожен зразок (досліджуваний та контрольний) обов'язково маркується
етикеткою. На кожен примірник зразка товару накладається окреме митне
забезпечення. До взяття зразків товарів можуть залучатись спеціалісти
експертних підрозділів ДПМЕ.
Для проведення досліджень проби імбиру були відібрані у кількості 0,5
кг досліджуваний і 0,5 кг контрольний зразок. Як правило, відбирається не
менше 1 упаковки для роздрібної торгiвлi. На етикетку кожної проби імбиру
(досліджуваної та контрольної) було нанесено маркувальні дані.
Експертиза імбиру проводилась, перш за все, з метою ідентифікації та
уточнення класифікації відповідно до УКТЗЕД. Ці заходи проводяться
відповідно до положень МКУ (глава 50 «Митні експертизи») та наказу
Міністерства

фінансів

обґрунтованого

України

застосування

від

02.12.2016р. №1058

засобів

державного

з

метою

регулювання

зовнішньоекономічної діяльності, а також для успішної боротьби з
незаконним обігом товарів.
Для проведення експертизи було відібрано п’ять зразків імбиру різник
фірм-виробників, що переміщувалися через митний кордон України.
Постачався імбир з різних країн.
Серед об’єктів обрано зразки імбиру найбільш популярних виробників,
що представлені на вітчизняному ринку, серед яких такі фірми, як: Fortune
Star (Індія), Primafresh (Таїланд), ANIQUI TAILAI FOODS (Китай), Fresh
Super Ginger (В’єтнам) та Renhe (Китай).
Метою проведених досліджень було визначення показників імбиру для
його однозначної класифікації згідно з УКТЗЕД.
Характеристика об’єктів експертизи, а також їх зовнішні ознаки
наведена в табл.2.
389

Проведена експертиза імбиру (корінь) свіжого, не подрібненого та
немеленого, призначеного для споживання людьми, який надійшов в режимі
імпорту і був об’єктом досліджень.
Опис імбиру, який переміщувався через митний кордон України в
режимі імпорту наводиться в графі 31 митної декларації. В описі наводяться
ознаки, за якими можна ідентифікувати імбир.
Зра
зок №
1

Зовнішній вигляд

Характеристика зразка

2

3
Фірма-виробник: Fortune Star;

1

Країна виробник: Індія;
Ціна: 161 грн.
Фірма-виробник: Primafresh;

2

Країна виробник: Таїланд;
Ціна: 158 грн.
Фірма-виробник: ANIQUI

3

TAILAI FOODS CO., LTD;
Країна виробник: Китай;
Ціна: 153 грн.
Фірма-виробник: Fresh Super

4

Ginger;
Країна виробник: В’єтнам;
Ціна: 144 грн.
Фірма-виробник: Renhe;

5

Країна виробник: Китай;
Ціна: 139 грн.
Таблиця 2 – Характеристика об’єктів експертизи
Результати

експертизи

кореневищ

показниками наведено в табл.3.
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імбиру

за

органолептичними

При проведенні експертизи імбиру за органолептичними показниками
визначалися зовнішній вигляд, колір, смак та аромат.
За

результатами

дослідження

органолептичних

показників,

які

порівнювались з вимогами стандарту, було встановлено, що усі досліджувані
зразки кореневищ імбиру мають різну форму та розміри, які не
регламентуються. Колір усіх зразків відповідає вимогам – світло-сірий.
Аромат та смак досліджуваних зразків теж відповідає вимогам, оскільки
аромат – властивий імбиру, а смак – пекуче-пряний.
Крім органолептичних визначались фізико-хімічні та фізико-механічні
показники, які доповнюють інформацію про досліджуваний імбир, які дають
змогу ідентифікувати імбир з видами та типами.
Зразок №1
Критерій

Вимоги НД

Fortune
Star

Зразок №2

Зразок №3
ANIQUI

Primafresh

TAILAI
FOODS

Зразок №4

Fresh Super
Ginger

Зразок №5

Renhe

Органолептичні показники
Шматки

Кореневи

Кореневи

Кореневи

Кореневи

Кореневи

Зовнішній

кореневищ

ща різної

ща різної

ща різної

ща різної

ща різної

вигляд

різної форми

форми та

форми та

форми та

форми та

форми та

та розміру

розміру

розміру

розміру

розміру

розміру

Світло-

Світло-

Світло-

Світло-

Світло-

сірий

сірий

сірий

сірий

сірий

імбиру, без

Власти-

Власти-

Власти-

Власти-

Власти-

стороннього

вий імбиру

вий імбиру

вий імбиру

вий імбиру

вий імбиру

пряний, без

Пекуче-

Пекуче-

Пекуче-

Пекуче-

Пекуче-

стороннього

пряний

пряний

пряний

пряний

пряний

Колір

Світло-сірий
Властивий

Аромат

запаху
ПекучеСмак

присмаку

Таблиця 3 – Результати експертизи імбиру за органолептичними
показниками
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Було визначено такі показники як: відсотковий вміст вологи, золи,
кальцію на суху речовину, летких масел, а також масова частка кореневищ з
грубоволокнистою

будовою

та

темною

серцевиною,

масова

частка

кореневищ уражених поверхневою пліснявою, масова частка пошкоджених
кореневищ.
За

вище

відповідають

переліченими
вимогам

показниками

нормативних

всі

представлені

документів.

Зразки

зразки
імбиру

характеризуються допустимим вмістом вологи, найменший вміст вологи має
зразок № 3 «ANIQUI TAILAI FOODS» - 5,1%.
Відсотковий вміст золи у всіх зразках не перевищує допустимої норми,
найбільший її вміст у зразка № 3, а найменший - у зразка № 4. Важливим
показником при проведенні експертизи є також вміст летких масел, який
виявився найбільшим у зразка № 2 – 1,2%, а найменший - у зразка № 4 (Fresh
Super Ginger) – 0,8% (табл.4).

Критерій

Вимоги НД

Зразок

Зразок

Зразок

Зразок

Зразок

№1

№2

№3

№4

№5

ANIQUI

Fresh

TAILAI

Super

FOODS

Ginger

Fortune
Primafresh

Star

Renhe

Фізико-хімічні та фізико-механічні показники
Вміст
вологи, %
Вміст
золи, %

Не більше 12

10,1

8,3

5,1

11,2

6,9

Не більше 8

5,4

4,1

7,2

3,5

5,1

0,5

0,7

0,3

0,9

0,4

Вміст
кальцію
на суху
речовину,

Не більше
1,1

%
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Вміст
летких

Не більше

масел,

1,5

1,1

1,2

1,1

0,8

1,0

3,1

2,9

2,5

4,1

3,6

2,6

2,4

2,3

2,5

2,1

1,9

1,8

2,0

2,2

1,9

см3/100г
Масова
частка
кореневи
щ з грубоволокнист

Не більше

ою

5,0%

будовою
та темною
серцевино
ю, %
Масова
частка
кореневи
щ
уражених
поверхнев

Не більше
3,0

ою
пліснявою
,%
Масова
частка
пошкодже

Не більше

них

3,0

кореневи
щ, %

Таблиця 4 – Результати експертизи імбиру за фізико-хімічними та
фізико-механічними показниками
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Що стосується таких показників, як: масова частка кореневищ з
грубоволокнистою

будовою

та

темною

серцевиною,

масова

частка

кореневищ уражених поверхневою пліснявою, а також масова частка
пошкоджених кореневищ у досліджуваних зразків знаходяться на відносно
однаковому рівні.
Таким чином, в результаті ідентифікаційної експертизи кореню імбиру
було встановлено, що досліджувані зразки відповідають вимогам. До того ж,
імбір мелений і корінь імбиру класифікуються в одній товарній категорії,
тобто мають єдиний код згідно з УКТЗЕД - 0910 10 00 00.
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ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ
КАНЦЕЛЯРСЬКИХ ТОВАРІВ У ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»,
М. ВІННИЦЯ
В статті наведено асортимент канцелярських товарів, які реалізує ТОВ
«Український папір» м. Вінниці, проаналізовано його структуру за
призначенням і видами, описано продукцію найбільш популярних торгових
марок.
Ключові слова: канцелярські товари, асортимент канцелярських товарів,
структура асортименту, торгова марка.
В діяльності вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі головним
завданням виступає найбільш повне задоволення платоспроможного попиту
споживачів та забезпечення умов для якомога більшого рівня прибутковості.
Виконання цього полягає у всебічному задоволенні потреб клієнтів на товари
та якісні послуги і отриманні довготривалого прибутку, що сприятиме
зростанню ринкової вартості суб’єкта господарювання. Проте, це можливе
лише у разі, коли підприємство має значні конкурентні переваги перед
іншими підприємствами і, в першу чергу, його пропозиція складається з
конкурентоспроможних товарів та супутніх послуг, що найбільш повно
відповідають потребам роздрібної торгівлі.
Важливе місце у роздрібному продажі непродовольчих товарів займають
канцелярські товари, які охоплюють широкий асортимент різних виробів
повсякденного попиту, оскільки ними користуються як фізичні, так і
юридичні особи. При чому, останніми роками асортимент канцелярських
товарів значно розширився, з’явилася велика кількість нових товарів.
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Теоретичним

та

практичним

аспектам

управління

продажем

канцелярських товарів у підприємстві роздрібної торгівлі присвячено ряд
праць науковців, серед яких варто виділити наступних: К. Корженко, Ю.
Пономарьова, І. Сінгаєвський, А. Федченко, Л. Чорна, Ю. Яковлев та інші.
Але, зважаючи на розвиток вітчизняного ринку канцелярських товарів та
економічної науки, дана проблематика потребує подальших досліджень.
Метою даної статті є вивчення і представлення товарознавчої
характеристики асортименту канцелярських товарів, які реалізує ТОВ
«Український папір» м. Вінниці.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір» м.
Вінниці займається оптовим та роздрібним продажем наступних товарних
груп:
– канцелярські товари;
– папір в асортименті;
– шкільно-письмові товари;
– оргтехніка, телефони, факси, калькулятори, сейфи;
– комп'ютерні аксесуари (мишки, килимки, клавіатури, диски, дискети
тощо);
– сувенірна продукція.
Асортимент

товарів

даного

підприємства

налічує

понад

10000

найменувань. Перевагою ТОВ «Український папір» є те, що його спеціалісти
слідкують за останніми тенденціями в індустрії товарів та пропонують
покупцям усе найновіше та найнадійніше.
Однією з переваг підприємства є те, що воно співпрацює лише з
найкращими торговельними марками, які пройшли випробування часом,
орієнтується на продаж високоякісних товарів світових і вітчизняних
виробників.
На частку канцелярських товарів в досліджуваному підприємстві
припадає близько 20 %.
396

Основна частина припадає на приладдя для письма (табл. 1).
Як видно з наведених даних, найбільшу частку займало приладдя для
письма – 69.5; 67,3; 65,7 % відповідно по роках. Частка приладдя для
малювання коливалась протягом досліджуваного періоду від 20,5 (у 2015) до
22.1 % (у 2017 році). Найменшу частку займало приладдя для креслення: 10,0
% – у 2015 році, 11,1 – у 2016; 12,2 % – у 2017 році.
Група за призначенням

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Частка, %

Частка, %

Частка, %

Приладдя для письма

69,5

67,3

65,7

Приладдя для креслення

10,0

11,1

12,2

Приладдя для малювання

20,5

21,6

22,1

Разом

100,0

100,0

100,0

Таблиця 1 – Структура асортименту канцелярських товарів у ТОВ
«Український папір», реалізованих у 2015-2017 роках, за призначенням
Прилади для письма можна згрупувати за видами (табл. 2).
Види товарів

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Частка, %

Частка, %

Частка, %

21,1

18,7

16,5

Фломастери, маркери

17,0

18,1

19,0

Чорнило, туш

7,0

6,5

6,2

Ручки (прості кулькові, гелеві,

39,9

42,2

42,8

15,0

14,5

15,5

100,0

100,0

100,0

Олівці (прості, чорнографітні,
кольорові та механічні)

авторучки, ролери)
Витратні матеріали до ручок,
олівців механічних тощо
Разом

Таблиця 2 – Структура асортименту приладдя для письма у ТОВ
«Український папір», реалізованих у 2015-2017 роках, за видами
Найбільша частка в реалізації приладдя для письма припадала на ручки
– 39,9 %; 42,2 та 42,8 % відповідно по роках. Значною була і частка олівців,
хоча за три роки вона зменшилась на 4,6 %. Зросла частка у продажу
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фломастерів та маркерів (з 17,0 до 19,0 %). І незначно зросла частка (на 0,5
%) витратних матеріалів до ручок і олівців. Зменшувалася частка чорнила і
туші – з 7,0 до 6,2 %.
Олівці чорнографітні у ТОВ «Український папір» реалізуються дерев'яні
і пластикові (Есо-Soft), заточені і не заточені, круглі, тригранні, шестигранні;
різного дизайну (спортивні, сині, зелені, під срібло, золото), з ластиком і без
ластика; в основному торгових марок Economix, Buromax, Koh-І-Noor, BIC,
J_Otten, Axent, SHALAKU. Також присутні набори чорнографітних олівців
по 6 та 12 шт. різної твердості. Також є олівці для креслення – набори по 12
шт. твердості В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В.
Олівці механічні 0,5 мм, 0,7 мм (синій, зелений, рожевий, чорний),
торгових марок Economix, Buromax, Koh-І-Noor; моделі Sirius, Skiper Grand,
Grater, Marco, uni Clifter, ZEBRA BL-z grip auto, mex flair ASS extra strong
тощо.
Олівці кольорові довгі 6, 12, 18, 24 кольори «Magic Story» Jumbo; 6, 12,
18, 36 – Multi Pulti; 6, 18, 24, 36 – Sunny Day; олівці акварельні «Маестро»,
Aquarelle в металевій коробці; воскові «Колорленд» 12, 18 шт. в упаковці, а
також таких торгових марок, як «Принцесса», «Сияние», Disney, Memoris
Presious, Kores, Koh -1 - Noor, 1 Вересня тощо.
Фломастери у ТОВ «Український папір» реалізуються наборами по 6,
10, 12, 18, 24, 30 кольорів таких основних торгових марок і моделей: Africa
Economix, Fauna, Fantasy, JUMBO COLORFIX Centropen, JUMBO.
Маркери текстові Optima, Flair, Fibracolor, Centropen та інші, а також
маркери перманентні (по усіх поверхнях) 2, 3, 4 мм чорні, зелені, червоні та
сині, двосторонні, кулеподібні – J_Otten, Tukzar, Delta, Deli, Centropen, Flair,
Fibracolor.
Крім того, в асортименті були CD-маркери 1,0 мм сині, червоні та чорні
(CD-pen, CD-liner) – Paper-Mate, Economix, Granit.
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Також у продажу постійно присутні маркери для білих дошок – зелені,
чорні, сині, червоні.
В асортименті туші – зелена, синя, чорна, червона – 28 мл пляшечка –
ТМ Гамма. Чорнило – синє, чорне, фіолетове, зелене – 70 мл – «Райдуга»,
Parker. Ручки представлені кульковими простими – сині, зелені, червоні,
чорні, фіолетові – My pen, Pensan Global, Aihao, Economix (Kometa, Plutone,
Sirius, Mars,Techno), SELLO.
Також у продажу постійно є стержні для гелевих та звичайних
кулькових ручок, грифелі графітні для циркулів та механічних олівців.
В табл. 3 представлено торгові марки приладдя для письма, що
реалізується у ТОВ «Український папір».
Вид приладдя для письма

Торгова марка

Олівці прості чорнографітні, Economix, Buromax, Koh-І-Noor, BIC, J_Otten, Axent, Kores,
кольорові та механічні

SHALAKU, «Принцесса», «Сияние», Disney, Memoris
Presious,

Фломастери, маркери

Africa Economix, Fauna, Fantasy, Granit, Milan, JUMBO
TRANSPARENT, Optima, Flair, Fibracolor, Centropen, J
Otten, Tukzar, Delta, Deli, JUMBO COLORFIX Centropen

Чорнило, туш

«Райдуга», Гамма

Ручки прості кулькові, гелеві, My pen, Pensan Global, Aihao, Economix (Kometa, Plutone, Sirius,
авторучки, ролери тощо

Mars,Techno), SELLO, PILOT

Витратні матеріали до ручок, Economix, Beifa, Delta, Stanger, Flair, Schneider, Axent
олівців механічних тощо

Таблиця 3 – Торгові марки приладдя для письма у ТОВ «Український
папір», реалізованого у 2015-2017 роках
Охарактеризуємо

більш детально деякі

письмові

приладдя, що

реалізуються у ТОВ «Український папір».
Всі кулькові ручки PILOT можна розділити на чотири групи за типом
чорнила:
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– ручки з чорнильною пастою (їх ще називають – чорнило на масляній
основі);
– ручки з рідким чорнилом (воно ж – на водній основі);
– ручки з типом гелю чорнив (консистенція яких «лежить» між першими
двома типами);
– ручки з біо-полімерним чорнилом.
Завдяки унікальному складу, чорнило на масляній основі є, мабуть,
найекономічнішим матеріалом. Кулькові ручки PILOT з чорнильною пастою
забезпечують своїм користувачам ідеально м'яке і максимально довге
писання, адже при невеликому об'ємі стрижня витрати чорнила мінімальні.
Одній з найпопулярніших моделей ручок PILOT з чорнилом на масляній
основі є серія ручок BPS-GP, в якій представлений весь діапазон розмірів
кульки: 0,5 мм (ширина лінії не більше 0,25 мм), 0,7мм (0,32мм) 1,0мм
(0,40мм), 1,2мм (0,45мм) и 1,6мм (0,55мм).
Також, яскравими (у буквальному і переносному сенсі) і дуже
популярними представниками кулькових ручок PILOT з чорнильною пастою
є приладдя серій Super Grip і Dr. Grip. Ці багаторазові автоматичні ручки
користуються

заслуженою

любов’ю

в

середовищі

найактивніших

«письменників» (школярів, студентів, офісних працівників) завдяки не лише
високій якості писання, але і унікальному дизайну корпусу. Досить широкий
в асортименті ручок з чорнильною пастою представлені моделі із стрижнями
декількох кольорів. Найпопулярнішими є ручки Bpkg-30r «Feed Gp3»
(чорнило чорного, червоного і синього кольорів) і Bpkg-30r «Feed Gp2»
(чорний і червоний кольори).
Порівняно недавно з'явившись на українському ринку, ручки з чорнилом
гелів викликали справжній фурор, буквально принесли в наше життя нові
фарби. Особливий склад чорнила типу гелю дозволив випускати ручки
приголомшливо яскравих, соковитих, виразних кольорів – від традиційних до
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пастельних і «металік». Писати ручками гелів легко і приємно. Чіткість і
яскравість ліній зберігається на будь-якому типові паперу.
При виробництві ручок-гелів серії Bl-p50 і Bl-p70 використовується
особлива

конструкція

пишучого

вузла.

Мікро-кулька

поміщена

в

якнайтонший сталевий наконечник, що має від 3 до 4 поглиблень. Ця ж
конструкція використовується в кулькових ручках з рідким чорнилом.
Найпопулярнішими кульковими ручками з рідким чорнилом є ручки
серії Hi-tecpoint Bx-v5, V7, Bl-vb-5, Bx-v2005. Окрім м'якого, рівного
писання, безперечною перевагою цих моделей є можливість писати ними не
лише на горизонтальних, але і на вертикальних поверхнях. Окрім цього, в
моделі Bl-vb-5, що має особливу конструкцію корпусу, можна контролювати
подачу

чорнила.

Завдяки

системі

ATT

в

ковпачку

забезпечується

безперебійне надходження чорнила.
Дуже цікава модель Explorer. Ручки цієї серії мають спеціальний
пристрій затиску ковпачка, який автоматично втягує пишучий вузол, коли
ручка вставляється в кишеню. І жодних плям на одязі.
Особливе місце в безмежному асортименті кулькових ручок PILOT
займають ручки з біо-полімерним чорнилом. Ручки з цим типом чорнила
мають найменший діаметр кульки у пишучому вузлі (кулька діаметром 0,3
мм здатна відтворювати лінію шириною не більше 0,15 мм). Ще однією
безперечною перевагою цієї моделі є здатність ручок з біо-полімерним
чорнилом писати при температурі нижче мінус 20 градусів. Окрім цього,
значний успіх ручок з біо-полімерним чорнилом забезпечує і широка колірна
гамма – моделі Bl-gc3 і Bl-gc4 випускаються з чорнилом 10 кольорів.
Корпуси кулькових ручок PILOT випускаються самих різних діаметрів –
від вузьких (для маленьких ручок) до широких, таких як, наприклад, модель
Dr. Grip. Ця модель була розроблена фахівцями корпорації спільно з
медичними працівниками і дозволяє на 40 % понизити напругу кистьового
відділу руки під час роботи.
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Зі всього різноманіття пишучих інструментів, представлених на
сучасному канцелярському ринку, найпопулярнішими, мабуть, є гелеві
ручки. Своєю назвою цей вид кулькових ручок зобов'язаний особливому
складу чорнила, консистенція якого є чимось середнім між чорнильною
пастою і рідким чорнилом.
Гелеві ручки вважаються винаходом японських виробників письмового
приладдя, хоча хто саме подарував їх світу тепер сказати складно.
Основними достоїнствами гелевих ручок є: плавніше і м'якіше писання в
порівнянні з чорнильною пастою, а можливість використовувати для писання
папір будь-якої якості і щільності, у тому числі і крейдований, вигідно
відрізняє їх від ручок з рідким чорнилом, яке частенько розпливається на
папері низької щільності. Окрім цього, гелеве чорнило володіє більш
насиченим кольором, ніж ручки з рідким чорнилом, і дуже стійкі до дії
ультрафіолетових променів. Пишучий вузол гелевих ручок за конструкцією
не відрізняється від пишучого вузла ручок з чорнильною пастою і є
наконечником і запресованою в нього кулькою. У всіх гелевих ручок фірми
PILOT кулька виготовлена з надтвердого сплаву карбіду вольфраму, а
наконечник – з неіржавіючої сталі.
Корпорація PILOT справедливо вважає, що гелеві ручки є найбільш
перспективними і приділяють особливу увагу їх розробці і вдосконаленню.
Першою з гелевих ручок PILOT була модель Bl-g1-5/7 (кулька 0.5 і
0.7мм відповідно), яка в ході удосконалення чорнила була перейменована у
Bl-g1-5/7Т. Ця ручка виготовляється в прозорому корпусі з металевим
наконечником і забезпечена змінним стрижнем Bls-g1-5/7. Ручка має
унікальної форми ергономічний трикутний упор під пальці, який значно
знижує втому при писанні. Насічка на упорі запобігає ковзанню пальців.
Наступною моделлю стала ручка Blgp-g1-5/7. Її основна відмінність
полягає в тому, що упор під пальці виготовлений із спеціальної
гігроскопічної гуми. Запасний стрижень той самий – Bls-g1-5/7.
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Почавши з класичних чорного, синього, червоного і зеленого кольору,
згодом корпорація PILOT розробила і почала виробництво ручок екзотичних
кольорів: жовтого, блакитного, рожевого і т. д. Окремо були розроблені так
звані кольори «металік», золотий та інші, а спеціально для дітей компанія
випускає чорнило «пастельних» кольорів.
Внаслідок того, що гелеве чорнило швидко засихає, ручки повинні
зберігатися з щільно закритим ковпачком. Тому до недавнього часу не
існувало автоматичних гелевих ручок, що скорочувало кількість споживачів.
Для вирішення цього завдання корпорація PILOT розробила принципово
нову ручку гелю – Bl-g2. Революційним рішенням з'явилося створення
пишучого вузла з підпружиненою кулькою, яка виконує функцію ковпачка.
Коли ручка не використовується, притиснута пружиною кулька герметично
закриває доступ повітря до чорнила, тим самим запобігаючи його висиханню.
Принцип дії цього механізму виглядає таким чином: при писанні,
дотикаючись до паперу, кулька приймає положення, при якому чорнило
починає надходити на неї. Як тільки писання припиняється, кулька займає
вихідне положення і перекриває доступ чорнила.
Ручки серії G-2 випускаються з діаметром кульки 0.5 і 0.7 мм. Після
серії G-2 корпорація PILOT випустила наступні моделі – Bl-g21-7n і Bl-dg80rn.
Ручка Bl-g21-7n має напівпрозорий, потовщений корпус яскравих
неонових кольорів, а також посилений кліп з надміцної пластмаси і
металевий наконечник. Ручка Bl-dg-80rn – популярна модель Dr. Grip, із
стрижнем G-2, в корпусі яскравих неонових кольорів. Кліп виконаний з
неіржавіючої сталі.
В даний час корпорація PILOT готує до масового виробництва гелеві
ручки нового покоління Bl-g3, з діаметром кульки 0.38мм і ручку Bl-g4.
Одним з найбільш популярних видів кулькових ручок в асортименті
ТОВ «Український папір» – це ручки PILOT, зокрема кулькові ручки з
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рідким чорнилом – це так звана v-серія. Основною метою розробки цього
виду ручок було поєднання зручності і практичності у використанні
традиційних кулькових ручок (з чорнильною пастою) з характерними
особливостями перових ручок. Головним достоїнством ручок v-серії є
виняткова плавність і м'якість писання. Вони є найбільш економічними, чим
вигідно відрізняються від близьких за плавністю писання ручок.
Економічність кулькових ручок з рідким чорнилом v-серії досягається за
рахунок використання унікальної системи подачі чорнила. Ультрасучасний
механізм контролера «High Controller» є прямим результатом розвитку
технології виробництва перових ручок фірми PILOT. Якщо під час писання з
резервуару надходить зайвий потік чорнила, він тимчасово зберігається в
спеціальній внутрішній частині за рахунок капілярного ефекту. Таким чином,
потік чорнила, що надходить на кульку, завжди залишається постійним. Саме
цей механізм забезпечує рівномірну подачу чорнила до останньої краплі в
ручках PILOT v-серії. Контролювати витрати чорнила можна через
спеціальне віконце в корпусі ручки.
Унікальний в цій серії і ковпачок, в який вбудована так звана система
«АТТ», що запобігає засиханню пишучого вузла. Окрім цього, якщо ручка
довгий час зберігалася без ковпачка і «засохла», то при надяганні ковпачка
повністю відновлюється її здатність писати.
При виробництві пишучого вузла ручок v-серії застосовуються
надтверді матеріали: спеціальний сплав карбіду вольфраму для виготовлення
кульки і високолегована нержавіюча сталь для трубки, в якій він закріплений.
Використанню надміцного сплаву карбіду вольфраму запобігає передчасний
знос кульки і, як результат, виключає утворення патьоків і плям, характерних
для приладдя низької якості.
Чорнило

ручок

PILOT

v-серії

надзвичайно

стійке

до

дії

ультрафіолетових променів, а в останніх розробках, наприклад, Blv-vb5 «Vball», вони ще і водостійкі.
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Ще одним яскравим представником v-серії у ТОВ «Український папір» є
ручка Bl-vb5 «V-ball». Ця модель має більш класичний округлий дизайн і
традиційну форму пишучого вузла. Випускається в тій же, що і Bx-v5,
колірній гамі. В результаті вдосконалення складу чорнила на основі цієї
моделі була створена ручка Blv-vb5 «V-ball» з водостійким чорнилом.
Довжина безперервної лінії дещо менша, ніж в Bx-v5 – 1600 метрів.
Компанія CELLO випускає більше 3 мільйонів ручок, стрижнів. При
виробництві ручок і стрижнів використовуються якісні матеріали, новітні
технологічні розробки, сучасне устаткування. Прозорі ковпачки можуть
витримати удар до 5 кг, а корпус ручки до 3кг. Ручки компанії CELLO, що
реалізуються у ТОВ «Український папір», оснащені подушечками для
пальців, які виготовляють із спеціального антибактеріального матеріалу,
вироблюваного у США компанією SANTOPRIN. Дизайн корпусів ручок – це
результат роботи індійських, німецьких, японських, італійських фахівців. Всі
ручки CELLO постачаються із замінюваними стрижнями. Стрижні мають
свій індивідуальний формат і форму голковидних пишучих вузлів. Пишучі
наконечники кулькових ручок CELLO виробляють на швейцарському
устаткуванні. Корпуси пишучих вузлів виготовляють з високоміцного сплаву
срібла і нікелю, а кульки – з карбіду вольфраму. Чорнило для кулькових
ручок виготовляють в Німеччині. Відмітна особливість чорнила кулькових
ручок CELLO – низька в'язкість при високій колірній інтенсивності. Чорнило
лягає м'яко при попаданні на папір. Пишучі наконечники для гелевих ручок
CELLO і гелеве чорнило виробляє японська компанія MECONI. Корпуси
пишучих вузлів гелевих ручок виготовлені з неіржавіючої сталі. Гелеве
чорнило має високі колірну інтенсивність і водостійкість. Вони не
розпливаються при потраплянні на них води. Основа популярності і успіху
продукції, яку випускає компанія CELLO, – гарантована якість писання.
Кожна вироблена ручка CELLO перед упаковкою тестується вручну.
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У ТОВ «Український папір» асортимент товарів для малювання
представлений в основному фарбами, гуашами, крейдою торгової марки
ГАММА. Ця торгова марка включає ряд серій.
Серія «Юный художник». Унікальність серії полягає в гармонійному
поєднанні економічності й функціональності упаковки із продуманістю
колірної гами. У кожному наборі крейди кольори розташовані роздільно від
світлого тону до темного, від холодних тонів до теплих, що сприяє більше
гармонійному сприйняттю кольору дитиною.
Відмітною рисою серії «Пчелка» є те, що для виробництва продукції
використовуються натуральні компоненти: до складу акварельних фарб
входять медомісткі речовини, а крейди виготовлені на восковій основі.
На продукції серії «Пчелка» виховане не одне покоління дітей. Завдяки
продуманому вмісту серії й безпеки для дітей продукція серії «Пчелка»
популярна й користується довірою покупців.
Серія «Мультики» поєднує під єдиним дизайном основні види товарів,
що входять до обов’язкової програми дитячих садків та шкіл. Яскравий
дизайн, що запам'ятовується, цієї серії з веселими персонажами привертає
увагу дітей, а висока якість у поєднанні з доступною ціною роблять
продукцію серії незвичайно привабливою.
Яскрава серія «Флюрики» флуоресцентних акварельних фарб й гуаші
допомагає реалізувати самі сміливі, казкові й авангардні ідеї. Застосовувані в
серії пігменти не тільки мають унікальні кольори, але й володіють здатністю
світитися в ультрафіолетових променях. Завдяки цьому серія «Флюрики»
успішно використовується як при створенні оформлювальних робіт, так і в
дитячій творчості.
Серія «Золушка» поєднує під єдиним казковим дизайном основні види
товарів

для

творчості

й

матеріали

з

унікальними

декоративними

властивостями: перламутровий пластилін із блискітками й гуаш, набори якої
включають гель зі сріблястими й золотистими блискітками.
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За допомогою продукції серії «Золушка» можна реалізувати самі
сміливі, казкові ідеї при створенні чарівних персонажів, а також
оформлювальних і дизайнерських робіт.
Чарівний, незвичайно ніжний дизайн перламутрових акварельних фарб і
гуаші серії «Страна эльфов» дозволяє втілити в життя будь-яку фантазію.
Ніжні перламутрові відтінки створюють творчий настрій, допомагають
зобразити казкові, фантастичні сюжети й у повній мірі насолодитися
чарівництвом творчості. Фарби серії «Страна эльфов» можна використовувати
як для дитячої творчості, так і для створення ексклюзивних дизайнерських
робіт.
Продукція серії «Оранжевое солнце» має унікальну особливість: до
традиційної палітри кольорів були додані флуоресцентні й перламутрові
відтінки. Матеріали серії можуть використовуватися як для дитячої творчості,
так і для створення ексклюзивних оформлювальних робіт.
Таким чином, асортимент канцелярських товарів у ТОВ «Український
папір» досить широкий і глибокий, однак потребує деякої оптимізації.
УДК 631.3(045)
Плисак О.А.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОКРЕМИХ
ВИДІВ МАЛОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
ЗАРУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА
В статті досліджено основні показники споживних властивостей малої
сільськогосподарської техніки, надана товарознавча характеристика таким
видам товарів як газонокосарки, міні-трактори, мотоблоки.
Ключові слова: мала сільськогосподарська техніка, експорт, імпорт, мінітрактори, мотоблоки, газонокосарки.
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Сучасне сільське фермерське господарство неможливо без сучасних та
ефективних
господарства

засобів
та

механізації.
фермерських

Питання

забезпечення

господарств

присадибного

матеріально-технічними

ресурсами широко висвітлювалося вітчизняними та зарубіжними фахівцями,
такими як Я.К. Білоуська, В.А. Горемикіна, П.А. Музика та ін.
Але проблема асортименту споживних властивостей та якості малої
сільськогосподарської техніки недостатньо висвітлена.
Мета статті здійснити товарознавчий аналіз асортименту та якості малої
сільськогосподарської техніки.
Нами вивчалася динаміка імпорту сільськогосподарської техніки до
України (табл. 1) [2].
Країна

Роки

походження

2016

2017

Німеччина

92,470

122,412

США

57,513

68,633

Франція

17,069

22,948

Інші

77,450

91,281

Таблиця 1 – Імпорт обладнання для сільського господарства та техніки
оброблення ґрунту до України, млн. дол.
Імпорт

машин

і

механізмів

для

збирання,

обмолоту

сільськогосподарських культур, газонокосарок та сінокосарок, машин для
сортування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів до
України наведено в табл. 2 [2].
Країна

Роки

походження

2016

2017

Німеччина

145,610

181,597

США

68,129

96,140

Бельгія

56,041

64,712

Інші

137,982

153,187

Таблиця 2 – Імпорт машин і механізмів для збирання, обмолоту
сільськогосподарських культур, газонокосарок та сінокосарок, машин для
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сортування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів до
України, млн. дол.
Оскільки аналіз, даних наведених вище, показує чітку тенденцію до
збільшення

імпорту

сільськогосподарської

техніки,

нами

здійснено

товарознавчий аналіз техніки зарубіжного виробництва.
В структурі асортименту малої сільськогосподарської техніки значне
місце займають газонокосарки.
Одним з найбільш важливих критеріїв, що безпосередньо впливають на
продуктивність газонокосарок, є технічні характеристики. Виходячи з їх
величин, здійснюється вибір необхідної моделі, оцінюється технічний
потенціал машини [3].
До основних характеристик газонокосарок відносяться потужність
двигуна, ширина скошування та інше.
Потужність

двигуна

газонокосарки

електричного

або

бензинового

вимірюється в кіловатах і кінських силах. Від величини потужності залежить
продуктивність, тобто, чим потужніший двигун газонокосарки, тим з більш
високою ефективністю вона буде працювати.
Ширина скошування. Ця величина безпосередньо залежить від деки

косарки, яка її і визначає. Від ширини скошування залежить кількість
проходів, необхідних для здійснення стрижки газону. Чим вищий цей
показник, тим швидше газонокосарка впорається з роботою.
Травозбірник. Якщо газонокосарка має травозбірник, то вся скошена в

процесі покосу трава буде складатися там. У міру заповнення травозбірника
його вміст необхідно викидати. Травозбірник виготовляють як з пластика,
так і з тканини. Як показує практика, травозбірник із пластику більш
практичний.
Функція

мульчування. Згідно

поширеній

думці,

подрібнена

трава,

рівномірно розпорошена по газону благотворно впливає на його декоративні
якості, виконуючи роль підкормлювача. Процес мульчування відбувається
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наступним чином: скошена трава повторно подається на обертові ножі, а
потім у вигляді «трав'яного пилу» рівномірно розкидається по газону.
Аерація. З часом шар ґрунту, на якому росте газонна трава, покривається

світло-і повітронепроникної плівкою. Це є причиною того, що трава стає
менш життєздатною і втрачає свої декоративні якості. Якщо газонокосарка
оснащена функцією аерації, то це підвищує якість ґрунту. Аератор створює
проколи в ґрунті спеціальними металевими штирями, тим самим порушуючи
непроникний шар, відкриваючи доступ для вступу вологи, світла і повітря.
Бензинові газонокосарки є найпоширенішим типом косарок. Двигун

внутрішнього згоряння забезпечує газонокосарку високою потужністю, що
дозволяє використовувати їх на великих територіях. Основною перевагою
бензинових газонокосарок є висока мобільність, іншими словами, при роботі
з такою косаркою немає ніяких обмежень у вигляді кабелю, що обмежує
свободу переміщення косарки. Недоліками бензинових газонокосарок є
велика вага, шум при роботі і низька екологічність.
Електричні газонокосарки. Застосування електричного двигуна робить

машини чистими, вони не забруднюють повітря вихлопними газами. На
відміну від бензинових, газонокосарки електричні можуть працювати на
схилах і газонах з нерівним рельєфом. З їх допомогою можна обробляти
площу до 1200 квадратних метрів. Обслуговування електрогазонокосарки
полягає тільки в регулярному очищенні зовнішньої поверхні. Єдиний недолік
- наявність електричного кабелю. Він обмежує область застосування і знижує
маневреність.
В залежності від технічного улаштування електричні газонокосарки
можуть бути роторними, барабанними. Роторні - чотириколісні (рідше 3
колеса), ріжуча система - ніж, що обертається паралельно землі. Він не тільки
зрубає стебла рослин, але і створює повітряний потік, який втягує їх у деку.
Висота скошування до 80 мм. Центральне регулювання спрощує управління.
Для великої ділянки можна придбати газонокосарку самохідну електричну.
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Барабанні (шпиндельні) - двоколісні, ріжуча система - спіральні ножі, що
обертаються на валу і один нерухомий ніж. Трава зрізається акуратно, як
ножицями. Висота скошування до 40 мм. Така газонокосарка рекомендується
для ділянок площею до 400 кв. м. з м'якою травою.
Однією з найстаріших і давно існуючих компаній на ринку садового
інструменту є німецька компанія Wolf-Garten, яка починає свій шлях з 1922
року. Це був сімейний бізнес на чолі з Августом Вольфом, який задумав
удосконалити інструменти для сільськогосподарських робіт.
Електричні газонокосарки компанії Wolf-Garten відрізняються низьким
рівнем шуму і високою маневреністю. Тепер компанія виробляє всі відомі
види: електричні, барабанні, механічні барабанні, роторні, бензинові та
акумуляторні. Компанія Wolf-Garten сьогодні - одна з провідних компаній з
виробництва садової техніки у світі.
Значне місце на ринку малої сільськогосподарської техніки займають
міні-трактори.

Міні-трактори

являють

собою

універсальні

багатофункціональні машини, які призначені для виконання широкого
спектру сільськогосподарських і комунальних робіт на ділянках землі
невеликих розмірів.
Важливою характеристикою міні-тракторів є набір функцій, які буде
виконувати крім обробки ґрунту. Наприклад, перевіз малогабаритних, але
важких вантажів.
Нами охарактеризовані деякі види міні-тракторів на ринку України.
Модель

міні-трактора

Husqvarna.

Багатофункціональний

мінітрактор

Husqvarna, як показала статистика, користується найбільшим попитом серед
покупців. Шведська модель має 22-сильний силовий агрегат, який оснащений
примусовою системою змащення. Наявність шарнірів передньої осі дозволяє
оператору отримати доступ до будь-яких куточках газону. Апарат має круїзконтроль, об'ємний паливний бак (15,2 л), лічильник мотогодин. Перевага
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мінітрактора в роботі взимку - це можливість прибирання снігу з
використанням сніговідкидачів [3].
Серед особливостей моделі можна відзначити: легкість водіння за
рахунок переднього моста поворотного типу; наявність удосконаленої
конструкції рульового колеса; вдале розташування елементів системи
управління, широкі шини.
Слід зазначити, що незважаючи на присутність в даній моделі
перерахованих переваг, виробник постійно займається її удосконаленням.
Так, система U-Cut полягає в інноваційному рульовому управлінні. Дана
система дозволяє робити розворот апарату при мінімальному радіусі. Водій
при цьому може зменшувати радіус повороту, якщо потрібно огинати кущі,
дерева, клумби. Це в значній мірі впливає на підвищення ефективності
косіння трави. Площа ділянок, яких не торкнулася ріжучий дека, одночасно
зменшується.
На другому місці за використанням займають міні-трактора MTD.
Робота заснована на механічній трансмісії Transmatic, що дає водієві машини
можливість самостійного вибору і точного фіксування швидкості руху
машини. При натиску на педаль гальма відбувається зменшення швидкості
косіння, яку можна відрегулювати за використанням важеля перемикання
передач, що розташований на панелі приладів. Це забезпечує набір
оптимальної швидкості на автоматі.
Регулювати напрямок руху машини можна з використанням важеля,
який знаходиться на лівому крилі. Висота скошування може бути
відрегульована теж за допомогою важеля, що забезпечує більшу ергономіку.
Передня вісь машини має маятниковий тип, що дозволяє колесам машини
пристосовуватися до поверхні газону, виробляючи рівне скошування.
Наявність

протекторів

на

великих

задніх

колесах

пов'язано

з

підвищенням прохідності і комфорту, зниженням небезпеки виникнення
пошкоджень на чутливих поверхнях.
412

Розташований під сидінням машини важіль вимикача передбачений для
того, щоб ріжуча дека і двигун могли автоматично вимкнутися, якщо водій
залишає сидіння. Спеціальне гальмо стоянки передбачене для того, щоб
мінітрактор міг зупинитися, скочування трактора при цьому не повинно бути.
За рахунок комфортабельного регулювання можна змінювати висоту сидіння
в залежності від зросту водія.
Японські міні-трактори Honda відносяться до якісної і максимально
надійної техніки, орієнтованої тільки на потреби і запити покупця.
Основною перевагою описуваної техніки є невеликі габарити, тому для
її експлуатації не потрібно значного витрат палива. Вартість моделі
мінітрактора Honda значно нижче, ніж звичайного трактора.
Характеристики чеського міні-трактора. Дизельний мінітрактор ТЗ 4К14 являє собою колісну повнопривідну машину. Передній і задній мости,
мають диференціали, які з'єднуються між собою поворотною виделкою. Для
переднього моста розробники передбачили блокування диференціала.
Поворот мостів один щодо одного відбувається в результаті будь-якого
повороту керма, причому вліво і вправо кут повороту повинен досягати 45 °.
Радіус розвороту передбачений рівним 1,9 м.
Конструкція даного типу розроблена спеціально для того, щоб
використовувати універсальний мінітрактор в обмеженому просторі. Це
робить його дуже маневреним. Кут відхилення при русі мостів у
вертикальній площині повинен становити 11 ° в обидві сторони. Дорожній
просвіт становить 290 мм.
Малогабаритна корейська техніка. На українському ринку широко
представлені корейські мінітрактори, які є високо конкурентними навіть
серед визнаних лідерів з Європи, Америки і Японії [1].
Перевагами цієї техніки є те, що вона реалізується в будь-якому
ціновому

сегменті,

оскільки

виробники

приділяють

серйозну

моніторингу ринку, випускаючи різноманітні моделі міні-тракторів.
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увагу

Багатоцільове практичне застосування знайшов мінітрактор Скаут GS
T12 – продукція американської компанії Garden Scout. Складання машин
здійснюється на китайських заводах під суворим технологічним контролем,
що забезпечує бездоганну якість при відносно невеликій вартості. Ці міні
трактора універсальні і застосовні скрізь, де потужності мотокультиватора і
мотоблока не достатньо, а задіяти великий трактор недоцільно із-за його
високої потужності і великих розмірів.
Особливості та технічні характеристики. Мінітрактор Скаут T12
оснащений дизельним чотиритактним двигуном R195ANE горизонтального
розташування, розрахованого на максимальну потужність 12 л. с. Силовий
агрегат має частоту обертання ВОМ 1176 об/хв, водяне охолодження і
систему електричного запуску. У стандартну комплектацію машини
включена ґрунтофреза з 22-ма робочими ножами і шириною культивації в
100 см.
Мототрактор

Garden

Scout

обладнаний

гідравлічною

підйомної

системою, суттєво полегшує будь-яку роботу з навісними агрегатами. У
машини дорожній просвіт 240 мм і потужні задні колеса з широкими
протекторами, що створює їй гарну прохідність навіть по розмитим путівцях
і засніжених дорогах. Завантажувальна маса причепа, на яку розрахований
мототрактор, становить 1800 кг – цього достатньо для транспортування
будматеріалів, зібраного врожаю або вивезення сміття.
Трактор на основі мотоблока Garden Scout має механізм блокування
шестеренчатого диференціала, що значно покращує його керованість і
знижує знос шин ведучих коліс. Він здатний забезпечити комфортну,
продуктивну і безпечну роботу навіть при поганій видимості, завдяки
зручному м’якому сидінні на амортизаторах.
Мотоблок простий в експлуатації. Він займає мало місця, споживає мало

пального, і не вимагає особливих навичок користування. Але зате мотоблок
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може фрезерувати грунт, перевозити вантажі за допомогою причепа, косити
траву і прибирати сіно або сніг.
Мотоблоки в залежності від класу класифікують на легкі мотоблоки, які
важать до 40 кг. Їх ще називають мотокультиваторами. Потужність двигуна
не перевищує 4,5 кінських сил (к.с.). Мають невелику ширину захвата фрези,
за рахунок чого можуть обробляти грунт у важкодоступних місцях. Глибина
культивації легких мотоблоків в середньому становить 10 см. Такі мотоблоки
призначені для прополки бур'янів і підготовки грядок до посадки.
Основними перевагами легких мотоблоків є те, що їх можна легко
перевозити і навіть переносити та порівняно невелика ціна.
Недоліками легких мотоблоків є мала функціональність, невелика
потужність двигуна, що не дозволяє працювати безперервно тривалий час, а
також те, що через малу вагу мотоблок може кидати у різні боки.
Мотоблоки середнього класу важать 45-65 кг, мають передній та задній
приводи, а на деяких із цих мотоблоків можна використовувати додаткове
навісне обладнання. Потужність двигуна мотоблоків середнього класу, як
правило, становить від 4,5 до 6 к.с. У цих мотоблоків більш широкий,
порівняно з легкими, захват фрези – до 80 см, глибина культивації в них
сягає 25 см. Такі мотоблоки призначені для обробки великих площ та ґрунтів
середньої щільності.
Перевагами мотоблоків середнього класу є те, що до рами можна
чіпляти плуг, окучівальнік або борону, часто такі мотоблоки мають задню
передачу і передню фару. Вони легко маневрують між густо засадженими
грядками або кущами.
До недоліків мотоблоків середнього классу можна віднести невелику
глибину зорювання.
Важкі мотоблоки, з потужністю двигуна від 6 к.с. та вагою понад 65 кг
мають багато додаткових зручностей та можливостей для професійного
використання.
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Перевагами важких мотоблоків є те, що до них можна приєднати плуг,
борону, картоплекопач і навіть причіп. Крім того, вони часто мають
додаткові опції: регуляцію керма по висоті, пневмоколеса, функцію реверсу,
можуть легко перегортати ґрунт, справляються із ділянкою в десятеро
швидше, ніж легкий мотоблок.
Недоліком важких мотоблоків є велика вага.
Здійснений аналіз показав, що на ринку сільськогосподарської техніки
України представлений досить різноманітний асортимент видів та різновидів,
які здатні забезпечити потреби власників присадибних ділянок та малих
фермерських господарств.
Для вирішення проблеми забезпечення малих фермерських господарств
або

присадибних

ділянок

необхідно

збільшити

їх

виробництво

та

вдосконалювати товарознавчі характеристики виробів вітчизняних виробів.
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ВИНОГРАДНИХ ВИН
В

даній

статті

наводиться

визначення

поняття

ідентифікація,

визначаються основні критерії та засоби ідентифікації виноградних вин.
Ключові

слова:

ідентифікація,

ідентифікаційна

експертиза,

вино,

фальсифікація.
Національне виноробство має посісти гідне місце серед світових країнлідерів за якісними характеристиками вина, проте відсутність підтримки з
боку держави, недосконала законодавча та нормативна база, дефіцит
сировини, складна технологія виготовлення та широкий асортимент
ускладнюють ситуацію на ринку вина з фальсифікованою продукцією.
Одним із напрямів вирішення зазначеної проблеми в Україні є розроблення
доказової системи критеріїв ідентичності, що гарантуватиме виявлення
винних фальсифікатів. Підтвердження інформації, зазначеної на маркуванні
вітчизняних

вин

вимагає

встановлення

об’єктивних

критеріїв

та

використання сучасних методів ідентифікації.
Питанню встановлення критеріїв ідентичності вин присвячено праці як
вітчизняних, так і закордонних науковців. Використовувати мінеральний та
катіонно-аніонний склад виноградних вин як ідентифікаційні ознаки їх
аутентичності запропоновано в статтях Н.С. Анікіної. Сучасні методи
контролю показників якості вин висвітлено у працях Т.А. Жилякової. О.С.
Носик визначає, що оптичні та потенціометричні характеристики, показники
екстрактивності, індекси «хімічного віку», додаткова довжина хвилі в
комплексі дозволяють із достовірністю 90% проводити ідентифікацію вин
різних категорій. Критеріями справжності вин у дослідженнях Валгіної Л.А.
запропоновано використовувати склад органічних кислот та співвідношення
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редукційних цукрів. Систему більш загальних підходів до ідентифікації вин
запропоновано Н.М. Агєєвою та Т.І. Гугучкіною.
Ідентифікація – визначення відповідності показників якості харчових
продуктів і продовольчої сировини показникам, встановленим у нормативній
та технічній документації виробника харчових продуктів чи наведеним в
інформації про ці продукти. [4]
Основними функціями ідентифікації є:


визначальна – ототожнює зразок товару з конкретною назвою,

маркою, ґатунком, а також певною товарною партією;


інформаційна – доносить до суб’єктів ринкових відносин

необхідну інформацію;


підтверджуюча

–

встановлює

відповідність

асортиментної

характеристики товару наданій інформації, тобто підтверджує справжність
товару;


керуюча – є одним із елементів системи якості товарів.

У зв’язку з тим, що результати ідентифікації виробу аналізуються і на
основі цього аналізу робляться відповідні висновки, то більш точно цей
процес

можна

назвати

ідентифікаційною

експертизою.

Відповідно

ідентифікаційна експертиза є основоположною, адже доки не проведено
ідентифікаційну експертизу даного виробу, в даному випадку це вино, і не
встановлено, що він являє собою, який код за ТН ЗЕД він має, то всі інші
види експертизи проводити не доцільно.
В експертній діяльності розрізняють такі різновиди ідентифікаційної
експертизи: асортиментна (видова), якісна (кваліметрична), партіонна та
кількісна.
Асортиментна (видова) ідентифікація – дослідження щодо встановлення
відповідності найменування товару його асортиментній характеристиці, що
обумовлює пропоновані до нього вимоги.
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Якісна (кваліметрична) ідентифікація – дослідження щодо встановлення
відповідності вимогам якості, передбаченим нормативною документацією.
Цей

вид

ідентифікації

дозволяє

виявити

наявність

припустимих

і

неприпустимих дефектів, а також встановити відповідність товарному
ґатунку або іншим градаціям якості, зазначеним на маркуванні і/або в
супровідних документах.
Партіонна

ідентифікація –

дослідження

щодо

встановлення

приналежності конкретного товару (представленої частини, об'єднаної проби,
середнього зразка, одиничних екземплярів тощо) конкретній товарній партії
(за кодом виробника, датою виготовлення). Складність цього виду
ідентифікації полягає в тому, що в більшості випадків відсутні або не дуже
надійні критерії для ідентифікації .
Кількісна ідентифікація – дослідження щодо встановлення відповідності
фасованих товарів вимогам нормативних документів стосовно об’єму
заповнення упаковки.
Засобами ідентифікації товарів є нормативні документи (стандарти, ТУ,
правила та ін.), які регламентують показники якості, що можуть бути
використані для цілей ідентифікації, а також технічні документи, у тому
числі товаросупровідні (накладні, сертифікати, якісні посвідчення, посібники
з експлуатації, паспорта та ін.). Найважливішим засобом ідентифікації
продукції є маркування, що містить інформацію, придатну для цілей
ідентифікації.
При ідентифікації об’єктів частіше за все застосовують такі способи, як:


унікальних найменувань – даний спосіб є найдавнішим і

використовується в сполученні «об’єкт – ім’я»;


цифрових номерів – даний спосіб є досить широко поширеним,

адже у сполученні з найменуванням об’єкта його номер дозволяє однозначно
ідентифікувати об’єкт;
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штрихового

кодування

–

відповідно

до

ДСТУ

3144-95

«кодування товарів – це присвоєння товарам умовних позначень у вигляді
цифрового,

буквено-цифрового

та

штрихового

коду

з

метою

їх

ідентифікації»; [1]


умовних позначок – даний метод побудований на використанні

умовних позначок, за допомогою який можна дізнатись більше про
відповідний товар;


класифікаційний – використовується в тих випадках, коли

необхідно ідентифікувати групи однорідних об’єктів. Перевага його полягає
в інформаційності – з великої кількості об’єктів можна виділяти необхідні, а
саме ті, що мають певні ознаки;


посилальний – використовується для ідентифікації об’єктів у тих

випадках, коли інформація про конкретні характеристики представлена в
нормативних чи технічних документах;

необхідно

описовий – спосіб використовується в тих випадках, коли
ідентифікувати

конкретний

об’єкт

шляхом

опису

його

характеристик;


органолептичний – метод визначення показників якості товару на

основі аналізу сприйняття органів чуття людини;


інструментальні – методи визначення значень показників якості

товару за допомогою спеціального обладнання. [3]
Відповідно, проаналізувавши усі наведені методи ідентифікації, можна
зрозуміти, що усі методи можливо використовувати для ідентифікації вин,
але основним і першим у використаннi буде органолептичний метод.
Ідентифікаційна експертиза спрямована на встановлення відповідності
товару певним вимогам. Що стосується виноградних вин, то дані вимоги
зазначені у відповідній нормативно-технічній документації, якій вони
повинні відповідати. Дещо спрощені в порівнянні з європейськими вимоги до
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вин, зазначені у чинному ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови»
[2], створюють сприятливі умови для появи фальсифікатів на ринку. Зокрема
ДСТУ 4806:2007 містить вимоги до органолептичних та фізико-хімічних
показників для кожного типу вина, ідентифікація вин з використанням
зазначених у стандарті вимог ускладнена, адже не гарантує виявлення
фальсифікованої продукції. До загальних органолептичних показників, які
розглядаються при ідентифікації вин, відносяться: зовнішній вигляд, смак і
запах, консистенція. Слід зазначити, що вимоги нормативного документу до
прозорості, кольору, смаку і аромату не чітко визначені. Так, смак та букет
вин, згідно з вимогами, мають відповідати групі і типу вина, залежать від
сортів винограду. Діапазон значень основних фізико-хімічних показників є
доволі широким, але вони не зажди можуть слугувати критерієм
ідентифікації, адже у випадку з вином такі фізико-хімічні показники як
визначення масової частки спирту, цукру, титровану кислотність майже
неможливо визначити, адже ці показники довести до нормативних вимог
досить легко шляхом додавання в необхідних кількостях хімічно чистих
речовин (етилового спирту, цукру, винної кислоти).
Таким чином, аналіз зазначених вимог до якості вин дозволяє зробити
висновок про необхідність встановлення достовірних та надійних критеріїв їх
ідентичності та автентичності.
Про натуральність напоїв можна судити за якісними та кількісними
характеристиками компонентів вин. Серед компонентів, що можуть
слугувати критеріями аутентичності вин найчастіше виділяють: специфічний
вміст органічних кислот, цукрів, фенольних сполук тощо.
Органічні кислоти у вині переважно представлені винною та яблучною
кислотами, їх наявність забезпечує бактерицидні, смакові та ароматичні
властивості вина.
Серед цукрів у вині переважають глюкоза та фруктоза, що визначають
якість виноматеріалів. Цукри можуть слугувати критерієм аутентичності
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винних виробів, проте простота їх імітації в сучасних умовах знецінює цю
можливість.
Недоліком всіх вищезазначених критеріїв є простота їх фальсифікації.
Ідентифікаційні критерії вин мають бути складними для фальсифікації,
надійними, мати комплексний характер. Результати дослідження за одним
критерієм не можуть гарантувати ідентичність продукції в повній мірі, тому
пропонується комплексний підхід до ідентифікації та аутентифікації вин,
заснований на їх мікроелементному складі та на розподілі дейтерію в
етиловому спирті.
Мікроелементний склад вин відображає особливості складу ґрунту
місцевості, де вирощується виноград для виробництва вина. Вміст у вині
специфічних для певної місцевості компонентів мікроелементного складу
може слугувати критерієм їх ідентичності та аутентичності. Зокрема, у
країнах ЄС наявна база даних мікроелементного складу вин, що мають
географічну

приналежність.

Для

використання

зазначеного

критерію

ідентифікації необхідно створити відповідну базу даних в Україні
Узагальнюючи все вище наведене можна зробити висновок, що
експертиза є уже важливим чинником у формуванні ринку вина в Україні і не
тільки, а також стимулює його розвиток та конкурентоспроможність.
Проведення експертизи дозволяє виявити фальсифіковані та неякісні товари,
захистити споживача від підробок та товарів невідомого походження.
Органолептичні та фізико-хімічні показники вин, що регламентуються
чинними нормативними документами, є дещо спрощеними та мають
широкий діапазон значень, тому не можуть слугувати підтвердженням їх
ідентичності.

Наявні

критерії

аутентичності

сьогодні

досить

легко

фальсифікуються, тому основним завданням держави у захисті від підробок є
встановлення високих вимог до виробництва вин. Також необхідно
удосконалювати експерту базу для проведення ідентифікації, яскравим
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прикладом є методи, які використовуються в країнах Європи, це допоможе
вітчизняним виробникам розширити свій ринок продаж навіть за кордоном.
Список використаних джерел:
1. ДСТУ 3144-95. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування.
Терміни та визначення. [Чинний від 1996-01-01]. Вид. офіц. Київ:
Держстандарт України, 2010. 20 с.
2. ДСТУ 4806:2007. Вина. Загальні технічні умови. [Чинний від 2009-0101]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України. 2008. 20 с.
3. Млигіна В.Д., Титаренко Л.Д., Породіна Л.В., Лихоніна Г.О., Лазарєва
Н.Т., Холодова О.Ю. Онови експертизи продовольчих товарів: навч.посіб.
Київ: Кондор, 2009. 296с.
4. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини:
Закон України від 26.10.2005 р. № 2809-IV. Дата оновлення: 06.09.2006.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2809-15 (дата звернення 26.09.2018)
УДК 681.11(045)
Поліщук В.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКСПЕРТИЗА ГОДИННИКІВ
В статті проаналізовано ринок годинників в Україні, його основні тенденції,
експортно-імпортні операції відповідно до даних митної статистики. Крім
того, розглянуто проблеми сучасного ринку годинників та його перспективи.
Ключові слова: годинники, наручні годинники, експертиза, ідентифікація,
висновок експерта.
У наш час знову зростає роль механічних годинників, оскільки вони, на
думку багатьох споживачів, являються більш надійними, довговічними і
стабільними. Саме тому на ринку сьогодні представлена значна кількість
компаній, кожна з яких прагне зайняти свою нішу і знайти свого споживача.
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Більшість експертів даної галузі сходяться на думці, що в Україні
спостерігається зростання попиту на традиційні наручні годинники, тому
об’єктом експертизи були саме наручні годинники, зокрема механічні.
Предмет дослідження – показники якості, що визначались при проведенні
експертизи годинників наручних механічних.
Щорічно

в

Україні

продається

близько

20

млн

наручних

годинників.Аналіз ринку засвідчив, що останнім часом люди купують
дорожчі годинники, а дешеві активно витісняють мобільні телефони.
Придбати в нашій країні якісні фірмові годинники непросто. Вартість
брендових годинників починається від 15000$. При цьому швейцарські
виробники не гребують користуватися перевагами місцевих законів, згідно з
якими годинники мають право називатися швейцарськими, якщо вони на
51% (загальна вартість всіх комплектуючих) вироблені у Швейцарії. Інші
складові завозяться з Китаю, Таїланду, Кореї й Туреччини. Близько 80%
виробів,

які

пропонуються

українським

покупцям

як

швейцарські

хронометри, складаються тільки з оригінальних механізмів, а корпус,
стрілки, циферблат і ремінці виробляються в Азії. Тільки такі відомі компанії
як «Zenіth» (Зеніт), «Breguet» (Бреге) і «Vacheron Constantіn» виготовляють
наручні годинники повністю з оригінальних деталей, виготовлених на
власних заводах [1].
Оскільки єдиним вітчизняним виробником годинників в Україні є
Київський годинниковий завод, який випускає продукцію торгової марки
«KLEYNOD»,

асортимент

даних

товарів

задовольняється

виключно

імпортною продукцією. Цей фактор породжує від’ємне сальдо імпортуекспорту даного товару, а також порушення митних правил деякими
недобросовісними постачальниками при ввезенні в Україну, виходячи з чого
експертиза годинників має важливе значення при їх митному контролі та
митному оформленні.
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Для проведення експертизи наручних годинників важливо встановити
код згідно з УКТЗЕД. Тому перш за все необхідно встановити код наручних
механічних годинників, які призначенi для носiння на собi або з собою згідно
з УКТЗЕД.
Проаналізувавши групи 90-92 розділу ХVIII, в яких класифікуються
вищезазначені товари, встановили, що годинники класифікуються на рівні
перших двох знаків як група 91 «Годинники всіх видів та їх частини» [2].
В загальних положеннях зазначено, що до групи 91 включаються деякі
прилади, призначені переважно для вимірювання часу або для виконання
деякої операції, пов’язаної з вимірюванням часу. До неї включаються
годинники для носіння на собі або з собою (наручні і кишенькові годинники
та секундоміри), інші годинники (звичайні годинники, годинники, не
призначені для носіння з собою або на собі, з годинниковим механізмом для
годинників, призначених для носіння з собою або на собі, будильники,
морські хронометри, годинники для автомобілів і т.п.), а також пристрої для
реєстрації часу, прилади для вимірювання інтервалів часу і таймери; у
загальному випадку до неї включаються також частини цих виробів. Вироби
цієї групи можуть бути з будь-якого матеріалу, включаючи дорогоцінні. В
групі 91 класифікуються годинники різноманітного призначення. До
товарної позиції 9101 включаються тільки годинники для носіння на собі або
із собою, корпус яких вироблено з дорогоцінних металів або металів,
плакованих дорогоцінними металами, або з тих самих матеріалів у поєднанні
з

природними

чи

культивованими

перлами,

з

дорогоцінним

або

напівдорогоцінним (природним, штучним чи реконструйованим) камінням.
Годинники, призначені для носіння на собі або із собою, корпуси яких
виготовлено з недорогоцінного металу, інкрустованого дорогоцінними
металами, включаються до товарної позиції 9102 (табл.1).
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Код
9101

Назва
Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi
або із собою, включаючи секундомiри, з корпусами, виробленими з
дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними
металами:
- годинники наручнi, електронні, якi мають чи не мають умонтований
секундомiр:

9101 11 00 00

- - лише з механiчною iндикацiєю

9101 12 00 00

- - лише з оптико-електронною iндикацiєю

9101 19 00 00

- - iншi
- iншi годинники наручнi, якi мають або не мають умонтований
секундомiр:

9101 21 00 00

- - з автоматичним пiдзаведенням

9101 29 00 00

- - iншi
- iншi:

9101 91 00 00

- - електричнi

9101 99 00 00

- - iншi

9102

Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi
або із собою, включаючи секундомiри, крiм включених до товарної
позицiї 9101:
- годинники наручнi електричнi, якi мають чи не мають умонтований
секундомiр:

9102 11 00 00

- - лише з механiчною iндикацiєю

9102 12 00 00

- - лише з оптико-електронною iндикацiєю

9102 19 00 00

- - iншi
- iншi годинники наручнi, якi мають чи не мають умонтований
секундомiр:

9102 21 00 00

- - з автоматичним пiдзаведенням

9102 29 00 00

- - iншi
- iншi:

9102 91 00 00

- - електричнi
426

Код
9102 99 00 00

Назва
- - iншi

Таблиця 1 – Класифікація годинників згідно з УКТЗЕД
Проаналізувавши групу 91, визначаємо, що годинники наручні
відносяться згідно з УКТЗЕД до двох товарних позицій, тобто можуть
класифікуватися в двох товарних позиціях залежно від матеріалу корпусу:
9101 та 9102. Для правильного визначення товарної позиції необхідно
проаналізувати пояснення до УКТЗЕД. Відповідно до Примітки 2 групи 91,
годинники товарної позиції 9101 повинні мати корпуси, виготовлені
повністю з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними
металами.
Проте годинники з корпусом з дорогоцінного металу або металу,
плакованого дорогоцінним металом, які мають сталеву задню кришку,
включаються до товарної позиції 9102, як і годинники, корпуси яких зроблені
з недорогоцінних металів, інкрустованих дорогоцінними металами.
Годинники - це складні механізми, що відрізняють значною кількістю
технічних особливостей [3]. На сьогодні в Україні якість наручних
механічних годинників регламентує діючий стандарт ГОСТ 10733-98 «Часы
наручные и карманные механические. Общие технические условия» [4].
Тому при визначенні показників і критеріїв для проведення експертизи
годинників скористаємось даним стандартом.
При цьому необхідно враховувати, що залежно від діаметра місця
посадки плати годинники виготовляються малого калібру з діаметром плати
від 13 до 16 мм включно (1 і 2 групи); з діаметром плати більше 16 до 20 мм
включно (2 група); нормального калібру з діаметром плати більше 20 до 26
мм включно (З група) і з діаметром плати більше 26 мм (4 група).
Годинники наручні й кишенькові механічні виготовляються таких
класів: підвищений (П); перший (1); другий (2). Ці годинники можуть бути з
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додатковими пристроями (календар, автопідзаведення, сигнальний пристрій
та ін.), зі звичайною (центральною або боковою) або аретованою секундною
стрілкою, із захисними пристроями (звичайні, водозахищені, водозахищені
підвищеного ступеня захисту, водонепроникні, протиударні, антимагнітні
тощо). Механізм годинників повинен мати анкерний палетний спуск, не
менше 15 функціональних годинникових каменів, а маса не повинна
перевищувати 25г.
В табл. 2 наведено запропоновані для проведення експертизи годинників
критерії та показники.
Критерії та показники

Методи

Засоби

Маркування

Аналітичний

ГОСТ 10733 - 98

Зовнішній вигляд, колір

Органолептичний

Інструкція з експлуатації
годинника

Характеристики механізму:

Вимірювальний

ГОСТ 10733 - 98

Вид скла

Аналітичний

ТСД, інструкція

Матеріал корпусу

Аналітичний

ТСД, інструкція з експлуатації

Розмір, мм

Вимірювальний

ГОСТ 10733 - 98

Формат часу

Аналітичний

Інструкція, маркування

Тип циферблату

Аналітичний

Інструкція з експлуатації

-

тип;

-

частота коливань;

-

запас ходу, год;

-

точність ходу, с/добу

годинника
Індикація

Аналітичний

Інструкція з експлуатації
годинника

Вага, г

Вимірювальний

ГОСТ 10733 - 98

Таблиця 2 – Критерії та показники для проведення експертизи
годинників
Експертиза годинників за визначеними технічними характеристиками
здійснюється органолептичним, аналітичним та вимірювальним методами.
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Для встановлення характеристик годинників, які є визначальними для їх
класифікації згідно з УКТЗЕД, було проведено експертизу в Департаменті
податкових та митних експертиз ДФСУ.
Процедура проведення експертизи годинників включає відбір зразків,
аналіз митної декларації та товаросупровідної документації, випробування,
аналіз результатів та складання висновку експерта. Для проведення
експертизи було відібрано 5 зразків наручних механічних годинників різних
виробників і за визначеними показниками та критеріями проведено
дослідження. Результати експертизи наведено в табл.3.
Назва критерію

Зразок 1

Зразок 2

Зразок 3

Зразок 4

Зразок 5

Маркування:

Чоловічий

Чоловічий

Чоловічий

Чоловічий

Чоловічий

- Найменування

годинник ТМ

годинник ТМ

годинник ТМ

годинник ТМ

годинник ТМ

моделі;

«Orient» Classic

«VOSTOK» 2416:

«SLAVA» SL

«CERTINA»

«FOSSIL»

- Країна збірки;

Automatic 46B46;

країна збірки –

0102 SW, країна

C006-407-36-081-

ME3064; країна

- Країна-

країна збірки –

Росія; країна-

збірки – Росія,

00; країна збірки

збірки – Китай;

виробник

Китай; країна-

виробник – Росія.

Країна виробник

– Швейцарія;

країна –

виробник –

422981, Росія, м.

– Росія. 125040,

країна-виробник

виробник –

Японія. Адреса

Чистополь, вул.

Росія, м. Москва,,

– Швейцарія.

США. World

головного офису:

Енгельса, 127

Ленінградский

Seevorstadt 6,

Trade Center

проспект, 8.

2501 Biel Bienne

185 Greenwich

Швейцарія

Street

та показника
Зовнішній
вигляд

4-4, Сотоканда,
Минато-ку,
Токіо, 101-0021,

New York, NY

Японія

10007 US

Характеристики
механізму:
- тип;

- механічний з

- механічний з

- механічний з

- механічний з

- механічний з

автозаведенням;

автозаведенням;

автозаведенням;

автозаведенням;

автозаведенням

- частота

- 21600 напів-

- 19800 напів-

19200 напів-

- 22000 напів-

-21800 напів-

коливань в год;

коливань в год;

коливань в год.;

коливань в год.;

коливань в год.;

коливань в год.;
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- запас ходу, год;

- 40 год.;

- 31 год.;

- 30 год.;

- 40 год;

- 40 год.;

- точність ходу,

- +25/-15 с/добу

- +60/-20 с/добу

- +55/-30 с/добу

- +15/-15 с/добу

- +15/-15 с/добу

Вид скла

Сапфірове

Органічне

Мінеральне

Сапфірове

Мінеральне

Розмір, мм

41,5*41,5*13,29

42*42*13

42*42*12,5

39*39*10

44*44*12

Формат часу

12 год

12 год

12 год

12 год

12 год

Тип циферблату

Стрілочний

Стрілочний

Стрілочний

Стрілочний

Стрілочний

Індикація

Хв, с, год

Хв

Год, с,хв

Хв, с, год

Хв, с, год

Матеріал

Нержавіюча

Нержавіюча

Нержавіюча

Нержавіюча

Нержавіюча

корпусу

сталь

сталь

сталь

сталь

сталь

Вага, г

95 г

118 г

75 г

76 г

78 г

с/добу

(Ш*Д*Г)

Таблиця 3 – Результати експертизи наручних механічних годинників
Як бачимо з табл. 2, усі зразки відрізняються за своїми технічними
характеристиками. Найкращим виявився зразок № 4, який має найкращі
характеристики механізму, що є головним критерієм якості годинників. Усі
інші зразки мають нижчі показники, але відповідають вимогам стандарту, що
свідчить про позитивний результат проведеної експертизи.
Отже, експертиза годинників в митних цілях сприяє запобіганню
контрабанді та порушенням митних правил при ввезенні в Україну, оскільки
багато виробників використовують складові, які виготовляються в Китаї та
інших країнах, а декларуються як швейцарські.
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УДК 339.168(045)
Прибудько С.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ І МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ В СИСТЕМІ
МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ
В статті проаналізовано основні митно-правові поняття, представлені в
різних джерелах, визначена послідовність виконання митних формальностей
при митному оформленні товарів.
Ключові слова: митна справа, митний контроль, митне оформлення, митні
формальності, митні процедури.
Важливою складовою митної політики держави виступає митне
оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний
кордон України. Митне оформлення виступає інструментом митного
регулювання

зовнішньоекономічної

діяльності,

якому

властиве

превалювання імперативного методу впливу. Особи, що переміщують
товари, зобов’язані здійснити встановлені законодавством дії з митного
оформлення, тобто надати переміщуваному товару правовий статус.
Визначення терміну «митне оформлення» подано в статті 4 Митного
кодексу України: «митне оформлення – виконання митних формальностей,
необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного
призначення» [1]. Митні формальності становлять сукупність юридичних дій,
що підлягають виконанню суб’єктами ЗЕД та органами контролю. При цьому
сукупність митних формальностей і порядок їх виконання визначають митні
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процедури, що застосовуються до товарів, переміщуваних через митний
кордон України. В загальному митне оформлення – це сукупність дій
(процедур), які пов’язані із закріпленням результатів митного контролю
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон
України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих
товарів і транспортних засобів.
Актуальність питання визначається тим, що без розгляду сутності й
змісту основних публічно-правових понять, які є складниками норми
діяльності, практики їх застосування в нормах права та правозастосовній
практиці складно визначити напрями та шляхи розвитку демократичних
основ організації суспільного життя, законодавства та діяльності органів
публічної влади України.
Проблемам правового регулювання митного контролю і оформлення у
різні часи присвятило свої праці чимало науковців, зокрема Баязітов Л.Р.,
Додін Є.В., Кунєв Ю.Д., Мазур А.В., Приймаченко Д.В., Прокопенко В.В.,
Федотова І.О. та інші. Однак динаміка законодавства з цих питань спричиняє
необхідність

актуалізації

наукового

доробку

з

означеної

проблеми,

координації зусиль теоретиків та практиків з метою вироблення остаточної
моделі митного оформлення в Україні.
Метою даної статті є концептуалізація теоретичних та прикладних
аспектів здійснення митного контролю і митного оформлення в Україні в
умовах

ратифікації

міжнародних

документів,

які

спрощують

митні

формальності та процедури.
Митне

оформлення

товарів

є

вимогою

митного

законодавства,

виконання якої обов’язкове як суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності,
так і громадянами, які переміщують товари і транспортні засоби через
державний кордон. Відтак, всі переміщення товарів і предметів підлягають
обов’язковому митному оформленню, за винятком випадків встановлених
Митним кодексом України.
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Ключовою метою митного контролю і оформлення є забезпечення
дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення
товарів,

транспортних

засобів

комерційного

призначення,

а

також

забезпечення статистичного обліку переміщення товарів через митний
кордон

України.

Такі

процедури

проводяться

шляхом

засвідчення

відомостей, одержаних під час митного контролю товарів та транспортних
засобів, а також оформлення результатів такого контролю. Митне
оформлення здійснюється у місцях розташування підрозділів митного
оформлення митних органів протягом робочого часу, встановленого для цих
органів,

незалежно

від

територіальної

реєстрації

суб’єкта

зовнішньоекономічної діяльності.
Одним із фундаментальних публічно-правових понять у митній сфері
діяльності є поняття «формальності» та «митні формальності», що
визначають якість митного законодавства, результативність діяльності
митних адміністрацій та забезпеченість прав і свобод їхніх клієнтів –
юридичних і фізичних осіб.
У науковій літературі визначенню сутності та змісту правових понять
«формальності», «митні формальності», «адміністративні формальності»,
«митні процедури» до останнього часу приділяється дуже мало уваги.
Питанню розгляду сутності та змісту поняття «митні формальності»
присвятили свої праці такі вчені, як Л.Р. Баязітов, Ю.Д. Кунєв та ін. Але, крім
цих досліджень, суттєвих напрацювань щодо сутності та змісту такого
публічно-правового явища, як «митні формальності», немає. У правовій
науці України та країн пострадянського простору бракує також наукових
праць з питань таких понять, як «формальності», «публічні формальності»,
«адміністративні формальності». Тому потребує подальшого вивчення
поняття «митні формальності», що полягає не тільки у його з'ясуванні, але й
визначенні місця в механізмі правового регулювання.
Розвиток суспільства пов'язаний не в останню чергу з розвитком
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законодавства України і потребує не просто внесення змін, що відбуваються,
за необхідності й бажання застосувати в національному законодавстві
України найкращі зразки світової юридичної думки та практики. На даний
момент такі зміни відбуваються через запозичення термінів без повного
розуміння їх сутності та змісту. Така ситуація нерозвиненості теорії
компенсується тим, що основоположні терміни у перекладах міжнародних
конвенцій підлаштовуються під поняття, що існують у національному
законодавстві без розуміння їхньої сутності, значення та практики
застосування. Такий підхід призводить до того, що зміни у законодавство
вносять тільки формально (у негативному розумінні цього терміну) без
перенесення позитивної правової ідеї, яка закладалася наукою і практикою
під час розробки світових зразків. Яскравим прикладом може бути митне
законодавство України, зокрема його основні поняття й терміни, на яке
звертають увагу науковці Ю.Д. Кунєв та Л. Р. Баязітов у циклі опублікованих
наукових праць під назвою «Визначення сутності та змісту основних митноправових понять: митна справа, митне законодавство [2], митні формальності
[3], митна процедура [4], митна політика [5]».
У джерелах міжнародного права поняття «митні формальності»
використовується давно й широко. В українському митному законодавстві це
поняття з'явилося у зв'язку з приєднанням України у 2006 р. до Міжнародної
конвенції «Про спрощення і гармонізацію митних процедур» [6] та
прийняттям Митного кодексу України 2012 р. [1].
У Кіотській конвенції визначено, що: «Customs formalities» means all the
operations which must be carried out by the persons concerned and by the
Customs in order to comply with the Customs law» [7]. У понятті перекладу на
російську мову, наведеного на сайті Всесвітньої митної організації (ВМО):
«таможенные формальности» означают все операции, которые должны
совершаться лицами, которьгх это касается, и таможенной службой в целях
соблюдения таможенного законодательства» [8]. У цьому перекладі
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формальності пов'язані з певною операцією через термін «означення, вказівка
на» операції, що не є повним ототожненням змісту терміну «формальності» з
поняттям «операції».
У законодавстві України поняття «формальності» виникло завдяки або
після приєднання України до Кіотської конвенції та введення поняття «митні
формальності» в Митний кодекс України, але в іншому значенні, яке
закладено у першоджерелі. Таке інше значення, що існує в Митному кодексі
України, виникло на стадіях перекладу Кіотської конвенції та імплементації
її положень у законодавство України. Спочатку відбулось ототожнення
понять

«формальності»

та

«операції»,

потім

–

розкриття

поняття

«формальності» через зміст поняття «операції». У Митному кодексі України
ми маємо таке значення поняття у ст. 4: «митні формальності – сукупність
дій, що підлягають виконанню відповідними особами та фіскальними
органами з метою дотримання вимог законодавства України з питань
державної митної справи» [1]. Можна зробити висновок, що існує прив'язка
певних митних формальностей до певних митних операцій, але який це
зв'язок ще потрібно встановити.
Поняття «митні формальності» у загальному плані вже визначено Ю.Д.
Кунєвим і Л.Р. Баязітовим: «Митні формальності – систематизована
сукупність фактових передумов у кооперованих нормах діяльності для
національних та іноземних сторін відносин, задіяних у сфері фізичного
переміщення товарів через митні кордони» [4]. Але потребує подальшого
з'ясування, що це за елемент в адміністративній процедурі.
Н.І. Матузов, А.В. Малько зазначають, що: «У найзагальнішому вигляді
правові засоби – це правові явища, що виражаються в інструментах
(установленнях) і діяннях (технології), за допомогою яких задовольняються
інтереси суб'єктів права, забезпечується досягнення соціально корисних
цілей. Як правові засоби виступають норми права, правозастосовні акти,
договори, юридичні факти, суб'єктивні права, юридичні обов'язки, заборони,
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пільги, заохочення, покарання тощо» [9].
Ці автори та інші юристи чіткого ж визначення правових засобів не
подають, окреслюється лише коло всіх елементів механізму правового
регулювання як сукупність правових засобів, за допомогою яких відповідно
до обраного способу реалізації цих засобів досягається певний потрібний
правовий результат. Застосування формальності як засобу правового
регулювання в адміністративній (митній) процедурі можна проілюструвати
шляхом

опису

запропонованого

стадій
Н.І.

процесу
Матузовим,

механізму
А.В.

правового

Малько:

«На

регулювання,
другій

стадії

відбувається визначення спеціальних умов, за настання яких «вмикається»
дія загальних програм і які дозволяють перейти від загальних правил до
детальніших. Елементом, що позначає дану стадію, є юридичний факт, який
використовується як «спусковий гачок» для просування конкретних інтересів
юридичним «каналом». Так, наприклад, порядок виконання митних
формальностей, при здійсненні митного контролю і оформлення товарів із
застосуванням митної декларації, передбачає виконання послідових дій
посадовими особами митних органів (рис. 1).
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МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

Реєстрація митної декларації
Перевірка митної декларації
Прийняття митної декларації для
оформлення або відмова у прийнятті для
митного оформлення
Оформлення митної декларації
Призупинення митного оформлення
Передання митної декларації до
спеціалізованого підрозділу

Проведення митного огляду
Завершення митних формальностей за
митною декларацією

Рисунок 1 – Послідовність виконання митних формальностей при
митному оформленні товарів
Часто для цього необхідна ціла система юридичних фактів (фактовий
склад), де один із них обов'язково має бути вирішальним. Часом саме такого
факту й не вистачає суб'єкту для подальшого руху зацікавленості до цінності,
що

здатна

його

задовольнити.

Відсутність

подібного

вирішального

юридичного факту виступає в ролі перешкоди, яку необхідно розглядати у
двох аспектах: змістовному (соціальному, матеріальному) та формальному
(правовому). З погляду змісту перешкодою виступатиме незадоволення
власних інтересів суб'єкта, а також суспільних інтересів. У формальноправовому сенсі перешкода виражається у
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відсутності

вирішального

юридичного

факту.

Долається

така

перешкода

тільки

на

рівні

правозастосовної діяльності в результаті прийняття відповідного акту
застосування права» [9].
«Отримуючи найбільш повну інформацію про ситуацію, оцінюючи і
контролюючи правомірність виконання попередніх умов (юридичних
фактів), правозастосувач знаходить для врегулювання конкретних суспільних
відносин відповідні засоби, що втілюються в індивідуальному рішенні. Акт
застосування права є основним елементом сукупності юридичних фактів, без
якого не може реалізуватися конкретна норма права. Він завжди має
вирішальний характер, бо потрібен в «останній момент», коли вже наявні всі
інші елементи фактового складу. Отже, друга стадія процесу правового
регулювання

відбивається

у

такому

елементі

механізму

правового

регулювання, як юридичний факт або фактовий склад, де функцію
вирішального

юридичного

факту

виконує

оперативно-виконавчий

правозастосовний акт» [9].
Можна зробити проміжний висновок, що митні формальності є
правовим засобом, пов'язаним із визначенням та правовою фіксацією низки
юридичних фактів як неодмінних елементів фактового складу митної
процедури. Специфікою митної процедури є те, що в ній поєднуються дві
діяльності, відповідно фактовий склад у вигляді митних формальностей має
бути визначений у нормі права для двох сторін взаємодії в митній процедурі:
митної служби та осіб, яких це стосується.
З огляду на важливість фактового складу будь-якої діяльності, від неї
залежить дієвість правової норми та, як наслідок, можливість реалізувати
власні права та законні інтереси, не виходячи з правового поля.
Відповідно до наведеного вище визначення «митні формальності»
можна зазначити, що в юридичному процесі потрібна обов'язкова правова
фіксація переходу від однієї операції з визначеним результатом до іншої за
допомогою певної юридичної конструкції (поняття), яке отримало назву
438

«формальність».
Наступним

важливим

кроком для

визначення

формальності

як

правового засобу в механізмі правового регулювання є визначення його
способу реалізації. Спосіб реалізації формальності як фактової передумови
до дій означає як «вчинення формальностей» (див. Кіотська конвенція,
Генеральний Додаток, Стандарт 1.2 «Умови, що підлягають виконанню, і
митні формальності, що підлягають вчиненню, для застосування процедур»
та практики цього Додатка та Спеціальних додатків, визначаються в
національному законодавстві і повинні бути гранично простими» [7]), маючи
на думці те, що процес набуття тими чи іншими обставинами, подіями та
фактами статусу юридичних фактів є не їх безпосереднім виконанням, а тим
результатом дій, що набувають юридичного значення як наслідок виконання
умов та підтвердження їх виконання.
У Кіотській конвенції (спеціальний додаток А, глава 1 «Формальності,
що

передують представленню декларації

на товари») як

практику

застосування визначено: «У випадках, коли митна служба вимагає
документацію у зв'язку з пред'явленням товарів митній службі, вона не
вимагає надання у цій документації іншої інформації, крім необхідної для
ідентифікації товарів та транспортного засобу» [7].
На відміну від дій формальності як правовий засіб чітко, конкретно і
повно мають бути визначені законодавством, зокрема митним.
Іншим негативним явищем є те, що у деяких нормативно-правових актах
підміняється значення поняття «заходи митного контролю» значенням
поняття

«митні

формальності»,

що

вносить

повну

плутанину

у

праворозуміння та правозастосування митного законодавства в Україні,
зокрема в таких нормативно-правових актах: наказ Міністерства фінансів
України № 308 від 10.03.2015 р. «Про затвердження Порядку виконання
митних формальностей на морському та річковому транспорті» [10]; наказ
Міністерства фінансів України № 1066 від 09.10.2012 р. «Про затвердження
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Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних
переміщень» [11]; наказ Міністерства фінансів України № 657 від 31.05.2012
р. «Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного
режиму» [12]; наказ Міністерства фінансів України № 631 від 30.05.2012 р.
«Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при
здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації
на бланку єдиного адміністративного документа» [13]; наказ Міністерства
фінансів України № 629 від 30.05.2012 р. «Про митні формальності на
трубопровідному

транспорті

та

лініях

електропередачі»

[14];

наказ

Міністерства фінансів України № 630 від 30.05.2012 р. «Про затвердження
Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного
оформлення комплектних об'єктів» [15]; наказ Міністерства фінансів України
№ 610 від 28.05.2012 р. «Про затвердження Порядку справляння плати за
виконання

митних

формальностей

митними

органами

поза

місцем

розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для
них» [16].
Наступним прикладом є ситуація, коли формальності, які не вчинив
суб'єкт приватного права, перебуваючи в диспозитивній зоні дії права,
трактуються судом як доказ мотиву навмисної дії або бездіяльності в митній
процедурі.

Зокрема,

відбувається

притягнення

суб'єкта

ЗЕД

до

відповідальності за складом ст. 485 Митного кодексу за приховування
відомостей [1]. Механізм приховування відомостей – це факт неподання до
митниці попередньої митної декларації. Іншими словами, суб'єкт приватного
права повинен заздалегідь подати документи на митницю, що ніби є
посвідченням того, що він не збирається порушувати митне законодавство.
Якщо він такого не зробить, то це потенційний правопорушник.
Відбувається це тому, що митниці не бажають розуміти очевидних речей
про те, що умисел суб'єктів приватного права не може стосуватись випадків
зобов'язання вчиняти певні формальності та карати за їхнє не вчинення, тому
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що таких зобов'язань немає. А склад правопорушення про те, що інформація
в документах неправдива або неточна, потребує визначення відхилення від
норми

та

доказування

умислу

в

безпосередніх

діях

суб'єкта

зовнішньоекономічної діяльності. Визначено, що митні формальності є
основним правовим засобом митної процедури, який одночасно визначає
фактовий склад діяльності для двох сторін взаємодії в митній процедурі:
публічної влади та громадян (митної служби та осіб, яких це стосується),
надаючи їхнім діям юридичної сили та визначаючи правову межу між
приватним і публічним правом, приватним і публічним інтересом, тому вони
повинні регламентуватися на законодавчому рівні. Способом реалізації
митних формальностей є їх вчинення, яке полягає в наданні юридичної сили
тим подіям, обставинам і фактам, що підтверджують виконання, визначених
в митному законодавстві умов реалізації зобов'язань сторін в митній
процедурі.
Таким чином, в більшості випадків підміняється або ототожнюється
значення поняття «митна процедура», «заходи митного контролю» значенням
поняття «митні формальності», що вносить плутанину в праворозуміння та
правозастосування митного законодавства в Україні.
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У статті проаналізовано стан та тенденції розвитку туризму у Вінницькій
області, з’ясовано перспективи його розвитку.
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Вінниччина має усі передумови для інтенсивного розвитку туризму. Так,
на державному обліку в області перебувають 4307 пам’яток культурної
спадщини, серед яких 1739 – археологічні, 1893 – історичні, 526 –
містобудування та архітектури, 101 – монументального мистецтва, 47 –
садово-паркового мистецтва, 1 – ландшафтна [4]. Основними туристичними
об’єктами Вінниччини, які традиційно приймають найбільше туристів, є
фонтан ROSHEN, Національний музей-садиба М.І. Пирогова, Вінницький
обласний краєзнавчий музей, Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв
фашизму, Палац Потоцьких у м. Тульчин, Державний історико-культурний
заповідник «Буша», Лядівський Свято-Усікновенський скельний чоловічий
монастир, Браїлівський Свято-Троїцький жіночий монастир, ін. [4]. Все
більшим попитом серед туристів користуються санаторії м. Немирова та
м. Хмільника, до яких, як правило, приїжджають на оздоровлення. Хмільник,
зауважимо, відомий не лише в області та за її межами, але й далеко поза
Україною. Завдяки радоновим водам, рівних яким немає серед відомих
мінеральних вод Європи, місто є такою собі «радоновою скарбницею»,
українським Баден-Баденом. До складу бальнеологічного курорту входять
7 санаторно-курортних

закладів,

на

приїжджаютьблизько 50 тис. осіб [4].
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оздоровлення

до

яких

щорічно

Суттєво на користь туристичної галузі позначається збільшення площі
природно-заповідного фонду регіону. Так, на початку 2016 р. в селі Ільківка
(Вінницький район) було створено гідрологічний заказник місцевого
значення «Ільківський став», загальною площею 20,9 га. Загалом же на
території області функціонує 409 територій та об’єктів природно-заповідного
фонду загальною площею біля 60 тисяч гектарів.
Окрім того, в області стрімко розвивається активний туризм. З метою
популяризації та підтримки цього виду туризму Вінницьким туристичноспортивним союзом розроблено 37 нових маршрутів, з них: 10 водних,
6 пішохідних, 6 велосипедних, 8 маршрутів вихідного дня та 1 лижний [1].
Крім інтенсивно вираженого активного туризму, популярними також є
діловий,

екологічний,

культурно-пізнавальний,

освітній,

подієвий,

рекреаційний, релігійний туризм [3].
Значними на Вінниччині є ресурси для розвитку сільського зеленого
туризму. Останнім, заважимо, опікується Вінницький обласний осередок
Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Серед
пріоритетних напрямів його діяльності – проведення тематичних семінарів та
тренінгів, організація реклами господарів гостинних садиб, організація та
проведення різноманітних фестивалів, написання соціальних проектів з
питань розвитку сільських територій й наступне їх подання до українських та
міжнародних фондів. Так, 25-27 червня 2016 р. у рамках мережевого проекту
«Image Mapping» за сприяння осередку та за підтримки посольства Фінляндії
в Україні у м. Вінниці відбувся присвячений сільському зеленому туризму
Всеукраїнський форум [2]. З-поміж низки питань, що зазнали на ньому
предметного обговорення, чільне місце посіли грантові проекти, покликані
залучити до розвитку сільських територій гроші українських та зарубіжних
інвесторів.
За наявною інформацією, станом на 01.06.2017 р. послуги сільського
зеленого туризму у Вінницькій області надавали близько сорока сільських
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садиб. Дві з них мали третю (найвищу) категорію системи категоризації
сільської нічліжної бази «Українська гостина садиба», сім садиб – базову
категорію. Усім бажаючим вони пропонували пожити в сільській хаті,
вбраній вишитими рушниками та домотканими ряднами, скуштувати
приготовлену за старовинними рецептами справжню українську кухню, їсти
свіжі екологічно чисті овочі та фрукти та мед, спати на сіні просто неба у
теплу літню ніч, відвідати домашні музеї, взяти участь у місцевих обрядах та
традиційних

святкуваннях,

познайомитися

з

місцевими

народними

майстрами та продукцією місцевого промислу, навчитись майструвати
своїми руками, познайомитися з місцевими знахарками та їх премудростями,
познайомитися з історичними об’єктами, співати українських пісень та
танцювати, насолоджуватися мальовничими краєвидами, співом птахів,
ароматами різнотрав’я, сходити до лісу по гриби, ягоди, лікарські трави, ін.
Найбільш активними в розвитку сільського зеленого туризму є
Барський, Вінницький, Гайсинський, Немирівський, Могилів-Подільський,
Ямпільський,

Жмеринський,

Муровано-Куриловецький,

Піщанський,

Хмільницький, Бершадський, Літинський та Калинівський райони – сумарно
їх питома вага становить 62 % [5]. Найбільша кількість агроосельпри цьому
розташована

у

Барському,

Вінницькому,

Бершадському,

Могилів-

Подільському та Немирівському районах. Серед найбільш знаних із них –
«Подільська родина» в с. Гайове Барського району, «Ніка» у м. Бар
агросадиби Г. Бібікової та К. Мазуренко в м. Ладижин, агросадиби
В. Маковій, О. Городянської у м. Могилів-Подільський, агросадиба
Г. Антонюк «Затишок» в цьому ж районі, ін.
Особливо активно сільський зелений туризм розвивається на території
Барського району: сьогодні туристів тут обслуговують шість садиб, які
надають широкий спектр послуг гостинності. Пізнавальний інтерес туристів
покликані задовольнити розташовані у Бару залишки заснованої Бонною
Сфорцкам’яної фортеці, Кармелітський монастир, костел Святої Анни, музей
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народного побуту при автошляховому технікумі, будинок колишнього
реального училища, районний історичний музей, а також цілюще джерело
Бровар (с. Киянівка), палац адмірала Чихачова (с.Митки), церква Святого
Апостола Іоанна( с. Кузьминці), палац та парк братів Михальських-Бібікових
(с.Верхівка), велосипедний маршрут вздовж вогневих споруд часів Великої
Вітчизняної війни (між селами Лядова та Гармаки). Барський край має
різноманітні природні ландшафти: ліси, озера, пагорби, каньйони, річки, живі
джерела, а сільські жителі досі дотримуються старовинних обрядів та
звичаїв. Чимало є тут майстрів народних промислів, ладних на замовлення
охочих виготовитибагато чудових та практичних речей. Усі вони збираються
на фестиваль-ярмарок «Подільські смаки», який щороку проводиться в
с. Гайове, беруть участь у програмі «Гадання в ніч на Андрія», що з
використанням місцевого фольклору, національного одягу, старовинних
звичаїв та української кухні відбувається у с. Лука-Барська, сільському
фестивалі «Як на Івана, на Купала» в с. Терешки.
Важливим осередком сільського зеленого туризму є Державний
історико-культурний заповідник «Буша» (с. Буша, Ямпільський район).
Незалежно від пори року, близько десяти садиб села постійно приймають
туристів, потік яких за останні п’ять років збільшився у декілька разів. У
с. Оксанівка туристам пропонується туристичний маршрут – туристична
стежка, яка вздовж придорожньої каплички та іконної лавки веде до
скельного храму, в с. Пороги – ініційований головою Національної спілки
народних майстрів України Є. Шевченком щорічний мистецький пленер
каменотесів «Подільський оберіг».
Знаним осередком української вишивки є с. Клембівка – для участі в
мистецькому фестивалі «Мамину сорочку пригорну до серця» сюди щороку
прибувають кращі вишивальниці Вінниччини, майстри народного мистецтва
територіальних громад Ямпільського району, провідні аматорські творчі
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колективи та окремі виконавці українських народних та авторських пісень, а
також тисячі туристів з усієї України.
Та, попри високий туристично-рекреаційний потенціал, який надає
значні можливості для розвитку туризму, Вінницька область має у цій сфері
також низку проблем, які потребують нагального свого вирішення. Так,
низка пам'яток регіону потребують реконструкції і відновлення, адже
перебувають у занедбаному стані. Разом з тим, їх фінансування, з огляду на
важку економічну ситуацію в країні, є вкрай обмеженим або взагалі відсутнє.
Чимало пам'яток, в той же час, взагалі не включені до туристичних
маршрутів, а тому не задіяні в туристичному процесі. Перетворенню
туристичної

галузі

області

у

сучасну

галузь

економіки

суттєво

перешкоджають також недостатній розвиток туристичної інфраструктури,
зокрема, закладів розміщення туристів (готелів, мотелів, кемпінгів),
відсутність індустрії відпочинку та розваг (за винятком м. Вінниці),
неналежна облаштованість місць короткочасного відпочинку туристів,
незадовільний

стан

доріг,

об’єктів,низька

ефективність

відсутність
діяльності

під’їздів
структур,

до

туристичних

відповідальних

за

екологічну безпеку, відсутність системного рекламного та інформаційного
забезпечення туристичних пунктів та діяльність інших інфраструктур.
На сьогодні, аби реалізувати на практиці вигоди, якими характерний
туристично-рекреаційний

потенціал

Вінницької

області

та

отримати

максимальний ефект від їх використання, доцільно запропонувати комплекс
спеціальних заходів. Йдеться, зокрема, про формування та реалізацію
регіональних цільових програм розвитку туризму як запоруку підвищення
конкурентоспроможності місцевих туристичних продуктів, збільшення їх
популярності. З огляду на наявність стимулюючих факторів для розвитку
регіонального туризму, є підстави сподіватися, що впродовж наступних років
він виявиться перспективною галуззю економіки Вінниччини, яка дасть
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регіону зміцнити свою конкурентоспроможність та суттєво збільшити в
такий спосіб надходження до бюджету.
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ЕКСПЕРТИЗА АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ
В статті розглянуто відмінні особливості двигунів внутрішнього згорання.
Визначено критерії та показники ідентифікації автомобільних двигунів, за
якими проведено експертизу та проаналізовано її результати.
Ключові

слова:

двигун,

двигун

внутрішнього

згорання,

експертиза,

ідентифікація, критерій ідентифікації.
Автомобільний транспорт в Україні - одна з галузей господарства, що
розвивається інтенсивно. Незважаючи на те, що зараз більше ніж 70%
вантажу й 85% пасажирів перевозяться автомобільним транспортом, потреби
в ньому безперервно зростають. Ось чому завдання, що стоять перед
449

автомобільною промисловістю і транспортом, а отже, і перед автомобільним
двигунобудуванням в сучасних умовах відповідальні і різноманітні [1].
Сучасний автомобільний двигун являє собою одну з найскладніших
машин, здатних перетворювати теплоту, що виділяється при згорянні палива,
у механічну роботу. Процеси згоряння, виділення теплоти і перетворення її в
механічну роботу продуктами згоряння відбувається всередині двигуна.
Звідси й назва – двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ).
Об’єктом досліджень обрано автомобільні двигуни, зокрема, двигуни
внутрішнього згоряння. Предмет досліджень – експлуатаційні властивості
автомобільних двигунів.
Двигун

внутрішнього

згоряння

повинен

відповідати

своєму

призначенню і мати високі техніко-економічні та екологічні показники.
Зважаючи на розповсюдженість використання ДВЗ у конструкціях різних
машин та на те, що двигун є основою їх конструкції, до них висувають
жорсткі вимоги, зокрема до екологічних, функціональних показників та
показників безпеки [2].
Для проведення експертизи автомобільних двигунів в митних цілях
нами було обрано критерії, показники та методи, які рекомендовано
використовувати (табл.1).
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Назва критерію та

Методи

Засоби ідентифікації

1

2

3

Маркування

Аналітичний

ТСД, товар

Тип двигуна

Аналітичний

ТСД, товар

Кількість циліндрів

Аналітичний

ТСД, товар

Вид палива

Аналітичний

ТСД, товар

Лінійні розміри, см

Вимірювальний

ТСД, товар

Вага, кг

Вимірювальний

ТСД, товар

Об’єм двигуна

Вимірювальний

Вимірювальні прилади, аналітичні формули

показника

розрахунку
Номінальна

Вимірювальний

потужність, кВт (к.с.)

ДСТУ ИСО 3046-1:2004 «Двигуни внутрішнього
згорання поршневі. Характеристики. Частина 1.
Стандартні вихідні умови, оголошені потужність,
витрати палива та мастила. Методи
випробування»

Система подачі

Вимірювальний

ГОСТ 14846-81 «Двигатели автомобильные.

палива
Витрати палива, л

Методы стендовых испытаний»
Вимірювальний

ДСТУ ИСО 3046-1:2004 «Двигуни внутрішнього

- у міському циклі

згорання поршневі. Характеристики. Частина 1.

- у позаміському

Стандартні вихідні умови, оголошені потужність,

- у змішаному

витрати палива та мастила. Методи
випробування»

Вміст оксиду

Вимірювальний

ДСТУ 4277:2004 «Норми і методи вимірювання

вуглецю та

вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у

вуглеводнів у

відпрацьованих газах автомобілів з двигунами,

відпрацьованих газах,

що працюють на бензині або газовому паливі»

%
Рівень шуму, дБ

Вимірювальний

ДСТУ UN/ECE R 51-02:2004 «Єдині технічні
приписи щодо офіційного затвердження дорожніх
транспортних засобів, що мають не менше ніж
чотири колеса, стосовно створюваного ними
шуму»

Таблиця 1 – Критерії та засоби ідентифікації автомобільних двигунів
Необхідно враховувати, що деякі показники залежать від типу двигуна.
Тому на початковому етапі

визначали
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тип

двигуна.

Принцип

дії

дизеля полягає в тому, що двигун внутрішнього згоряння працює як поршень
і при його стисненні відбувається займання паливної рідини. У циліндр
паливо потрапляє окремо від повітря.
Принцип дії бензинового двигуна полягає в тому, що суміш бензину з
повітрям подається на свічі і з їх допомогою запалюється. Відмінною
особливістю

дизельних

двигунів

є

також

більш

високі

шумові

характеристики за рахунок роботи потужних деталей.
При визначенні критеріїв та в подальшому для ідентифікації необхідно
враховувати, що двигуни, які застосовуються в автомобілях, за способом
здійснення робочого циклу бувають чотиритактні і двотактні.
За видом палива, яке використовується в автомобіля, двигуни можуть
бути бензинові, дизельні, газові, газодизелі та багато паливні, тому, перш за
все, необхідно визначитись з видом палива, яке використовується.
Після

визначення

виду

палива

слід

визначитись

зі

способом

сумішоутворення: двигуни з зовнішнім сумішоутворенням (карбюраторні,
газові та з впорскуванням легкого палива у впускний колектор); із
внутрішнім сумішоутворенням (дизелі, двигуни з впорскуванням легкого
палива у циліндр); із змішаним сумішоутворенням (газодизелі).
Слід також враховувати, що двигуни можна ідентифікувати за способом
запалювання

робочої

суміші:

двигуни

з

іскровим

запалюванням

(карбюраторні, газові, з впорскуванням легкого палива); із самозайманням
від стиску (дизелі) та із займанням газового палива від запальної дози рідкого
палива (газодизелі).
Щодо розташуванням циліндрів, то двигуни можуть бути однорядні (з
вертикальним, горизонтальним, похилим розміщенням) та дворядні (V–
подібні, опозитні).
Тип двигуна можна також визначити за способом запалювання паливної
суміші. У двигунах внутрішнього згоряння із примусовим запалюванням (із
запалюванням від іскри) використовуються палива, які легко утворюють
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горючі суміші з повітрям і характеризуються досить високою стійкістю до
передчасного самозапалювання. У таких двигунах паливна суміш або
готується попередньо в карбюраторі, або утворюється при впорскуванні
палива в систему паливоподачі чи безпосередньо у циліндри. Карбюраторні
двигуни є найбільш поширеним типом двигунів, які використовують бензин.
При проведенні експертизи використовували стандартизовані методи
досліджень. Робочий об'єм двигуна визначався шляхом безпосереднього
вимірювання об'єму оливи чи повітря, що витискаються з одного циліндра
внаслідок повного переміщення поршня.
Робочий об'єм двигунів автомобілів американського виробництва,
деяких моделей ДТЗ європейського й азіатського виробництва може бути
визначений з ідентифікаційного номера ДТЗ.
Повний об’єм циліндра — це сума об'ємів камери стиску й робочого
об’єму. Відношення повного об’єму циліндра до об’єму камери стиску
називається ступенем стиску.
Ступінь стиску показує, у скільки разів зменшується об’єм робочої
суміші (або повітря) при переміщенні поршня від нижньої до верхньої точки.
У сучасних дизелях ступінь стиску становить 15...20, а в карбюраторних
двигунах відповідно 6...9.
Сума робочих об’ємів всіх циліндрів двигуна називається літражем
двигуна (V, л).
Робочий цикл двигуна — сукупність послідовних процесів, починаючи з
впуску пальної суміші або повітря, далі — стиску і згоряння, розширення та
випуску відпрацьованих газів, які проходять у циліндрах та зумовлюють його
роботу. Робочі цикли періодично повторюються в кожному циліндрі
працюючого двигуна.
Частина робочого циклу, яка проходить за час переміщення поршня між
мертвими точками, називається тактом. Чотиритактними називаються такі
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двигуни, в яких робочий цикл відбувається за чотири ходи поршня — такти
(два оберти колінчастого вала), двотактними — за два ходи (один оберт).
За ДСТУ 3649:2010 «Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо
безпечності технічного стану та методи контролювання» [4] визначали
мінімум потужності двигуна. Даний НД містить також методи випробувань
зазначеного показника. Мета випробувань - перевірка відповідності
автомобільного двигуна затвердженій характеристиці, чинним стандартам і
технічним умовам, а також контроль якості виготовлення. У завдання
випробувань,

крім

того,

входить

перевірка

міцності,

надійності

і

зносостійкості агрегатів і деталей в межах зазначених пробігів автомобілів.
Таким чином, визначено, що на початковому етапі важливо встановити
тип двигуна (бензиновий чи дизельний), а потім визначати

інші

ідентифікаційні ознаки: модель, потужність та робочий об'єм двигуна, вміст
оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах, рівень шуму.
Практично всі виробники пропонують кілька двигунів для однієї і тієї ж
моделі автомобіля і вибрати оптимальний не завжди просто. Існує градація
двигунів по класах автомобілів. Для машин класу В зазвичай пропонуються
двигуни від 1,0 до 1,6 л; С-клас оснащується двигунами об'ємом від 1,4 до 2
літрів, D-клас - 1,6 - 2,5 л; Е-клас - від 2 літрів.
Для проведення експертизи двигунів автомобільних було обрано 5
зразків, призначених для різних автомобілів. Проводились дослідження
двигунів для легкових автомобілів, які є поршневими з 4 циліндрами і
працюють на дизельному паливі. Автомобільний двигун фірми Daimler AG
до автомобілів «Mercedes-Benz», який оформлявся за МД, аналізувався як
зразок №5 [4].
За лінійними розмірами всі двигуни були різними. Як видно з табл.2,
лінійні розміри автомобільних двигунів залежать від їх об’єму: чим більше
об’єм двигуна, тим більше його маса та розміри.
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Найменшу вагу, об’єм двигуна та потужність мав зразок 3 (Mitsubishi
Lancer) – 158 кг, 1590 см3, 85 кВТ, а найбільшу – зразок №1 BMW 540i, що
має об’єм двигуна 4398 см3 та зразок №4 Lexus ES 250.
Встановлено, що за показниками вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів
усі зразки в межах норми – 3,2-3,5% та 1200 млн-1 відповідно.
Рівень шуму від двигуна був у межах норми - 87 дБ. Найтихішим
виявився двигун для автомобіля Mercedes-Benz (зразок №5).
У

двигунах, які досліджувались, використана система прямого

вприскування,

інжектор

основний

-

пристрій

системи

живлення

сучасних двигунів внутрішнього згоряння як бензинових, так і дизельних. На
відміну від карбюраторної системи інжектор вприскує паливо безпосередньо
в циліндри чи впускний колектор за допомогою однієї або кількох
механічних або електричних форсунок.
Результати експертизи автомобільних двигунів за запропонованими
показниками наведено в табл. 2.
Назва критерію

Зразок 1

Зразок 2

Зразок 3

Зразок 4

Зразок
5

Назва зразка

BMW 540i

Lexus ES 250

Mitsubishi

Mercedes-

Merced

Lancer А8

Benz C 180

esBenz,
Daimle
r AG

Розмір, см
Тип двигуна

781х540х745
Дизельний

634х481х565
Дизельний

565х541х665
Дизельний

592х540х63

575х52

4

6х624

Дизельний

Дизель
ний

Вага, кг

211

186

158

206

197

Об’єм двигуна,

4398

3494

1590

2501

2143

286

254

85

170

110

см3
Потужність,
кВт
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Витрати
палива, л

12,00

11,00

4,66

7,8

7,3

- у міському

7,4

6,1

7,02

6,3

6,0

циклі

9,8

7,9

6,1

6,9

6,7

3,5

3,5

3,5

3,3

3,2

1200

1200

1200

1200

1200

85

83

85

83

80

-у
позаміському
циклі
- у змішаному
циклі
Вміст оксиду
вуглецю у
відпрацьованих
газах, %
Вміст
вуглеводнів у
відпрацьованих
газах, млн.-1
Рівень

шуму,

дБ

Таблиця 2 – Результати ідентифікаційної експертизи автомобільних
двигунів внутрішнього згорання
Потужність двигуна залежить від об’єму камери згорання, чим більше
він, тим вища потужність, що підтверджено результатами експертизи.
Далі визначали системи подачі палива. Системи подачі палива бувають
наступні: розподілене - системи, впорскування палива в яких здійснюється за
допомогою кількох форсунок. Умовно поділяються на два типи: механічне
впорскування

та

електронне;

центральне

-

системи

електронного

впорскування палива з однією, центрально розміщеною форсункою. Такі
системи зазвичай встановлюються на автомобілі із об'ємом двигуна до 1,8 л;
безпосереднє

в

циліндр

-

впорскування
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здійснюється

форсункою

безпосередньо в циліндр, це найбільш досконалі і найефективніші системи
впорскування.
З характеристики та опису встановлено, що у досліджуваних двигунах
використовується розподілене впорскування палива.
Отже,

під

час

проведення

експертизи

двигунів

автомобільних

встановлено, що всі досліджувані зразки відповідають за показниками якості
вимогам. Було підтверджено, що двигун виробництва Daimler AG до
автомобіля Mercedes-Benz за своїми характеристиками відповідає інформації,
що зазначена в графі 31 аналізованої МД.
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УДК 659.1
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «АГРАНА ФРУТ
УКРАЇНА»
У роботі представлено SWOT та PEST аналіз рекламної діяльності
підприємства.
аналітичну

Застосування

базу

для

даних

обґрунтування

аналізів

дозволило

доцільності

та

сформувати
ефективності

проведення управління рекламної діяльності.
Ключові слова: стратегічне планування, SWOT-аналіз, PEST-аналізу,
науково-технічний прогрес, «ефект доміно».
Оцінюючи результативність рекламної діяльності ТОВ «Аграна Фрут
Україна», зазначимо, що компанія не зупиняється на досягнутому.
Ґрунтуючись на високому професіоналізмі і великому асортименту, компанія
постійно шукає нові шляхи розширення ринку збуту і ухвалення якісних
рішень. На найближчі роки метою ТОВ «Аграна Фрут Україна» є створення
ефективної всеукраїнської та світової мереж торгівельних представництв,
щоб клієнти завжди і скрізь мали до них доступ. Оцінюючи рекламну
діяльність необхідно проаналізувати можливост підприємства, як мінімум в
трьох

стратегічних

напрямах

діяльності:

продовження

наступальної

політики; збереження поточної позиції; конфронтація з конкурентами.
Для досягнення успіху в соціально-економічному розвитку ТОВ
«Аграна Фрут Україна» повинно мати бачення свого майбутнього та плани,
які поступово забезпечують досягнення. Зробити це дозволяє тільки
стратегічне планування. Крім того, ігнорування останнього, орієнтація на
поточні інтереси, визначення лише короткострокових цілей і завдань
спричиняє ряд негативних явищ, які є наслідком утворення "ефекту доміно",
описаного академіком Ю. Пахомовим стосовно ринкових реформ у нашій
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країні: "...когда какой-либо существенный пробел порождает целую цепочку
провалов. Тому з розглянутих складових організаційного планування
найбільш пильної уваги, заслуговує розробка стратегії і дій з її реалізації,
тобто стратегічного планування.
З точки зору зарубіжних дослідників, суть поняття "стратегічне
планування" полягає у визначенні мети організації, ресурсів, необхідних для
її досягнення, і політики, спрямованої на придбання й використання цих
ресурсів.
Таким чином, стратегічне планування можна визначити як процес
накреслення перспектив розвитку та утворення тривалої відповідності між
метою організації, ресурсами, необхідними для її досягнення, та політикою,
спрямованою на придбання і використання даних ресурсів. При цьому
стратегічне планування має характеризувати не тільки основний шлях
розвитку системи, а й дозволяти модифікувати його або у разі потреби
коригувати напрям, враховуючи непередбачені зміни зовнішніх умов.
Існує багато підходів до змісту стратегічного планування, різні
спеціалісти називають різну кількість його етапів (від двох до десяти). Так,
наприклад, Дж. Бризона, в процес стратегічного планування включає вісім
стадій: започаткування; визначення організаційних повноважень; зрозуміння
цінностей; аналіз зовнішнього середовища; аналіз внутрішнього середовища;
визначення стратегічних завдань; формування стратегії їх виконання;
організаційне забезпечення бачення майбутнього. На основі узагальнення
зарубіжних та вітчизняних розробок, теоретичних засад та власного
практичного досвіду складена схема стратегічного планування, яка являє
собою не тільки цілісний процес, а й відповідає потребам підприємств.
Процес опрацювання стратегії, а також її подальша деталізація у вигляді
стратегічних та операційних планів, має відбуватись лише після проведення
попереднього стратегічного аналізу, що охоплював би найважливіші
зовнішні та внутрішні елементи. У процесі проведення стратегічного аналізу
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об’єкта зазвичай застосовуються такі прикладні прийоми і методи: SWOT аналіз,
SPAGE - аналіз, GAP - аналіз, метод аналізу LOTS, PEST - аналіз,
вивчення профілю об’єкта, модель GE/McKinsey.
Основними інструментами, що необхідні для проведення стратегічного
аналізу, є передусім SWOT-аналіз, що являє собою стратегічний баланс [3,
с.213]. Складання стратегічного балансу в західній літературі дістало назву
SWOT - аналіз. SWOT-аналіз це метод аналізу в стратегічному плануванні,
що полягає в розподілі чинників і явищ на чотири категорії: Strengths (Сильні
сторони), Weaknesses (Слабкі сторони), Opportunities (Можливості) і Threats
(Загрози). Він може бути представлений візуально у вигляді таблиці 1.
Внутрішнє
середовище
Зовнішнє середовище

Strengths

Weaknesses

(Сильні сторони)

(Слабкі сторони)

Opportunities

Threats

(Можливості)

(Загрози)

Таблиця 1 - SWOT-аналіз
Такий метод аналізу був заснований на озвучуванні і структуризації
знань про поточну ситуацію і тенденції. [5, с.96].
Оскільки SWOT-аналіз у загальному вигляді не містить економічних
категорій, то він може застосовуватися до будь-яких організацій, окремих
людей і країн для побудови стратегій у будь-яких сферах діяльності, що
ґрунтуються на майбутньому і спрямовані на нього [2, с.139].
Таким чином, SWOT-аналіз - це творчий, аналітичний метод визначення
сильних і слабких сторін, можливостей і загроз для об'єкта управління,
управляючої системи чи системи управління в цілому [1, с.342]. Він є одним
з найбільш дієвих інструментів, який організація може застосувати для
самовдосконалення. Стосовно нашого об’єкта в аналізі сильних сторін нас
будуть цікавити: якими є переваги ТОВ «Аграна Фрут Україна», що
підприємство робить добре, у чому її сприймають позитивно інші? В аналізі
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слабких сторін нас буде цікавити, що можна вдосконалити, що є поганого,
чого треба позбутися? В аналізі можливостей ми будемо розглядати
сприятливі для підприємства можливості або тенденції, які воно може
використати на своє благо. Нарешті, в аналізі загроз ми будемо розглядати
основні зовнішні перешкоди для успіху організації.
Таким чином, SWOT-аналіз дає змогу формувати загальний перелік
стратегій організації з урахуванням їхніх особливостей: відповідно до змісту
стратегії - адаптації до (чи формування впливу на) середовище.
Аналізуючи можливості та загрози, зазначимо, що можливостей для
ефективного функціонування ТОВ «Аграна Фрут Україна» більше ніж
загроз, що свідчить про сприятливі умови для розвитку. Аналіз сильних та
слабких позицій організації розглянуто за допомогою таблиці 2.
Сильні позиції організації

Слабкі позиції організації

Strengths

Weaknesses

Наявність

кваліфікованого

Труднощі в організації збуту виробів

персоналу, що має досвід роботи у даній
області
Гнучка цінова політика
Зручне
магазинів

місце
відносно

Слабкий рівень реклами на місцях
розташування

до

Відсутність

фахівців

з

реклами

в

транспортних кожному окремому магазині

магістралей
Налагоджена
фруктово-ягідних

система

постачань

начинок

та

наповнювачів

Таблиця 2 – Сильні та слабкі позиції ТОВ «Аграна Фрут Україна»
SWOT-матриця або стратегічний баланс – це певне поєднання факторів
(загроз і можливостей), які негативно й позитивно впливають на діяльність
підприємства [4, с.87].
Метод PEST - аналізу полягає у виявленні й оцінці впливу факторів
макросередовища

на

результати

поточної
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й

майбутньої

діяльності

підприємства [3, с. 30]. PEST - це абревіатура чотирьох англійських слів: P Political - legal - політико - правові; E - Economic - економічні; S Sociocultural - соціокультурні; Т - Technological forces - технологічні фактори.
Метою

PEST

-

аналізу

є

відстеження

(моніторинг)

змін

макросередовища за чотирма вузловими напрямками і виявлення тенденцій,
подій, непідконтрольних підприємству, але здійснюючих вплив на прийняття
стратегічних рішень.
Політичне середовище. Це один з найважливіших факторів, що
необхідно вивчати у першу чергу для того, щоб мати чітке уявлення про
наміри федеральних (муніципальних, місцевих) органів влади щодо розвитку
суспільства, регулювання механізму обігу грошей у державі, створення умов
ресурсного забезпечення для кожної організації, зміни в законодавстві,
правовому регулюванні й оподатковуванні, а також про те, за допомогою
яких засобів владні структури будуть проводити в життя свою політику.
Для керівництва організацій велике значення мають такі аспекти
політичного фактора, як стабільність уряду, можливості і сила опозиційних
політичних структур, можливі зміни щодо бізнесу після виборів у
законодавчі органи. Політична стабільність держави - ключовий фактор, що
дозволяє знизити економічну невизначеність діяльності організації в
напрямках, визначених обраною стратегією. Фактор політичної стабільності
дуже важливий для організацій, що функціонують на ринках різноманітних
країн.
Серед

інших

аспектів

політичного

середовища

необхідно

відслідковувати такі, як кредитна політика й обмеження на одержання
позичок, угода з тарифів і торгівля між країнами, митна політика, субсидії,
податкові пільги, розміщення сил провідних політичних партій і спілок,
структура великих фінансово-промислових груп, структура і сили впливу
професійних спілок і асоціацій на суспільні рухи на захист професійних
інтересів трудящих та ін.
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До джерел інформації для аналізу політичного середовища відносять:
дані опитувань громадської думки, проведені різними інститутами і
громадськими організаціями; доповіді і виступи політичних лідерів і
урядових діячів; порядки денні засідань Верховної Ради (парламенту);
приватні

інтерв'ю

державних

діячів;

програми

зустрічей

і

візитів

закордонних політиків і представників державної влади провідних країн світу
та ін.
Отримана інформація дозволяє підприємству скласти загальну картину
політичної обстановки в країні, розробити прогноз її розвитку на
перспективу і створити власні механізми пристосування до навколишнього
середовища. До останнього можна віднести формування системи зовнішніх
економічних зв'язків, страхування ризиків при укладанні угод, розробку
адекватних змінам середовища соціальних програм підтримки працівників
підприємства та ін.
Економічне середовище. Зміни стану економіки - один із найважливіших
факторів, що визначають нормальне функціонування будьякої організації.
Так, стан світової економіки може сильно впливати на вартість імпортованих
ресурсів і, відповідно, на спроможність організацій купувати певні товари.
По суті, аналіз економічної складової макросередовища спрямований на
розуміння того факту, як формуються і розподіляються ресурси. Слабка
економіка держави різко зменшує можливості організацій на одержання
кредиту й інших ресурсів, необхідних для нормального функціонування.
Серед основних показників, що аналізуються при вивченні економіки, можна
назвати такі: величина валового національного продукту, темпи інфляції,
рівень зайнятості, платіжний баланс, темп економічного зростання, рівень
безробіття, процентні ставки, продуктивність праці, рівні оподаткування,
норми нагромадження тощо.
У процесі аналізу економічного фактора слід приділяти також увагу
таким показникам, як рівень економічного розвитку, добувні природні
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ресурси, рівень розвиненості конкуренції, структура населення, рівень
освіченості робочої сили, розмір заробітної плати та ін. Аналіз економічного
фактора повинен проводитися системно і бути спрямованим на його
комплексну оцінку з метою встановлення існування можливостей для
ефективної діяльності організації.
Соціальне середовище. Організація зацікавлена також в інформації, що
стосується таких факторів, як: демографічні, соціальна захищеність
населення, охорона праці і здоров'я трудящих, традиції, домінуючі життєві
цінності й установки людей та ін. Одним із важливих аспектів є
демографічний, оскільки ринки складаються з людей, і потенціал їх
зростання залежить від динаміки демографічних показників.
У світлі стратегічної поведінки фірми інтерес становить інформація про:
динаміку народжуваності; структуру сім'ї; тривалість життя; статевовіковий
склад населення; освітній рівень; міграцію населення. Прогнозування змін
указаних факторів дозволяє організації передбачати зміни очікувань у
суспільстві в цілому чи окремих його верств або груп і почати дії щодо
покращання їх обслуговування порівняно з конкурентами.
Технологічне середовище. Технологічний фактор макросередовища
займає одне з важливих місць серед факторів розвитку суспільної
кон'юнктури. Технологія є одночасно внутрішньою змінною і зовнішнім
фактором

великого

значення.

Швидкість

зміни

технології

постійно

збільшується. При цьому аналіз дозволяє вчасно побачити можливості
науково-технічного прогресу (НТП) для виробництва нової продукції й
удосконалювання тієї, що випускається, а також технології виготовлення
продукції і застосування засобів маркетингу при збуті продукції. При цьому
слід пам'ятати про два протилежних впливи НТП:
1. Поява нових технологій і видів продукції стимулює створення нових
бізнесів, появу нових галузей, що в остаточному підсумку веде до зростання
кількості робочих місць і підвищення платоспроможності попиту.
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2.

Упровадження

нових

технологій

приводить

до

зростання

продуктивності праці, вивільнення працюючих і до збільшення рівня
безробіття.
НТП є джерелом саморозвитку фірми, що виявляється в необхідності
забезпечення постійних інновацій на рівні окремих товарів, технологій і
методів

управління.

Таким

чином,

основне

призначення

аналізу

технологічного середовища - це забезпечення організації інформацією, що
дозволить їй вчасно реагувати на новинки науки і техніки.
У конкретному розумінні за допомогою аналізу макросередовища
організація формує свій особливий перелік ключових факторів середовища і
визначається щодо методичних підходів, за допомогою яких вона буде
проводити відповідний специфічний багатофакторний системний аналіз.
Порядок проведення PEST - аналізу. Виділяють наступні етапи
проведення зовнішнього аналізу [3, с. 31]:
1. Розробляється перелік зовнішніх стратегічних факторів, що мають
високу ймовірність реалізації й впливу на функціонування підприємства.
2. Оцінюється значимість (ймовірність здійснення) кожної події для
даного підприємства шляхом присвоєння йому певної ваги від одиниці
(найважливіша) до нуля (незначна). Сума значень показника ваги кожного
фактора повинна дорівнювати одиниці, що забезпечується нормуванням.
3. Дається оцінка ступеню впливу кожної фактора - події на стратегію
підприємства по 5 бальній шкалі: "п’ять" - сильний вплив, серйозна
небезпека; "одиниця" - відсутність впливу, загрози.
Визначаються зважені оцінки шляхом множення ваги фактора на силу
його впливу, і підраховується його сумарна зважена оцінка для даного
підприємства. Сумарна оцінка вказує на ступінь готовності підприємства
реагувати на поточні й прогнозовані фактори зовнішнього середовища [3, с.
32]. Отже, на основі викладеного матеріалу можна сформувати матрицю
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PEST-аналізу макросередовища ТОВ «Аграна Фрут Україна» наведеного у
таблиці 3.
Таким чином, проведений PEST - аналіз зовнішнього середовища
підприємства є відправною точкою у формуванні стратегії розвитку з метою
уникнення та запобігання загроз або використання конкурентних переваг
підприємства для гармонійного функціонування у зовнішньому середовищі,
зниження негативних впливів на діяльність підприємства.
Також, за допомогою вищезазначених методик, розглянувши сильні та
слабкі

сторони

підприємства,

зазначимо,

що

головним

завданням

підприємства є збереження і поліпшення наявного положення. Основою
стратегії

розвитку

ТОВ

«Аграна

Фрут

Україна»

з

урахуванням

вищезазначеного, повинне бути постійне розширення ринків збуту і рівня
обслуговування клієнтів. Реалізація цього напряму можлива за умов зміни
організаційно-управлінської

структури

регіональних

відділень

та

впровадження додаткової штатної одиниці менеджера з реклами. Який би
регулярно проводив аналіз споживчих властивостей продукції, прогнозував
споживчий попит і ринкову кон'юнктуру, а також, визначав нові ринки збуту
і нових споживачів продукції.
Політичні фактори (Р)

Економічні фактори (Е)

1.

Проведення політичних реформ

1.

Економічна ситуація в Україні

2.

Зміна податкового законодавства

2.

Підвищення рівня інфляції

3.

Відношення підприємств з урядом і 3.

владою в цілому

Рівень

платоспроможності

населення

4.

Державне регулювання конкуренції

5.

Сучасні світові тенденції розвитку підприємства

4.

Зміна тарифів на основі витрат

виробництва фруктово-ягідних начинок та
наповнювачів
Соціокультурні фактори (S)
1.

Зміна в базових цінностях

2.

Зміна стилю життя

Технологічні (Т)
1.
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Поява інноваційних технологій

3.

Погіршення стану здоров’я людей

усіх вікових груп
4.

Скорочення

населення

працездатного віку та зростання долі
старших вікових груп у його структурі

Таблиця 3 – PEST - аналіз макросередовища
Отримані результати аналізу можливостей підприємства його завдань і
проблем безпосередньо будуть використані при виборі рекламної стратегії
підприємства. На підставі проведеного SWOT та PEST - аналізу були
виявлені найбільш сильні і слабкі сторони ТОВ «Аграна Фрут Україна»,
можливості і погрози, які можуть виникнути в зовнішньому середовищі, а
також взаємозв'язок між ними.
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УДК 65.014.1 (045)
Розумнюк І.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ТА ЇХ СПЕЦИФІКА ПРИ
ПЕРЕМІЩЕНІ ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА
Розглянуто питання митного оформлення пшеничного борошна при
переміщенні через митний кордон України. Виокремлено напрями діяльності
митних органів, структурними елементами яких є митні формальності, що
застосовуються до пшеничного борошна під час переміщення через митний
кордон, визначено особливості такого переміщення.
Ключові слова: митні формальності, митний контроль, митне оформлення,
етапи митного оформлення, пшеничне борошно.
Одним із напрямів митного регулювання є здійснення тих чи інших
митних формальностей, які необхідні при перетині державного митного
кордону. У багатьох країнах світу, і Україна не є винятком, при перетині
державних кордонів, існують жорсткі вимоги до товарів та транспортних
засобів, але необхідно зазначити, що в законодавстві існує специфіка щодо
митних формальностей, які стосуються переміщення борошна тому
актуальність дослідження є очевидною.
Тематику

митного

оформлення

та

митного

контролю

у

своїх

дослідженнях висвітлюють Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І.
Гніздилов А. М., Мошинська О. В., Григорчук М. В., Борисенко О.П.,
Мацьків В.В., Товкун І.М., Терещенко С.С., Хабло Г. О., Троцька Т.С.,
Овчарук І.Г та інші. Проте достатнього розвитку питання митного
оформлення пшеничного борошна в сучасній літературі не отримало. Тому
метою написання даної статті є комплексний аналіз теоретичних і
практичних аспектів митного оформлення пшеничного борошна при
переміщенні через митний кордон України.
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Аналізуючи поняття «формальності», можна сказати, що під ним можна
розуміти дію або умову, яка є необхідною для виконання якоїсь справи
відповідно до прийнятого порядку, законності, тобто «формальність» – це
офіційні вимоги, умови, які обов’язково виконуються при оформленні чогонебудь [1].
Відповідно до Митного Кодексу України під митними формальностями
слід розуміти сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними
особами та органами доходів і зборів з метою дотримання вимог
законодавства України з питань державної митної справи [2].
Крім самого визначення, Митний Кодекс України містить цілий розділ,
що присвячений цьому питанню – Розділ VI «Переміщення і пропуск товарів,
транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон
України». Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон
України різними видами транспорту, що складається з 10 глав, що по різному
регулюють це питання, у залежності від того, яким видом транспорту
переміщуються товари через митний кордон України та в якому режимі.
До змісту митних формальностей належать:
1) мета переміщення товарів, тобто поміщення товару у передбачений
Митним кодексом України митний режим. Що стосується пшеничного
борошна то зазвичай вказаний товар переміщується у режимах імпорту,
експорту та транзиту. У деякі види митного режиму борошно не
поміщуються у зв’язку із його специфікою, а саме режим безмитної торгівлі;
2) під засобами переміщення товару мається на увазі, яким саме видом
транспорту буде переміщено товар. В основному пшеничне борошно
переміщують залізничним та автомобільним транспортом;
3) способи переміщення товарів, залежать від виду перевізника та виду
договору на перевезення. Пшеничне борошно переміщуються у вантажних
відправленнях. Зазвичай перевозяться у мішка в універсальних контейнерах,
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широко

практикують

безтарне

транспортування

борошна

автоборошновозами.
Можна

виокремити

такі

напрями

діяльності

митних

органів,

структурними елементами яких є митні формальності та які застосовуються
до пшеничного борошна під час переміщення через митний кордон:
1. Митний контроль. Відповідно до Митного Кодексу України під
митним контролем розуміють сукупність заходів, що здійснюються з метою
забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативноправових актів із питань державної митної справи, міжнародних договорів
України, укладених у встановленому законом порядку.
Необхідно

виокремити

характерні

ознаки

митного

контролю

переміщення пшеничного борошна:
-

здійснюється у пунктах пропуску на державному кордоні (у зонах

митного контролю);
-

деталізується посадовими особами органів доходів та зборів,

зазвичай під час митного контролю борошна залучаються спеціалісти з
санітарно-епідеміологічного та фітосанітарного контролю;
-

здійснюється з метою попередження порушення митних правил [2].

2. Митне оформлення. Згідно з нормами МК України під митним
оформленням розуміють – виконання митних формальностей, необхідних для
випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення. Згідно зі
статтею 246 Митного Кодексу України метою митного оформлення є
забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку
переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через
митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення
на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її
територію товарів.
Порядок

здійснення

митного

оформлення

регулюється

наказом

Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 631 «Про затвердження
470

Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного
оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного
адміністративного документа» [5].
Митне оформлення має досить складну побудову й об’єднує значну
кількість митних формальностей, які можна поділити на 5 відносно
незалежних груп:
-

подання митної декларації;

-

прийом митної декларації;

-

оформлення митної декларації;

-

додаткові (факультативні) операції;

-

завершення митного оформлення.

Перший етап реалізується активними діями декларанта. Декларант надає
митному органу декларацію та супровідні документи. Інші – шляхом
здійснення митними органами митних формальностей.
Прийом митної декларації полягає у перевірці відповідності формату
МД встановленим вимогам, фіксування дати й часу подання МД до
оформлення,

призначення

посадової

особи

для

виконання

митних

формальностей. Дані операції здійснюються в автоматизованому режимі з
використанням автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) у
порядку черговості надходження МД.
У разі якщо у інспектора відсутні підстави для відмови у прийняті
декларації до оформлення, зокрема, за результатами перших двох етапів
встановлено, що МД подана та оформлена відповідно до вимог чинного
законодавства, містить усі обов’язкові реквізити, декларантом надані
документи, що визначають вартість товару вона приймається до оформлення
та проставляється штамп «Під митним контролем».
Відповідно до статті 255 Митного Кодексу України з моменту прийняття
митної декларації, у митного органу є чотири робочих години для закінчення
митного оформлення
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Оформлення МД полягає у здійснені таких процедур: перевірка
дотримання строків подання МД; перевірка наявності відміток про
завершення переміщення товарів; контроль співставлення (автоматизоване
порівняння) даних, які містяться в МД, та інших документів, поданих для
митного оформлення.
До додаткових операцій, що здійснюються при митному оформлені
пшеничного борошна можна віднести: оцінка ризику за допомогою
застосування автоматизованої системи аналізу і управління ризиками;
перевірка правильності визначення коду за УКТ ЗЕД; перевірка дотримання
заходів нетарифного регулювання.
Завершення митного оформлення передбачає виконання таких митних
формальностей

як:

перевірка

відомостей

про

виконання

митних

формальностей, сформованих за результатами оцінки ризику за МД із
застосуванням АСАУР; внесення за допомогою АСМО до МД відмітки про
завершення митного оформлення та номера особистої номерної печатки;
передавання МД до ЄАІС органів доходів і зборів України з метою
статистичного контролю [5].
3. Стягнення податків i зборів (митних платежів). Названий елемент
також має свої особливості:
-

контроль за своєчасністю сплати здійснюють органи фіскальної

служби;
-

нарахування та сплату митних платежів здійснюють особи, що

задекларували товар в залежності від його виду та мети переміщення через
митний кордон;
-

об’єктом оподаткування митними платежем є операції з ввезення

борошна на митну територію України;
-

механізм нарахування та сплати митних платежів складається із

декількох елементів (визначення митної вартості партії борошна, країни
походження, товарної групи тощо).
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У пункті 27 статті 4 Митного Кодексу України наводиться виключний
перелік митних платежів, до нього належать: мито; акцизний податок із
ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції);
податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів
(продукції).
Поняття митних платежів дає Податковий кодекс України, відповідно до
статті 14.1.113 митні платежі – податки, що відповідно до цього Кодексу або
митного законодавства справляються під час переміщення або у зв’язку з
переміщенням товарів через митний кордон України та контроль за
справлянням яких покладено на митні органи [3].
До митних платежів також слід зарахувати єдиний збір. Відповідно до
Закону України «Про єдиний збір, який справляється в пунктах пропуску
через державний кордон України», єдиний збір встановлюється щодо
транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, які перетинають
державний кордон України і справляється за здійснення у пунктах пропуску
через державний кордон України відповідно до законодавства України
санітарно-епідеміологічного,

ветеринарно-санітарного,

фітосанітарного,

екологічного контролю товарів (у тому числі у формі попереднього
документального

контролю)

та

радіологічного

контролю

товарів

і

транспортних засобів, за проїзд транспортних засобів автомобільними
дорогами України та за проїзд автомобільних транспортних засобів з
перевищенням установлених розмірів загальної маси, осьових навантажень
та (або) габаритних параметрів [4].
Борошно в обов’язковому порядку проходить державні види контролю
(санітарно-епідеміологічний, фітосанітарний тощо), тому існує необхідність
сплати єдиного збору.
Необхідно зазначити, що зазначені митні формальності здійснюються на
митних постах.
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Велике

значення

для

переміщення

борошна

мають

правила

транспортування. Споживча і транспортна тара з борошном повинна мати
відповідне маркування і фразу «Зберігати в сухому місці». Транспортні
засоби повинні бути чисті, сухі, не заражені шкідниками хлібних запасів, без
сторонніх запахів. При навантаженні, перевезенні і вивантаженні борошно
має бути захищеним від атмосферних опадів.
Особливості митних формальностей, що застосовуються до пшеничного
борошна наступні:
-

при переміщенні пшеничного борошна подається митна декларація

та її електронна копія (можуть подаватись інші види декларацій – тимчасова,
періодична тощо);
-

наявність дозвільних документів (фітосанітарний сертифікат) є

обов’язковим для періщення;
-

застосовується

здійснюються

з

загальне

викликом

митне

оформлення,

уповноважених

органів,

види

контролю

що

проводять

фітосанітарний, радіологічний та інші види контролю;
-

оподаткування щодо вивезення пшеничного борошна здійснюється в

загальному порядку, тільки якщо між державами не укладено міжнародних
угод або інших документів, що передбачають звільнення від сплати митних
платежів.
Таким чином, митні формальності при переміщенні пшеничного
борошна через митний кордон мають як загальний характер, так і свої
особливості. Зокрема, можна виокремити такі напрями діяльності митних
органів, що застосовуються до пшеничного борошна під час переміщення
через митний кордон, а саме митний контроль, митне оформлення та
стягнення обов’язкових платежів, структурними елементами яких є митні
формальності.
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ
ФРУКТОВООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ
У статті наголошується на важливості виявлення фальсифікованої
продукції, висвітюються найбільш розповсюджені методи фальсифікації
фруктовоовочевої продукції та способи їх ідентифікації; наводяться
особливості фальсифікації різних видів фруктовоовочевої продукції
Ключові слова: фруктовоовочева продукція; плоди та овочі, фальсифікація,
ідентифікація.
В умовах формування ринкових відношень з'являються нові терміни та
властивості товарів. Це відноситься до таких понять як "справжність" або
"ідентичність", які характеризують їх непідробленість, натуральність,
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відповідність

вказаним

в

сертифікатах

сортовому,

видовому

та

географічному походженню, а також технології їх переробки, відсутності
домішок і додавань.
Критерії справжності різних груп харчових продуктів різні. В якості
критеріїв в країнах ЄС використовуються найбільш часто наступні: вміст
основних і мінорних компонентів, сорт і район походження, метод
виробництва,

рік

виробництва

(наприклад,

алкогольної

продукції),

нефальсифікованість, характер використаної частини сировини (наприклад,
м'яса), традиційний чи інтенсивний метод виробництва, натуральне чи
штучне (генетично модифіковане) походження сировинної основи.
В відношенні методів аналізу справжності продуктів існують певні
схеми і стандарти національного і міжнародного рівня, які признані
законодавством і які забезпечують неспростовні результати. Оскільки нові
прогресивні технології виробництва продуктів стали загальнодоступними, то
практика фальсифікації істотно вдосконалилася і потребує нині для її
виявлення комплексу найсучасніших експресних та інструментальних
методів, специфічних методик та фізико-хімічного аналізу. Якщо продукт
фальсифіковано компонентами, що є нетиповими для продукту, то аналіз
достатньо простий і матеріально забезпечений в наших контролюючих
лабораторіях. Однак, якщо необхідно визначити специфічні компоненти для
з'ясування походження (наприклад, чаю, кави) або технології виробництва
продукту (наприклад, соків), то задача значно ускладнюється.
При визначенні фальсифікації харчових продуктів використовують
органолептичні та вимірювальні (фізико-хімічні) методи (таблиця). Для
більш

точної

характеристики

якості

при

виявленні

підробок

іноді

використовують декілька методик або навіть методів:
o композиційно-морфологічний аналіз - мікроскопія, рентгенофазова
спектроскопія;
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o методи розділення та вимірювання - газова та рідинна хроматографія,
капілярний електрофорез;
o аналіз слідів елементів - атомна емісіонна, адсорбційна, рентгеноелектронна

спектроскопія,

елементно-ізотопна

масс-спектрометрія

індуктивно зв' язаної плазми, нейтронно-активаційний аналіз;
o біохімічне тестування - ферментативний аналіз, генномононуклеотидне картирування;
o методи ідентифікації компонентів - спектроскопія ЯМР, інфракрасна
спектроскопія з Фур'є-перетворенням;
o методи аналізу складу (компонентного, структурно-групового, фрагментного)

-

масс-спектрометрія,

ЯМР

високого

розподілу сигналів,

інфракрасна спектроскопія;
Фальсифікація товарів на сьогоднішній день це проблема не тільки
України, а й багатьох країн світу. З метою запобігання виробництва та
реалізації підроблених товарів, урядами багатьох країн розроблені і прийняті
відповідні законодавчі акти.
Фальсифікація продовольчих товарів проводиться шляхом надання їм
окремих найбільш типових ознак, наприклад, зовнішнього вигляду, кольору,
консистенції при загальному погіршенні або повній втраті окремих найбільш
значимих

властивостей

харчової

цінності

(наявності

білків,

жирів,

вуглеводів, вітамінів тощо), а також безпеки.
Оскільки фальсифікація товарів проводиться з корисливою метою і
спрямована на одержання незаконних прибутків, то для різних суб’єктів
ринкових відносин наслідки виготовлення, реалізації і використання.
Фальсифікація фруктів і овочів може проводитися наступними
прийомами:
- повна або часткова підміна одного сорту, виду, класу тих чи інших
фруктів та овочів іншими;
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- підміна фруктів і овочів у споживчій стадії на плоди, що знаходиться в
знімальній стадії зрілості;
- підміна харчових сортів технічними.
Найбільш розповсюджена фальсифікація фруктів та овочів відбувається
підміною високосортної продукції низькосортною. Фальсифікація фруктів і
овочів може також відбуватися наступними способами:
- реалізація неякісної продукції (гнилої, з механічними ушкодженнями, з
ознаками захворювань тощо);
- продаж недозрілих плодів;
- додавання консервантів й антибіотиків; додавання нітратів та інших
з’єднань для прискорення процесу дозрівання.
Реалізація неякісної продукції під видом якісної споживач зустрічає
практично завжди. Замість зрілих плодів нерідко продають недозрілі яблука,
груші, виноград та ін.
Для прискорення дозрівання і надання більш привабливого зовнішнього
вигляду раннім черешням, суницям та кавунам фальсифікатори попередньо
обробляють їх нітратами або нітритами, у результаті чого вони швидко
формують споживчий колір. Однак таку фальсифікацію можна легко
визначити за наступними показниками: відсутність у даному продукту
властивого тільки йому смаку; недозріле насіння, кісточка; плід важко
відокремлюється від плодоніжки. Таку продукцію необхідно перевірити на
наявність нітратів або нітритів.
З

метою

подовження

термінів

зберігання

плодів

та

овочів

використовують у іноді обробку зрілих плодів антибіотиків і консервантів.
Але при цьому не вказують, які ж були застосовані антибіотики чи
консерванти і у яких кількостях.
Наступним видом фальсифікації є спеціальне додавання, завищення
гранично допустимих норм сторонніх домішок у вигляді землі, піску,
каміння.
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Для збільшення ваги у пакети із замороженими плодами та ягодами
навмисно вводять за допомогою шприца воду, з подальшим її замороженням.
У заморожені плоди і ягоди можуть додаватися дешеві плоди та ягоди,
не передбачені рецептурою, а також консерванти й антибіотики.
Найбільш розповсюджена фальсифікація перероблених плодів і овочів
здійснюється за рахунок використання при їхньому виробництві неякісної
сировини: недорозвинутої, зеленої, невідповідного сорту. Адже під час
подрібнення інгредієнтів змінюються їх похідні властивості.
При

виробництві

компотів,

маринадів,

салатів

можуть

бути:

недовкладення цукру, кислоти, пряностей, плодів і овочів, передозування
солі, заливки, сиропу.
При виробництві томатної пасти, соусів, овочевої ікри з метою економії
основної сировини до рецептури часто додають згущувачі (крохмаль, сою,
борошно); з метою підміни пасти — використовують оцтову есенцію з
борошном або крохмалем; для корекції та покращення кольору додають
барвники різноманітного походження.
Під час реалізації квашених плодів, овочів, грибів разом з продукцією
покупцям часто реалізують і завищену кількість розсолу.
Дуже часто відбувається фальсифікація плодів та овочів за рахунок
недоважування й недовкладення в банки як основної сировини, так і спецій,
прянощів та приправ. Можливі випадки, коли під час реалізації вага нетто з
товаром менша, ніж замовляв і оплатив покупець. Це може відбуватися за
рахунок неправильного або навмисного псування ваговимірювального
устаткування; під час розрахунку за товар з покупцем без відрахування маси
тари.
У плодах і овочах, як правило, не вказується, які були введені
антибіотики чи консерванти, що подовжують їх гарантійний термін
зберігання, вміст нітратів або наявність генетично модифікованих продуктів.
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Висновок. В зв’язку з актуальністю проблем по виявленню справжності,
ідентифікації і особливо, фальсифікації товарів необхідна розробка різних
програм по забезпеченню безпеки товарів і захисту споживачів.
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КОРДОН УКРАЇНИ ОХОЛОДЖЕНОГО М’ЯСА ЯЛОВИЧИНИ
Розглянуто питання митного оформлення охолодженого м’яса яловичини, як
особливого виду товару, що потребує спеціальних документів при
переміщенні через митний кордон України та підлягає обов’язковому
санітарно-епідеміологічному та ветеринарно-санітарному контролю.
Ключові слова: митне оформлення; митний кордон; охолоджене м’ясо
яловичини; санітарно-епідеміологічний контроль, ветеринарно-санітарний
контроль.
Оскільки

митне

оформлення

документів

на

охолоджене

м’ясо

яловичини, що переміщується через митний кордон України має свої
480

особливості тому актуальність дослідження є очевидною.
Дану тематику у своїх працях досліджували Є.В. Додін, С.В. Ківалов,
Ф.Л. Жорін, О.В.Молчанов, В.В. Прокопенко, О.П. Федотов, І.В. Міщенко та
інші,

проте

достатнього

розвитку

питання

митного

оформлення

охолодженого м’яса яловичини в сучасній літературі не отримало. Тому
метою написання даної роботи є комплексний аналіз теоретичних і
практичних аспектів митного оформлення охолодженого м’яса яловичини
при переміщенні через митний кордон України.
Згідно

з нормами

Митного кодексу України

[1] під

митним

оформленням розуміють виконання митних формальностей, необхідних для
випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення; митні
формальності — сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними
особами і органами доходів і зборів з метою дотримання вимог
законодавства України з питань державної митної справи.
Митне оформлення товарів та транспортних засобів є вимогою,
виконання якої обов'язкове для реалізації права всіх фізичних та юридичних
осіб на ввезення в Україну або (та) вивезення з України товарів,
транспортних засобів та особистих речей. Тому всі товари та транспортні
засоби, що переміщуються через митний кордон України, підлягають
митному оформленню, за винятком випадків, передбачених Митним
кодексом України.
Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних під
час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються
через митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю, а
також статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення
за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів.
Воно здійснюється службовими особами органів доходів і зборів для
забезпечення митного контролю та із застосуванням засобів державного
регулювання ввезення чи вивезення товарів та інших предметів.
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При цьому існує виключне право на проведення митного оформлення
тільки посадовим особам органів доходів і зборів, які діють у межах свої
компетенції.
Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних
підрозділів органів доходів і зборів протягом робочого часу, встановленого
для цих органів.
Перевезення харчових продуктів здійснюється на підставі Законів
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів» [3], «Про захист прав споживачів» [4], «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення» [5], «Про державне
регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» та декрету Кабінету
Міністрів України «Про стандартизацію та сертифікацію», постанови
Кабінету Міністрів України «Про обсяги та порядок ввезення громадянами
на митну територію України харчових продуктів для власного споживання»
та інших нормативних актів. Ці документи, з метою захисту прав споживачів
та попередження реалізації продукції, небезпечної для життя та здоров’я
громадян, забезпечують здійснення постійного контролю за якістю та
безпечністю харчових продуктів які ввозяться на митну територію України,
та які експортуються з України, відносно їх відповідності нормативним
документам (ДСТУ, ТУ та інше).
Для здійснення митного оформлення партії охолодженого м’яса
яловичини митному органу, що здійснює оформлення, повинні бути надані
наступні документи:
-

сертифікат походження;

-

сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання іноземного

сертифіката;
-

ветеринарне свідоцтво на партію продукції;

-

міжнародний

санітарний

сертифікат,

що

видається

країною-

експортером (оригінал документа), або висновок державної санітарно482

епідеміологічної експертизи;
-

декларація виробника.

Сертифікат про походження товару має однозначно свідчити про те, що
зазначений товар походить з відповідної країни. Вимагається митним
органом країни, що імпортує, з метою здійснення тарифних і нетарифних мір
регулювання
(наприклад,

ввозу товару на митну територію відповідної
для

нарахування

відповідної

ставки

мита).

країни

Перевірка

правильності даних, внесених до сертифіката, здійснюється шляхом:
встановлення

належного

застосування

правил

визначення

країни

походження, які діють у країні ввезення; експертизи критерію походження,
який зазначено в сертифікаті; установлення достовірності іншої інформації,
що міститься в сертифікаті; порівняння товару, надісланого митним органом
зарубіжної країни, з товаром, ідентичним тому, на який видавався
сертифікат. У разі потреби для проведення перевірки сертифікатів можуть
бути залучені спеціалісти та експерти сторонніх підприємств, організацій та
установ. Якщо митними органами під час перевірок сертифікатів виявлено
факти грубих порушень (надання неправдивих даних, підробки документів та
інше) з боку суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, митний орган
інформує про це правоохоронні органи і виходить з пропозицією до
Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо застосування до цього
суб’єкта

санкцій,

передбачених

статею

37

Закону

України

«Про

зовнішньоекономічну діяльність» [2].
Свідоцтво

(сертифікат)

про

визнання

відповідності

(іноземного

сертифікату) — документ, що свідчить про визнання іноземних документів
про підтвердження відповідності продукції вимогам законодавства України.
Даний

документ

видається

відповідно

до

Закону

України

«Про

підтвердження відповідності» та Порядку подання призначеними органами з
оцінки відповідності інформації про видані сертифікати відповідності та
свідоцтва про визнання відповідності до державного реєстру сертифікатів
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відповідності та свідоцтв про визнання затверджено наказом Державного
комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 01.11.2001 р.
№ 534.
Міжнародний

санітарний

сертифікат,

що

видається

країною-

експортером, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи,
декларація виробника застосовуються при здійсненні митного оформлення,
що підлягають санітарно-епідеміологічному контролю.
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про ветеринарну медицину»,
пропуск через митний кордон України товарів, продуктів тваринного
походження, готових харчових продуктів, сировини тваринного походження,
кормів тваринного та рослинного походження, кормових добавок, штамів
мікроорганізмів, засобів захисту тварин, засобів ветеринарної медицини, а
також предметів і матеріалів, що можуть бути носіями збудників інфекційних
захворювань тварин, вирішується лише після проходження обов’язкового
ветеринарного контролю. Форми ветеринарних свідоцтв, ветеринарних
довідок

установлено

Порядком

видачі

ветеринарних

документів,

затвердженим наказом Державного комітету ветеринарної медицини України
від 13.04.2009 р. № 85.
Декларація виробника засвідчує відповідність харчових продуктів,
харчових добавок, ароматизаторів або допоміжних матеріалів для переробки
вимогам, визначеним у декларації

за умови, що вимоги, встановлені

виробником, виконуються протягом подальших дій. Вимоги до декларації
виробника, інформація, яку міститься в цьому документі, визначено, зокрема,
ст. 21 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів».
Переліки товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному та
ветеринарно- санітарному контролю у разі переміщення їх через митний
кордон України, визначено постановою Кабінету Міністрів України від
05.10.2011 р. № 1031 «Деякі питання здійснення державного контролю
товарів, що переміщуються через митний кордон України». Відповідно до
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цієї постанови, м’ясо яловичини підлягає санітарно-епідеміологічному та
ветеринарно-санітарному контролю. Потрібно зазначити, що санітарноепідеміологічному

контролю

(у

тому

числі

у

формі

попереднього

документального контролю) не підлягають такі товари, зазначені в переліку:
товари, що переміщуються через митний кордон України в режимі
тимчасового ввезення (вивезення); товари, що переміщуються через митний
кордон України у режимі реімпорту, реекспорту та ін.
Атестація виробництва здійснюється з метою оцінки можливостей
підприємства-виробника забезпечити відповідність харчової продукції усім
обов’язковим вимогам, установленим чинними законодавчими актами
України, нормативно-правовими актами та нормативними документами на
конкретний вид продукції у відповідності з наказом Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики від
21.07.2003 р. № 125 «Про затвердження Порядку проведення атестації
виробництв, які здійснюють переробку продуктів лову».
Для

декларування

охолодженого

м’яса

яловичини

декларант

зобов’язаний подати митну декларацію. Декларант може подати електронну
митну декларацію, митну декларацію на бланку єдиного адміністративного
документа для декларування товарів, періодичну митну декларацію для
декларування товарів. Декларування партії товарів, ввезених на митну
територію України, або партії товарів, що вивозяться за межі митної
території України, може бути здійснено з використанням тимчасової митної
декларації за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи у разі, коли
декларант не володіє точними відомостями про характеристики товарів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р.
№434 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію
України харчових продуктів для власного споживання» установлено, що
громадяни можуть ввозити на митну територію України харчові продукти
для власного споживання (в даному випадку можливо м’ясо яловичини) на
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загальну суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро на одну особу. Під час
ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів
здійснюється їх декларування (шляхом вчинення дій, усно або письмово за
бажанням власника таких продуктів або на вимогу посадової особи митниці).
Процедура митного оформлення є суттєвим важелем митно-тарифної,
політики, який може стимулювати реалізацію економічних інтересів
суб’єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічних відносин чи,
навпаки, перешкоджати їх реалізації. Митне оформлення переміщення через
митний кордон України м’яса яловичини має свої особливості, оскільки
даний продукт є специфічним та потребує санітарно-епідеміологічного та
ветеринарно-санітарного контролю. На даний продукт видаються спеціальні
документи, без яких перетин кордону неможливий. На даний час тема
митного оформлення переміщення через митний кордон України м’яса
яловичинни є мало досліджена науковцями.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕБЛІВ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НИХ
В статті вивчено класифікацію меблів за різними ознаками, дана їх коротка
характеристика, визначено основні вимоги. Встановлено, що основні вимоги
до меблів визначаються їх якісними характеристиками.
Ключові слова: меблі, класифікація, ознаки класифікації, якість, показники
якості, вимоги до якості меблів.
Меблі – один з найважливіших товарів народного споживання. Вони
відіграють велику роль в організації побуту, відпочинку та праці.
Покращення якості та підвищення рівня споживних властивостей меблевих
виробів – важливий фактор підвищення добробуту сучасного суспільства в
цілому. У міру насичення сучасного ринку побутовими меблями питання
підвищення їх якості набуває першочергового значення. Крім того, необхідно
враховувати, що в умовах розширення міжнародної торгівлі і все більшої
інтеграції України у світове співтовариство вітчизняна продукція повинна
бути конкурентоспроможною на світовому ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що питанням
дослідження класифікації товарів займалося доволі вузьке коло науковців і
практиків – Басова Ю.О., Войтов С.Г., Гребельник О.П., Губа Л.М., Злепко
Н.П., Кожушко Г.М., Лукса М., Макаренко А.В., Флоринський О. При цьому
класифікація меблевих товарів висвітлена недостатньо.
Метою даної статі є вивчення існуючих класифікацій меблів, що
представлені на українському ринку, та основних вимог до них.
Класифікація – розподіл предметів, зокрема меблів, за типами і видами
залежно від ознак, які розглядаються.
Меблі є товаром складного асортименту, тому їх класифікують за
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багатьма

ознаками:

вихідними

матеріалами, способами

виробництва,

призначенням, конструкцією та ін.
Єдиної класифікації меблів не існує. Залежно від мети є різні принципи
і, відповідно, системи класифікації меблів – стандартна, торговельна, за
Номенклатурою товарів народного споживання (НТНС), за Гармонізованою
системою опису і кодування товарів (ГС), за Українською класифікацією
товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), за каталогами
виробників,

навчальна.

У

товарознавстві

визначальним

є

розгляд

класифікації побутових меблів за найважливішими для споживача ознаками:
за експлуатаційним призначенням, за функціональним призначенням, за
конструктивно-технологічними

ознаками,

за

матеріалом

і

способом

виготовлення та ін.
За експлуатаційним призначенням розрізняють наступні види меблів:
а) меблі побутові (вироби, призначені для облаштування різних
приміщень, квартир, дач, для використання на вулиці). Розрізняють такі види
побутових меблів: для загальної кімнати (для кімнат з різними функціями,
наприклад їдальні, спальні), для спальної кімнати, вітальні, кабінету, дитячої
(вироби,

розміри,

форма

і

конструкції

яких

відповідають

віковим

особливостям і ростовим характеристикам дітей), для кухонь, передпокоїв,
ванних кімнат, а також дач);
б) меблі для громадських приміщень (вироби, призначені для
облаштування приміщень підприємств і установ з урахуванням характеру їх
діяльності та специфіки функціональних процесів. Розрізняють наступні
види цих меблів: медичні (для лікарень, поліклінік та інших медичних
установ), лабораторні (для лабораторій, у тому числі навчальних і медичних),
для дошкільних установ (дитячих садів, ясел), навчальних закладів (шкіл,
училищ, технікумів і вищих закладів освіти), підприємств торгівлі,
громадського харчування (їдалень, ресторанів, кафе тощо) і побутового
обслуговування, готелів і оздоровчих закладів, театрально-видовищних
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установ, бібліотек і читальних залів, спортивних споруд, адміністративних
приміщень, залів очікування транспортних установ, підприємств зв’язку;
в) меблі для транспорту (вироби, призначені для обладнання різних
видів транспорту). Меблі для засобів пересування призначені для обладнання
залізничного, автомобільного, водною та повітряного транспорту. Засоби
транспорту обладнуються переважно меблями для роботи, приймання їжі,
відпочинку екіпажу й пасажирів, розміщення та зберігання особистих речей і
вантажів. Так, водний транспорт для тривалих рейсів обладнується меблями
для житлових будинків готельного типу з широкою і специфічною
номенклатурою виробів. У цілому номенклатура й конструктивне рішення
таких меблів дуже різні, що залежить від виду та призначення транспортних
засобів.
За функціональним призначенням розрізняють такі види меблів:
а) меблі для зберігання (корпусні), основне призначення яких –
зберігання й розміщення різних предметів. Виділяють наступні види цих
меблів:
1) шафа (виріб, переважно з дверима, для зберігання предметів різного
функціонального призначення (шафи для одягу, білизни, посуду, книг):
– шафа кухонна (виріб, призначений для зберігання предметів
кухонного та господарського побуту. Може входити до складу робочого
фронту кухні або бути виробом, що стоїть окремо);
– шафа-стіл кухонна (виріб, призначений для приготування їжі та
сервірування столу, з місцем для зберігання кухонного посуду й харчових
продуктів);
– шафа для миття (призначена для встановлення мийки);
– шафа з вітриною (вітрина) – засклений вид меблів, призначений для
зберігання й демонстрації різних предметів;
– шафа-перегородка (виріб, призначений для поділу приміщення на
окремі зони);
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– шафа настінна;
– шафа багатоцільового призначення (виріб з відділеннями різного
функціонального призначення;
2) комод – виріб із шухлядами для зберігання білизни;
3) тумба туалетна – виріб із дзеркалом і місцем для зберігання
туалетного приладдя та аксесуарів;
4) тумба-шафа зниженої висоти різного призначення;
5) секретер – виріб з відкидними дверима або висувною дошкою,
призначеними для виконання письмових робіт;
6) сервант-шафа – виріб для зберігання посуду та столової білизни,
верхня площина якого використовується для сервірування;
7) скриня – виріб корпусних меблів з відкидною або зйомною верхньою
кришкою, призначений для зберігання різних речей;
8) полиця – виріб без передньої стінки, із задньою стінкою або без неї,
призначений для розміщення книг або інших предметів;
б) меблі для сидіння і лежання, призначені для розміщення людини в
положеннях сидячи й лежачи. Розрізняють такі види цих меблів:
1) ліжко – виріб, призначений для сну, з матрацом, з однією чи двома
спинками:
– ліжко одинарне – призначене для однієї людини;
– ліжко подвійне – призначене для двох осіб;
2) диван – комбінований виріб зі спинкою, призначений для сидіння
кількох осіб;
3) диван-ліжко – диван, що трансформується у ліжко;
4) кушетка – виріб із головною спинкою й підголівником або без них,
призначений для лежання;
5) тахта – широка кушетка з поздовжньою спинкою або без неї,
призначена для лежання;
6) лава – виріб зі спинкою й бильцями або без них, з висотою сидіння,
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що дорівнює його глибині або більша за неї, призначений для сидіння
кількох осіб;
7) табурет – виріб без спинки й билець, з жорстким сидінням (або з
настилом), призначений для сидіння однієї людини;
8) банкетка – виріб без спинки, з оббитою поверхнею для сидіння,
призначений для однієї або кількох осіб;
9) стілець – виріб зі спинкою, бильцями або без них, з висотою сидіння,
функціонально зручною при співвідношенні його з висотою стола (обіднього,
письмового), призначений для сидіння однієї людини;
10) крісло – комфортабельний вид меблів зі спинкою, бильцями або без
них, призначений для сидіння однієї людини:
– крісло робоче (стілець робочий) – виріб з бильцями, з висотою
сидіння, що дорівнює висоті сидіння стільця;
– крісло для відпочинку – виріб з бильцями чи без них, з висотою
сидіння, меншою за висоту сидіння стільця;
– крісло-ліжко – виріб для відпочинку, який у трансформованому
положенні може бути використаний для лежання;
– крісло-гойдалка;
– шезлонг – легке крісло, призначене для відпочинку напівлежачи,
трансформується під час використання;
в) меблі для роботи та прийому їжі – вироби, призначені для прийому
їжі, виконання різної роботи й установки предметів. До таких меблів
належать:
1) стіл – виріб з робочою площиною, розміщеною на функціонально
зручній висоті, призначений для роботи, їжі й установки різних предметів:
– стіл обідній – виріб, призначений для прийому їжі;
– стіл для сервірування – виріб, призначений для подавання їжі та
прибирання посуду;
– стіл письмовий – виріб, призначений для занять і виконання
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письмових робіт;
– стіл журнальний – низький стіл, призначений для формування зони
відпочинку;
– стіл туалетний – виріб із дзеркалом і поличками для зберігання
туалетного приладдя та аксесуарів.
г) інші меблі. До них належать:
1) манеж дитячий – переносна огорожа для дітей ясельного віку;
2) вішалка – виріб, призначений для розміщення верхнього одягу й
головних уборів.
За конструктивно-технологічними ознаками розрізняють такі види
меблів:
а) меблі збірно-розбірні – вироби, конструкція яких дає можливість
здійснювати їх неодноразове збирання й розбирання;
б) меблі універсально-збірні – вироби з уніфікованих деталей, що дають
змогу формувати меблі різного функціонального призначення та розмірів;
в) меблі секційні – вироби, що складаються з кількох меблевих секцій,
установлюваних одна на одну або поряд одна з одною;
г) секція меблева – конструктивно закінчений меблевий виріб, який
може використовуватися повністю або бути складовою виробів, що
блокуються;
д) меблі нерозбірні – вироби, з’єднання яких нероз’ємні;
е) меблі вбудовані – вироби, вбудовані в приміщення будівель;
є) меблі трансформовані – вироби, конструкція яких дає можливість
через переміщення деталей змінювати їх функціональне призначення і (або)
розміри;
ж) меблі гнуті – вироби, основні деталі яких виготовлені методом
згинання;
з) меблі гнутоклеєні – вироби, в конструкціях яких переважають деталі,
виготовлені методом згинання з одночасним склеюванням.
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За загальною конструкцією меблі є корпусні (щитові, рамкові і рамковощитові) і брускові (решітчасті). Корпусні меблі виготовляють з'єднанням
плоских елементів (щитів, рамок) для створення замкнутого об'єму (шафи,
тумби); брускові – із окремих брусків (стільці, крісла, табурети).
За способом з'єднання елементів меблі бувають нерозбірні (розділення
на окремі елементи можливе лише при руйнуванні виробу; переважно такими
меблями є вироби, елементи яких з'єднані клеєм), збірно-розбірні,
універсально-збірні, секційні, видозмінні (такі, що трансформуються).
За місцем встановлення меблі поділяють на підлогові (долішні), настінні
(навісні), вбудовані.
За способом встановлення переважно долішні меблі можуть бути
пересувні і стаціонарні.
За комплектністю розрізняють меблі поштучні (окремі вироби) і
комплектні (набори і гарнітури).
За матеріалом і способом виготовлення меблі можна класифікувати на
такі: із деревини (столярні, гнуті, плетені); із пластмас (литі, пресовані й ін.);
із металів і їх сплавів; із скла та комбіновані. Столярні меблі виготовляють
переважно з брусків і інших елементів, що мають прямолінійну форму і
прямокутний перетин (поперечний переріз); випиляні або зчленовані
(об'єднані, сполучені) елементи цих меблів можуть мати складнішу форму.
Гнуті меблі виробляють із криволінійних елементів прямокутного і круглого
перетину; різновидом гнутих меблів є гнутоплетені.
В останні роки у практиці виробництва і торгівлі меблі умовно
поділяють за комплексною ознакою (номенклатурою та рівнем споживних
властивостей, видом вихідних матеріалів і комплектуючих), яка формує
поняття «клас меблів» і розрізняють меблі класу А, Б, В. Класи меблів
встановлюють з метою виготовлення виробів, орієнтованих для задоволення
потреб і вимог різних, перш за все, за рівнем доходів груп споживачів;
чіткого співвідношення цін на товари з різними споживними властивостями,
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раціонального використання сировини і матеріалів. До меблів класу А
відносять меблі дрібносерійного виробництва, що відрізняються сучасним
дизайнерським рішенням або виготовлені за мотивами історичних стилів;
вони комплектуються пристроями і механізмами, які забезпечують високий
ступінь досконалості у виконанні основних і додаткових функцій;
виробляються в основному з натуральних матеріалів; ціна комплекту таких
виробів становить десятки тисяч умовних одиниць. До меблів класу Б
відносять вироби серійного виробництва, сучасних дизайнерських рішень,
які обладнані пристроями і механізмами, що забезпечують виконання
окремих додаткових функцій, які підвищують зручність користування; для їх
виробництва застосовуються натуральні і синтетичні матеріали; ціна
комплекту таких виробів – декілька тисяч умовних одиниць. До класу В
відносять меблі масового виробництва, сучасних дизайнерських рішень, які
обладнані

мінімально

необхідними

пристроями

і

механізмами,

що

забезпечують виконання основних функцій; у їх виробництві широко
застосовуються синтетичні матеріали; ціна комплекту таких виробів –
декілька сотень умовних одиниць.
Нами проаналізовано чинні класифікації меблів за ДСТУ 2080-92
«Продукція меблевого виробництва. Терміни та визначення» [4]; за ГОСТ
16371-93 «Мебель. Общие технические условия» [2]; за товарним словником
«Номенклатура

товарів

народного

споживання,

які

враховуються

в

роздрібній та оптовій торгівлі» [3]; за ТН ЗЕД та УКТ ЗЕД [1].; за формою 3торг та навчальної. Результати наведені в табл. 1.
Класифікаційні системи
Ознаки класифікації
Експлуатаційне призначен-

ДСТУ

ГОСТ

2080-92

16371-93

+

+

+

+

ТН ЗЕД

Товарний

Навчальна

словник

класифікація

+

+

ня, місце використання
Функціональне
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+

+

призначення
Конструктивні ознаки,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

спосіб з'єднання вузлів,
конструктивнотехнологічні ознаки
Спосіб виготовлення

+

Матеріал виготовлення

+

Характер захиснодекоративного покриття
Статево-вікове призначення

+

Комплектність
Ступінь м'якості

+

Вид виробів

+

Серійність виготовлення

+

Спосіб і місце встановлення

+

Кількість виконуваних

+

функцій
Вид облицювальних

+

матеріалів

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика ознак класифікації меблів за
різними класифікаційними системами
Код товару УКТ ЗЕД в Україні має десятизначне значення. Сама
структура включає: код групи – перші дві цифри; код товарної позиції –
чотири цифри; підпозиції або підпозиція – шість цифр; код категорії – вісім
цифр; підкатегорія – всі десять цифр.
Як видно, з УКТ ЗЕД має п'ять рівнів, кожен наступний передбачає
велику деталізацію опису товару. Якщо на першому рівні всі товари
згруповані згідно галузях господарства, то на наступному представлена
більш розгорнута інформація (наприклад, про матеріал, функції, методи
обробки тощо). Цьому рівню будуть відповідати цифрові значення від 1 до 97
і це перші цифри, з яких складається код товару УКТ ЗЕД в Україні. На
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наступному рівні йде деталізація за специфічними ознаками, і на останньому
рівні будуть вводитися додаткові критерії товару.
Так, меблі відносяться до розділу XX «Різні промислові товари», групи
94 «Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та
аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлювальні прилади, в
іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби;
збірні будівельні конструкції».
До товарної позиції 9401 «Меблі для сидіння (крім включених до
товарної позиції 9402), які перетворюються або не перетворюються на ліжка,
та

їх

частини»

відносяться

підпозиції

9401

10

–

сидіння,

що

використовуються для повітряних транспортних засобів; 9401 20 – сидіння,
що використовуються в моторних транспортних засобах; 9401 30 – меблі для
сидіння, які обертаються, з регульованою висотою; 9401 40 – меблі для
сидіння, які перетворюються на ліжка, крім туристичних чи садових; 9401 50
– меблі для сидіння з тростини, лози, бамбука або подібних матеріалів і т. д.
До останньої підпозиції відносяться категорії: 9401 51 – меблі для сидіння
бамбукові або ратанові; 9401 59 – меблі для сидіння інші [1].
Як видно з таблиці, навчальна класифікація меблів є найповніша, строго
систематизована,

послідовна,

але

недостатньо

тісно

пов'язана

з

торговельною. Навчальною класифікацією враховані основні фактори
формування споживних властивостей і якості меблів – сировинні матеріали,
спосіб виробництва і конструкція виробу. Зауважимо, що навчальна і
комерційна діяльність, як різні види діяльності, вимагають різної структури
ієрархічної класифікації об'єктів. Споживача цікавлять функціональні
можливості товару, а фахівця – чинники формування асортименту і якості
товарів, ознаки, за якими ці чинники можна виявити, оцінити та управляти
ними.
Найбільшу кількість ознак класифікації меблів містить навчальна
класифікація, найменшу – ГОСТ 16371-93, якщо не враховувати, що
496

класифікаційна система за формою 3-торг не класифікує меблі за жодною з
ознак.
Основні вимоги до меблів визначаються її якісними характеристиками.
Якість меблів можна оцінювати за виробничими та споживчими вимогами
(ознаками). До перших відносять конструктивні, технологічні і технікоекономічні показники.
Конструктивні показники визначають доцільність конструкції виробу,
раціональний вибір матеріалів, призначення розмірів елементів відповідно до
навантажень на них і умов експлуатації. Конструкція виробу має
забезпечувати його працездатність протягом заданого терміну експлуатації.
Технологічні
оптимальній

показники

технології

їх

характеризують
виготовлення

й

відповідність
зумовлюються

виробів
вже при

розробленні конструкцій виробів. Конструкція виробу або елементів, що
його складають, називається технологічною, якщо вона забезпечує задані
експлуатаційні якості й виготовлення виробу з як найменшими витратами
праці

та

матеріалів.

Така

конструкція

характеризується

простотою

компонування й досконалістю форми, забезпечує зручність і мінімальну
трудомісткість у процесі збирання виробу та його ремонту.
До технологічних показників належать також точність і чистота
виконання виробу, можливість його розбирання, взаємозамінність деталей та
елементів, ступінь стандартизації й уніфікації, вигляд і категорія обробки.
Техніко-економічні показники визначаються матеріальними і трудовими
витратами на виробництво і споживання виробу, технічними умовами
виготовлення, а також методами випробувань, правилами приймання,
марковання, паковання, транспортування і зберігання, які встановлюються
стандартом. Зниження витрат на виробництво виробів є однією з основних
вимог.
Споживні

властивості

виробів

оцінюються

соціальними,

функціональними, ергономічними, естетичними, екологічними й іншими
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показниками, а також показниками надійності та безпеки споживання.
Соціальні показники визначають суспільну доцільність випуску виробів,
відповідність їх необхідному рівню споживання. Вони відображають також
соціальну адресу виробів. Багато видів побутових меблів стали більш
адресними: для літніх людей, інвалідів, дітей, які навчаються, людей
розумової праці, молодят тощо
Функціональні показники характеризують основне призначення виробів
і споживання їх з найбільшою користю, а також досконалість виконання
виробом основної й допоміжних функцій. Вони встановлюються технічними
умовами або стандартами.
Ергономічні показники визначають відповідність виробів розмірам і
формі тіла людини, його масі, тобто його антропометричним, фізіологічним і
психологічним (силовим, зоровим, слуховим та іншим можливостям людини)
характеристикам, а також гігієнічним вимогам.
Естетичні показники обумовлюють єдність естетичних і функціональних
ознак виробу. Типова номенклатура споживних показників якості товарів
народного споживання встановлює такі одиничні ознаки групи естетичних
показників: інформаційну виразність, раціональність форми, цілісність
композиції, досконалість виробничого виконання та стабільність товарного
вигляду.
Меблі мають бути органічною частиною навколишнього середовища,
єдиного архітектурно-художнього стилю. У такому разі вони позитивно
впливатимуть на естетичне виховання, культуру людини.
Екологічні показники характеризують склад у повітрі шкідливих
домішок, що надходять у навколишнє середовище під час користування
виробом. Багато меблів виготовлено із застосуванням матеріалів (клеїв, лаків
і т. ін.), що виділяють токсичні речовини. Вказані показники, так само, як і
показники безпеки споживання, можуть не виділятися в окремі групи, а
розглядатися в групі ергономічних, функціональних або технічних.
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Таким чином, результати аналізу дозволяють скласти номенклатуру
ознак класифікації сучасних меблів, а проектування меблів передбачає
дотримування основного принципу: всі вимоги мають враховуватися
комплексно.
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З 1980 року за кордоном почала зростати зацікавленість концепцією
ланцюга постачань, коли компанії почали переконуватися у вигідності
взаємовідносин з постачальниками і іншими господарюючими елементами
(внутрішніми підрозділами і зовнішніми організаціями), що базуються на
співпраці і сумісному управлінні зв’язками між ними. А компанії, що
функціонують ізольовано від господарюючих елементів в ланцюзі постачань
все більше і більше втрачають здатність до конкурентоспроможності.
Ланцюг постачань може бути представлений як сітьова модель,
вершинами якої є господарюючі елементи, а зв’язки між ними відповідають
матеріальним потокам. Ланцюг постачань відображає кожну окрему
операцію у виробництві і доставці кінцевого продукту, починаючи від
постачальників, що виготовляють матеріали для постачальника конкретного
підприємства, і закінчуючи споживачами фірми, що купують продукцію того
ж підприємства. Виділяють чотири основні процеси в ланцюгах постачань –
планування, постачання, виробництво і збут. Кожен з них визначається
залежно від специфіки функціонування підприємства.
Інколи включають в ланцюг постачань інформаційну систему, яка
відображає всі види діяльності, пов’язані з перетворенням продукту,
первинний етап якого співпадає з переробкою сировини, а завершальний – з
доставкою кінцевому споживачеві.
Управління ланцюгом постачання полягає в координації і інтеграції
всіх функцій (видів діяльності) в єдиний і взаємопов’язаний процес. Метою
даного управління є створення конкурентоздатного ланцюга постачань.
Ключовим аспектом в управлінні ланцюгами постачань є те, що весь процес
розглядається як єдина система [1].
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Сучасний ринок будь-якої продукції характеризується переходом від
індивідуального протистояння підприємств до багатоскладової топологічної
схеми, де одна і та ж компанія може бути і споживачем, і партнером, і
конкурентом, і навіть співвласником.
Постачальниками

виробничих

підприємств

є

підприємства

і

посередницькі фірми країни, а також ближнього і дальнього зарубіжжя.
Виробниче підприємство повинне оцінювати здатність своїх постачальників
здійснювати постачання сировини і матеріалів в потрібні для нього терміни і
в необхідних об’ємах. Аналіз динаміки структури постачальників у різних
галузях показує, що підприємства часто вимушені відмовлятися від послуг
одних постачальників і шукати нових. Таким чином, кожне підприємство
повинне визначитися з найбільш важливими для нього постачальниками
(називатимемо їх постачальниками групи А) і встановити з ними партнерські
відносини. Критеріями співпраці є ступінь їх зацікавленості в розвитку
подібних взаємовідносин, ступінь взаємодопомоги у вирішенні проблем,
взаємне реагування на зміну різного роду параметрів постачання.
Мала група А забезпечує найбільшу частку всіх постачань ресурсів.
Слід виділяти також постачальників груп В та С, які в сумі відповідно дають
менші і незначні об’єми продажів. Оскільки рівні надійності та гнучкості
функціонування для багатьох підприємств мають низькі значення, що
відбивається в недопостачанні і невчасності постачань, то підприємство
повинне шукати і включити деяких виробників і посередників в групу
потенційних постачальників по кожному виду ресурсів (постачальники групи
Р), щоб у разі збоїв в постачаннях з певним постачальником можна було б
провести необхідні закупівлі у інших підприємств.
Підприємство в процесі класифікації і виборі основних постачальників
повинне орієнтуватися на наступні характеристики [2]:
1.

Важливість сировини, що поставляється, її змінюваність.
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2.

Асортимент

продукції,

що

поставляється

конкретним

постачальником.
3.

Частка обороту підприємства в постачаннях даного виду ресурсу.

4.

Частка обороту підприємства в загальному обороті ринкового

сегменту.
5.

Параметри якості кожного виду ресурсу.

6.

Ціни сировини та матеріалів (порівняно з ринковими цінами).

7.

Відсоток браку.

8.

Виробничі потужності.

9.

Час необхідний для

виконання

замовлення (порівняно з

нормативним і середньогалузевим). Сюди включаються:
-

тривалість виробничого циклу;

-

час, необхідний для оформлення замовлення;

-

час,

використовуваний

для

планування

виробництва

необхідної сировини і матеріалів;
-

тривалість доставки.

10.

Розмір складських запасів.

11.

Частота і середня величина не до постач.

12.

Умови оплати

13.

Орієнтація постачальника на зниження витрат.

Особливим аспектом в синтезі ланцюгів постачань є розробка стратегії
взаємодії з підприємством, яке є і постачальником, і споживачем, і
конкурентом.
Основними характеристиками виробничого процесу, як одного з
складових ланцюга постачань, можна визначити наступні [3]:
1.Об’єм виробництва кожного виду продукції.
2. Продуктивність виробничих ділянок.
3. Календарний графік виробництва.
Тимчасові параметри:
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- Тривалість виробничого циклу;
- Тривалість капітальних ремонтів:
- Тривалість планово – запобіжних ремонтів;
- Тривалість простоїв (аварійних, технологічних, в результаті відсутності
сировини і матеріалів).
4. Відсоток браку.
Моделі вибору контрагентів по постачанню ресурсів:
Важливе значення в логістичному ланцюгу надається вибору надійних
контрагентів з постачання ресурсів і продуктів. Матеріально – технічне
забезпечення

виробництва

визначається

вибором

постачальників,

їх

надійністю у виконанні договірних обов’язків. Успіх функціонування любого
підприємства в значній мірі залежить від точності забезпечення виробництва
необхідними сировинними ресурсами по показниках кількості, якості і часу.
Поширеним інструментом розв’язку цієї задачі є АВС – аналіз, який
дозволяє врахувати ключові моменти і пріоритети. Основною ідеєю даного
методу є виявлення і структуризація на підприємстві елементів, яким
відповідають великі вартісні значення. Сферою застосування АВС – аналізу є
логістичні

процеси

контролінгу

матеріально-технічного

забезпечення

виробництва і збуту продукції. За допомогою АВС – аналізу в розглянутих
сферах діяльності можна поділити на важливі і не важливі процеси закупок і
складування.
На основі АВС аналізу встановлюється, з якими постачальниками
підприємство повинне працювати більше. Якщо затрати на заходи в області
закупок повинні бути невеликими, потрібно виділити більше уваги А –
постачальникам .
При оцінці постачальників необхідно враховувати не тільки цінові
показники, періодах і якостях постачань і показники які характеризують
умови постачань і їх надійність.
До основних показників ефективності логістики відносять [3]:
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точність постачання – дотримання постачальником термінів, які є
мірою надійності і довіри між виробником і споживачем;
Час постачання – проміжок часу між датами замовлення і його
виконання;
Готовність

до

постачання

–

підтвердження

строку

виконання

замовлення постачальником у відповідності за бажанням клієнта;
Якість постачання – виконання умов клієнта і забезпечення зберігання
вантажу при доставці;
Інформаційна готовність – готовність підприємства видати клієнту всю
інформацію відносно доставленої продукції.
Останнім часом спостерігається збільшення кількості показників, які
використовуються як критерії вибору постачальників. Однак ключовими
критеріями, як і раніше залишаються максимальна надійність постачань,
мінімальна ціна продукції й послуг з її доставки, мінімальний час доставки.
Задача

вибору постачальників вирішується

або

за допомогою

експертних методів оцінки або оптимізаційними методами дослідження
операцій.
Останнім часом у реалізації логістичної стратегії споживачів продукції
зросла роль такого критерію як надійність постачань. Це пояснюється новим,
ширшим змістом, що вкладають в це поняття фахівці зі сфери логістики.
Під надійністю постачань розуміють дотримання постачальником
зобов’язань за строками постачання, асортименту, комплектності, якості і
кількості продукції, що поставляється. Таким чином завдання вибору
постачальника є основною складовою закупівельної логістики [4].
Важливою

складовою

при

управлінні

логістичними

системами

безперечно є управління запасами. Розглянемо підходи до моделювання
цього аспекту логістичної системи.
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Під нормою запасу будемо розуміти мінімальну але достатню кількість
матеріальних елементів, що забезпечують безперервність виробництва та
обігу.
Запаси нормуються диференційовано для кожного виду (найчастіше
для поточного, підготовчого, страхового запасів). Вимірюються запаси за
допомогою натуральних або вартісних показників, іноді запаси вимірюються
у днях запасу.
Норму поточного виробничого запасу часто встановлюють на основі
визначеного планового інтервалу поставки, тобто проміжку часу між двома
суміжними поставками партій ресурсів (товарів).
В логістиці розроблена велика кількість оптимізаційних моделей
виробничих запасів. Найбільш поширеною є, так звана, формула Уілсона. За
її допомогою прагнуть мінімізувати повні змінні витрати на управління
запасами.
Повні змінні витрати на управління запасами – сума витрат на
виконання замовлення і витрат на збереження товарно-матеріальних запасів
на складі.
Витрати на виконання замовлення. Це витрати на виконання одного
замовлення, помножені на кількість здійснених замовлень протягом періоду
часу, який розглядається.
Витрати на збереження товарно-матеріальних запасів на складі.
Приймають, що запаси безперервно змінюються від замовленої величини Q
до 0, а потім знову зростають до Q (при надходженні нового замовлення).
Відповідно, середній рівень запасів дорівнює Q/2 протягом всього часу,
який розглядається.
Так, як витрати на збереження одиниці товару виражаються в
процентах від ціни закупівлі цього товару, витрати на збереження будуть
рівні Q/2 і СН. Тоді повні змінні витрати на утримання запасів будуть
виражатись, як:
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CVT 

Q C  H D  L ,

2
Q

(1)

де D – попит на товар з боку замовника (шт.) за одиницю часу; L –
витрати на реалізацію замовлення, грн.; H – витрати на збереження товару за
одиницю часу в процентах від С; С – витрати на придбання одиниці товару,
грн.; Q – обсяг замовлення, шт.
При чому D та Н передбачаються однорідними, тобто такими, що
належать до одного і того ж періоду часу.
Ця функція Q проходить через екстремум в точці, де її перша похідна
дорівнює нулю:
1
Q
0     C  H  D  L   
2
Q
'

'

(2)

Звідки оптимальний обсяг замовлення (партії поставки), при якому
витрати на управління запасами будуть мінімальними, дорівнюватиме
наступному:
Q* 

2D  L
CH

(3)

Попит на товар з боку замовника (шт.) за одиницю часу та витрати на
збереження товару за одиницю часу - належать до одного і того ж періоду
часу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ВОВНЯНИХ КОВДР
В статті розглянуто переваги вовняних ковдр та проаналізована динаміка їх
експорту. Визначено критерії, показники, методи та засоби ідентифікації
вовняних ковдр, за якими проведено ідентифікаційну експертизу та
проаналізовано результати.
Ключові

слова: ковдри, вовняні ковдри, ідентифікація, експертиза,

ідентифікаційна експертиза.
Вовняні ковдри займають важливе місце у виробництві текстильної та
легкої промисловості оскільки є побутовими виробами, необхідними для
повсякденного використання. Вони мають унікальні антибактеріальні та
лікувально-профілактичні властивості, їх використовують при лікуванні
невралгії, невритів, остеохондрозу, артритів, ревматичних болів.
Будь-які вироби з вовни мають здатність постійно залишатися чистими,
тому що завдяки своєму складу вовна не збирає пил і в них не заводяться
пір'яні кліщі.
Об’єктом досліджень були вовняні ковдри, предметом – показники
якості, що визначаються при експертизі вовняних ковдр.
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Ковдра являє собою постільну річ, призначену для адсорбції вологи і
забезпечення тепла користувачу. Разом з тим, ця річ також використовується
для декоративних цілей. Ковдри можуть бути різних видів, що залежить від
їх способу виготовлення, товщини і матеріалів виготовлення.
Вовняні ковдри практичні, відмінно пропускають повітря, підтримуючи
оптимальну температуру тіла, чудово вбирають вологу і при цьому
залишаються сухими.
Завдяки

даним

властивостям,

вовняні

ковдри

користуються

популярністю серед споживачів.
Серед сучасних партнерів України, на ринок яких здійснюються
поставки ковдр є Литва, Польща, Білорусь, Німеччина, Данія, Казахстан,
Латвія, Румунія, Нідерланди, Китай, Молдова, США, Словаччина, Грузія,
Угорщина, Катар і Туркменістан [1]. Щодо асортименту ковдр і пледів, який
запропонувала Україна на світовому ринку в 2017-2018рр., 60% припадало на
ковдри і пледи з вовни, 19% - з синтетичних волокон, 16% - з бавовни, 5% - з
інших волокон і Україна зовсім перестала експортувати електричні ковдри.
До десятки країн світу, які пропонують свої ковдри і пледи на світовому
ринку належать Китай, Індія, Німеччина, Пакистан, Туреччина, Іспанія,
Корея, Бельгія, Парагвай та США (рис. 1). Найбільшим виробником та
експортером ковдр і пледів є Китай, який у 2017році експортував їх на суму
3,7 млрд дол. США та зайняв майже 77% даного ринку.
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Рисунок 1 – Частка основних країн-контрагентів в експорті ковдр і
пледів у світі в 2017р., %
Україна у 2017р. серед країн-експортерів ковдр і пледів зайняла 34-е
місце та експортувала даних товарів на суму 6,2 млн дол. США, що
становить 0,1% від загального експорту ковдр і пледів у світі.
Динаміка експортних поставок ковдр і пледів на світовий ринок
Україною є позитивною, зокрема в 2012р. на світовий ринок Україна
постачала ковдр і пледів на суму 34 тис. дол. США, в 2013р. – на суму 36 тис.
дол. США, а вже в 2017р. цей показник досяг рівня 6,2 млн дол. США.
У разі виникнення сумнівів щодо декларування вовняних ковдр не
своїм найменуванням, підміни інформації про їх митну вартість чи країну
походження,

інспектором

митного

органу

відбираються

зразки

і

направляються до Департаменту податкових та митних експертиз, який і
здійснює дослідження ковдр з метою їх ідентифікації та встановлення коду
згідно з УКТЗЕД.
Процес ідентифікації було розпочато з відбору критеріїв (тобто
показників, за якими буде проводитись ідентифікаційна оцінка). Далі
визначено методи, за якими визначались показники, та засоби.
Органолептичний метод дозволив встановити значення показників
властивостей вовняних ковдр за допомогою органів відчуття. Застосовується
органолептичний метод при проведенні митного огляду партії товару
шляхом оцінки зовнішнього вигляду
Інструментальним

методом

було

визначено

поверхневу

густину

вовняної ковдри відповідно до ГОСТ 3811-72 «Материалы текстильные.
Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения
линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей» [2].
Ідентифікація волокнистого складу вовняної ковдри за ДСТУ 4057-2001
«Матеріали

текстильні.

Метод

ідентифікації

волокон»

передбачає

проведення якісного і кількісного аналізу для неоднорідного полотна, що
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складається з двох або більшої кількості видів волокон, якими вважаються
дані дослідні зразки [3].
Згідно ДСТУ ІSО 12952-1-2003 «Текстиль. Характеристика горіння
постільних предметів. Частина 1. Загальні методи випробувань» визначали
природу волокон ковдр [4]. Суть методу полягає у визначенні виду волокна
залежно від: поведінки волокна у разі піднесення його до полум’я, в полум'ї,
у разі видалення його з полум'я; вигляду залишку (золи) після горіння; запаху
під час горіння волокна.
Було прийнято рішення про проведення наступних видів ідентифікації
представлених зразків вовняних ковдр: ідентифікація інформації, яка
зазначається в ТСД чи на маркуванні; ідентифікація виду вовняних ковдр
залежно від способу виготовлення.
Мета проведення дослідження зумовила вибір основних критеріїв, що є
визначальними для визначення автентичності інформації, адже усі дані,
зазначені у ТСД, митних та технічних документах повинні співпадати з
встановленими в результаті проведених випробувань. Обрані критерії,
методи та засоби ідентифікації зазначені в табл. 1.
Критерії та показники

Методи

Засоби

Маркування

аналітичний

ДСТУ 4519-2006

Ширина, см:

вимірювальний

ГОСТ 3811-72

Довжина, см

вимірювальний

ГОСТ 3811-72

Сировинний склад

вимірювальний

Розривне навантаження смужки ковдри

вимірювальний

ГОСТ 3813-72

вимірювальний

ГОСТ 3813-72

Масова частка залишкового жиру, %

вимірювальний

ГОСТ 4659-79

Стійкість ворсу до стирання, цикли

вимірювальний

ГОСТ 9913-90

Закатування ворсу, кількість косиця на 1

вимірювальний

ГОСТ 9913-90

органолептичний,

ГОСТ 9733.0-83, ГОСТ

розміром 50х100 мм, Н
Подовження при розриві смужки ковдри
розміром 50х100 мм, %

см
Стійкість забарвлення
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Вологість, %

вимірювальний

9733.13-83

вимірювальний

ГОСТ 3816-81

Таблиця 1 – Визначені критерії, методи та засоби ідентифікації вовняних
ковдр
Показниками ідентифікації вовняних ковдр може бути хімічний склад,
поверхнева густина, стійкість забарвлення, стійкість ворсу до стирання.
Фактичну інформацію про вовняні ковдри беремо з ТСД, зокрема, із
специфікації, інвойсу, міжнародної автомобільної накладної.
Ідентифікацію виду волокна за розчинністю його в різних розчинниках і
кількісний аналіз проводили за ДСТУ 4057-2001 «Матеріали текстильні.
Метод ідентифікації волокон». Для неоднорідного (змішаного) матеріалу
критерієм ідентифікації того чи іншого волокна є різниця маси проби до і
після оброблення хімічним реагентом.
Для проведення експертизи було обрано зразки вовняних ковдр, які
описані в графі 31 МД як вовняні ковдри 150х200 см (70% вовна; 30%
поліестер), виробник ПАТ Трикотажна фабрика «Роза», а також аналогічні
ковдри інших виробників. Детальна характеристика досліджуваних зразків
ковдр наведена в табл. 2.
Зразок

Зовнішній вигляд

Характеристика об’єкта

№
1

Ковдра вовняна, виробник ПАТ Трикотажна фабрика
«Роза» розмір: 150х200; чохол: 100% м`який
сатин (бавовна)
Наповнювач: 70% чесана овеча вовна
Колір: кремовий
Маса наповнювача: 900г

2

Ковдра вовняна «Гарвард», виробник: Billerbeck
розмір: 200х220; чохол: кольоровий м'який сатин в
пастельних кольорах
Наповнювач: 100% чесана овеча вовна
Маса наповнювача: 2300г
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Ковдра вовняна «ТЕП PURE WOOL», виробник: NEVIA;

3

Розмір: 150х210см

Матеріал: бавовняне полотно
Наповнювач: овеча вовна цигай напівтонка
Колір: кремовий; маса наповнювача: 2100 г
Ковдра вовняна 3D WOOL; виробник: LOTUS (Україна)

4

Розмір: 170х205см; матеріал: мікрофібра
Наповнювач: 100% овеча вовна; колір: білий
Маса наповнювача: 2300 г

Таблиця 2 – Характеристика об’єктів експертизи
Для визначення правильності коду згідно з УКТЗЕД задекларованих
вовняних ковдр та підтвердження їх декларування своїм найменуванням,
було виконано ряд досліджень, які дали змогу визначити склад, поверхневу
щільність та деякі зовнішні ознаки.
Перш за все, перевіряли склад ковдр пробою на горіння. Дані ознаки
горіння досліджуваних зразків засвідчили:
 для зразка № 1 характерна наявність вовни та іншого волокна;
 для зразка № 2 характерна наявність вовни;
 для зразка № 3, 4 характерна наявність вовни.
Як можна побачити, в досліджуваних зразках 2, 3 і 4 не виявлено ніяких
інших волокон, окрім вовни. Результати проведення експертизи методом
спалювання для визначення поведінки волокон, з яких імовірно складаються
досліджувані зразки ковдр, наведені в табл. 3.
Зразки
тканини

Горіння
у разі

в полум'ї

у разі

піднесення

видалення з

до полум'я

полум'я

Зразок №1 Плавиться і
скручується

Вигляд залишку

Запах під

після горіння

час
горіння

Горить швидко і

Деякі нитки

Кругла чорна

Паленого

плавиться як

не горять,

пластмасова

волосся

пластмаса,

деякі

кулька та

окремі нитки

перетворюют

кулька, що
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горять повільно.

ься в

Виділяє небагато

пластмасу

роздавлюється

темного та білого
диму
Зразок №2 Плавиться і

Горить повільно

Горить дуже

Кругла чорна

Паленого

скручується

з плавленням.

повільно і

злегка пориста

пір’я або

в напрямку

Виділяє небагато

самозатухає

кулька.

паленого

від полум'я

темного диму

Роздавлюється

рогу

пальцями з
докладанням
сили
Зразок №3 Плавиться і

Горить повільно

Горить дуже

Кругла чорна

Паленого

скручується

з плавленням.

повільно і

злегка пориста

пір’я або

в напрямку

Виділяє небагато

самозатухає

кулька.

паленого

від полум'я

темного диму

Роздавлюється

рогу

пальцями з
докладанням
сили

Таблиця 3 – Результати проведення дослідження вовняних ковдр
методом спалювання
При розчиненні волокон в реактивах та після зважування нерозчиненого
залишку (вовняні волокна), виявилось:
 маса нерозчиненого залишку зразка №1 склала 0,70 г;
 маса нерозчиненого залишку зразка №2 склала 1,00 г;
 маса нерозчиненого залишку зразка №3 і 4 склала 1,00 г.
Отже, волокнистий склад зразків становить:
 зразок №1: 70% вовни;
 зразок №2: 100% вовни;
 зразок №3, 4: 100% вовни.
В результаті проби на горіння встановлено, що зразок №1 складається з
суміші волокон. У зразках №2, 3 та 4 особливу увагу необхідно звернути на
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два ключових моменти: якщо забрати джерело вогню, то вовна перестає
горіти. Відчувається специфічний запах паленої шкіри На кінці горілої нитки
утворюється кулька, яка легко розтирається між пальцями.
Акрил та високоякісний поліестр створені для імітації вовни. Але
імітуються лише тактильні відчуття, за властивостями синтетика не
прирівнюється з натуральною вовною. Поліестр швидко горить і плавиться
як пластмаса. На кінці синтетичної нитки, яка горіла утворюється пластична
маса. По мірі охолодження вона перетворюється в тверду пластмасову
кільку, яку неможливо розтерти.
Аналізуючи дні, отримані пробою на горіння, необхідно констатувати,
що зразок №1 має суміш волокон вовни та поліестру у співвідношенні 70:30.
Було проведено дослідження інших показників, які дали змогу
ідентифікувати ковдри. У табл.4 наведено результати експертизи вовняних
ковдр за визначеними критеріями.
Критерій

Зразок №1

Зразок №2

Зразок №3

Зразок №4

Ширина, см

150

200

150

170

Довжина, см

200

220

210

205

Розривне навантаження

230

230

200

215

10

12

8

8

1,9

2,0

1,7

1,6

1300

1200

1400

1300

3

3

4

3

Стійкість забарвлення

4

4

4

5

Вологість, %

13

13

15

13

смужки ковдри розміром
50х100 мм, Н
Подовження при розриві
смужки ковдри розміром
50х100 мм, %
Масова частка
залишкового жиру, %
Стійкість ворсу до
стирання, цикли
Закатування ворсу,
кількість косиця на 1 см

Таблиця 4 – Результати експертизи вовняних ковдр
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Таким чином, за результатами дослідження можна зробити висновки,
що ринок вітчизняних вовняних ковдр розвивається і поступово витісняє
імпортну продукцію. Також за органолептичними і фізико-хімічними
показниками, що встановлені у державних стандартах, визначено, що зразки
відповідають чинним вимогам ГОСТ 9382-78 [2]. «Одеяла чистошерстяные и
полушерстяные. Общие технические условия».

А це означає, що зразки

вовняних ковдр ТОВ «Billerbeck», ТОВ «NEVIA» і ТОВ «LOTUS»
забезпечують відповідні властивості готових виробів, які здатні задовольняти
вимоги широкого кола споживачів.
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ
ВИРОБІВ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В УМОВАХ «ФОЗЗІ-ФУД»
В статті висвітлено проблему забезпечення споживачів якісними лікерогорілчаними виробами. Досліджено та проаналізовано органолептичні
показники цих напоїв і їх відповідність вимогам стандарту. Оцінено якість і
безпечність лікеро-горілчаної продукції за фізико-хімічними показниками та
вмістом домішок. Запропоновано шляхи підвищення рівня якості та
безпечності алкогольних напоїв.
Ключові

слова:

лікеро-горілчані

вироби,

якість,

безпечність,

конкурентоспроможність, потреби, споживачі.
Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку ринкової економіки
дуже важливе місце посідає саме якість та безпечність товарів, які
представляються на вітчизняних та зарубіжних ринках. Ці два показники є
вагомими у визначенні конкурентоспроможності того чи іншого виробника, а
також у задоволенні потреб споживачів.
Зокрема, що стосується лікеро-горілчаних виробів, то їх споживання
щорічно лише збільшується, але якість навпаки частково погіршується за
рахунок

заміни

натуральної

сировини

синтетичними

речовинами

(барвниками, ароматизаторами, підсолоджувачами) та зміни технологічних
операцій під час виготовлення. Це відбувається тому, що виробники хочуть
скоротити витрати на виготовлення напоїв до мінімуму. Але для того, щоб
виробники могли конкурувати на ринку і максимально задовольняти потреби
споживачів їм слід звернути увагу на виготовлення якісних та безпечних у
споживанні лікеро-горілчаних виробів.
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Цілі статті. Оцінити відповідність показників якості та безпечності 3
зразків лікеро-горілчаних виробів, які реалізуються в умовах «ФОЗЗІ-ФУД»,
вимогам нормативно-технічної документації. А також запропонувати шляхи
підвищення якості та безпечності цих напоїв.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема фальсифікації
лікеро-горілчаних напоїв та контролю за їх якістю була завжди, тому її
досліджували такі науковці як: О.В. Вишнікіна, Л.Ю. Крестьянполь, О.А.
Лихолат, Ф.О. Чмиленко [1], А. Артемова, Н. Гаврилюк, Е. Марценко [4].
Виклад
представлена

основного
велика

матеріалу

кількість

дослідження.

різноманітних

Сьогодні

видів

на

ринку

лікеро-горілчаної

продукції від різних виробників, як вітчизняних, так і зарубіжних. Їх цінова
політика теж досить різна, однак ціна не є вагомим показником якості та
безпечності, як звикли вважати споживачі під час вибору того чи іншого
алкогольного напою.

Однак щороку зростає відсоток фальсифікованих

лікеро-горілчаних виробів на ринку.
Якість продукції — це сукупність властивостей, що зумовлюють її
придатність задовольняти певні потреби відповідно до призначення. Під
властивістю продукції мається на увазі об’єктивна особливість, яка
проявляється при створенні, експлуатації або споживанні виробу [6].
Безпечність лікеро-горілчаних виробів полягає в тому, що споживачі
вживаючи ці напої, в помірній кількості, не нашкодять власному здоров’ю.
Якість лікеро-горілчаних напоїв формується під час їх виготовлення, а
саме залежить від сировини, яку використовують та технологічних операцій.
Основною сировиною є етиловий спирт, однак недобросовісні виробники
можуть заміняти його на технічний, який непридатний для споживання.
Також може використовувати неякісна вода та рослинна сировина під час
виробництва.
В сучасних умовах поширеним є використання харчових добавок, які
покращують смак, запах, колір, подовжують термін зберігання. І все це
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робить готовий лікеро-горілчаний напій не якісним та небезпечним для
вживання.
Допустимий рівень шкідливих речовин у готових продуктах в
сьогоднішніх умовах має забезпечуватись шляхом впровадження на
підприємствах систем управління безпечності на основі принципів НАССР,
яка

передбачає

контроль

небезпечних

чинників

на

всіх

стадіях

технологічного процесу, починаючи з приймання сировини і закінчуючи
відвантаженням продукції кінцевому споживачу [5].
Для оцінки якості і безпечності лікеро-горілчаних виробів є два методи:
1. Органолептичний
2. Інструментальний
Органолептична оцінка проводиться за допомогою органів чуття
людини

і

передбачає

характеризуватимуть

підбір

критеріїв,

досліджуваний

які

товар.

повно

Основні

і

об’єктивно

показники,

які

оцінюються, це: зовнішній вигляд, запах(аромат, букет), смак, консистенція.
Аналіз
відповідності

органолептичних
якості

показників

продукції

та

проводиться

сировини

вимогам,

для

перевірки

установленим

нормативною документацією, рецептурами і технологічним режимом
виробництва. Іноді дані органолептичного аналізу узагальнюють у вигляді
позитивного або негативного висновку про якість продукту.
Оцінка органолептичних показників передує фізико-хімічному аналізу,
що дозволяє більш повно оцінити якість продукції та підвищити
оперативність контролю. Його результати враховуються під час відбору
зразків для лабораторного (інструментального) аналізу.
Для оцінки якості лікеро-горілчаних виробів за органолептичними
показниками, а саме за зовнішнім виглядом, кольором, смаком та ароматом,
оберемо 3 зразки, які реалізуються в умовах «ФОЗЗІ-ФУД»:
- віскі Jameson;
- ром Captain Morgan;
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лікеро-горілчаних виробів
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гармонійний

мигдалю,

без

карамелі,

смаку і запаху

аромат

спецій,

тонами без стороннього присмаку, аромат з тонами
стороннього карамелі, меду горіхів

з

Легко пекучий з відтінками Гармонійний, збалансований, з тонами кави,

хересу,

За ДСТУ

Солодкий,

тонами
карамелі, меду, горіхів

з

колір

стороннього смаку та аромату складний

спецій,

без кави, без стороннього присмаку, аромат

і

злагоджений

Дані

патоки

до легко пекучого з відтінками солодко-сухий з тонами горіхів, карамелі,

гармонійний,

збалансований,

Специфічний смак від м’якого Гармонійний,

Солодкий,

добре

Світло-янтарний

Золотистого

темно- коричневого

За ДСТУ

забарвлений

до

Зовнішній вигляд

коричневого

світло-янтарного

оцінки

безбарвні

ДСТУ

Безбарвні,

Дані

Забарвлені,

від Забарвлені, від світло-золотистого до темно-

сторонніх Прозорий, без сторонніх домішок

За

забарвлені

домішок та осаду

Рeach

емульсійний

BVLand
без

Лікер
Прозорий,

Morgan

емульсійний
Замутнений,

Captain

домішок та осаду

Ром

сторонніх Прозорий, без сторонніх домішок та осаду

Jameson

замутнений,

без

Віскі

Прозорий,

Вид

Прозорий,

- лікер BVLand Рeach.

Результати дослідження відображені у таблиці 1.
Назва показника та його характеристика
Смак та аромат

напою
Дані оцінки

оцінки

Таблиця 1 – Результати органолептичної оцінки якості дослідних зразків

Аналізуючи дані, наведені в таблиці 2, можемо відмітити, що
досліджувані зразки лікеро-горілчаних напоїв відповідають вимогам ДСТУ
4257:2003 «Напої лікеро-горілчані» [3].
Інструментальні методи включають в себе оцінку хімічних та фізичних
показників. Широко використовується інструментальне оцінювання якості –
газохроматографічне спектральне визначення вмісту мікродомішок, які
хімічними методами визначити не вдається. Практика використання
домішок, що забезпечують заданий смак і аромат, регулює ці характеристики
[6].
За допомогою вищенаведених методів визначається відповідність
встановленим нормам у ДСТУ щодо міцності, масової концентрації кислот та
масової концентрації загального екстракту в лікеро-горілчаних виробах.
Вимоги, яким мають відповідати напої щодо даних показників наведені у
таблиці 2.
Вид напою
Показник

Міцність, %

віскі Jameson

ром Captain Morgan

лікер BVLand Рeach

За ДСТУ

За ДСТУ

За ДСТУ

40,0 - 60,0

40,0 - 50,0

18,0 – 45,0

Масова концентрація
загального екстракту

0,8

г/100 см
Масова концентрація
фурфуролу в 1 дм3
безводного

спирту,

30

30

мг, не більше

Таблиця 2 – Вимоги щодо якості лікеро-горілчаних виробів за фізикохімічними показниками
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Статистика летальних випадків від отруєння алкоголем із кожним роком
зростає. Тому визначення показників безпечності є найважливішим питанням
під час оцінки якості будь-якого алкогольного виробу [2].
Вміст шкідливих речовин та домішок обмежується нормативнотехнічною документацією. Тому згідно ДСТУ 4257:2003 «Напої лікерогорілчані» [3] вміст цих речовин має відповідати нормам зазначеним у
таблиці 3.
Назва показника

Допустимий рівень, мг/кг, не більше

Вміст важких металів:
Свинцю

0,3

Кадмію

0,03

Ртуті

0,005

Цинку

10,0

Міді

5,0

Вміст миш’яку

0,2

Вміст радіонуклідів, Бк/кг
Цезій-137

50

Стронцій-90

30

Таблиця 3 - Допустимий рівень важких металів, миш’яку та
радіонуклідів в лікеро-горілчаних напоях
Ртуть і свинець становлять особливу небезпеку через їхню високу
токсичну дію і здатність акумулюватися (накопичуватися) в організмі.
Свинець через здатність до акумуляції накопичується в кістковій тканині.
Виражену токсичну дію на організм людини, що є на порядок сильнішою за
дію свинцю, справляють іони кадмію.
Ще одним вагомим показником який впливає на якість та безпечність
лікеро-горілчаних виробів є тара, яка використовується для розливу напоїв та
їх подальшого зберігання в ній та реалізації. Тому тара має бути нешкідлива,
якісна і не вступати в реакцію з речовинами, які входять до складу лікерогорілчаних напоїв.
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Однак, бувають випадки, коли виробники виготовляють якісну та
безпечну продукцію, але під час неправильного транспортування і
недотримання умов зберігання уже в роздрібній мережі якість погіршується і
споживачі вже отримують неякісний та небезпечний товар.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок про те, що такі
показники як якість і безпечність лікеро-горілчаних виробів уже важливі,
тому потребують постійного контролю як на всіх етапах виробництва, так і
під час транспортування, зберігання та реалізації. Якщо виробники даної
продукції хочуть бути конкурентоспроможними не лише на внутрішніх, а й
на закордонних ринках, то вони повинні забезпечувати споживача якісним
товаром. А споживачі, в свою чергу, мають розуміти, що надмірне
споживання навіть якісних лікеро-горілчаних виробів шкідливе для здоров’я.
Для того, щоб підвищити рівень якості та безпечності лікеро-горілчаних
виробів, а відповідно і конкурентоспроможність, можна запропонувати
наступні шляхи:
1. використання лише якісної сировини;
2. постійний контроль за якістю;
3. використання якісної та безпечної тари;
4. посилення державного контроль та запровадження штрафних
санкцій за виготовлення та реалізацію неякісних алкогольних напоїв.
За результатами проведеної оцінки 3 видів лікеро-горілчаних виробів,
які реалізуються в умовах «ФОЗЗІ-ФУД» можемо підсумувати, що вони є
якісними та безпечними для споживанні, оскільки за органолептичними
показниками відповідають вимогам встановленим ДСТУ 4257:2003 «Напої
лікеро-горілчані».
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Циба С.І.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ЯКОСТІ ВЕРХНЬОГО ЖІНОЧОГО ОДЯГУ, ЩО
ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ПРАТ «ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА
«ЛІЛЕЯ»
У статті наведено результати проведеної перевірки якості відібраних
зразків пальт жіночих, що були вироблені в умовах ПрАТ «Хмільницька
523

швейна фабрика «Лілея», зроблено висновки щодо реалізації досліджуваної
продукції.
Ключові слова: пальто, верхній жіночий одяг, якість, показники якості,
перевірка якості, контроль якості, досліджуваний зразок.
Сучасне вітчизняне швейне виробництво характеризується високим
рівнем

техніки,

технології

і

організації

виробництва,

наявністю

спеціалізованих підприємств. Але наразі вітчизняна швейна промисловість
неповністю задовольняє потреби споживача за якістю, різноманітністю
виробів, які випускаються. Проблема забезпечення і підвищення якості
продукції є актуальною для будь-якого підприємства на сучасному етапі
розвитку економіки. Від вирішення цієї проблеми значною мірою залежить
успіх та ефективність національної економіки. Якість продукції повинна бути
оптимальною,

тобто

такою,

що

максимально

задовольняє

потреби

споживачів при відносно мінімальних затратах на її досягнення.
Вагомий внесок у розробку теоретичних і прикладних проблем якості
продукції зробили такі вчені, як Г. Азоєв, Л. Балабанова, А. Воронкова, О.
Горбашко, В. Дикань, Ю. Іванов, С. Клименко, В. Коршунов, І. Ліфіц, Л.
Піддубна,

Б. Райзберг, Н. Тарнавська, О. Тищенко, Р. Фатхутдінов, В.

Царьов, О. Чернега, І. Швець, В. Шинкаренко, А. Юданов та ін.
Разом з тим деякі аспекти цієї складної проблеми трактуються
неоднозначно і вимагають подальшої розробки.
Так, Т. Гончарук та К. Мазур стверджують, що показники якості – це
кількісна характеристика однієї або кількох властивостей продукції за певних
умов її створення, експлуатації або споживання. Залежно від призначення
певні види продукції мають свої специфічні показники якості. Поряд з цим
використовуються показники для оцінки багатьох видів виробів, а також
вимірники відносного рівня якості всієї продукції, що виробляється
підприємством [1].
Особливості оцінки якості швейних виробів висвітлено у роботі А. Жоян [2].
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Метою статті є дослідження якості верхнього жіночого одягу, що
виробляється в умовах ПрАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея».
Верхній одяг є засобом захисту тіла людини від несприятливих
зовнішніх природних умов і зовнішнього середовища. Загальними вимогами,
яким повинен відповідати верхній одяг, є зручність у використанні,
відповідність сучасному напрямку моди, безпека для здоров'я людини та її
захист від низьких температур.
Контроль якості швейних виробів – це єдиний і безперервний процес в
промисловості і торгівлі. Контролюють відповідність фактичних розмірів
виробу розмірам, зазначеним у нормативно-технічній документації. Всі
виявлені відхилення (дефекти) від затвердженого зразка-еталона або його
дубліката і вимог нормативно-технічної документації на виріб оцінюють
відповідно до встановлених норм.
ПрАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея» спеціалізується на
виготовленні жіночого верхнього одягу, який включає пальта, напівпальта,
жакети, костюми, брюки, спідниці.
Для контролю якості продукції на досліджуваному підприємстві
створена випробувальна лабораторія. Нами разом з її працівниками була
перевірена партія жіночих пальт із 50 одиниць, виготовлена 25 травня 2018
року. Для цього згідно з вимогами ГОСТ 23948-80 «Изделия швейные.
Правила приемки» [4] було здійснено відбір 5 одиниць зразків.
Це:
– зразок № 1 – пальто жіноче демісезонне, модель 2811, виготовлене із
вовняної тканини, на атласній підкладці. Спинка з середнім швом та
фігурними рельєфами від лінії пройми. Рукава вшивні, довгі; комір-стійка; з
поясом;
– зразок № 2 – пальто жіноче демісезонне, модель 2831. Даний виріб
виготовлений з кашеміру, з відрізними боковинами та пришитою по низу
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нейлоновою підкладкою, з поясом. Спинка із середнім та боковими швами.
Рукав вшивний двошовний, довгий;
– зразок № 3 – пальто жіноче демісезонне, модель 2851. Пальто
виготовлене із гладкопофарбованої напіввовняної тканини (60% вовни) з
геометричним малюнком, на нейлоновій підкладці, з поясом. Пальто має
класичний двошовний рукав;
–

зразок

№

4

–

пальто

жіноче

демісезонне,

модель

2901

напівприлягаючого силуету, довжиною до лінії колін із кашеміру, з
пришитою по низу підкладкою, з поясом. Спинка з середнім швом. Підкладка
в тон кольору тканини верху;
– зразок № 5 – пальто жіноче демісезонне, модель 2911 прилягаючого
силуету, довжиною до лінії колін, із вовняної тканини з пришитою по низу
підкладкою, з поясом. Спинка з середнім швом. Рукав вшивний двошовний,
довгий.
Всі вироби виготовлені акуратно, шви рівні. Вони запаковані в
індивідуальну поліетиленову упаковку. Упаковка ціла, не пошкоджена.
Перевірку якості проводили відповідно до вимог ГОСТ 4103-82
«Изделия швейные. Методы контроля качества» [3].
Контроль якості проводили за допомогою методів, вказаних у ГОСТ
4103-82 (табл.1).
Об’єкт контролю

Метод контролю

Засіб контролю

Зовнішній вигляд

Органолептичний

Зразок-еталон, манекен

Волого-теплова обробка

Органолептичний

Зразок-еталон, манекен

Посадка виробу

Органолептичний

Зразок-еталон, манекен,
лінійка, рулетка

Матеріали

Органолептичний,

Зразок-еталон на

вимірювальний

матеріали, лінійка, рулетка,
текстильна лупа

Симетричність форми і розміщення

Органолептичний і

Зразок-еталон, манекен,

парних деталей

вимірювальний

лінійка, рулетка,
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трикутник, транспортир
Розміщення деталей

Вимірювальний

Зразок-еталон, лінійка,
рулетка, трикутник,
транспортир

Краї деталей

Органолептичний і

Зразок-еталон, лінійка,

вимірювальний

рулетка

Обробка оздоблювального канта,

Органолептичний і

Лінійка, рулетка

канта обтачних деталей рамок

вимірювальний

кишень
Напрямок малюнку в деталях

Органолептичний,

Зразок-еталон, трикутник,

виробу, збіг малюнка при з’єднанні

вимірювальний

транспортир, лінійка,

деталей в місцях, передбачених

рулетка

технічною документацією,
симетричність малюнка в парних
деталях
Стібки, стрічки та шви

Органолептичний і

Рулетка, лінійка,

вимірювальний

текстильна лупа

–

Внутрішнє кріплення деталей

Органолептичний

Обробка застібок, закріпок,

Органолептичний,

Лінійка, рулетка,

кріплення фурнітури

вимірювальний

прямокутний трикутник,
текстильна лупа,
транспортир

Вистібування деталей

Органолептичний і

Зразок-еталон, лінійка,

вимірювальний

рулетка

Наявність внутрішніх прокладок

Органолептичний

Допуски

Органолептичний і

–
Лінійка, рулетка

вимірювальний
Зрізи

Органолептичний і

Зразок-еталон, лінійка,

вимірювальний

рулетка

Таблиця 1 – Методи контролю якості готових виробів [3]
Вимірювання окремих частин пальт жіночих демісезонних проводили
згідно з вимогами ГОСТ 4103-82:
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– довжину спинки вимірювали вздовж середини спинки від шва
вточування коміра до низу;
– ширину спинки вимірювали між швами вточування рукавів;
– ширину виробу на рівні глибини пройми – від краю борта до середини
спинки;
– довжину рукава – вздовж середини верхньої частини від вищої точки
оката до низу;
– довжину коміра – вздовж шва вточування коміра в горловину від
одного кінця до іншого;
– ширину виробу по лінії талії вимірювали по лінії талії від краю борта
до середини спинки;
– ширину коміра вимірювали в кінцях і посередині нижнього коміра від
шва вточування;
– довжину переду – вздовж пілочки від кута плечового шва і горловини і
донизу паралельно краю борта;
– ширину переду на лінії грудей вимірювали від шва вточування рукава
до краю борта в самому вузькому місці;
– довжину пояса – вздовж середини пояса між кінцями.
В результаті проведення вимірювання окремих частин досліджуваних
зразків були отримані наступні дані (табл. 2). Відхилення перевіряли за
даними

ГОСТ

25295-2003

«Одежда

верхняя

пальтово-костюмного

ня

1

2

1

2

3

4

5

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

Х1

Х2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Допустимі відхилення, см

вимірюван-

Зразки
виробів на підприємстві

Назва місця

Норма згідно технічного опису

ассортимента. Общие технические условия» [5].

13

Довжина

107,5

107

- 0,5

107,5

відп.

108

+0,5

107

-0,5

107,5

відп.

спинки, см
Ширина

1,0
38,4

38,4

відп.

38,2

-0,2

38,6

+0,2

38,3

-0,1

38,4

відп.

спинки, см
Ширина

±
±
1,0

61,3

61,1

-0,2

61,3

відп.

61,5

+0,2

61

-0,3

61,3

відп.

виробу на

±
1,0

рівні
глибини
пройми, см
Довжина

63,0

63,0

відп.

63,0

відп.

63,0

відп.

63

відп.

63

відп.

44,8

44,6

-0,2

45,0

+0,2

44,8

відп.

44,5

-0,3

44

-0,8

рукава, см
Довжина
коміра, см
Ширина

±
1,0

61,5

62,0

+0,5

61,5

відп.

62,5

+1,0

61,5

відп.

61

±

-0,5

виробу по

1,0

лінії талії,
см
Ширина

8,5

8,5

відп.

8,5

відп.

8,5

відп.

8,5

відп.

8,5

відп.

109,5

109,5

відп.

110,0

+0,5

109,0

-0,5

109

-0,5

109

-0,5

коміра, см
Довжина
переду, см
Ширина

±
1,0

27,9

27,9

відп.

27,9

відп.

27,7

-0,2

27,7

-0,2

28

±

+0,1

переду на

1,0

лінії
грудей, см
Довжина

110,0

110

відп.

110,5

+0,5

110,5

+0,5

110

відп.

поясу, см

109,5

±

-0,5

1,0

Таблиця 2 – Дані вимірювань окремих частин досліджуваних зразків
Примітки: Х1 – лабораторні вимірювання; Х2 – відхилення від норми; відп. –
відповідність технічному опису виробу.

Зовнішній вигляд і посадку оцінювали у відпрасованих виробах, які
мають товарний вигляд, на манекенах типової статури.
В результаті перевірки якості зовнішнього вигляду та посадки виробів
на манекенах не було виявлено жодних дефектів конструкції.
При дослідженні зразка № 1 були виявлені відхилення за такими
показниками, як: довжина спинки на 0,5 см менше норми, зазначеної в
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технічному описі виробів, впровадженому на підприємстві; ширина виробу
на рівні глибини пройми менша норми на 0,2 см; також на 0,2 см менша
довжина коміра, а при вимірюванні ширини виробу по лінії талії було
виявлено відхилення на 0,5 см більше норми, а розміри ширини спинки,
довжини рукава, ширини коміра, довжини переду, ширини переду на лінії
грудей та довжини пояса повністю відповідають зазначеній нормі.
Пальто під № 2 за результатами вимірювання довжини спинки, ширини
виробу на рівні глибини пройми, довжини рукава, ширини виробу по лінії
талії, ширини коміра, ширини переду по лінії грудей відхилень від норми не
має. Ширина спинки за результатами вимірювання має відхилення на 0,2 см
менше норми, довжина коміра на 0,2 см більше норми, довжини переду та
пояса більші норми на 0,5 см.
Зразок № 3, який був відібраний для дослідження, має відхилення за 7
показниками, а саме: довжина спинки – +0,5 см, ширина спинки – + 0,2 см,
ширина виробу на рівні глибини пройми – + 0,2 см, ширина виробу по лінії
талії – + 0,1 см та довжина пояса – +0,5 см до вказаної норми, а довжина
переду і ширина переду по лінії грудей – -0,5 і -0,2 см відповідно. За
довжиною рукава, довжиною коміра і шириною коміра третій зразок
відповідає нормі.
При перевірці зразка № 4 всі виявлені відхилення були менші норми,
проте, допустимі. За деякими показника четвертий зразок має відповідність з
показниками, вказаними в технічному описі. Відхилення виявлені за такими
показниками: довжина спинки, ширина спинки, ширина виробу на рівні
глибини пройми, довжина коміра, довжина переду та ширина переду по лінії
грудей на – -0,5, -0,1, -0,3, -0,3, -0,5, -0,2 відповідно. За іншими показниками
пальто відповідає встановленим нормам.
Довжина коміра зразка № 5 має відхилення менше норми на 0,8 см,
ширина виробу по лінії талії, довжина переду та довжина пояса – на 0,5 см
менше норми. Більше норми на 0,1 см за результатами вимірювання є
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ширина виробу по лінії грудей. Встановленій нормі відповідають наступні
показники п’ятого зразка: довжина спинки, ширина спинки, ширина виробу
на рівні лінії пройми, довжина рукава та ширина коміра.
Аналіз даних табл. 2 показав, що кожен із зразків має певні відхилення в
окремих місцях виробів, проте ці відхилення є допустимими.
Крім утилітарної, верхній одяг виконує також естетичну функцію і тому
при його виготовленні необхідно враховувати особливості форми тіла
людини, його вік, характер діяльності, умови експлуатації виробу.
Таким чином, виявлені у зразках продукції відхилення є допустимими.
Крім того при оцінці зовнішнього вигляду та посадки виробів на манекенах
типової статури жодних дефектів виявлено не було. Відповідно до ГОСТ
23948-80 «Изделия швейные. Правила приемки» результати перевірки якості
зразків продукції поширюються на всю партію, тобто вироблені пальта
відповідають встановленим вимогам і допускаються до реалізації.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
У статті проаналізовано теоретико-методичні підходи до визначення
конкурентоспроможності

національного

туристичного

продукту.

Обґрунтовано конкурентоспроможність як шлях до розвитку національного
туристичного продукту.
Ключові

слова:

управління,

туристичний

продукт,

конкурентоспроможність, якість туристичного продукту.
Україна посідає одне з провідних місць у Європі за рівнем
забезпеченості цінними природними та історико-культурними ресурсами,
здатними генерувати значний туристичний інтерес у вітчизняних та
іноземних подорожуючих. Однак вітчизняні туристичні послуги мають
низьку конкурентоспроможність, оскільки якість туристичного продукту та
туристична інфраструктура не є достатніми для задоволення потреб
споживача. Отож, досягнення конкурентоспроможності на світовому рівні
можна визначити як стратегічну мету, що піднесе національний туристичний
продуктом на новий рівень розвитку.
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Наразі, спробуємо детальніше ознайомитися з таким поняттям як
туристичний продукт. У фаховій літературі туристичному продукту
переважно приписується двоякий зміст: у вузькому значенні (sensustricto) він
означає все, що турист купує окремо (наприклад, транспортне пеервезення,
розміщення) або у формі певної композиції (пакета) послуг, а у широкому
(sensulargo) - все, що турист робить під час подорожі та в місці призначення
(перебування у місці цільового призначення).
Основним, а часто єдиним елементом туристичного продукту є
пропоновані туристам блага й послуги, які мають задовольнити їх
рекреаційно-відпочинкові потреби. Виділяють три основні групи цих благ і
послуг (sensustricto):
 блага й послуги, для яких чинником створення попиту є виключно
туризм (переїзди, розміщення, послуги екскурсоводів тощо);
 блага й послуги, купівля яких здійснюється у зв'язку з туристичною
діяльністю, але які становлять тільки певну заміну споживання в іншому часі
та в іншому місці (наприклад, спеціальний одяг, взуття, інвентар);
 блага й послуги, які задовольняють потреби як туристів, так і
місцевих жителів (транспортні розв’язки, лікарні тощо).
До складу туристичного продукту, який розглядають у ширшому
розумінні (sensulargo), окрім благ і послуг, що надають туристам, входить
багато інших елементів, наприклад:
 туристичні цінності (предмет), до яких організатор туризму не має
жодних прав власності, але у специфічний спосіб "продає" їх туристам;
 зручності (послуга) — існуюча туристична та не туристична
інфраструктура;
 задум (ідея) туристичного продукту;
 образ місця відпочинку, функціонування у загальній свідомості
стереотипів на цю тему, просторове розміщення, локалізація;
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 організація, тобто спосіб підготовки і проведення "споживання"
туристичного продукту [4].
Для проектування продукту важливі, перш за все, мотиви, які
спонукають людей здійснювати подорожі. Ідентифікація мотивів доводить,
що, подорожуючи, туристи прагнуть задовольнити в основному такі потреби:
 відпочинок у природному середовищі (у горах, біля озер, на морі
тощо);
 пізнання цікавих явищ природи (великих каньйонів, вулканів,
водоспадів тощо);
 відвідання об'єктів культурної спадщини (театрів, галерей, музеїв,
ознайомлення з історичними подіями, архітектурними пам'ятками);
 задоволення релігійно-духовних потреб (паломництво, прощі);
 участі у величних подіях, урочистостях та імпрезах (олімпіадах,
змаганнях з різних видів спорту, фестивалях тощо);
 відвідин родичів і знайомих;
 наука та навчання;
 професійно-виробничі

(переговори,

укладення

контрактів,

дослідження та експертизи, конференції,наради, консультації).
Кожна з перелічених груп потреб вимагає спеціальних пропозицій благ і
послуг,

які

відповідають

перевагам

покупців

та

їх

економічним

можливостям. Так, наприклад, під час організації конференції впливових
бізнесменів потрібно не тільки організувати перебування у цікавій
місцевості,

відповідне

розміщення,

харчування

і

конференційне

обслуговування, а також можливість гри у теніс, більярд, відвідання сауни та
інших форм рекреації. Зовсім іншим буде пакет послуг, запропонований
учасникам релігійної прощі чи прихильникам проведення відпустки у місцях
відсутності цивілізацій них обмежень.
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Нажаль, не завжди український оператор може надати якісний
туристичний продукт, для задоволення усіх потреб споживачів. Туристичний
продукт, як послуга, що задовольняє потреби туристів під час подорожі та
підлягає оплаті з їх боку, є результатом зусиль багатьох суб'єктів
підприємницької діяльності. За аналогією з товарами, що мають матеріальноречовинну форму, в туристичних послугах запропоновано виділяти три рівні:
послуга за задумом; послуга в реальному виконанні; послуга з установкою на
лояльність.
В основу туристичних послуг покладено необхідність задоволення
певної потреби, тому її істотні особливості відображає перший рівень, так
званий задум, тобто спрямованість на вирішення певної проблеми,
задоволення конкретної потреби. Отже, для туристичного підприємства
величезне значення має уявлення про реальну користь і вигоди від послуги
для клієнта.
Якщо задум туристичних послуг виступає як змістовна ознака, то за
формою туристичний продукт є певним набором властивостей, що дасть
змогу реалізувати цей задум, тобто задовольнити певну потребу клієнта.
Тому на другому рівні туристичних послуг розглядаються властивості та
характеристики: рівень якості, комфорт, престиж, економічність, безпека,
враження тощо.
Третій рівень – це туристична послуга з установкою на лояльність.
Діяльність

туристичного

підприємства

повинна

спрямовуватися

на

формування дружніх відносин із клієнтом, надання йому всебічної допомоги,
додаткових і символічних вигод. Це може досягатися шляхом надання
високого рівня якості і швидкості обслуговування, проведення консультацій
та забезпечення інформацією, організації неформального спілкування [4].
Задля збільшення клієнтської бази та рівня конкурентоспроможності
туристичному підприємству необхідно дотримуватися таких принципів:
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1. Орієнтація на утримання клієнтів. Оскільки збільшення частки ринку і
залучення нових покупців здійснити дедалі важче, компаніям вигідніше
використовувати потенціал наявної клієнтської бази і забезпечувати
зростання обсягу продажу завдяки підвищенню інтенсивності співпраці з уже
наявними клієнтами.
2. Індивідуальні комунікації з клієнтами. З метою врахування
персональних особливостей кожного споживача і пропонування йому
більшої цінності виникає необхідність забезпечення особистої інтерактивної
взаємодії між ним і компанією. З розвитком інформаційних технологій
вирішення цього завдання стало можливим.
3. Співпраця, заснована на відносинах, а не на продукті. Оскільки
програми туристичного обслуговування дуже подібні як за маршрутами, так і
за якістю, то основою для збереження і розвитку співпраці між
підприємством і клієнтами стали відносини, які забезпечують більшу
комфортність споживання благ (сервіс). Внаслідок споживачі почнуть
сприймати підприємство як носія певної ідеї, що має для них особливу
цінність [3].
Такий підхід дає змогу туристичному підприємству виявити можливості
для просування своєї товарної пропозиції у найефективніший спосіб. Відтак,
туристичні

організації

повинні

постійно

шукати

ефективні

шляхи

підкріплення пропонованих для ринку послуг.
Найбільшою пересторогою для розвитку туристичного бізнесу та
підтримки його високої конкурентоспроможності є відсутність злагодженої
системної

державної

концепції

узгодження

багаторівневих

програм

розбудови галузі. Державна цільова програма розвитку туризму та курортів
передбачає розвиток галузі на умовах державно-приватного партнерства,
забезпечення

раціонального

використання,

охорони

та

відтворення

туристичних ресурсів, збалансування державних та приватних інтересів,
збереження та ефективне використання природних територій, забезпечення
536

доступності та прозорості інформації про туристичні ресурси і суб'єктів
туристичної діяльності [2]. Наявність в Україні унікальних природних
ресурсів дають підстави для визнання їх курортами державного значення [1]
з відповідним доглядом з боку державних інституцій щодо забезпечення
розвитку їхньої інфраструктури, що передбачає вирішення територіальних,
соціально-економічних та екологічних проблем та цільових програм
міжгалузевого характеру. Отож, безпосередня участь в управлінні галуззю та
сприяння

держави

дасть

змогу повною

мірою

використати

наявні

конкурентні переваги та сприятиме покращенню інвестиційної привабливості
туристичного бізнесу.
З огляду на зазначене, маємо підстави констатувати необхідність
підвищення рівня конкурентоспроможності та якості вітчизняної туристичної
індустрії. Особливої уваги, зокрема, потребує вирішення питання належного
пристосування природних територій, об'єктів культурної спадщини для
відвідування туристами, забезпечення їх відповідного інфраструктурного
облаштування та інформаційного забезпечення.
Список використаних джерел:
1.

Закон України «Про курорти» // Відомості Верховної Ради України

(ВВР). – 2000. – № 50. – Ст. 435.
2.

Концепція Державно цільової програми розвитку туризму та

курортів на період до 2022 року від 1 серпня 2013 р., № 638-р.
3.

Підведення підсумків розвитку туристичної галузі. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua
4.

Ланда О.О. Проблеми та перспективи управління туристичними

послугами в Україні / О.О. Ланда / Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. –
Вип. 24.6. – С. 201–207.

537

УДК 648.18:687.13
Чернова О.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МИТНА ЕКСПЕРТИЗА ЦИВІЛЬНОЇ ГЛАДКОСТВОЛЬНОЇ
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В статті наведена характеристика ринку гладкоствольної мисливської
вогнепальної зброї. Проаналізовано вимоги діючих підзаконних актів, що
регламентують

обіг

та

виробництво

зброї.

Визначено

напрями

вдосконалення правового поля ринку вогнепальної цивільної зброї в Україні.
Ключові слова: зброя, цивільна зброя, вогнепальна зброя, гладкоствольна
вогнепальна зброя, ідентифікація, митна експертиза.
Основними імпортерами гладкоствольної мисливської вогнепальної
зброї на ринок України є: «ATA Arms» Туреччина,
«Hatsan Arms» Туреччина, «Remington»

«FABARM» Італія,

Сполучені Штати Америки,

«Mossberg» Сполучені Штати Америки, «Benelli» Італія, «UZKON»
Туреччина, «Maverick» Сполучені Штати Америки, Мексика та інші. До
2013р. значну частку ринку імпорту гладкоствольної зброї займали російські
постачальники, такі як: НПФ «Молот» та інші [1].
Об’єктом досліджень обрано мисливську гладкоствольну вогнепальну
зброю, що ввозиться на митну територію України. Предметом – показники
якості, що визначались при митній експертизі вогнепальної зброї.
Після

проведення

статистичної

вибірки

та

аналізу

ринку

гладкоствольної зброї за даними найбільших торговельних мереж було
виявлено, що серед імпортерів гладкоствольної зброї в Україну, найбільшим
постачальником є італійська фірма «Benelli» – 33,1%, другу позицію займає
фірма Fabarm – 14,6%, третю – Hatsan Arms (10,9%).
Частка постачальників гладкоствольної мисливської зброї на ринок
України в 2017р. наведена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Частка постачальників гладкоствольної мисливської зброї
на ринок України в 2017р.
Український ринок гладкоствольної вогнепальної мисливської зброї
поділяється за ціновими сегментами. Порівняльний аналіз українського
ринку гладкоствольної вогнепальної зброї за період 2015-2017рр. за
сегментами наведений на рис.2.

Рисунок 2 – Ринок вогнепальної гладкоствольної зброї за сегментами, %
Станом на 1 січня 2017 року кількість зареєстрованої вогнепальної зброї
(нарізної та гладкоствольної), що перебуває у власності фізичних осіб,
становила за даними МВС 793 877 одиниць.
У 2017 році Україна за кількістю зброї залежно від чисельності
населення (6,6 одиниць на 100 осіб) перебувала між такими країнами як
Молдова (з легітимізованою вогнепальною зброєю 7,1 одиниць) та Велика
Британія (6,6 одиниць). Чисельність зброї в Україні вища, ніж її кількість у
сусідніх Польщі та Румунії.
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Голова наглядової ради «Української асоціації власників зброї» у
вересні 2017 року повідомив, що на руках українців перебуває не менше 4,5
млн. одиниць зброї. Тобто, від 11 до 14 одиниць зброї на 100 чоловік
населення без урахування законної.
За даними організації Small Arms Survey, в Україні в нелегальному обігу
перебуває понад 3 млн. одиниць вогнепальної зброї.
Порівняльний аналіз свідчить про зростання попиту саме на нарізну
зброю (у середньому за два роки по 6 регіонах – 129%, у цілому по Україні –
115%). Знижується чисельність гладкоствольної зброї на 5%, хоча дані по 6
регіонах вказують на певне зростання – у середньому 106% [2].
Важливе значення при вирішенні питань законного переміщення зброї
через митний кордон України мають ідентифікаційні дослідження, під час
яких вирішуються завдання: встановити характеристики товару, які необхідні
для підтвердження коду згідно з УКТЗЕД; вказати чи відповідає товар
задекларованому у МД – зброя вогнепальна гладкоствольна мисливська.
Для

ідентифікації

зразків

гладкоствольної

вогнепальної

зброї

визначають критерії, за якими здійснюватиметься дослідження, методи, які
визначають порядок дій та засоби, у яких прописані методики.
Для проведення експертизи використовували методи: органолептичний,
аналітичний, вимірювальний та балістичний. Балістичне дослідження
гладкоствольної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї складеться із
наступних завдань:
- установлення належності об’єктів до вогнепальної зброї або
конструктивно подібних до неї стріляючих виробів;
- визначення виду, системи (моделі) та калібру вогнепальної зброї та
боєприпасів до неї, а також конструктивно подібних до них виробів;
- визначення стану (справності) зброї, боєприпасів до неї та придатності
їх до стрільби;
540

- встановлення належності об’єктів до частин (деталей) вогнепальної
зброї тощо.
Запропоновані критерії, засоби та методи ідентифікації мисливської
гладкоствольної зброї наведені в табл.1.
Критерії та показники

Методи

Засоби

Маркування

Аналітичний

ГСТУ № 78-41-002-97

Ємність магазину, шт

Вимірювальний

Технічні

характеристики,

об’єкт експертизи
Середнє значення тиску порохових Вимірювальний
газів,

при

пострілі

ГСТУ 78-41-002-97

першим

патроном, Н
Середнє значення тиску порохових Вимірювальний
газів,

при

пострілі

ГСТУ 78-41-002-97

наступних

патронів, Н
Калібр, мм

Вимірювальний

ГСТУ 78-41-002-97

Патронник, мм

Вимірювальний

ГСТУ 78-41-002-97

Тип перезаряджання

Аналітичний

Маркування,

технічні

характеристики
Тип магазину

Аналітичний

Маркування,

технічні

характеристики
Вага, кг

Вимірювальний

ГСТУ 78-41-002-97

Зусилля спуску, Н

Вимірювальний

ГСТУ 78-41-002-97

Тип перезаряджання

Аналітичний

Маркування,

технічні

характеристики, ТСД
Довжина ствола, см

Вимірювальний

Маркування,

технічні

характеристики, ТСД

Таблиця 1 – Критерії, методи та засобів ідентифікації мисливської
вогнепальної гладкоствольної зброї
За визначеними критеріями ідентифікації було проведено митну
експертизу в Департаменті податкових та митних експертиз.
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Технічна експертиза мисливської вогнепальної гладкоствольної зброї
проводилась згідно чинних нормативних документів, а саме ГСТУ 78 – 41 –
002 – 97 «Зброя спортивна мисливська. Вимоги до якості та безпечності» [5].
Візуальним оглядом зброї (основних деталей) виявляють дефекти, які
впливають на зміну міцності матеріалу, перевірку безпеки функціонування
механізмів зброї здійснювали у процесі випробувань роботи механізмів зброї
та їх взаємодії з ручним зарядженням, замиканням каналу ствола та
перезарядженням. За цих умов зброя повинна відповідати вимогам.
Після кожного падіння візуально перевіряли наявність сліду від
ударника на донній частині набою та чи не виникло спрацьовування капсуля.
При проведенні митної експертизи вогнепальної зброї визначали
довжину ствола, враховуючи, що короткоствольна має довжину ствола до
200 мм, середньоствольна –від 200 до 400 мм, довгоствольна – понад 400 мм.
Об’єктом для проведення митної експертизи було відібрано зразки
гладкоствольних рушниць наступних видів: Remington Eхpress Deer 870,
Benelli Raffaello Deluxe Power Bore 30, Khan K226 Combo та МР – 27 ЕМ –
1С.
Було проведено митну експертизу гладкоствольних рушниць за
маркувальними даними та показниками якості, результати якої наведено в
табл.2.
Показники

Зразок №1

Зразок №2

Зразок №3

Вид зброї

Remington

Benelli

Khan

Express Deer Raffaello
870

Зразок №4

K226 МР – 27

Combo

ЕМ – 1С

Deluxe Power
Bore 30

Торгова марка

Remington

Benelli

Combo

Baikal

Виробник

Remington

Benelli

Combo

IMZ

Arms
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Країна

США

Італія

Туреччина

Росія

Калібр

12

12

20

16

Патронник, мм

76

76

76

70

Тип

Помпової дії

Інерційна

Перелом

Перелом

ствола

ствола

виробництва

перезаряджання
Тип магазину

Підствольний Підствольний -

-

трубчастий

трубчастий

Вага, кг

3.4

3.0

3.15

3.6

Довжина

51

87

53

51

103

132

102

101

17

15

18

ствола, см
Загальна
довжина, см
Зусилля спуску, 15
Н
Таблиця 2 – Результати митної експертизи мисливських
гладкоствольних вогнепальних рушниць
За результатами проведеної експертизи було визначено, що всі відібрані
зразки повною мірою відповідають вимогам щодо їх маркування та
показників якості. Також було виявлено, що всі досліджувані зразки зброї
відповідають коду згідно з УКТЗЕД, а саме 9303201010 – зброя мисливська
гладкоствольна помпової дії. Середня загальна довжина відповідає вимогам
та складає не менше 800 мм, довжина ствола має показники, які відповідають
чинній нормативній документації, зокрема ГСТУ 78-41-002-97; всі одиниці
зброї визнані такими, що мають запобіжник, зусилля спуску не перевищує 25
Н, що регламентується ДСТУ 7712-2015 [4]. Також було встановлено, що
дані зразки при проведенні митної експертизи мали наявні і дійсні
сертифікати відповідності від Державного науково – дослідного експертно –
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криміналістичного центру, також наявні серійні номери на затворах та
стволах.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ М'ЯСНИХ КОНСЕРВІВ
У статті проаналізовано показники якості та безпечності консервів, що
реалізуються в торговій мережі по Україні. За результатами проведених
досліджень встановлено невідповідності згідно з діючими стандартами за
органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками, що
свідчить про порушення на етапах виробництва дослідних зразків консервів
українських підприємств-виробників.
Ключові

слова:

м'ясо, м'ясорослинні

консерви,

якість,

безпечність,

мікроорганізми, невідповідність.
Постановка проблеми. На сьогодні спектр готових до вживання м’ясних
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продуктів значно розширений. Найчастіше це різновиди консервів із м’яса.
Вони відрізняються високою харчовою цінністю, тривалим терміном
зберігання (до 3-5 років) та зручністю транспортування. Проте часто під час
вживання виникають сумніви щодо їх якості та безпечності, встановленим
критеріям

згідно

з

вітчизняними

і

європейськими

нормативними

документами (ЄС). Ціни великі, а якість консерви протягом терміну
зберігання не відповідає [1, 11]. Стало більше фальсифікацій - неякісна
низькосортна сировина замість м’яса вищого ґатунку [18]. В останні роки ця
проблема стає ще більш актуальною.
Мета досліджень - встановити відповідність м'ясних та м'ясорослинних
консервів нормативним документам за органолептичними, фізико-хімічними
та мікробіологічними показниками.
Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання проблеми. Ринок м'ясних консервів є одним з найбільших ринків
продовольчих товарів в Україні. М'ясні консерви відносяться до числа цінних
харчових продуктів, «які замінюють» свіже м'ясо і є одним з основних
постачальників організму людини повноцінними білками, необхідними для
побудови тканин, органів і забезпечення фізіологічних процесів. М'ясні
консерви користуються великим попитом у покупців, тому що є продуктом
готовим до вживання з терміном зберігання до п’яти років. Але з розвитком
ринкової економіки, проблем з якістю консервів стало більше. Сформувалася
важка

ситуація

технологічного

через

недостатню

якість

сировини,

недотримання

процесу виробництва та рецептур, порушення

умов

зберігання, що впливає на зниження якісних показників готового продукту
[1, 18].
Визначення якості м’ясних консервів є перспективним та актуальним
напрямом, оскільки ці продукти мають енергетичну цінність та комфортність
вживання. Забезпечити контроль якості м'ясних та м'ясорослинних консервів
можливо

завдяки

комплексному
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дослідженню

мікробіологічних,

органолептичних

та

фізико-хімічних

показників

для

встановлення

відповідності вимогам чинних нормативних документів, орієнтованих на
міжнародні та європейські стандарти. Це є складовою частиною системи
технічного регулювання та забезпечення якості продукції, що реалізовується
на ринках України [18-21].
Матеріали і методи досліджень. Об'єктами досліджень були зразки
м'ясних та м'ясорослинних консервів: «Яловичина тушкована», «Свинина
тушкована», «Каша перлова з яловичиною», «Каша рисова з яловичиною»,
«Сніданок туриста. Яловичина», «Каша перлова з яловичиною», «Каша
гречана з яловичиною» та «Паштет печінковий із свинячим жиром»
виробників ТОВ «Візит», ТОВ «М’ясокомбінат «Куп’янський», ТОВ
«Буський консервний завод», ТОВ ТПК «Грін Рей» та ТОВ «Охтирка
м’ясопродукт». Зразки були відібрані згідно з актом випадкового відбору
харчових продуктів і доставлені в лабораторію УкрНДІ «РЕСУРС», де і
проводились

експертні

дослідження.

Лабораторія

акредитована

Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність
та незалежність згідно зі стандартом ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2006 [12], що дає
їй право проводити випробування харчових продуктів та продовольчої
сировини на відповідність вимогам чинної нормативної документації.
Комплексне дослідження консервів проводили на відповідність ДСТУ
4607:2006 «Консерви м'ясорослинні. Каші з м’ясом. ЗТУ» [16], ДСТУ
4450:2005 Консерви м'ясні «М'ясо тушковане. ТУ» [15], ГОСТ 8756.12015[9], ДСТУ 4939:2008[17], ГОСТ 8756.4-70 [10] за органолептичними
показниками: зовнішній вигляд, колір м'яса, колір та вигляд м'ясного соку у
нагрітому стані, консистенція, запах

та смак, за фізико-хімічними

показниками: масова частка кухонної солі, масова частка жиру, сторонні
домішки.
За

мікробіологічними

показниками

промислової

стерильності

досліджували згідно з ГОСТ 30425-97 [7]. У цьому стандарті подано
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методики дослідження на промислову стерильність усіх видів консервів.
Згідно зі стандартом проводили визначення зовнішнього вигляду і
герметичності консервів, дослідження загальної кількості життєздатних
мікроорганізмів, бактерій груп В. subtilis, B. cereus і B. polymyxa,
мезофільних клостридій С. botulinum і С. perfringens, неспороутворючих
бактерій, коків, дріжджів, плісняви грибів та термофільних мікроорганізмів в
1 г. У стандарті є посилання на нормативні документи ГОСТ 10444.7-86,
ГОСТ 10444.8-2013, ГОСТ 10444.9¬88, ГОСТ 10444.12-2013, ГОСТ 10444.1594, ГОСТ 30518-97, ДСТУ ISO 6888-1:2203, ДСТУ ISO 6888-2:2003 [2-6, 8,
13,

14],

згідно

з

якими

встановлюється

відсутність

перечислених

мікроорганізмів.
Результати досліджень. За результатами проведених випробувань
консерви м'ясо-рослинної «Каша перлова з яловичиною» та м’ясної
«Сніданок туриста. Яловичина» виробника ТОВ ТПК Грін Рей» за
перевіреним фізико-хімічним показником: масова частка кухонної солі, % не відповідає вимогам ДСТУ 4607:2006. За результатами випробувань масова
частка кухонної солі в консервах значно перевищує норму або нижче норми
(1,9 % та 0,9 %) за норми - від 1,0 до 2,0 %.
Консерви м'ясні стерилізовані «Яловичина тушкована» виробника ТОВ
ТПК «Грін Рей» за перевіреними органолептичними показниками: зовнішній
вигляд, колір м’яса, колір та вигляд м’ясного соку у нагрітому стані,
консистенція, та фізико-хімічним показником - масова частка жиру, % зразок не відповідає вимогам стандарту. Шматочки м’яса, в основному,
масою менші ніж 30 г, колір м’яса та м’ясного соку у нагрітому стані
червоний (в нормі м’ясо та м’ясний сік у нагрітому стані сірого кольору з
коричневим та рожевим відтінками різної інтенсивності з наявністю завислих
білкових речовин у вигляді пластівців). М'ясо переварене, фаршоподібне, що
не допускається для вищого сорту (воно повинно бути соковите, не
переварене

під

час

обережного

виймання
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з

банки

шматочки

не

розпадаються). Масова частка жиру - 22,3 %, що перевищує норму (для
вищого сорту - 17,0 %).
Під час дослідження консервів м'ясних «М'ясо тушковане «Яловичина
тушкована»» виробника ТОВ «Охтирка м’ясопродукт» за перевіреними
органолептичними показниками: зовнішній вигляд, консистенція та фізикохімічним показником: масова частка жиру, % - зразок теж не відповідає
вимогам ДСТУ 4450:2005. Шматочки, переважно, масою менше ніж 30 г,
м'ясо переварене, під час обережного виймання з банки шматочки
розпадаються. Масова частка жиру - 23,1 %, що перевищує норматив на 6,1
%.
Консерви м'ясні «Яловичина тушкована» виробника ТОВ «Візит» за
перевіреними

органолептичним

показниками:

зовнішній

вигляд,

консистенція, запах та смак теж не відповідали вимогам стандарту. М’ясо
тушковане шматочками, переважно, масою меншою ніж 30 г, переварене, під
час обережного виймання з банки шматочки частково розпадалися, запах
кислий, смак не властивий тушкованому м’ясу, без аромату прянощів,
притаманним зіпсованому м'ясу.
Під час дослідження консерви «Сніданок туриста (яловичина)»
виробника ТОВ «Візит» за органолептичними показниками (зовнішній
вигляд, консистенція, колір) - консерва не відповідає вимогам стандарту.
Шматочки м'яса з наявністю виплавленого жиру без желе (в нормі
обов’язково желе жовтуватого кольору ніжної консистенції), в наявності
шматочки сполучної тканини. М'ясо від рожевого до червоного кольору, за
норми-сірий колір з коричневим та рожевим відтінками різної інтенсивності.
За мікробіологічними показниками промислової стерильності всі
консерви, крім «Паштету печінкового із свинячим жиром» виробника ТОВ
«Візит», відповідали вимогам ГОСТ 30425-97.
Під час дослідження зразків консервів «М'ясо тушковане «Свинина
тушкована» ТОВ «Буський консервний завод», «Свинина тушкована» ТОВ
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«М’ясокомбінат «Куп’янський», м'ясо-рослинних консервів - «Каша гречана
з яловичиною» та «Каша перлова з яловичиною» виробника ТОВ «Візит»
порушень не виявлено. Всі зразки за перевіреними органолептичними,
фізико-хімічними та мікробіологічними показниками відповідали вимогам
стандартів.
Висновки:
1. За мікробіологічними показниками всі зразки консервів, окрім
«Паштету печінкового із свинячим жиром» виробника ТОВ «Візит»,
відповідали вимогам промислової стерильності.
2.

За

результатами

проведених

випробувань

за

перевіреними

органолептичними показниками: зовнішній вигляд, колір м’яса, колір та
вигляд м’ясного соку у нагрітому стані, консистенція, колір, запах та смак
консерви та за перевіреним фізико-хімічним показником: масова частка
жиру, % масова частка кухонної солі, % виробника ТОВ ТПК «Грін Рей»,
ТОВ «Візит» та ТОВ «Охтирка м’ясопродукт» не відповідає вимогам
нормативних стандартів та свідчить про те, що м'ясо, закладене в банки було
не достатньо якісним і були порушення на етапах технологічних операцій
виробництва - підготовки і обробки, порціювання і фасування сировини.
3. Результати досліджень дали змогу виявити явні порушення Закону
України «Про захист прав споживачів» і можна зробити висновок, що треба
проводити частіше маркетингові дослідження якості м'ясних консервів, щоб
український споживач знав, що він купує і які проблеми можуть бути,
оскільки продукти з м’яса стають все більш популярними на території
України.
Перспективи подальших досліджень. Попередити можливі негативні
наслідки під час виробництва м’ясної продукції можна лише за умови
здійснення комплексних досліджень на етапах виробництва, зберігання,
транспортування та реалізації. Під час виробництва слід застосовувати
систему НАССР, засновану на аналізі ризиків та контролю в критичних
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точках етапів виробництва.
Встановлення

в

організації-виробника

постійного

контролю

виробництва м’ясних консервів з урахуванням оцінки ризиків системи
НАССР та маркетингові дослідження якості харчової продукції відповідає
сучасним міжнародним принципам і сприяє гарантії безпечності для
споживача. Це є гарантією отримання готової м’ясної продукції, яка
відповідатиме стандартам якості і дасть можливість попереджати порушення
технологічних режимів виробництва.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РИНКУ ЧОЛОВІЧОГО ОДЯГУ В УКРАЇНІ
В статті проаналізовано ринок швейного та трикотажного чоловічого
одягу. Наведено статистичні дані щодо експортно-імпортних операцій
чоловічого одягу, який відноситься до різних товарних позицій.
Ключові слова: ринок, одяг, чоловічий одяг, експорт, імпорт, виробництво.
Для задоволення попиту споживачів у якісному одязі важливе значення
має дослідження ринку, тенденцій його розвитку та перспектив, оскільки
різні категорії покупців віддають перевагу різним властивостям та
показникам якості. До того ж важливою складовою, що впливає на
конкурентоспроможність чоловічого одягу є ціна.
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Дослідження ринку чоловічого одягу дали змогу констатувати, що
неможливо точно проаналізувати дані щодо його виробництва, оскільки дані
Держкомстату не завжди співпадають з даними виробників.
Більшість виробників зазначають, що починаючи з 2014р. об’єми
виробництва одягу для внутрішнього споживання скорочуються. Серед
основних причин - внутрішньополітична ситуація, що призвело до звуження
ринку одягу та його виробництва обмеженими партіями. Потужності
підприємств-виробників дозволяють кожного місяця випускати 250-300 тис.
виробів на 2-2,5 млн. грн. Але досвід показує, що реалізувати на
внутрішньому ринку 250-300 тис. одиниць верхнього одягу в рік неможливо.
Ціна одягу для українського споживача дуже висока, наприклад, тільки
відпускна ціна без оптово-роздрібної націнки на чоловіче пальто складає 3,55 тис. грн. за одну одиницю і розрахована на середній клас. Знизити ціну
шляхом скорочення затрат велике підприємство не в змозі.
Ще зовсім недавно вираз «зроблено в Україні» асоціювався з хендмейдом та не надто якісною продукцією. Проте на сьогоднішній день
українські молоді дизайнери вільно конкурують із зарубіжними марками,
пропонуючи гарну альтернативу спортивним брендам та колекціям модних
будинків. Це вкотре доводить, що українські будинки моди здатні
створювати якісний та конкурентний одяг для чоловіків.
В теперішній час великі підприємства, що виготовляють одяг не
ризикують збільшувати його випуск для внутрішнього ринку, а прагнуть
більше працювати за давальницькою схемою, оскільки кількість замовлень
значно збільшується, 98% виробленого одягу реалізується за давальницькою
схемою. Малі підприємства виживають за рахунок виробництва одягу, який
призначений безпосередньо для реалізації на внутрішньому ринку.
Як засвідчили дослідження ринку, основними каналами збуту одягу є
наступні [1]:
- прямий продаж кінцевим споживачам (36,7%);
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- через посередників – оптових продавців (22,1%);
- прямий продаж через власну роздрібну мережу (21,7%);
- через посередників – роздрібних продавців (19,5%).
На внутрішньому ринку України споживачі купують одяг:
- на ринках (50%);
- в дрібних магазинах (40%);
- в мережевих та брендових магазинах (10%).
При цьому, в великих містах країни роздрібний продаж одягу
здійснюється:
- через речові ринки (46%);
- через дрібні магазини (40%, в т.ч. в торгівельних центрах);
- через брендові мережі (14%, в т.ч. в торгівельних центрах).
Для аналізу ринку чоловічого одягу скористаємось даними митної
статистики. Відповідно до УКТЗЕД, весь чоловічий одяг, крім трикотажного,
класифікується в розділі ХІ «Текстильні матеріали та текстильні вироби»,
групі 62 «Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних»,
товарній позиції 6203 «Костюми, комплекти, піджаки, штани, комбінезони із
шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), для чоловіків або хлопців».
Розглянемо обсяги експорту та імпорту за товарною позицією 6203 у
вартісному вираженні (рис.1). Як бачимо, обсяги імпорту за останні 5 років
значно зменшилися. В порівнянні з 2013 роком даний показник зменшився
майже в 3,0 рази. Найбільше було імпортовано одягу швейного чоловічого в
2013р. – на 93415 тис. дол. США, найменше – в 2015р. – на 29897 тис. дол..
США (в 3,12 раз менше).
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Рисунок 1 – Динаміка експортно-імпортних операцій товарної позиції
6203 у вартісному вираженні, тис. дол. США
Пояснити такі суттєві зміни можна тим, що з’явилося багато українських
виробників,

які

намагаються

забезпечити

населення

вітчизняною

продукцією.
В той же час показники експорту залишаються протягом останніх 5
років приблизно на одному рівні. Більше того, експорт чоловічого швейного
одягу з України за останні три роки зростає, а це означає, що український
одяг має досить високу якість та є конкурентоспроможним на зовнішньому
ринку. Найбільше було експортовано чоловічого швейного одягу в 2017р. –
на 149423 тис. дол. США.
Чоловічий трикотажний одяг відноситься до декількох товарних
позицій. Спочатку проаналізуємо товарну позицію 6101 «Пальта, пiвпальта,
накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi
вироби, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв» (рис.2).
Обсяги імпорту протягом останніх п’яти років постійно зростають.
Порівняно з 2013р. у 2017р. обсяги імпорту зросли вдвічі. Що стосується
експорту, то обсяги досить невеликі. Протягом останніх п’яти років
найбільші показники були в 2017 р. і складали 851 тис. дол. США. Слід
зазначити, що обсяги імпорту перевищують експорт верхнього чоловічого
трикотажного одягу в 4,3 рази.
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Рисунок 2 – Динаміка обсягу експортно-імпортних операцій товарної
позиції 6101 у вартісному вираженні, тис. дол. США
Дані щодо експортно-імпортних операцій трикотажного чоловічого
одягу товарної позиції 6103 «Костюми, комплекти, пiджаки, блейзери,
штани, комбiнезониiз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних),
трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв» наведено на рис. 3.
Щодо обсягу експорту даних видів одягу, то максимальні показники
відмічені в 2013 р. - 4641 тис .дол. США, найменше було експортовано одягу
товарної позиції 6103 в 2015р. – на 1654 тис. дол. США (менше в 2,8 рази).
В 2017р. було імпортовано чоловічого одягу аналізованої товарної
позиції в 4,3 рази більше ніж експортовано.

Рисунок 3 – Динаміка обсягу експортно-імпортних операцій товарної
позиції 6103 у вартісному вираженні, тис. дол. США
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Далі розглянемо показники експорту та імпорту чоловічого одягу
товарної позиції 6105 «Сорочки та сорочки з короткими рукавами,
трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв» (рис.4). Обсяги імпорту знову
спадали до 2015 р., а потім почали поступово зростати. Що стосується
експорту, то дещо більшими були показники у 2013-2014рр, згодом значно
зменшилися. Починаючи з 2015р. обсяги експорту збільшилися до 958 тис.
дол. США.

Рисунок 4 – Динаміка обсягів експорту та імпорту товарної позиції 6105
у вартісному вираженні, тис. дол. США
Слід зазначити, що в 2017р. було імпортовано чоловічого одягу товарної
позиції 6105 в 2,2 рази менше ніж в 2013р., найменше – в 2015р. ( в 2,7 рази
порівняно з 2013р. – на 3866 тис. дол. США). В 2017р. імпорт перевищував
експорт в 5 разів.
Крім того, розглянемо обсяги експорту та імпорту чоловічого одягу
товарної позиції 6107 «Труси, кальсони, сорочки нiчнi, пiжами, халати
купальнi, домашнi халати та аналогiчнi вироби, трикотажнi, для чоловiкiв або
хлопцiв» (рис. 5). Найбільших показників обсяги імпорту досягли в 2013р. –
11186 тис. дол. США. Після того відбувся спад до 3867 тис. дол. США у
2015р. і деяке зростання в 2017 р. Обсяги експорту залишалися приблизно на
одному рівні. Найменше було експортовано та імпортовано чоловічого одягу
даної товарної позиції в 2015р., але імпорт перевищував експорт в 4 рази.
556

Рисунок 5 – Динаміка обсягів експорту та імпорту товарної позиції 6107
у вартісному вираженні, тис. дол. США
Отже, проаналізувавши різні товарні позиції чоловічого одягу, можна
зробити висновки, що у всіх розглянутих випадках обсяги імпорту значно
перевищують обсяги експорту. Лише для верхнього чоловічого трикотажного
одягу помітний постійний ріст з максимальними показниками у 2017 році.
Що стосується всіх інших розглянутих позицій, то з 2013 року відбувався
значний спад як обсягів імпорту, так і експорту. І починаючи з 2015 року
вони почали поступово зростати. Найбільше з України було експортовано
чоловічих трикотажних костюмів та комплектів. Найменші показники щодо
обсягів експорту відмічені для чоловічих трикотажних сорочок.
Для задоволення попиту споживачів у якісному чоловічому одязі
вітчизняних

виробників

необхідно

виробництва

одягу

вдосконалювати

та

модернізувати
процеси

підприємства
моделювання

з
та

конструювання. Важливою складовою є також сировинні матеріали, які
використовуються для виготовлення одягу.
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Шлапак О.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
У статті проаналізовано теоретичні аспекти логістичної діяльності
торговельного підприємства, розкрито поняття та сутність управління
логістичною діяльністю підприємства. Розглянуто вплив логістичної
системи

на

діяльність

та

конкурентоспроможність

торговельного

підприємства.
Ключові слова: логістика, логістична діяльність, логістичний ланцюг,
логістична система, матеріальний потік, закупівельна логістика, збутова
логістика, виробнича логістика, логістичний сервіс.
Розвиток ринкових процесів в Україні вимагає створення нових систем
управління підприємством, аби максимально ефективно використовувати
наявні ресурси, зміцнюючи при цьому свою позиції на висококонкурентному
ринку. Таке реформування викликане входженням України до світового
економічного простору як рівноправного економічного партнера, що ставить
перед вітчизняними підприємствами досягнення певного рівня розвитку
задля свого ефективного функціонування, задоволення власних потреб та
потреб споживачів [1].
Зокрема розвиток ринкових процесів у світі та Україні впливає на
посилення конкуренції між суб'єктами підприємницької діяльності, це, в
свою чергу, прямо пропорційно впливає і на темпи розвитку логістики.
Досвід успішних підприємств показує, що саме концепція логістичного
підходу є найбільш ефективною і дозволяє оптимізувати процес виробництва
та збуту, а також підвищити рівень прибутку підприємства [6].
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Пошук інноваційних моделей розвитку й управління підприємством,
однією з яких є застосування логістичного підходу до управління
підприємством,

є

важливою

умовою

досягнення

стійкої

конкурентоспроможності на ринку. Незважаючи на значну кількість
наукових праць з проблеми логістичного управління, його стан на
підприємствах України знаходиться на початковому етапі свого розвитку, що
обумовлює необхідність ще більш поглибленого вивчення та акцентування
уваги на необхідності вдосконалення системи управління, адекватної умовам
сьогодення [10].
Проблемам застосування логістики та логістичного підходу щодо
управління логістичною діяльністю підприємств присвячені роботи багатьох
вчених, серед яких: Міротін Л. Б., Сергеєв В. І., Крикавський Є. В., Чухрай Н.
І., Балабанова Л. В., Гаджинський А. М., Мізюк Б. М., Пономарьова Ю. В.,
Москвітіна Т. Д. та ін. Але залишається чимало питань щодо формування
логістичної

діяльності

підприємства,

які

потребують

подальших

досліджень[3].
В економічній і науковій літературі закордонні спеціалісти виділяють
два принципових напрями у визначенні логістики. Один із них пов’язаний з
функціональним підходом до товароруху, тобто управління усіма фізичними
операціями, які необхідно виконувати при доставці товарів від постачальника
до споживача. Другий напрям характеризується більш ширшим підходом:
включає аналіз ринку постачальників і споживачів; координацію попиту та
пропозиції на ринку товарів і послуг, а також здійснює гармонізацію
інтересів учасників процесу товароруху [9].
В науковій літературі існує дуже багато визначень логістики, що
пояснюється різними аспектами розгляду проблематики. Узагальнюючи їх,
можна розглядати логістику як науку, що управляє матеріальними потоками
від виробника до кінцевого споживача з мінімальними витратами, головним
завданням якої є розробка пропозиції, що буде сприяти досягненню
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найефективнішої роботи підприємства. Планування і координація діяльності,
що необхідна для досягнення необхідного рівня обслуговування та якості
поставок при мінімально можливому рівні цін, – одне з головних завдань
управління логістикою. Логістику розглядають, як зв’язок між місцем на
ринку та виробничими функціями підприємства. Вона охоплює весь процес
організації, від управління поставкою сировини до збуту готової продукції
(рис. 1) [4].
Ефективність матеріальних потоків

Постачальник

Розподіл

Виробництво

Збут

Споживач

Інформаційні потоки

Рисунок 1 – Процес управління логістикою
Логістична діяльність підприємства охоплює три основних етапи:
закупівля, виробництво та збут. Кожен із цих етапів контролює логістика, а
впровадження її методів дозволяє зробити економічно-ефективним кожен із
них. Діяльність у сфері логістики різноманітна. Вона включає в себе
управління транспортом, складським господарством, запасами, кадрами,
організацію інформаційних систем, комерційну діяльність та ін. Новизна
логістичного підходу полягає у взаємозв'язку цих гармонічно організованих,
легко керованих та високоефективних сфер діяльності [7].
Питання, пов'язані із забезпеченням підприємства сировиною і
матеріалами, вирішує закупівельна логістика. Управління закупівлями є
процесом стратегічного та оперативного управління матеріальними й
пов'язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками у ході
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постачання та складування ресурсів, їх підготовки до використання у
виробництві, і все це за оптимальних логістичних витрат та в найкоротші
терміни. Закупівельна логістика виконує такі функції, як: прогнозування
потреби в ресурсах та формування стратегії їх придбання; визначення потреб
у

матеріальних

ресурсах

і

розрахунок

розміру

замовлення;

вибір

постачальників та аналіз їх пропозицій; вибір найбільш оптимальної ціни;
укладання договорів на постачання та контроль за дотриманням вказаних у
них термінах; контроль за якістю матеріалів, сировини та комплектуючих
виробів; видача матеріальних ресурсів у виробництво [2].
Оптимізація виробництва також входить до числа завдань логістичної
діяльності.

Завдання

виробничої

логістики

стосуються

управління

матеріальними потоками всередині підприємства, яке створює матеріальні
блага або надає такі матеріальні послуги, як зберігання, фасування,
розважування, укладання та ін. Важливо звернути увагу на те, що учасники
виробничого процесу взаємодіють між собою не в результаті укладених
договорів, а в результаті рішень, прийнятих уповноваженими особами [4].
Актуальність застосування виробничої логістики зумовлена тим, що
виробники отримують все більше замовлень на виробництво невеликих
партій за мінімально короткий термін та з високим ступенем гарантії.
Логістична концепція організації виробництва включає в себе такі
основні положення: відмову від збиткових запасів; відмову від завищеного
часу на виконання основних і транспортноскладських операцій; відмову від
виготовлення продукції, на яку немає попиту з боку покупців; усунення
простоїв обладнання; повне усунення браку; усунення нераціональних
внутрішніх виробничих переміщень сировини, матеріалів, напівфабрикатів;
перетворення постачальників із суперників у повноцінних партнерів [2].
Для того щоб отримати прибуток, необхідно вирішити завдання щодо
розподілу матеріального потоку між різними покупцями. Для цього існує
розподільча логістика, яка використовує два варіанти просування готової
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продукції: коли реалізацією займаються самі виробники або торговопосередницькі підприємства.
Подальшому забезпеченню завдань розподільчої логістики сприяє
реалізація її функцій, серед яких найважливішими є: визначення попиту
споживачів і його задоволення; накопичення, сортування і розміщення
запасів готової продукції; формування господарських зв'язків із поставки
товарів і надання послуг; вибір раціональних форм товароруху й організація
торгівлі. Отже, в процесі управління матеріальними потоками перед
розподільчою логістикою постають такі питання: планування процесу
реалізації; організація роботи із замовленнями; вибір тари, упаковки,
прийняття рішень про комплектацію та інші операції, що безпосередньо
передують відвантаженню товарів; організація процесу відвантаження
товарів; організація доставки і контроль за транспортуванням [1].
Питання управління матеріального потоку на транспортних ділянках
вирішує транспортна логістика. До транспортної логістики слід віднести
завдання, вирішення яких дозволяє оптимізувати як транспортні процеси, так
і процеси, пов'язані з транспортними. У цілому комплекс завдань
транспортної логістики охоплює логістичні процеси, які включають
транспортування вантажів. Відповідно до завдань транспортної логістики
слід віднести забезпечення технічної і технологічної взаємодії учасників
транспортного процесу, узгодження їх економічних інтересів, а також
використання єдиних систем планування [2].
Через кожен етап діяльності виробництва проходить інформаційний
потік, який необхідний для координації всіх служб підприємства, тому
можна виділити такий вид, як інформаційна логістика. Вона створює
оптимальні логістичні інформаційні системи та впроваджує їх, виробництва
та розподілу окремо визначених торговельних підприємств за допомогою
методів моделювання.
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Рисунок 2 – Загальна структура логістичного ланцюга торговельного
підприємства
Форма логістичного ланцюга залежить від кількості перерахованих
ланок, а також схем організації вантажопотоків, від розміру підприємства,
концепції управління, яку воно використовує, матеріаломісткості продукції
тощо. Саме використання логістичного ланцюга дає можливість провести
вартісний аналіз, визначаючи по-іншому витрати кожної ланки, що в
сукупності утворюють ціну товару [11].
Найважливішою

складовою,

що

охоплює

всі

ланки

діяльності

підприємства, є логістична система, яка характеризується наявністю великої
кількості елементів та складною взаємодією між ними.
Логістична система – це адаптивна система із зворотнім зв’язком, що
виконує ті чи інші логістичні функції (операції), складається з підсистем і
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має розвинуті внутрішньо системні зв’язки та зв’язки із зовнішнім
середовищем [2].
Метою логістичної системи є забезпечення наявності необхідного
товару в необхідній кількості і асортименті, заданої якості, в потрібному
місці й у потрібний час, в максимально можливому ступені підготовлених до
виробничого процесу або особистому споживанню при заданому рівні
логістичних витрат [8].
Будь-яка логістична система складається із сукупності елементів, так
званих

ланок

логістичної

системи,

між

якими

встановлені

певні

функціональні зв’язки і відношення. Внутрішньо системні зв’язки є більш
міцними, ніж зв’язки із зовнішнім середовищем. Зазвичай вони мають
циклічний характер, бо відображають послідовність передачі матеріального
та інформаційного потоків між ланками відповідного логістичного ланцюга.
Логістичні системи поділяють на типи і види. На рівні макрологістики
виділяють три види логістичних систем [9]:
- логістичні системи з прямими зв’язками - в таких системах
матеріальний потік проходить безпосередньо від виробника до споживача
(рис. 3а).
- ешелоновані логістичні системи – це системи, у яких є хоча б один
посередник (рис. 3б).
- гнучкі логістичні системи - це системи, в яких матеріальний потік від
виробника до споживача може здійснюватися як за прямими зв’язками, так і
за участю посередників (рис. 3в) [2].
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Рисунок 3 – Схеми логістичних систем різних видів
Для того щоб визначити найбільш оптимальну логістичну систему,
потрібно розробити її проект. Проектування починається з всебічної оцінки
поточної ситуації. Це потрібно для того, щоб оцінити зовнішнє середовище,
проаналізувати існуючу систему і зрозуміти, які зміни необхідні. На
керівництві підприємства лежить велика відповідальність за вибір стратегії,
яка впорядковує логістичний процес. Це пояснюється тим, що логістичний
підхід вимагає проведення докорінних змін в структурі підприємства, перехід
до більш гнучких організаційних структур та створення спеціалізованих
служб транспортно-складського господарства. Логістичний підхід до
управління матеріалопотоками дає можливість найкраще оптимізувати
виконання комплексу логістичних операцій (скорочення витрат). Саме за
допомогою такого підходу покращується якість виробленої продукції,
оптимізуються

запаси,

покращуються

скорочується

чисельність

відносини

допоміжних

з

постачальниками,

робітників,

поліпшується

використання виробничих і складських площ, знижується травматизм [8].
Якщо логістична система на підприємстві побудована правильно,
то вона буде напрямлена на скорочення товарних запасів, зниження
собівартості продукції та логістичних витрат, а також оптимальне
використання транспортних та складських потужностей, і забезпечить
споживачів якісним логістичним сервісом [5].
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Поняття

логістичного

сервісу

визначається

як

сукупність

нематеріальних логістичних операцій, які забезпечують максимальне
забезпечення попиту споживачів в процесі управління логістичними
потоками при оптимальному рівні затрат.
Важливим критерієм, який дозволяє оцінити систему сервісу з позицій
постачальника і одержувача послуг, є рівень логістичного обслуговування
(формула 1).
(1)
де n – рівень логістичного обслуговування;
m - кількісна оцінка теоретично можливого обсягу логістичного сервісу;
M - кількісна оцінка фактично наданого обсягу логістичного сервісу [1].
Для того щоб оцінити якість логістичного сервісу у всьому логістичному
ланцюгу використовують наступні критерії:
- надійність поставки;
- повний час від отримання замовлення до поставки партії товарів;
- гнучкість поставки;
- наявність запасів на складі постачальника;
- можливість надання кредитів;
- процедура розгляду скарг та вимог, а також ряд інших критеріїв [9].
Торговельне підприємство, в залежності від того яку логістичну
політику проводить, самостійно встановлює стандарт якості сервісу та
величину логістичних витрат. Логістичний сервіс і логістичні витрати
знаходяться у прямо пропорційній залежності. І це зрозуміло, тому що
якісний сервіс є дорогим і зростання витрат покращує його [11].
Отже, виконання завдань логістичної діяльності на кожному етапі
управління

матеріальним

потоком

підвищує

конкурентоспроможність

підприємства. Це відбувається за рахунок скорочення запасів продукції,
зниження витрат на зберігання та транспортування, підвищення якості
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продукції та рівня надання сервісних послуг. Таким чином, споживач
отримує якісний кінцевий продукт, який відповідає його потребам, а
підприємство отримує прибуток та конкурентну перевагу.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ РОЗСІЛЬНИХ СИРІВ НА РИНКУ
УКРАЇНИ
В статті розглянуто асортимент розсільних сирів вітчизняних та
закордонних виробників, які реалізуються на ринку України. Наведено
характеристику і відмінні особливості розсільних сирів найбільш поширених
видів та їх асортиментну класифікацію.
Ключові слова: м’який сир, розсільний сир, фета, моцарела, сулугуні, бринза,
асортимент, показник.
Асортимент сирів останнім часом значно розширився, оскільки це
зумовлене підвищенням попиту населення, зокрема на розсільні сири.
Більшість сирів, виготовлених в Україні – це тверді сири, що склалося
історично, коли на момент становлення сироробної галузі в Україні вибір
технологів зупинився на технології сирів голландської групи, технології
надійній, простій, з коротким терміном визрівання. На відміну від цієї
технології, сири швейцарської групи мають занадто тривалий термін
визрівання, а технологія сирів з чеддеризацією сирної маси розрахована на
південні регіони, де сир одержують з молока підвищеної кислотності [1, 2].
Об’єктом досліджень були розсільні сири, предметом – їх асортимент
та властивості.
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Розсільних сирів в Україні виготовляють мало: для потужних
сироробних заводів обсяги виробництва твердих сирів складають близько
300-400 тонн на місяць, а розсільних – всього біля 100 тонн.
Сир є популярним продуктом у всіх розвинених країнах. У 2015 році
твердих сирів у світі було вироблено 22,6 млн. тон. Найбільший виробник –
ЄС, його частка у світовому виробництві сягає 45%. За ним йдуть США
(23%), Бразилія (3%), Єгипет (3%), Аргентина (3%). Україна – у другій
десятці з часткою 0,7%, причому це єдина країна у світі, виробництво сирів в
якій стрімко скорочується [3].
Традиційно розсільні сири виготовляють там, де є молоко (коров'яче,
овече, козине) та немає умов для дозрівання сиру в повітряному середовищі.
Вони мають гострий, солоний, кислуватий смак, тісто – грубе, крихке. У
розсільних сирах відсутня кірка, колір – білий.
В Україні ринок розсільних сирів – це один із сегментів, який найбільш
динамічно розвивається і займає особливу нішу в сироробній галузі [4].
Розсільні сири - це сири, дозрівання і зберігання яких відбувається у
розсолі - у бочках, або контейнерах, куди їх щільно укладають після
формування і заливають 16...20%-ним розчином кухонної солі. Виготовляють
їх за технологією м'яких, твердих або напівтвердих сирів.
До розсільних сирів відносять бринзу, фету, моцареллу, «Чанах»,
«Чечіл», «Сулугуні», «Лиманський» [5].
Фета,

Фетакі

-

популярний

грецький

сир.

Класичний

фета

виготовляється з овечого молока, інколи додається козине молоко (5-10%).
Застосування консервантів і барвників забороняється. Фета належить до
групи м'яких сирів, його жирність становить 40-45 %. Містить білків 17 г,
жирів 24 г на 100 г продукту. З фетою споріднені деякі м’які розсільні сири
балканського і карпатського регіонів: албанський djath, болгарський сирене,
турецький beyaz peynir, сербські та македонські сири, румунський brânză та
українська (гуцульська) бринза.
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Сулугуні - твердий ропний сир щільної консистенції, білого або
кремового кольору, традиційно вироблений з пастеризованого овечого,
буйволиного, козячого або коров'ячого молока в грузинському регіоні
Самегрело. Сулугуні називають грузинські сири, у яких яскраво виражений
кисломолочний, трохи солонуватий смак і аромат. Його консистенція
повинна бути еластичною і щільною.
Готовий сир сулугуні має помірно солоний кисломолочний смак і запах,
його консистенція виходить еластичною, щільною і шаруватою з невеликою
кількістю пустот і вічок неправильної форми. Цей розсільний сир не
покритий кіркою, але на поверхні, за стандартами, допускається легка
шаруватість. Колір сулугуні повинен бути однорідним білим або з невеликим
жовтуватим відтінком.
Бринза (бриндза, бриндзя) — сичужний розсільний сир, виготовлений з
овечого, коров'ячого, козячого або суміші овечого молока з коров'ячим за
допомогою ферменту з натурального сичуга свійської худоби.
Зазвичай білого кольору, зовні нагадує домашній сир, має молочний
солоний смак. Виготовляють у вигляді округлих головок вагою до 1
кілограма. Широко вживаний в українській кухні. Найпопулярніший сорт
сиру в Карпатах [6].
Підготовлене молоко нагрівають до температури 35-38 °C, вводять
сичуг, час від часу помішуючи до утворення згустку та відділення сироватки.
Її після цього видаляють з чану за допомогою черпака. Сирний згусток
ріжуть за допомогою спеціального ножа на зерно певного розміру, який
потім за допомогою марлевих чи полотняних мішків виймають із чана та
підвішують для просушування, видалення зайвої вологи. Такі головки мають
назву будз (його можна споживати одразу чи помістити в розсіл для
подальшого зберігання, також їх піддимлюють для покращення смаку).
Потім масу перетирають з сіллю, формують з неї головки чи заповнюють
нею діжки, скляний посуд для подальшого зберігання. При промисловому
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виготовлені сирну масу закладають у перфоровані форми для надання форми
головки та висушування на стелажах, потім висушені головки поміщають в
чани з розсолом для просолювання та дозрівання. Дозрілий сир в продаж
поступає в розсолі.
Бринза має форму куба масою від 1 до 1,5 кг. Тривалість дозрівання 1530 днів. Масова частка жиру 45-50%, вологи 50-55%, солі 3-5%. Смак чистий,
кисломолочний; консистенція ніжна, злегка ламка; малюнок відсутній.
Моцарелла (Mozzarella) -

це

м'який

молодий

сир

з

південної

Італії. Класична італійська Моцарелла виготовляється з буйволиного молока.
Нині у промислових умовах, найбільш поширена Моцарелла з коров’ячого
молока. Закваска, що вноситься містить Streptococcus thermophilus, іноді
додають інші типи молочнокислих бактерій.
Для прискорення коагуляції казеїну додають сичужний фермент.
Характерною особливістю Моцарели є грубувата, злегка гумоподібна
консистенція, яка зумовлена дозріванням сиру в розсолі. Разом з тим останнє
мінімізує ризик інфікування сирних головок патогенною мікрофлорою.
Моцарела містить в середньому 50,01 г води, 18 г білків, 24г жирів, 2,19 г
вуглеводів та 3,28 г зольних речовин на 100 г продукту [7].
Моцарела зазвичай зустрічається в формі кульок неправильної
форми. Боккончіні - великі кульки розміром з яйце, чільенджі - кульки
розміром з велику черешню, перлини - зовсім маленькі. Моцарелла іноді
продається в формі косички (тречча) або великих кульок 7-10 см в
діаметрі. Традиційно моцарела продається в рідині, в якій кульки сиру вільно
плавають. Виняток становить тверда моцарела великою кулькою.
Вважається, що моцарелла в великій кульці без розсолу призначена для
запікання, насправді будь-яка моцарела може запікатися, але в розсолі сир
ніжніше і смачніше, а великий і сухий сир просто нижче класом, що
автоматично звужує його застосування.
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За способом виготовлення належить до сортів сиру чеддер. В
підготовлене

молоко,

сичужний фермент і

підігріте

продовжують

до температури +34-38 °C
нагрівати

до

температури

вводять
+50 °C,

протягом 15-30 хв відбувається коагуляція, сирну масу розрізають на кубики
певної величини, далі відділяють сироватку. Порізану сирну масу за
допомогою бавовняного мішка викладають на похилий стіл для видалення
зайвої вологи та «чеддерезації». Через 15-30 хвилин роблять пробу на
розтягування сиру в нитку.
Термін реалізації становить біля трьох діб. Далі він стає жорсткуватим.
Весь нереалізований сир йде до місцевих піцерій на виготовлення піци. Сир
також фасують у вакуумні упаковки, додаючи консервантів. Термін
придатності сягає місяця і більше. Кульки моцарели вагою біля 15-30 г мають
назву чіледжіні.
Асортиментна класифікація розсільних сирів наведена в табл. 1 [8].
№
1

Найменування
Бринза

Види
1) за типом молока:
- з коров’ячого молока;
- з овечого молока;
- з коров’ячого та овечого молока.
2) Залежно від масової частки жиру в сухій
речовині:
- бринза нежирна з коров’ячого молока;
- бринза жирна.
3) за наявністю смакових наповнювачів:
- з смаковими наповнювачами;
- без смакових наповнювачів.

2

Моцарела

1) за типом молока:
- з буйволиного молока (традиційна);
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- з коров’ячого молока;
- з овечого молока;
- з козиного молока;
- суміш різних типів молока.
3

Фета

1) за типом молока:
- з овечого молока;
- з козиного молока;
- з коров’ячого молока;
- суміш різних типів молока.
2) за наявністю смакових наповнювачів:
- з смаковими наповнювачами;
- без смакових наповнювачів.

Таблиця 1 –Асортиментна класифікація деяких видів розсільних сирів
Частка імпортних розсільних сирів на вітчизняному ринку становить
65%. Серед основних країн-імпортерів розсільних сирів в Україну найбільшу
частку ринку (45%) займають Данія (торгова марка «Арла фудз») та
Німеччина (торгова марка «Кезерай Шампіньйон Хофмастер») рис. 1.
Фірма «Арла фудз» – один із найбільших європейських молочних
концернів, створений у 2000 р. шведською компанією Arla і датською MD
Foods. Він має виробничі й торговельні представництва у 30 країнах світу і є
найпотужнішим у Данії, Швеції та Великій Британії.

Рисунок 1 – Частка розсільних сирів відомих торгових марок на ринку
України
573

Фірма

«Кезерай

торговельною

Шампіньйон

маркою

«Фітакі».

Хофмастер»
Асортимент

виробляє

компанії

сир

під

представлено

розсільним сиром типу Фета у розсолі та в рослинній олії з оливками або
зеленню.
Виробник Nordex Food (Данія) імпортує в Україну сир «Доміаті Акадія»,
який виробляється за оригінальним рецептом єгипетської Фети. Назва сиру
походить від назви міста, де цей сир виготовляють протягом декількох
століть.
Представлена на українському ринку також продукція французької
фірми President. Франція є відомим виробником розсільного сиру типу Фета,
виготовляє різні види таких сирів із козиного молока. Найбільш
розповсюдженими є сири «Фета шевретин» і «Фета салакіс».
Традиційний і всесвітньо відомий сир Фета (ТМ «Додоні») імпортується
в Україну з Греції виробником Arvantis S. A. Model Industrial Chese Making
Unit.
Таким чином, асортимент розсільних сирів в Україні не відрізняється
різноманітністю.

Більша

частка

розсільних

сирів

–

закордонного

виробництва.
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ЕКСПЕРТИЗА РОЗСІЛЬНИХ СИРІВ
В статті наведено результати експертизи розсільних сирів в митних цілях.
Запропоновано показники, критерії, методи та засоби для проведення
експертизи сирів. За визначеними показниками на прикладі сиру фета
проведено експертизу різних виробників.
Ключові слова: м’який сир, розсільний сир, фета, експертиза, ідентифікація,
критерій, показник.
Ринок сиру є одним із найбільш динамічних споживчих сегментів із
стійким

приростом

обсягів

виробництва,

споживання

та

охоплення

міжнародних ринків, що і обумовлює актуальність дослідження [1].
За ДСТУ 7996:2015 «Сири розсільні. Загальні технічні умови»,

сир

розсільний – це сир, отриманий унаслідок зсідання молочної сировини під
дією молокозсідальних ферментів, заквасок або заквашувальних препаратів,
який частково або повністю визріває у розсолі [2]. Також до відмінних рис
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цього продукту відноситься те, що у нього немає сирної скоринки і
вічок. Жирність розсільного сиру становить не більше 45%. У складі таких
продуктів міститься досить велика кількість солі.
Об’єктом випускної кваліфікаційної роботи є розсільний сир, що
оформлявся в режимі імпорту, зокрема, сир фета.
Предметом є ідентифікаційні ознаки розсільних сирів та порядок їх
митного оформлення в режимі імпорту.
Сири типу «фета», відносять до розсільних м'яких сирів, так званих
«білих сирів», які дуже популярні в країнах Балканського півострова і
Близького Сходу. Останнім часом виробництво сиру типу «фета» суттєво
збільшилось в деяких країнах Європи, особливо в Данії. Цей сир, як окрема
закуска або інгредієнт для салатів, вважається одним із головних атрибутів
грецької кухні [3].
На ринку України реалізуються сири виробництва Польщі, Франції,
Нідерландів, Італії та Чехії та інших країн. Найбільше до України ввозиться
сирів з Польщі – 42% від всього імпорту сирів, з Франції – 15% та з
Нідерландів – 9%.
Найбільший виробник сирів – ЄС, його частка у світовому виробництві
сягає 45%. За ним йдуть США (23%), Бразилія (3%), Єгипет (3%), Аргентина
(3%). Україна – у другій десятці з часткою 0,7%, причому це єдина країна у
світі, виробництво сирів в якій стрімко скорочується.
Експертиза розсільних сирів є важливим етапом у процедурі їх митного
контролю та митного оформлення, тому що без її проведення, в разі
необхідності, не можна встановити групу товару, його код згідно з УКТЗЕД
тощо.
Показниками ідентифікації розсільних сирів є, перш за все, органолептичні
показники, а також фізико-хімічні. Мікробіологічні показники якості та безпеки,
а також допустимі рівні токсичних елементів в сирах при проведенні їх
експертизи в митних цілях не визначаються.
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Необхідно врахувати, що залежно від особливостей технологічного
процесу сири виробляють:


без визрівання (сир, вік якого не більше ніж 5 діб включно);



визрілі (сир, вік якого понад 5 діб).

Розсільні сири мають наступні характерні органолептичні показники,
такі як: молочний або вершковий, злегка солоний чи кислий смак, властивий
аромат, м’яка чи тверда, шарувата текстура, маслянистий та водянистий
присмак.
Зовнішній вигляд, колір тіста, рисунок, форму, паковання і марковання
визначали візуально; смак і запах, консистенцію — органолептичними
методами за температури сиру від 18 °С до 20 °С.
Зазначені показники визначаються при експертизі розсільних сирів і
відіграють таку ж роль при їх ідентифікації, як і фізико-хімічні.
Засобами ідентифікації розсільних сирів є стандарти: ДСТУ 7996:2015
«Сири розсільні. Загальні технічні умови» [2] та ДСТУ 7065:2009 «Бринза.
Загальні технічні умови» [4].
Вибір критеріїв ідентифікації розсільних сирів здійснюється на першому
етапі шляхом аналізу товаросупровідних документів, маркування, упаковки
товару, а також нормативних документів.
Нами запропоновано як критерії та показники для проведення
експертизи використовувати маркування, органолептичні та фізико-хімічні
показники (табл.1).
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Критерії та показники

Методи

Засоби

Маркування

аналітичний

Технічний регламент щодо правил
маркування харчових продуктів

Зовнішній вигляд та форма

органолептичний

ДСТУ 7996:2015 «Сири розсільні.
Загальні технічні умови»

Смак і запах

органолептичний

ДСТУ 7996:2015

Консистенція

органолептичний

ДСТУ 7996:2015

Рисунок на розрізі

органолептичний

ДСТУ 7996:2015

Колір

органолептичний

ДСТУ 7996:2015

Форма головки сиру

органолептичний

ДСТУ 7996:2015

Масова частка жиру в сухій
речовині, %, не менше ніж

ГОСТ 5867:1990 «Молоко і молочні
вимірювальний

продукти. Методи визначення
жиру»
ГОСТ 3626:1973 «Молоко і молочні

Масова частка вологи, %

вимірювальний

продукти. Методи визначення
вологи та сухої речовини»
ГОСТ 3627:1981 «Молоко і молочні

Масова частка солі, %

вимірювальний

продукти. Методи визначення
хлориду натрію»

Таблиця 1 – Критерії, засоби та методи ідентифікації розсільних сирів
Для ідентифікації розсільних сирів на першому етапі визначається коло
апробованих методик, які дають змогу провести випробування без
руйнування – органолептичних, експрес-методів, на другому – більш складні
вимірювальні методи.
Важливим засобом ідентифікації продуктів харчування є маркування,
що містить інформацію, яку можна використати з метою ідентифікації (назва,
вид, сорт товару, основний хімічний склад, сировина, тощо).
Засобами ідентифікації розсільних сирів є також товаросупровідні
документи (ТСД), які містять необхідну та достатню інформацію для
ідентифікації. Окрім розмірних характеристик у них обов’язково містяться
відомості, що ідентифікують товар (найменування, сорт, марка).
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Для

проведення

експертизи

сиру

фета

було

обрано

наступні

органолептичні показники: зовнішній вигляд та форма, смак і запах,
консистенція, рисунок на розрізі, колір; фізико-хімічні показники: масова
частка жиру в сухій речовині, масова частка вологи, масова частка солі.
Смак і запах та консистенцію визначали органолептичним методом за
температури сиру від 18С до 20С. Консистенція сиру визначається легким
надавлюванням пальців, не допускаючи спричинення деформації продукції.
Масову частку жиру в сухій речовині сиру визначали кислотним
методом Гербера відповідно до ГОСТ 5867 — 90, а визначення масової
частки

вологи

проводили

за

ГОСТ

3622-73

«Молоко

та молочні

продукти. Методи визначення вологи і сухої речовини».
Визначення масової частки солі здійснювали відповідно до вимог ГОСТ
3627-81 «Молоко та молочні продукти. Методи визначення хлористого
натрію».
Для проведення експертизи сиру типу «фета» було обрано 4 зразки:
вітчизняних виробників ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» торгова
марка «Premialle» та ТОВ «Молочна компанія «Мілк лайн» торгова марка
«Ферма», грецького «Arvanitis S.A. Model Industrial Cheese Making Unit» ТМ
«Arvanitis», який оформлявся за аналізованою МД (країна виробництва –
Греція) та французької фірми «Flechard SAS Laiterie Du Pont Morin» ТМ
«Паризька корівка».
Характеристика обраних для проведення дослідження розсільних сирів
типу «фета» різних виробників наведена в табл.2.
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№
зразка
1

2

3

4

Зовнішній вигляд

Характеристика
Сир фета «Premille»
Виробник: ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат»
Країна виробник: Україна
Маса нетто: 220 г
Ціна: 37,33 грн.
Фета ТМ «Arvanitis»
Виробник: Arvanitis S.A. Model Industrial Cheese Making
Unit
Країна виробник: Греція
Маса нетто: 2 кг
Ціна: 2173 грн. (108 грн. за 100 г)
Фета «Ферма»
Виробник: ТОВ «Молочна компанія «МІЛК ЛАЙН»
Країна виробник: Україна
Маса нетто: 250 г
Ціна: 39,94 грн.
Продукт розсольний «Паризька Корівка»
(м'який розсільний сир типу фета)
Виробник: Flechard SAS Laiterie Du Pont Morin
Країна виробник: Франція
Маса нетто: 200 г
Ціна: 30,89 грн.

Таблиця 2 – Характеристика об'єктів експертизи
За результатами проведеного аналізу маркування встановлено, що обсяг
зазначеної інформації всіх чотирьох зразків розсільних сирів фета, серед яких
ТМ «Premille», ТМ «Arvanitis», ТМ «Ферма» та м'який розсільний сир типу
фета «Паризька Корівка» відповідають встановленим вимогам, оскільки
містять повну інформацію, яка визначена ДСТУ 4518:2008 [5].
За проведеним аналізом маркування досліджуваних розсільних сирів
було визначено, що на жодному із зразків не було зазначено ДСТУ 7996:2015
«Сири розсільні. Загальні технічні умови», як того вимагає стандарт. Зразки
№1 Фета «Premille», №3 Фета «Ферма» були виготовлені згідно із
розробленими на підприємстві технічними умовами. Зразки №2 фета ТМ
«Arvanitis» та №4 продукт розсільний «Паризька Корівка» виготовленні за
кордоном, де стандарти не є обов'язковими, але продукти мають відповідний
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сертифікат якості і можуть бути допущені до реалізації. Вся інша інформація,
визначена чинним стандартом, була зазначена (табл.3).
Маркування

Зразок №1

на зразках

Фета

сиру
Країна-

Зразок №2
Фета

Зразок №3

Зразок №4

Фета

М'який розсільний
сир типу фета

Україна

Греція

Україна

«Premialle»

«Arvanitis»

«Ферма»

ТОВ

: Arvanitis S.A.

Підприємств-

«Білоцерківський

Model Industrial

во-виробник

молочний

Cheese Making

комбінат»

Unit

виробник
Торгова
марка

Позначення
стандарту

ТУ У 15.531984307-

Франція
«Паризька
корівка»

ТОВ «Молочна

Flechard SAS

компанія «Мілк

Laiterie Du Pont

лайн»

Morin

ТУ У 15.5-

011:2007

31984307-

-

011:2007

Маса, г

220

2000

250±9,0

200

Пакування

PS короб

PS короб

PS короб

Картонний короб
зберігати до і

Термін та

Не більше120 за

умови

температури

зберігання

4±2°С

За температури
4±2°С – 1 рік

Не більше120 за

після відкриття

температури

упаковки при

+2°C…+6°C

температурі
+2°C…+6°C

Склад

Молоко коров'яче

Молоко овече та

Молоко

Молоко

нормалізоване,

козине, закваска

коров'яче

нормалізоване,

сіль кухонна,

чистих культур

нормалізоване,

рослинний жир,

закваска чистих

молочнокислих

молокозсідаль-

регулятор

культур мо-

бактерій,

ний фермент

кислотності Е575,

лочнокислих бак-

молокозгорту-

(ферментативно

молокозгорту-

терій, молокозсі-

ючий фермент-

виготовлений

ючий ферментний

дальний фермент

ний препарат

хімозин),

препарат

(ферментативно

мікробного

закваска

мікробного

виготовлений

походження, сіль

молочнокислих

походження, сіль
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хімозин).

кухонна.

бактерій, сіль

кухонна харчова.

кухонна.
Харчова
цінність на
100 г
- жири

17,1

23,5

17,1

22.0

- білки

12,1

18,1

12,1

7.2

- вуглеводи

2,5

3,0

2,5

6.0

235

296

212

251

Енергетична
цінність на
100 г, ккал

Таблиця 3 – Результати експертизи розсільних сирів фета за
маркувальними даними
Результати експертизи засвідчили, що досліджувані зразки сиру
відносяться до розсільних сирів типу фета і виготовлені в основному з
коров’ячого молока (зразки №1, 3, 4), хоча класичний фета виготовляється з
овечого молока, інколи додається козине молоко (5-10%). Лише сир фета ТМ
«Arvanitis» виготовлений з молока овечого та козиного і містить закваску
чистих культур молочнокислих бактерій.
У складі зразка №4 «Продукт розсільний «Паризька Корівка» було
виявлено

регулятор

кислотності

Е575.

Глюконодельта-лактон,

або

внутрішній ефір глюконової кислоти, відноситься до харчових добавок з
широким застосуванням. Е575 входить до списку затверджених Євросоюзом
харчових добавок і не заборонений до використання. Має здатність
покращувати зовнішній вигляд продуктів, продовжує термін придатності, є
регулятором кислотності. Всі інші зразки були виготовленні без додавання до
їх складу харчових добавок.
За вимогами ДСТУ 7996:2015, сири зберігаються за температури від 0°С
до 6°С та відносній вологості повітря від 80% до 85%. За таких умов сир
розсільний визрілий у вакуумній упаковці та у полімерній тарі з розсолом
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зберігається 30 діб. Можемо зробити висновок, що у зразку №2 термін
зберігання значно перевищений (1 рік). Це може свідчити про додавання до
складу продукту харчових добавок, завдяки яким можна продовжити термін
зберігання. Терміни та умови зберігання зразків №1 та №3 відповідали
вимогам чинного стандарту, а на зразку №4 вони не вказані.
За ДСТУ 7996:2015 «Сири розсільні. Загальні технічні умови» маса
нетто у разі порційного нарізання становить від 100 г до 1000 г. Вимогам
національного законодавства не відповідав лише зразок №2, маса якого
становить 2 кг.
Було також проведено експертизу сиру фета за органолептичними та
фізико-хімічними показниками. В табл.4 наведено результати експертизи
розсільних сирів фета за органолептичними показниками, які засвідчили
повну відповідність вимогам стандарту.

Показник

Вимоги НД

Зразок №1

Зразок №2

Фета

Фета

«Premialle»

«Arvanitis»

Зразок №3

Зразок №4
М'який

Фета «Ферма»

розсільний
«Паризька
корівка»

1

2

3

4

5

6

без відбитків

Поверхня

Поверхня

перфорації.

чиста, рівна,

чиста, рівна,

Наявне

без відбитків

без відбитків

незнане

перфорації

перфорації

Поверхня
Поверхня
Зовнішній

чиста, рівна,

вигляд

без відбитків
перфораціі

Поверхня
чиста,
рівна, без

чиста, рівна,

відбитків
перфорації

витікання
розсолу

Смак і запах

Властивий

Властивий,

Властивий,

Властивий,

Властивий,

чистий,

чистий,

чистий,

чистий,

чистий,

кисло-

кисломолоч

кисломолочни

кисломолоч-

кисломолоч-

молочний, у

ний, у міру

й злегка

ний, у міру

ний, у міру
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міру

солоний,

гострий у міру

солоний, без

солоний, без

солоний, без

без

солоний, без

сторонніх

сторонніх

сторонніх

сторонніх

сторонніх

присмаків

присмаків

присмаків

присмаків

присмаків
Однорідна,

Однорідна,

щільна, ніжна,

щільна,

злегка ламка,

злегка ламка,

не крихка

крихка

Однорідна,
Консистенція

щільна,
ніжна, злегка
ламка і
крихка

Однорідна,
щільна,
ніжна,
злегка

Однорідна,
щільна, ламка і
крихка

ламка і
крихка

Форма

Брусок

Брусок

Брусок

Брусок

Брусок

Колір

білий

білий

білий

білий

білий

Вічка

Вічка

овальної,

овальної,

Вічка

Вічка овальної,

Вічка

щілино-

щілино-

щілиноподіб-

щілиноподіб-

щілиноподіб-

подібної

подібної

ної форми.

ної форми.

ної форми.

форми.

форми.

Рисунок на
розрізі

Таблиця 4 – Результати експертизи сиру фета за органолептичними
показниками
Відповідною нормативною документацією передбачено для сиру
розсільного мінімальний вміст жиру в сухій речовині. Однак, для розсільного
сиру допустимим є відхилення вмісту жиру в сухій речовині у кількості 2%.
Таке відхилення за вмістом жиру допускається для розсільних сирів, які
зберігаються у розсолі тривалий час.
В табл.5 наведено результати експертизи розсільних сирів за фізикохімічними показниками.
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Показник

Вимоги НД

Зразок №1

Зразок №2

Зразок №3

Зразок №4

30

45

43

45

55

60

60

55

59

60

3,0 - 6,0

2

2,8

3

2

Масова
частка жиру
в сухій
речовині, не
менше, %
Масова
частка
вологи, не
більше, %
Масова
частка солі,
%

Таблиця 5 – Результати експертизи сиру фета за фізико-хімічними
показниками
За результатами експертизи встановлено, що жоден із дослідних зразків
сиру

«фета»

відхилень

за

органолептичними

та

фізико-хімічними

показниками не має.
Отже, за результатами проведеної експертизи розсільних сирів фета
можна зробити висновок, що всі зразки відповідають нормам чинних
стандартів та є безпечними для споживання. Найкращим із досліджуваних
продуктів виявився сир фета ТМ «Arvanitis».
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОРЯДОК МИТНОГО ОФОРМЛЕНННЯ КОСМЕТИЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ
Досліджено порядок митного оформлення при експорті косметичних
засобів. Поетапно охарактеризовано порядок виконання посадовою особою
митного органу митних формальностей при здійсненні митного оформлення
косметичних засобів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного
адміністративного документа
Ключові слова: косметична продукція, експорт, митне оформлення, митна
декларація, експертиза, митні формальності
Косметична продукція займає широкий сегмент ринку непродовольчих
товарів. На сьогодні майже в кожній країні є хоча б одна відома компанія, що
виробляє та експортує косметику до інших держав. Останнім часом з’явилася
велика кількість косметичних товарів різного призначення та рівня якості, що
підвищило конкуренцію на зовнішніх ринках
На вітчизняному ринку імпортна продукція становить 92 % від
загального обсягу косметичних товарів. Це насамперед пов’язано з
відсутністю

конкурентоздатних

виробничих

потужностей

в

Україні

пострадянського періоду. За даними Державної фіскальної служби України
найбільшими імпортерами косметичної продукції до України є Польща,
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Російська Федерація, Німеччина, Франція та Китай. Незважаючи на засилля
косметичного ринку такою кількістю товарів іноземного виробництва,
Україна все ж поставляє вітчизняну косметику до Азербайджану, Білорусії,
Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Литви та Латвії.
Потрібно зазначити, що косметична продукція безпосередньо взаємодіє
з людським організмом, тому її застосування пов’язано зі здоров’ям та
самопочуттям споживачів. Важливість показників безпеки цих товарів
постійно зростає та є визначальним критерієм при їх придбанні.
Митний контроль дозволяє захистити ринок від неякісної продукції,
створити умови для розвитку косметичної галузі України, застосовуючи
заходи тарифного регулювання, що підвищує конкурентоздатність товарів,
вироблених вітчизняними підприємствами.Тому актуальним є удосконалення
технології митного контролю за переміщенням косметичної продукції,
порядку митного оформлення та проведення митної експертизи даної
продукції.
Митне оформлення товарів та транспортних засобів є вимогою,
виконання якої обов'язкове для реалізації права всіх фізичних та юридичних
осіб на ввезення в Україну або (та) вивезення з України товарів,
транспортних засобів та особистих речей. Тому всі товари та транспортні
засоби, що переміщуються через митний кордон України, підлягають
митному оформленню, за винятком випадків, передбачених Митним
кодексом України.
Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних під
час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються
через митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю, а
також статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення
за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів.

587

Воно здійснюється службовими особами органів доходів і зборів для
забезпечення митного контролю та із застосуванням засобів державного
регулювання ввезення чи вивезення товарів та інших предметів.
При цьому існує виключне право на проведення митного оформлення
тільки посадовим особам органів доходів і зборів, які діють у межах свої
компетенції.
Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних
підрозділів органів доходів і зборів протягом робочого часу, встановленого
для цих органів.
Порядок

здійснення

митного

оформлення

регулюється

наказом

Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 631 «Про затвердження
Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного
оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного
адміністративного документа», що розроблено відповідно до частини другої
статті 246 Митного кодексу України.
Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності до моменту здійснення
митного оформлення має звернутися до митного органу за місцем своєї
державної реєстрації і стати на облік. Відсутність облікової картки суб’єкта є
підставою для відмови йому в митному оформленні вантажів.
Умовно порядок митного оформлення проходить у декілька етапів, що
схематично можна зобразити у вигляді рис. 1.
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Етап 1
Реєстрація митної декларації

Етап 2
Перевірка митної декларації

Відмова у здійснені митного
оформлення

Етап 3
Прийняття митної декларації до
оформлення

Етап 4
Оцінка ризику за допомогою застосування автоматизованої
системи аналізу і управління ризиками АСАУР
Етап 5
Перевірка правильності визначення коду за УКТ ЗЕД

Етап 6
Перевірка дотримання заходів нетарифного регулювання

Етап 7
Завершення митних формальностей за митною декларацією та
здійснення статистичного контролю

Рисунок 1 – Порядок митного оформлення косметичної продукції
Перший етап – це реєстрація митної декларації. Складається з перевірки
відповідності формату електронної митної декларації (далі – ЕМД)
встановленим вимогам, фіксування дати й часу подання ЕМД до
оформлення, призначення посадової особи для виконання митних
формальностей. Дані операції здійснюються в автоматизованому режимі з
використанням автоматизованої системи митного оформлення (далі - АСМО)
у порядку черговості надходження МД.
Фіксування дати й часу подання МД для оформлення здійснюється
шляхом присвоєння МД реєстраційного номера та внесення його до графи А
форм МД-2, МД-3 та правого верхнього кута доповнень форми МД-6.
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Надалі подана електронна митна декларація вноситься у базу даних
митниці.
Другий

етап

–

перевірка

митної

декларації.

На

цьому

етапі

відповідальний інспектор за допомогою програмного забезпечення здійснює
формато-логічний контроль правильності заповнення ЕМД відповідно до
вимог законодавства. Також перевіряє правильність заповнення поданих
разом з МД супровідних документів, зокрема, документів, що підтверджують
вартість товару.
Третій етап – прийняття митної декларації до оформлення. У разі якщо у
інспектора відсутні підстави для відмови у прийняті декларації до
оформлення, зокрема, за результатами перших двох етапів встановлено, що
ЕМД подана та оформлена відповідно до вимог чинного законодавства,
містить усі обов’язкові реквізити, декларантом надані документи, що
визначають

вартість

товару

вона

приймається

до

оформлення

та

проставляється номер штампа «Під митним контролем».
Відповідно до статті 255 Митного Кодексу України з моменту прийняття
митної декларації, у митного органу є чотири робочих години для закінчення
митного оформлення.
Оформлення ЕМД полягає у здійснені таких процедур:
 перевірка дотримання строків подання ЕМД;
 перевірка наявності відміток про завершення переміщення товарів;
 контроль співставлення (автоматизоване порівняння) даних, які
містяться в ЕМД, та інших документів, поданих для митного оформлення.
Зокрема, здійснюючи контроль співставлення інспектор перевіряє:
реквізити банку, зазначеного у графі 28 МД, з даними, що містяться в
переліку

уповноважених

банків

України

в

Єдиній

автоматизованій

інформаційні системі органів доходів і зборів України (далі – ЄАІС);
курс валюти України, зазначений у графі 23 МД, до іноземної валюти,
відомості про яку містяться в лівому підрозділі графи 22 МД, з офіційним
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курсом на день подання ЕМД до оформлення;
наявність діючих спеціальних санкцій, застосовуваних до українського
та іноземного суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності згідно зі статтею 37
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
наявність випадків відмови декларанту у здійснені митного оформлення;
відомості, що підтверджують дотримання встановлених законодавством
заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон
України, з інформацією, що міститься в уніфікованих електронних
дозвільних документах, що надходять з інших державних органів.
Наступним, четвертим, етапом є оцінка ризику за допомогою
застосування автоматизованої системи аналізу і управління ризиками
(АСАУР).
В разі виникнення у інспектора сумніву щодо заявлених характеристик
товару або порушення чинного митного законодавства, може бути проведено
митний огляд та відібрано зразки товару для митної експертизи.
П’ятий етап – перевірка правильності визначення коду за УКТ ЗЕД.
Інспектором перевіряється відповідність товару заявленого декларантом в
графі 31 ЕМД коду товару, який заявлений в графі 33 ЕМД.
Шостий етап – перевірка дотримання заходів нетарифного регулювання.
Інспектор митного поста здійснює попередній документальний контролю
документів зазначених у графі 44 ЕМД.
Зокрема, особливу увагу приділяє документам за кодом 5504 та 7014.
5504 - інформація про позитивні результати здійснення радіологічного
контролю товару.
7014 - сертифікат про походження товару. Оскільки, відповідно до
діючих мiждержавних угод України про вiльну торгiвлю з країнами СНД
можливе звільнення від сплати вивізного мита при експорті вказаного у графі
31 ЕМД товару. Таке звільнення здійснюється при наявності сертифіката про
походження товару.
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У разі виникнення сумнівів з приводу дійсності документів про
походження товару чи достовірності відомостей посадова особа митниці
може звернутися до органу, що видав документ, із запитом про проведення
перевірки цих документів про походження товару чи надання додаткових
відомостей.
Запит про проведення перевірки повинен містити виклад обставин, що
дали підстави для сумнівів з приводу достовірності задекларованої країни
походження товару, посилання на правила визначення походження товарів,
що застосовуються в Україні, а також іншу необхідну інформацію. До запиту
додається документ, що підлягає перевірці, або його копія, а також у разі
необхідності інші відомості, що можуть сприяти проведенню перевірки.
Запит про проведення перевірки надсилається протягом 1095 днів з дня
подання документа про походження товару, крім випадків, коли така
перевірка ініціюється у зв’язку з кримінальним провадженням.
Останній сьомий етап - завершення митних формальностей за митною
декларацією

та

здійснення

статистичного

контролю.

Інспектором

виконуються такі митні формальності:
перевірка

відомостей

про

виконання

митних

формальностей,

сформованих за результатами оцінки ризику за ЕМД із застосуванням
АСАУР;
внесення за допомогою АСМО до ЕМД відмітки про завершення
митного оформлення та номера особистої номерної печатки;
передавання ЕМД до ЄАІС органів доходів і зборів України.
Після

завершення

митного

оформлення

декларанту

видаються

оформлені документи, і він отримує право на розміщення товару в обраний
митний режим
Процедура митного оформлення є суттєвим важелем митно-тарифної,
політики, який може стимулювати реалізацію економічних інтересів суб'єктів
господарювання у сфері зовнішньоекономічних відносин чи, навпаки,
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перешкоджати їх реалізації. Полегшення процедури митного оформлення
шляхом подання електронної митної декларації є позитивною тенденцію
руху України у світову спільноту.
Таким чином, можна зробити висновок, що при здійсненні митного
оформлення експорту косметичної продукції крім ретельної перевірки
відповідності пред’явлених митниці документів задекларованому в них
вантажу, особлива увага приділяється перевірці сертифікату про походження
товару та документів про проходження радіологічного контролю.
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Опольська Ю.Г.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН РИНКУ САНТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ
Розглянуто основні тенденції розвитку та становлення ринку сантехнічних
виробів в Україні, наведена товарознавча характеристика. Проаналізовано
обсяги реалізації, виробництва, імпорту та експорту сантехнічних виробів.
Ключові слова: санітарно-технічні вироби, обсяги виробництва, обсяги
реалізації, експорт, імпорт.
На сьогоднішній день на ринку сантехнічних виробів в Україні
спостерігається

високий

рівень

конкуренції

між

національними

та

іноземними виробниками. Економічні та політичні ризики, коливання
фінансових ринків здійснюють значний вплив на галузь в цілому.
Використання

виробничого,

науково-технічного

та

експортного

потенціалу будівельної галузі в Україні, в тому числі сантехнічної, є одним із
стратегічних завдань у вітчизняній економіці. Так як, на світовому товарному
ринку будівельні вироби посідають особливе місце.
В умовах сучасної економіки вітчизняна промисловість лише частково
задовольняє потреби в масштабному та індивідуальному будівництві. Аналіз
ринку сантехнічних виробів дозволить визначитись із напрямами розвитку
даної галузі та здійснити аналіз українського ринку сантехнічних виробів.
Дослідженням ринку санітарно-технічних виробів займається низка
вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: Т.П. Коломієць, В. І. Борейко,
М. Ю. Притула, В. Б. Коваль, Л. В. Черняк та інші. Проте висвітлення даної
теми потребує більш детального аналізу з точки зору товарознавчих аспектів.
Метою даного дослідження є аналіз виробництва, експорту та імпорту
сантехнічних виробів в Україні.

594

Традиційно під сантехнічними виробами розуміють вироби, призначені
для вбиралень і ванних кімнат. Сюди відносяться не лише безпосередньо
ванни, раковини, крани, умивальники, мийки та унітази, а й джакузі, душові
кабіни, змішувачі, біде та інші аксесуари. Сантехніку виготовляють із
різноманітних матеріалів, як традиційних, так і нових. Це може бути скло,
метал, мармур, фарфор, фаянс, литий полімер, кварцит тощо [2].
Ринок

сантехнічних

виробів

досить

насичений

різноманітною

продукцією. Аналізуючи статистичні дані, можна сказати, що більшу частку
ринку сантехнічних виробів займають вироби з кераміки – 34% від всієї
сантехнічної продукції, саме тому дану продукцію вважають основним
товаром.
Обсяги продажу сантехнічних виробів за видами продукції в 2017 р.
зображено на рис. 1.1.

Рисунок 1.1. – Обсяги продажу сантехнічних виробів за видами
продукції в 2017 році [1]
Згідно із Українською класифікацією товарів зовнішньо-економічної
діяльності (далі – УКТ ЗЕД) до сантехнічних виробів відносять вироби
різних товарних груп. Керамічні сантехнічні вироби представлені у ХІІІ
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розділі «Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних
матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із скла» та відносяться до групи
69 «Керамічні вироби». Інші сантехнічні вироби представлені у розділах,
відповідно до матеріалу, з якого виготовлений виріб, а також згідно із
призначенням товару, саме тому такі товари можуть відносити до різних
товарних груп [6].
На сьогоднішній день головними вітчизняними виробниками на ринку
сантехнічних виробів є

ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор»

(Хмельницька обл.), який вважався монополістом на даному ринку, ТОВ
«Церсніт Інвест» (Житомирська обл.) та ТОВ «Дніпрокераміка» (Запорізька
обл.). Обсяги виробництва даних підприємств наведено в табл. 1.1 [5].
Роки
2015
2016
2017
1
2
3
4
ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор»
62,8
59,3
52,0
ТОВ «Церсніт Інвест»
26,7
25,0
35,0
ТОВ «Дніпрокераміка»
10,5
15,7
13,0
Таблиця 1.1 – Обсяги виробництва сантехнічних виробів найбільших
Виробники

виробників на ринку України, %
Як видно з таблиці, обсяги виробництва сантехнічних виробів
головного монополіста ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» з кожним
роком зменшуються. При цьому набирає обертів виробництво ТОВ «Церсніт
Інвест».
Дані виробники орієнтуються на низький ціновий сегмент. Головними
їхніми конкурентами на українському ринку є сантехнічна кераміка з Китаю
та Польщі.
Аналіз обсягів виробництва та реалізації сантехнічної продукції в
грошовому виразі в Україні за 2014 – І півріччя 2018 рр. представлені на рис.
1.2. [7].
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Рисунок 1.2. – Обсяги виробництва та реалізації сантехнічної продукції в
грошовому виразі (тис. грн.) в Україні за 2014 – І півріччя 2018 рр.
Найбільшими споживачами сантехнічної продукції в Україні в І
півріччі

2018

року

є

жителі

Одеської,

Київської,

Львівської,

Дніпропетровської та Харківської областей [9].
Як зазначалось раніше на сьогоднішній день в Україні досить поширені
сантехнічні вироби іноземного виробництва. В середньому сегменті на ринку
України ключові позиції займають імпортери сантехніки з Швеції
(Gustavsberg), Німеччини (Villeroy&Boch), Іспанії (Roca), Китаю (Am-pm).
Елітну продукцію, яка орієнтована на вищий ціновий сегмент, виробляють
провідні європейські фірми: «Віллерой-Бох» (Villeroy & Boch), «Дюравіт»
(Duravit), «Ідеал-стандарт» (Ideal Standard). Їх продукція успішно продається
на вітчизняному ринку. Таку сантехніку купують ті покупці, які готові
переплатити за марку або бренд [8].
Стабільні щорічні поставки керамічних сантехнічних виробів в Україну
за зазначений період здійснювала Польща. Її поставки в 2014–2016 рр. були
найбільшими й становили майже третину імпорту сантехніки із кераміки всіх
країн.
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Імпортерам вдалося зберегти VIP-сегмент сантехнічної продукції.
Криза завдала удару переважно по доходах українців – представників
середнього класу, які купували вироби середнього цінового сегменту.
Традиційно, найбільшу частку серед імпортних сантехнічних виробів
займають унітази та їх основні види – компакт, підвісний і пристінний унітаз.
За ними велику частку обсягу імпорту керамічних виробів займають також
раковини та їх комплектуючі – п’єдестали та на півп’єдестали, на третину
менше займають – зливні бачки, біде та уринали (рис. 1.3.) [10].

Рисунок 1.3. – Структура імпорту сантехнічних виробів на ринку
України в 2017 р. за видами
Українські виробники спеціалізуються на експорті таких груп
сантехнічних виробів, як сантехнічна кераміка, ванни й душові кабіни, меблі
для ванної кімнати та змішувачі. На рис. 1.4. наведено структуру експорту
сантехнічних виробів по основних виробниках [4].
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Рисунок 1.4. – Структура експорту санітарно-технічних виробів по
виробникам
Динаміка експортних поставок сантехнічних виробів із кераміки до
основних країн-контрагентів українськими виробниками є негативною,
зокрема в 2011 р. вони становили 46 510, а в 2017 р. – зменшилися на 52 %,
що склало 22446тис. дол. США. Якщо раніше вони працювали переважно з
однією країною, куди експортували продукцію, то тепер в активі кожного
виробника виявилося декілька країн. До недавнього часу найбільшим
споживачем української сантехніки була Росія, але через політичну кризу та
загострення відносин між країнами структура експорту українських
виробників переорієнтовується в західному напрямку. Польща вийшла на
перше місце серед країн, до якої постачається українська сантехніка (табл.
1.2) [3].
Це свідчить про позитивні зрушення в галузі, підвищення стандартів
якості товарів, упровадження нових запобіжників щодо випуску неякісної
продукції.
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Країни
1
РФ
Білорусь
Казахстан
Молдова
Польща
Німеччина
Інші
Разом

2013
2
23584
5180
7955
7365
44083

Роки
2015
4
10513
3041
9903
6757
30214

2014
3
18215
5516
5652
10100
39482

2016
5
2079
1463
11547
5481
20571

2017
6
1717
1604
12459
1458
5208
22446

Таблиця 1.2 – Обсяги експорту вітчизняних виробників сантехнічних
виробів з кераміки, тис. дол. США
У 2016 р. 45 % усіх експортованих керамічних виробів сантехнічного
призначення з України займали вироби з фарфору, зокрема частка Польщі
серед країн-імпортерів була найбільшою і становила 30 % на суму 2819.9 тис.
дол. США. Значно зменшила свої позиції РФ, поставки до якої в 2016 р.
становили 20 %. Також Україна втратила ринок у Болгарії. До нових країнімпортерів, до яких Україна почала експортувати сантехнічні вироби з
фарфору, відносяться Молдова та Італія [4].
Таким чином, можна сказати, що за останні роки на ринку
сантехнічних

виробів

спостерігалась

нестабільна

ситуація.

Обсяги

виробництва та реалізації зросли, проте обсяги експорту українськими
виробниками сантехнічних виробів зменшились, що не дозволяє їм
укріпитись на іноземних ринках. В свою чергу, частка імпортної продукції на
ринку України за останні п’ять років збільшується, що також може негативно
вплинути на роботу українських підприємств. Так як даний ринок досить
насичений різноманітним асортиментом, який дозволяє задовольнити
потреби усіх споживачів, українським виробникам потрібно удосконалювати
свій асортиментний перелік товарів та орієнтуватись на купівельну
спроможність населення.
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Опольська Ю.Г.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ САНІТАРНОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ
В статті наведено загальні засади щодо проведення експертизи санітарнотехнічних виробів, її види, етапи та основні завдання, які виконують
експерти при її проведенні.
Ключові слова: митний контроль, митне оформлення, експертиза, митна
експертиза, санітарно-технічні вироби.
Експертиза в будь якій із сфер діяльності являється дієвим способом
контролю. Із розвитком суспільство все більше потребує вдосконалення
даної діяльності та пристосування її до різних видів господарювання. Митна
експертиза забезпечує виконання фіскальних, контрольних, статистичних,
захисних та правоохоронних задач в митній справі. Вона являється
специфічним видом експертизи та науково-практичним дослідженням, яке
необхідне для вирішення даних задач, що ставляться перед митними
органами України.
На сьогоднішній день регламенту проведення митної експертизи
присвячено

велику

кількість

наукових

досліджень.

Зокрема

таких

дослідників: Л.І. Байдакова, С.В.Ягелюк, О. М. Ляшенко, Ю. С. Погорелов, Г.
В. Козаченко, В.Д. Малигіна, Л.Д. Титаренко, Л.В. Породіна, Г.О.Лихоніна,
Л. О. Назаренко, А.П. Щербяк, А.В. Дзюбинський та багато інших. Однак
регламент

митної

експертизи

санітарно-технічних

виробів

потребує

подальшого вдосконалення.
Метою даної статті є аналіз основних теоретичних засад щодо
проведення митної експертизи санітарно-технічних виробів.
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Збільшення кількості правопорушень в митній справі, застосування
інтелектуальних

методів

прикриття

господарювання

зумовлює

своєї

використання

діяльності

специфічних

суб’єктами

знань

в

ході

експертизи, що здійснюється під час митного контролю і митного
оформлення, або у випадку виявлення порушень митних правил.
Проведення митної експертизи регламентується Митним кодексом
України та Наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2016р. №1058
«Порядок взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів
Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з
питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень
(аналізів, експертиз)» [2].
Проведення митної експертизи назначається тоді, коли в справі про
митні правопорушення необхідне застосування спеціальних знань в окремих
галузях науки, мистецтва, релігії тощо.
Митнa екcпертизa полягaє у здiйcненнi доcлiдження екcпертaми, зaдля
вирiшення митних конфлiктiв, що можуть виникнути при порушеннi митних
вимог в будь-яких гaлузях тa передбaчaє нaдaння мотивовaного виcновку.
Вирiшує

ряд

зaвдaнь,

якi

можуть

мaти

фicкaльний,

економiчний,

контрольний, cтaтиcтичний тa зaхиcний хaрaктер [1].
Митні експертизи проводяться експертами уповноважених органів
Департаменту податкових та митних експертиз ДФС (ДПМЕ ДФС) та його
підрозділами з питань експертизи і досліджень, які знаходяться в містах
Києві,

Дніпропетровську,

Львові,

Одесі,

Харкові,

Ужгороді

та

Сєвєродонецьку.
Експертами ДПМЕ ДФС проводяться дослідження проб та зразків за
наступними типами експертизи:
-

експертиза,

що

проводиться

ідентифікаційних характеристик товару;
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з

метою

встановлення

-

експертиза з метою виявлення речовин, переміщення яких через

митний кордон України заборонено та/або обмежено;
-

товарознавча експертиза;

-

інженерно-технічна та криміналістична експертизи [7].

До загальних проблем, що вирішуються при проведенні експертизи
санітарно-технічних виробів відносяться встановлення митної вартості
товарів, їх класифікація відповідно до української класифікації товарів
зовнішньо-економічної діяльності (далі УКТ ЗЕД), визначення країни
походження

товарів,

правильності

якісна

пакування

та

та

кількісна

маркування,

експертиза,
що

встановлення

передбачені

вимогами

нормативно-правової документації та контрактами та інше.
При проведеннi екcпертизи санітарно-технічних виробiв нacaмперед,
необхiдно визнaчити мету її проведення. Вiд мети тa зaвдaнь, що
виcувaютьcя для її проведення буде зaлежaти вибiр виду екcпертизи.
Головною метою проведення експертизи санітарно-технічних виробів є
дослідження визначальних характеристик для класифікації та визначення
вартості товару [5].
Головними
документальна,

видами

екcпертизи

інформаційна,

санітарно-технічних

ідентифікаційна,

експертиза

виробiв

є

якості

та

оціночна експертиза.
Документaльнa екcпертизa полягaє в aнaлiзi тa оцiнцi хaрaктериcтик
санітарно-технічних

виробiв

у

вiдповiдноcтi

до

товaроcупровiдних

документiв тa технiчних опиciв. При цьому екcперту необхiдно провеcти
оцiнку доcтовiрноcтi дaних документiв (нaявнicть реквiзитiв, пiдпиciв
уповновaжених оciб та інше).
Cутнicть iнформaцiйної екcпертизи полягaє у перевiрцi доcтовiрноcтi
iнформaцiї, шляхом

порiвняння результaтiв доcлiдження нa вciх етaпaх

розробки iз iнформaцiйними дaними.
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Iдентифiкaцiйнa екcпертизa визнaчaєтьcя як ототожнення санітарнотехнічних виробів, їх розпiзнaвaння тa вcтaновлення вiдповiдноcтi зрaзкуетaлонну [6].
Проведення якicної екcпертизи ґрунтуєтьcя нa визнaченнi якicних
хaрaктериcтик санітарно-технічних виробів та порiвняння їх iз вимогaми до
цих товaрiв.
Оцiночнa екcпертизa проводитьcя з метою вcтaновлення критерiїв, що
впливaють нa цiну санітарно-технічних виробів. Проводитьcя визнaчення
ринкової вaртоcтi дaних товaрiв iз врaхувaнням попрaвочних коефiцiєнтiв
[4].
Нacтупним етaпом проведення екcпертизи санітарно-технічних виробів
є проведення попереднього огляду товaрiв, що нaдiйшли нa екcпертизу.
Вiдповiдно до cпецифiки дaних товaрiв проводитьcя iдентифiкaцiя
зaгaльних

критерiїв,

що

нaдaють

змогу

провеcти

вcтaновлення

принaлежноcтi об’єктa доcлiдження до вiдповiдної товaрної групи тa
вcтaновити cпецифiчнi критерiї проведення екcпертизи.
Зaключним етaпом проведення екcпертизи санітарно-технічних виробів
є cклaдaння екcпертного виcновку тa документaльне оформлення його
результaтiв. Екcпертний виcновок при здiйcненнi екcпертизи санітарнотехнічних виробів cклaдaєтьcя нa оcновi

зaтверджених методичних

рекомендaцiй.
Проведення екcпертизи санітарно-технічних виробів поciдaє вaжливе
мicце пiд чac розгляду питaнь про митнi прaвопорушення. Результaти
екcпертизи в повнiй мiрi впливaють нa зacтоcувaння вимог чинного
зaконодaвcтвa до cуб’єктiв ЗЕД, яким було проведено непрaвомiрнi дiї щодо
перемiщення дaних товaрiв через митний кордон Укрaїни [3].
Митна експертиза є невід’ємною складовою в системі митного
контролю, вона забезпечує виконання норм та правил при перетині об’єктів
експертизи через митний кордон України, сприяє захисту державної митної
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та економічної політики країни. Саме тому її використання, нормативноправове регулювання та конкретизація схем проведення є важливою
складовою митної справи.
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В статті досліджено основні умови комерційних зв’язків, визначено основні
та допоміжні показники оцінки ефективності комерційних зв’язків на
сучасних підприємствах торгівлі.
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комерційні зв’язки, прибуток, товари.
Постановка проблеми. Комерційні зв’язки суттєво впливають на
ефективність

господарсько-фінансової

діяльності

підприємств,

яка

безпосередньо залежить від обсягу, структури та динаміки товарообігу, рівня
цін на товари та основних елементів, що їх визначають, базисних умов,
обсягів і періодичності поставок товарів, термінів платежів та інших умов
цих угод.
Сучасний економічний процес в Україні зумовлює необхідність
комплексного дослідження та розв'язання проблем підвищення ефективності
комерційних зв’язків українських підприємств у специфічних умовах
розвитку ринкових відносин. Зокрема, такими умовами є: зміна обсягів та
структури

споживання

продуктів

харчування;

насиченість

ринку

конкурентоспроможною продукцією; збільшення кількості конкурентів;
відносно високий рівень цін на товари; великі регіональні диспропорції у
територіальному розміщенні виробництва товарів в Україні та ін.
Формулювання

цілей

статті:

визначення

показників

оцінки

ефективності комерційних зв’язків на сучасних підприємствах торгівлі.
В економічній літературі запропоновано методику оцінки ефективності
комерційних зв’язків підприємств торгівлі та промисловості. Наукові та
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практичні розробки Москвітіної Т.Д., Черепова В.В. щодо визначення
показників оцінки ефективності діяльності підприємств торгівлі. Ці вчені
пропонують оцінювати ефективність комерційних зв’язків, що укладаються
підприємствами торгівлі з промисловими підприємствами України, у такій
послідовності [6, с.142]:
− визначається рівень оптової ціни товарів;
− визначається загальна сума матеріальних та прирівняних до них
витрат за угодою;
− визначається сума витрат на оплату праці, які належать до витрат за
угодою;
− визначається сума обов’язкових платежів за угодою, які належать до
витрат обігу;
− визначається сума податку на додану вартість, яку сплачує
торговельне підприємство за угодою;
− визначається сума обов’язкових платежів за угодою, яка сплачується
з прибутку торговельного підприємства;
− визначається сума чистого прибутку торговельного підприємства за
угодою;
− сума чистого прибутку коригується (за необхідності) на розмір
втраченого доходу та визначається реальний її розмір;
− визначаються показники рентабельності за угодою (рентабельність
витрат обігу, рентабельність обороту з закупівлі товарів та рентабельність
обороту з реалізації товарів).
Оцінка ефективності комерційних зв’язків за цією методикою має
значні переваги перед емпіричним підходом, який використовується в
комерційній практиці підприємств торгівлі. Враховуються основні елементи,
що визначають ціну продажу товару, – матеріальні та прирівняні до них
витрати торговельного підприємства; витрати на оплату праці, що входять до
складу витрат обігу підприємства; сума обов'язкових платежів та сума
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чистого прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства.
Основними показниками на нашу домку є: реальний чистий прибуток
підприємства від дотримання головного комерційного зв’язку в і – му
періоді; рентабельність витрат обігу підприємства від дотримання головного
комерційного зв’язку (пов’язаних з закупівлею, доставкою, збереженням,
підготовкою до продажу та продажем товарів), в і – му періоді; інтегральний
показник ефективності і – го комерційного зв’язку.
В свою чергу допоміжними показниками: рентабельність обороту з
закупівлі товарів згідно з і – м комерційним зв’язком; рентабельність обороту
з реалізації товарів з і – м комерційним зв’язком [7, c.138-139].
Для оцінки та порівняльного аналізу ефективності комерційних зв’язків
доцільно врахувати в сумірності значень у багатовимірному просторі
відношення і – го показника, що характеризує ефективність комерційного
зв’язку підприємства, до максимального значення цього показника з усієї
аналізованої множини комерційних зв’язків підприємства. Наприклад,
рентабельність витрат обігу підприємства, пов’язаних з формуванням і
дотриманням і – го комерційного зв’язку в j– му періоді, складає 15 %, а
максимальна рентабельність витрат обігу, пов’язаних з формуванням та
дотриманням n–го комерційного зв’язку в j–му періоді з числа аналізованих
комерційних зв’язків, складає 25 %. Для розрахунку інтегрального показника
ефективності і-го комерційного зв'язку підприємства в j-му періоді із
застосуванням методу сумірності значень у багатовимірному просторі
використовується співвідношення 15:25, яке дорівнює 0,6.
Таким чином, інтегральний показник ефективності комерційного
зв’язку в і – му періоді, призначений для оцінки та порівняльного аналізу
ефективності комерційних зв’язків підприємства та порівняльного аналізу
ефективності комерційних зв’язків підприємства (Іij), можна розрахувати за
формулою:
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, де

Iij =

Kij – i – й комерційний показник, що характеризує ефективність і-го
комерційного зв’язку у j-му періоді;
Kijmax – максимальне значення Kij на аналізованій множині його
значень;
Зі -коефіцієнт значущості Кі 7, с.140.
Комерційні зв'язки підприємства здійснюються протягом відносно
тривалого періоду в суттєво змінюваних ринкових умовах. У зв'язку з цим
необхідне стратегічне моделювання ефективності комерційних зв'язків з
використанням відповідних методичних підходів та сучасної комп'ютерної
технології. Таке моделювання підвищить обґрунтованість комерційних
зв'язків та їх ефективність.
У моделюванні ефективності комерційних зв'язків необхідно врахувати
їх взаємозв'язок з економічною стратегією розвитку підприємства, базовими
стратегіями, стратегіями зростання, конкурентними та функціональними
стратегіями. Наприклад, підприємство має намір здійснити стратегію
лідерства за рахунок економії на витратах. У такому випадку підприємству
необхідні товари, які забезпечать його перевагу стосовно витрат обертання та
створять ефективний захист проти конкурентів.
В обґрунтуванні комерційних зв'язків підприємства необхідно також
враховувати стратегії зростання: стратегія проникнення на ринок, стратегія
збільшення своєї частки на ринку, стратегія розвитку ринку, стратегія
розвитку завдяки товарам та ін. Наприклад, дотримання підприємством
стратегії розвитку завдяки товарам зумовить вибір товарів у нових
розфасовках, з більшим набором смаків; з набором властивостей, які
задовольняють різні групи покупців; з чітко визначеними нормами якості за
кожною його властивістю тощо 2, с.351.
Велике значення для формування комерційних зв'язків
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мають

конкурентні стратегії підприємства. До таких стратегій належать: стратегії
лідера, стратегії, що

«кидають

виклик» та стратегія, яка

«прямує за

лідером».
Наприклад, при дотриманні стратегії розширення первинного попиту
необхідно купувати та продавати товари, які приваблюють нових покупців.
Якщо ж підприємство має намір здійснювати наступальну стратегію, то йому
необхідний товар, який дає змогу підвищити рентабельність витрат за
рахунок широкого використання ефекту зв'язку між рентабельністю витрат й
часткою ринку при конкурентній перевазі підприємства у витратах 1, с.483.
Використовуючи динамічні коефіцієнти цінової еластичності попиту на
товар, доцільно визначити найбільш вигідну його ціну для покупців з k-ю
ціновою чутливістю за критерієм інтегрального показника ефективності
продажу товару за і-ю ціною в j-му періоді покупцям з кінцевою ціновою
чутливістю.
Після визначення найбільш вигідної ціни на товар для його продажу
покупцям з k-ю ціновою чутливістю у досліджуваному періоді та обсягу
продажу товару цій групі покупців визначається найбільш вигідна ціна на
товар у цей період.
Для підвищення якості обґрунтування ефективності комерційних
зв'язків необхідно у процесі оптимізації цін враховувати низку їх параметрів:
рівень цін, співвідношення цін у просторі, варіацію та типовість цін тощо.
Показники варіації цін розраховуються за формулами:
Розмах варіації цін. Характеризує розмір між мінімальними і
максимальними цінами на товар.
1. Середнє лінійне відхилення цін визначається за формулою:
d=
2. Середнє квадратичне відхилення цін визначається за формулою:
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ῠ=
3. Коефіцієнт варіації цін визначається за формулою:
V = 100
4. Показник типовості конкретної ціни визначається за формулою:
Ti=
Загальну дисперсію (р2заг), яка склаласяпідвпливомсукупності причин,
можнарозкласти на фактичну міжгрупову дисперсію(р2) та випадкову —
внутрішньогрупову(р2) 1, с.484.
р2заг =
p2=
p2=
ɳ2 =
де Рі, Рj - відповідно ціна і-го товару та 1-ігрупи товарів;
уі уj, - відповідно кількість і-го товару та 1-і групи товарів;
Р - середній рівень ціни товару.
Силу коливань ціни за період, що досліджується, через сезонний
характер визначає коефіцієнт сезонності:
Ксез =
Модель сезонної хвилі:
Pt = α0 +

)

де k – номер гармоніки (1, 2, 3...n);
Висновки.

Використання

у комерційній

практиці

торговельних

підприємств запропонованих методів дає змогу здійснювати системне
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дослідження комерційних зв'язків та якісно обґрунтувати рішення щодо їх
формування. Основними елементами такого дослідження є: обсяг, структура,
динаміка та тенденції зміни попиту і товарної пропозиції; рівень, структура,
варіація, концентрація, типовість, стійкість, динаміка та тенденції зміни цін,
цінова еластичність попиту, цінові дисконти та умови їх надання; товарні
кредити та умови їх надання; рівень, динаміка і тенденції зміни конкуренції
та інфляції; обсяг закупівлі товарів, обсяг та періодичність поставки товарів;
комерційні послуги; комерційні можливості та стратегії торговельного
підприємства; базисні умови поставки товару; витрати обертання; обов'язкові
платежі, чистий прибуток та комерційний ризик. Оцінка та моделювання
ефективності комерційних зв'язків, згідно із запропонованими підходами,
дасть змогу підвищити ефективність комерційної діяльності торговельного
підприємства.
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УДК 114.11
Підгородецька М.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
У статті відображено теоретичні погляди на сутність кризи та
фінансової рівноваги підприємства. Визначено основні заходи задля
збільшення вхідних грошових потоків, з’ясовано основні інструменти
забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві в сучасних умовах.
Обґрунтовано основні принципи фінансової рівноваги підприємства.
Ключові слова:

криза, фінансова рівновага, фінансова спроможність,

фінансовий стан, розвиток підприємства, економічна стабільність.
Сьогодні, коли більшість підприємств не змогли втримати фінансову
рівновагу в умовах економічної кризи, вони особливо потребують нових
методів її аналізу.
Дискусійність поняття «фінансова рівновага» сягає корінням ще у 17
століття, коли вперше дана проблема почала вивчатись дослідниками, але
й сьогодні це питання залишається не менш актуальним.
Фінансова рівновага - характеристика стану фінансової діяльності
підприємства, за якого потреба в збільшенні основного обсягу активів
підприємства балансується з можливостями підприємства щодо формування
його фінансових ресурсів за рахунок власних джерел.
Фінансова

рівновага

підприємства

–

це

відповідність

обсягів

формування та використання (споживання) власних фінансових ресурсів.
Така фінансова рівновага досягається оптимізацією співвідношення між
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часткою коштів, що капіталізуються, і тією їх часткою, що спрямовується на
споживання, а також узгодження джерел формування та напрямів
використання власних фінансових ресурсів, встановлення оптимального
співвідношення між внутрішніми та зовнішніми джерелами формування
власних фінансових ресурсів. Фінансова рівновага – це агрегований
показник, тому досягнення фінансової рівноваги значною мірою залежить від
ефективності облікової політики підприємства, політики формування та
розподілу прибутку підприємства, амортизаційної, дивідендної, емісійної
політики тощо. Досягнення фінансової рівноваги – одна із найважливіших
умов забезпечення фінансової стабільності, оскільки зростання можливостей
щодо

забезпечення

приросту

власних

фінансових

ресурсів

означає

підвищення фінансової стійкості та приводить до зростання ринкової
вартості підприємства.
Необхідною умовою життєдіяльності підприємства є, як відомо,
забезпечення його постійної платоспроможності. Основним завданням
фінансового менеджменту є така координація вхідних та вихідних грошових
потоків, щоб у будь-який час підприємство було спроможним виконати свої
поточні платіжні зобов'язання. Цього можна досягти, додержуючи фінансової
рівноваги в довгостроковому періоді.
Фінансова рівновага передбачає, що грошові надходження підприємства
дорівнюють або перевищують потребу в капіталі для виконання поточних
платіжних зобов'язань.
Рівняння фінансової рівноваги можна подати в такому вигляді (базова
модель): початковий стан резервів ліквідності + виручка від реалізації
продукції + надходження від інвестиційної діяльності + надходження від
фінансової діяльності = поточні виплати в рамках операційної діяльності +
інвестиції + погашення заборгованості (основна сума, відсотки) + виплата
дивідендів + кінцевий обсяг резервів.
615

Використання моделей фінансової рівноваги з метою забезпечення
платоспроможності та ліквідності підприємства, що перебуває у кризі,
спрямоване на збільшення вхідних грошових потоків та зменшення вихідних.
Збільшення вхідних грошових потоків досягається за рахунок таких
основних заходів:
1) мобілізації внутрішніх резервів самофінансування;
2) рефінансування дебіторської заборгованості;
3) стимулювання збуту основної продукції;
4) залучення додаткового акціонерного (пайового) капіталу;
5) одержання нових позик.
Вихідні грошові потоки зменшуються в результаті заходів:
1) зменшення поточних виплат у рамках операційної діяльності
(зниження собівартості продукції);
2) реструктуризації кредиторської заборгованості;
3) перегляду дивідендної політики;
4) заморожування інвестицій.
Поняття „криза" - одне з найбільш складних, яке має багато змістових
відтінків інтерпретацій та сутнісних характеристик. Даний термін походить
від грецького Krisis — різкий перелом, тяжкий перехідний стан, крайня точка
падіння, гостра нестача, невідповідність.
Найбільш поширеними сферами використання цього терміну є:
1) медицина - швидке зниження температури тіла хворого, переломний
момент під час перебігу хвороби при гострому лихоманковому захворюванні;
2) економіка - перевиробництво товарів, які не знаходять попиту, що має
ознаки повторювальності та періодичності;
3) політика - момент загострення протиріч між виробничими силами та
виробничими відносинами, між системою управління та станом суспільства.
В економіці термін «криза» набув поширення та визнання насамперед у
зв'язку з розробкою концепції циклічності розвитку економічних систем, яка
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належить

до

фундаментальних

складових

категоріального

апарату

економічної теорії та вже понад сто років посідає одне з центральних місць у
дослідженнях різних наукових шкіл та напрямів економічної науки.
Парадигма циклічності змін сукупного попиту та пропозиції, обсягу
виробництва та доходу і відповідно стану економіки є основою теорії
економічних циклів та економічної кон'юнктури, яку досліджували такі
видатні вчені економісти, як Мі. Туган-Барановський, Н.Д. Кондратьев, К.
Маркс, Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фрідмен, їхні послідовники та
опоненти. Практично жодне глибоке сучасне дослідження економічних
процесів не залишає поза увагою теорію циклічності та явища, які вона
пояснює.
У сучасному розумінні циклічні коливання макроекономічних систем
розглядаються як багатофакторний процес, який поєднує дію різноманітних
чинників та механізмів, що генерують та розповсюджують циклічні
імпульси.

Феномен

циклу

обумовлюється

не

тільки

зовнішніми,

поверхневими характеристиками процесу відтворення, але і його найбільш
глибинними фундаментальними внутрішніми ознаками, що об'єктивно
притаманні економічній системі. Без перебільшення можна констатувати, що
проблема циклічності фокусує в собі усе різноманіття господарських,
соціальних, політичних та психологічних проблем будь-якої економічної
системи.
У

посткейнсіанській

парадигмі,

яка

сьогодні

є

загальновизнаною,

підприємство посідає центральне місце та розглядається як самостійний
інститут (організація з внутрішньою ієрархічною структурою). Автономні
рішення

на

рівні

окремого

підприємства

є

основоположними

для

забезпечення загальноекономічного результат-ту. У поєднанні з рішеннями
інших суб'єктів господарювання вони визначають ринкову ситуацію,
організують та координують ринок. Саме такі рішення ініціюють ситуацію
рівноваги або нерівноваги макроекономічної системи (економіки в цілому), а
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отже, є рушійною силою її економічного розвитку. Даний підхід покладено в
основу розробки мікроекономічної теорії підприємства, яка пояснює
механізм його функціонування в ринкових умовах. Вагоме значення в
мікроекономічній теорії підприємства належить проблематиці криз та
кризових

явищ

у

діяльності

підприємства

В сучасній економічній літературі існують різноманітні пояснення сутності,
феномену їх виникнення та розгортання кризових явищ.
Застосування

терміна

«фінансова

рівновага»

до

характеристики

фінансово-економічної стійкості підприємства є ознакою стійкості на
визначений момент. Л. Вальрас на модельному рівні довів, що система
загальної рівноваги стійка й, при виведенні з цього стану прагне до нього
знову. Це означає, що збереження рівноваги економічної системи на основі
стійкості є основою її безупинного розвитку.
Серед дослідників проблем фінансової рівноваги варто особливо
виділити Б. Коласа, який пропонує розглядати фінансову рівновагу з двох
різних, але таких, що не суперечать один одному, точок зору: перша
припускає, що підприємство має бути здатним за допомогою своїх ліквідних
засобів погасити борги, коли це необхідно; друга виходить з того, що
підприємство має підтримувати функціональну рівновагу між джерелами і
їхнім використанням з огляду на стабільність перших і призначення других.
Фінансова рівновага в цій ситуації характеризується збалансованістю
фінансових потреб і джерел фінансування.
Звідси випливає, що економічна категорія фінансової рівноваги є
методологічною основою балансової рівності активів і пасивів. Цю ідею
розвивають російські й українські вчені.
Фінансова рівновага є основним показником успішної економічної
діяльності, базою ухвалення рішень щодо розвитку та вдосконалення
ефективності

функціонування

підприємства

в

сучасних

умовах.

Ця

економічна категорія є першочергово важливою для економічних партнерів,
618

що здійснюють співробітництво з торговельним підприємством. Очевидно
тому, забезпечення фінансової рівноваги є найважливішим завданням
фінансових служб та адміністрації підприємства (зокрема торговельного),
умовою успішності його внутрішніх та зовнішніх взаємодій.
Проблеми фінансової рівноваги детально досліджено в працях відомих
вітчизняних та зарубіжних класиків, зокрема: Ю. Брігхема і Л. Гапенськи,
Дж.К. Ван Хорна, І.О. Бланка, В.В. Ковальова, Д.С. Молякова, Е.С.
Стоянової, А.Д.Шеремета та інших [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Необхідно зауважити, що
більшість науковців та дослідників найважливішим елементом визначеної
характеристики підприємства вважають ліквідність.
Таким чином, фінансова рівновага – це певний стан підприємства, який
віддзеркалює його спроможність забезпечити виконання своїх фінансовомайнових зобов’язань перед іншими господарськими суб’єктами завдяки
правильно організованій роботі з власними засобами, за рахунок оптимальної
структури активів підприємства та ефективності їх використання та
правильно сформованих пасивів. Оцінка фінансової рівноваги підприємства є
однією з найважливіших характеристик його фінансового стану, яка
пов’язана

із

загальною

фінансовою

структурою

підприємства,

його

залежністю від кредиторів та інвесторів.
Визначення межі фінансової рівноваги підприємства має істотне
практичне значення і належить до найважливіших економічних проблем в
умовах ринкової економіки, тому що, недостатня стійкість суб’єктів
господарювання в Україні багато в чому є причиною неплатежів, обсяг яких
постійно зростає.
Аналіз фінансової рівноваги торговельного підприємства на певну дату
дозволяє встановити, наскільки раціонально підприємство керує власними та
запозиченими коштами на протязі періоду, який передував цій даті.
Коло найважливіших показників діяльності підприємства і показників,
які характеризують стан, рух і розміщення їх фінансових ресурсів, тобто
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фінансову рівновагу, включає: прибутковість (рентабельність) діяльності
підприємства; наявність і динаміку основних та оборотних коштів;
раціональність розміщення (використання) власних і залучених фінансових
ресурсів (основних і оборотних коштів); ступінь фінансової незалежності
підприємства (фінансової автономії); ліквідність і платоспроможність.
Фінансова стійкість підприємства формується насамперед під впливом
рентабельності діяльності торговельного підприємства і першочергово має
бути досліджена в процесі проведення комплексного фінансового аналізу,
який

обумовлює

потребу

наявності

в

штаті

підприємства

висококваліфікованих аудиторів, що забезпечить постійний контроль та
безперервний

аналіз

ступеня

фінансової

рівноваги

конкретного

торговельного підприємства.
Становлення в Україні ринкової економіки

суттєво вплинуло на

економічне та інформаційне середовище функціонування торговельних
підприємств.
Зрозуміло, що здійснюючи свою діяльність в ринковій економіці кожне
підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за
якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої
фінансові зобов’язання перед своїми діловими партнерами, державою,
власниками, найманими працівниками. Набуваючи в ринкових умовах не
уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну
відповідальність за ефективність господарювання і за своєчасне виконання
фінансових зобов’язань підприємства здатні досягти стабільності своїх
фінансів

лише

при

суворому

додержанні

принципів

комерційного

розрахунку, головним серед яких є зіставлення витрат і результатів,
одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є
визначальною для формування фінансової рівноваги підприємства.
Незважаючи на глибоку еволюцію сутність фінансової рівноваги ще
потребує уточнення, і дискусії з цієї проблеми продовжуються до
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теперішнього часу. Це обумовлює необхідність проведення дослідження
сутності фінансової рівноваги з метою поглиблення визначення її основних
особливостей.
В сучасній економічній літературі фінансова рівновага розглядається
багатьма авторами. При цьому підходи окремих авторів до її визначення
дуже різняться.
Фінансова рівновага підприємства – це складна, інтегрована за багатьма
показниками

характеристика

якісної

його

діяльності.

У

найконцентрованішому вигляді фінансовий стан підприємства можна
визначити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими
ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної
господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за
своїми зобов’язаннями.
Отже, фінансова рівновага підприємства – це комплексне поняття, яке є
результатом

взаємодії

всіх

елементів

системи

фінансових

відносин

підприємства, визначається сукупністю показників, що відображають
наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів .
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Кузьменко О.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБИСТІ ЯКОСТІ ТОП-МЕНЕДЖЕРА У ГОТЕЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВІ
У статті проаналізовано та виділено особисті якості топ-менеджера.
Спираючись на думки класиків наукового менеджменту виокремлено певні
властивості менеджерів. На основі розглянутих проблем сьогодення,
зроблено висновки про характерні якості топ-менеджера, враховуючи
підприємницькі навички.
Ключові слова: топ-менеджер, особисті якості, управлінець, керівник,
компетентність, підприємство.
У компанії менеджер займає положення людини, що виконує клопітку і
методичну роботу, але ніяк не власника. Так як саме менеджери складають
категорію людей, що здійснюють управління, то особистісні і ділові якості
цих людей безпосередньо визначають сам процес господарської діяльності виробництво, реалізація і т.д. Менеджер як управлінець безпосередньо
впливає на робітників, як з причини його офіційного посадового положення в
організації, так і в силу своїх вмінь, здібностей, навичок, компетентності,
позитивного відношення до навколишнього середовищ тощо. Наявність
певного переліку особистих якостей та знань з психології є обов'язковою
умовою успішного менеджера. Сучасний менеджер повинен володіти
певними особистими якостями, вміннями, щоб управляти організацією.
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Чимала кількість вчених намагалися визначити основні риси та
властивості, які притаманні сучасним менеджерам. Зокрема це такі учені, як
З. Уляницький, О. Підвальна, Т. Копитчук, М. Виноградський, Г. Дмитренко,
Л. Каращук, Н. Коломінський, Ю. Конаржевський, В. Коростєлєва, І. Сігов,
Л. Столяренко та ін.. Вивченням питання впливу особистих якостей
менеджерів на колектив та на діяльність підприсмства займались такі
зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Л. Дайєр, X. Мінцберг, Ф. Тейлор, М.
Вудкок, Д. Френсіс, П. Вейл, О.Рахманов, О.Заставнюк, Г. Осовська та ін.
Менеджер - це керівник (директор, адміністратор, керуючий тощо), який
має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття
рішень

щодо

організаційних

питань

менеджменту.

На

відміну від

контрольних органів, менеджер завжди наділяється виконавчою владою і
несе повну відповідальність за очолювану ділянку роботи. Йому належить
вирішальна

роль

у

прийнятті

управлінських

рішень,

правильному

використанні наявних ресурсів, забезпеченні життєдіяльності підприємства і
досягненні поставлених цілей [1, с.89].
Менеджер як організатор та керівник, обов'язково повинен володіти
певними якостями, які б допомогли спрямовувати роботу колективу у вірне
русло

з

максимально

результативною

ефективністю.

Використання

здібностей кожного працівника в інтересах фірми являється головною метою
індивідуального

підходу

менеджера.

Відповідно

до

найбільш

розповсюдженої точки зору спеціалістів у сфері менеджменту, якості, які
повинні бути притаманні сучасному топ-менеджеру, можна згрупувати у три
групи: професійні, особисті та ділові [2, с. 378].
На думку класика наукового менеджменту Ф. У. Тейлора, менеджер
зобов'язаний мати такі якості, як: розум, освіта, спеціальні або технічні
знання, фізична спритність або сила, такт, енергія, рішучість, здоровий глузд,
міцне здоров'я. З урахуванням думки Ф. У. Тейлора, можна вказати наступні
особисті властивості, якими повинен володіти топ-менеджер:
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1. Здоров'я і фізична витривалість.
2. Розум і розумова працездатність.
3. Моральні якості: свідома, тверда, завзята воля; активність, енергія і (у
певних випадках) відвага; мужність відповідальності; почуття боргу, турбота
про загальний інтерес.
4. Значне коло загальних знань.
5. Адміністративні «настанови»: передбачення - уміння розробляти і
організовувати програми дії; організація - особливо уміння будувати
соціальний організм; розпорядливість — мистецтво керувати людьми;
координація і контроль - уміння погоджувати дії і здійснювати контрольні
заходи.
6. Загальне знайомство з усім, що має відношення до функцій.
7. Більш глибока компетентність у характерній для даного підприємства
професії.
Англійські фахівці з управління Майкл Вудкок і Дейв Френсіс
пропонують такий перелік якостей, необхідних менеджеру:
 здатність керувати собою; розумні особисті цінності;
 чіткі особисті цілі; акцент на постійне особисте зростання;
 навички вирішувати проблеми; винахідливість і здатність до інновацій;
висока здатність впливати на навколишніх; знання сучасних управлінських
підходів;
 здатність керувати; уміння навчати і розвивати підлеглих; здатність
формувати і розвивати ефективні робочі групи [3].
Цікавим є підхід до ділових та особистісних якостей менеджерів у
Франції. Після опитування та анкетування самих менеджерів виявилося, що
«дар Божий» відіграє в успішній кар'єрі топ-менеджера 41%, неординарність
- 36%, життєвий досвід - 10%, компетентність - 8%, авторитет - 4%, зовнішні
дані - 1% [4] (Див.рис.1.).
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Успішні

менеджери

не

повинні

боятися

змін,

а

зобов'язані

користуватись цим становищем і впливати на їхній результат. Сучасні
менеджери також повинні продумувати тенденції в бізнес-середовищі,
випереджати їх, шукати способи задоволення потреб споживачів і
досліджувати

методи

збільшення

результативності

виробництва,

ефективності діяльності підприємства. Управлінці повинні без проблем
бачити перспективи розвитку бізнесу, в якому вони працюють [2, с. 379].

Рис.1 Якості, що впливають на успішність топ-менеджерів
Зважаючи на сучасний політичний та економічний стан в Україні, в
найближчі роки діяльність топ-менеджерів буде пов'язана з широким колом
проблем, основними з яких є:
1.

Проблеми

глобальної

конкуренції,

більш

широкий

спектр

протидіючих сил. Це пов'язано з підписанням асоціації з ЄС, з
інтернаціоналізацією економік усіх країн при одночасному зростанні
складності і зміні ринків закупівель сировини і збуту, з виходом із кризи
світової конкуренції. Тому менеджери повинні вміти працювати в різних
умовах. До того ж, менеджери покликані враховувати у своїй діяльності
особливості національної культури тієї країни, з якою вони працюють.
625

2. Проблеми, пов'язані із забезпеченням маркетингової орієнтації
підприємств. Так, ефективність діяльності підприємств і менеджерів буде
залежати, в першу чергу, від трьох взаємозалежних складових: якості,
продуктивності та орієнтації на споживачів.
3. Подальший розвиток НТП, різноманітні технологічні зміни, що
стосуються

технології

виготовлення

продукції,

швидкий

розвиток

інформаційних технологій.
4. Зміна критеріїв, що визначають кваліфікацію робіт. Основна роль
буде належати роботам, що вимагають, по-перше, застосування машин із
широкими технічними можливостями, а, по-друге, співробітників, що
оптимально сполучать у собі гнучкість і здатність до творчої діяльності. У
зв'язку з цим підвищуються вимоги до кваліфікації як усіх співробітників, так
і менеджерів підприємств.
5. Підвищення значущості ділової репутації менеджерів. Елементами
ділової репутації, в свою чергу, є: управлінські успіхи менеджера, великий
досвід і глибоке знання своєї сфери діяльності, високі моральні якості.
6. Зміни в ціннісних орієнтаціях працівників. Так, одержує новий зміст
етика праці: робота виступає не тільки як засіб заробити для задоволення
життєвих потреб, але й як інструмент для саморозвитку і самоорганізації. У
зв'язку з цим все більша увага буде приділятися етичній стороні ділових
відносин. Тому менеджер нового типу повинен бути зразком як у своєму
підприємстві, так і за його межами.
Враховуючи вищеперераховані проблеми майбутнього, слід відзначити,
що поведінка менеджерів повинна відрізнятися: наполегливістю, готовністю
до сприйняття і передачі інформації, раціональністю, груповою роботою,
старанністю і точністю, чесністю, справедливістю, гумором, прагненням до
контактів, готовністю правильно реагувати на обґрунтовані заперечення,
готовністю

до

прийняття

рішень,

самокритичністю,

самоконтролем,

впевненістю у манері поведінки, тактовністю, повагою до людей, позитивним
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відношенням до суперництва, орієнтованістю на досягнення встановлених
цілей.
На

сьогоднішній

день,

менеджери

зобов'язані

володіти

також

підприємницькими навичками, зокрема, бути ініціативними, спритними,
винахідливими, швидко орієнтуватися в мінливій ринковій ситуації,
перерозподіляти ресурси в найбільш вигідні сфери. Українські менеджери
повинні

інтенсивно

опановувати

знаннями

в

області

маркетингу,

маркетингового менеджменту, психології управління, фінансів тощо.
Для ефективного управління підприємством в умовах ринку топменеджер повинен відповідати сучасним вимогам і мати такі характеристики:
1.

Стратегічне

мислення,

що

дозволяє

планувати

діяльність

підприємства з урахуванням майбутнього розвитку ринків.
2.

Здатність

спостерігати

за

бізнес-середовищем,

гнучкість,

адаптованість: характеризуються здатністю визначати і реагувати на
неочікувані зміни, вчасно змінювати плани і дії, виходячи з нових умов.
Ефективні менеджери не повинні боятися змін, а повинні користуватися
ними і впливати на їхній хід. Сучасні менеджери повинні випереджати
тенденції в бізнес-середовищі, шукати нові способи задоволення попиту
споживачів

і

досліджувати

методи

збільшення

ефективності

і

результативності підприємства. Менеджери, особливо вищого рівня, повинні
ясно бачити перспективи бізнесу, у якому вони працюють.
Якщо в західних корпораціях межі планування встановлюються в
середньому на 10 років, то для вітчизняних підприємств, що функціонують в
умовах нестабільності економіки, цей період, як правило, складає один — два
роки.
3. Інноваційне мислення, вміння створювати «інноваційну атмосферу» в
колективі, підтримуючи ініціативу співпрацівників, сприяючи розвитку
їхнього потенціалу. Для формування даних навичок для менеджерів є
необхідними: постійний саморозвиток, самонавчання, самовдосконалення.
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4. Вміння використовувати сучасні методи і технології в процесі
управління підприємством. В першу чергу, це стосується інформаційних
технологій.
5. Здатність вирішувати нестандартні проблеми.
6. Вміння працювати в команді. Так, сучасні менеджери повинні вміти
працювати ефективно і як члени, і як лідери команди. Продуктивність і
ефективність можуть бути значно підвищені, якщо люди будуть працювати
разом на загальну мету. Як лідер команди менеджер несе відповідальність за
її формування, підготовку її учасників. Він спонукає їх до ефективної
спільної роботи, справедливо винагороджує за досягнуті результати.
7. Лідерські здібності.
Кожен менеджер повинен прагнути до лідерства. Йому необхідно вміти
сполучити у своїй діяльності як формальну, так і особистісну основу влади у
підприємстві. Тільки такий підхід дозволить йому досягти намічених
результатів. Значимість характеристик ефективності у топ-менеджера
представлено у таблиці 1[4].
Таблиця 1
Значимість характеристик ефективності у топ-менеджера
Характеристики
Лідерство
Уміння стратегічно мислити
Уміння
зібрати
сильну
команду
відповідальність
Інноваційність
Ділова репутація й загальна культура
Успішність керованого підприємства

і

Експертна оцінка
(за 10-бальною шкалою)
9,4 бали
5,4 бали
делегувати 9,2 бали
7,8 бали
7,7 бали
8,4 бали

Менеджер-лідер є ключовою фігурою в управлінні підприємством.
Ефективний менеджер-лідер мотивує людей на досягнення цілей, поділяючи
з ними своє бачення. Здійснивши розподіл праці і забезпечивши працівників
необхідними ресурсами, він надає їм самостійності в роботі, контролюючи її
628

результати. Загалом, лідерство можна розглядати як тип управлінської
взаємодії, який заснований на найбільш ефективному для даної ситуації
сполученні різнях джерел влади і спрямований на спонукання людей до
досягнення загальних цілей.
Таким чином, в сучасних реаліях бізнесу роль топ-менеджера на
підприємстві є чи не найголовнішою, вчені приділяють багато уваги
вивченню особи топ-менеджера, його особистих якостей, щоб зрозуміти
їхній вплив на розвиток його характеру здібностей, і як наслідок - його
кар'єри.
Отже, топ-менеджери - це вольові люди із сильним характером, які не
бояться видати виклики як собі так і бізнес-середовищу. Вони по суті
створюють та вдосконалюють нові методи ведення справ, подекуди стаючи
новаторами, що дає їм змогу вивести компанію на новий рівень. Розвиваючи
підприємство, вони розвивають і себе, тому що де є нові горизонти там
виникають і нові труднощі. І дуже багато залежить від професійних та
особистих якостей топ-менеджера чи зможе він успішно подолати дані
труднощі, використовуючи весь свій потенціал.
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СТРАТЕГІЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ З КЛІЄНТАМИ В
ГОСТЬОВИХ БУДИНКАХ
Стаття присвячена актуальним на сьогоднішній день проблемам у
готельній індустрії в сегменті малих готелів таких як гостьові будинки:
велика текучість кадрів, слабка клієнтоорієнтованість. Основний зміст
роботи складається з аналізу стратегії

поліпшення якості роботи з

клієнтами. У заключенні викладені пропозиції щодо розробки стратегії для
гостьових будинків.
Ключові слова: малий готель, гостьові будинки, готельне підприємство,
персонал,

якість

сервісу,

клієнтоорієнтованість,

поліпшенн

якості,

стратегія покращенн якості.
Постановка проблеми. В даний час малий готельний бізнес розвивається
потужними темпами, викликає все більшу зацікавленість у шарах малого і
середнього бізнесу. Це обумовлено порівняно недовгим терміном окупності і
меншу витратність. Хоча насправді в даній ніші готельного бізнесу є свої
проблеми, пов'язані з управлінням персоналом та якістю роботи з клієнтами,
як і в інших галузях. Давно визнаний той факт, що конкурентна перевага
країни в світовій економіці, і як наслідок, її економічне процвітання багато в
чому залежить від рівня освіти і кваліфікації робочої сили. Це думка також
відноситься до туризму і галузей, пов'язаних з ним.
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Основна проблема малого готелю, такого як гостьовий будинок, досить
часто пов'язана з наданням неякісної готельної послуги, що безпосередньо
відноситься до роботи персоналу та виконання ним внутрішніх розпорядків
готелю. На даний момент плинність кадрів досягає великих масштабів і має
чималу частку по галузях. Одним з головних мінусів даної ситуація є
відсутність принципу «спадкоємності», і як наслідок – кожен новий
працівник інтерпретує правила надання послуг по-своєму. Лінійний
персонал, який реалізує готельні послуги, виконує інструкції і вимоги
керівництва, а так само орієнтується на свої очікування, які вони вважають
найбільш ймовірними з боку гостя. Власники готельного підприємства теж
мають своє розуміння щодо очікувань гостя, використовуючи і враховуючи
зовнішні нормативні документи [ 5 ].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоритичні аспеи щодо
покращенн якості роботи з клієнтами в готельному бізнесі були досліджені
багатьма вченими, серед них такі як : Байлік С.І., Біржаков М.Б., Віханський
О.С., Наумов П.І., Котлер Ф., Боуен Дж.,Мейкенз Дж. та інші.
Метою даної роботи є аналіз стратегії

поліпшення якості роботи з

клієнтами.
Виклад основного матеріалу. В умовах нинішньої жорсткої конкуренції
якість сервісу визначає конкурентоспроможність малого готелю і її
можливості розвитку і просування. Для того, щоб готель залишався
конкурентоздатним, всі її співробітники без виключення, повинні постійно
займатися підвищенням кваліфікації.
Корпоративні тренінги в готелях зараз вже стали невід'ємною частиною
роботи

всіх

співробітників.

Їх

мета

–

вивчити

етикет,

стандарти

обслуговування, отримати навички спілкування з клієнтами. Робота
лінійного персоналу, який має прямий контакт з відвідувачами гостьового
будинку, вимагає певного досвіду спілкування з абсолютно різними типами
клієнтів, і не важливо хто це може бути ,будь-то забезпечений постоялець чи
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ні, не важливий вік, статева приналежність, національність, до всіх потрібен
свій підхід [ 2 ].
Говорячи про надання якісних послуг і сервісу, варто так само
розглянути

таке

поняття

як

«клієнтоорієнтованість»

готельного

підприємства. Клієнтоорієнтованість готельного підприємства — інструмент
управління взаємовідносинами з клієнтами – споживачами готельних послуг,
націлений на одержання стійкого прибутку в довгостроковому періоді [ 6 ]. В
умовах надмірності пропозицій на ринку готельних послуг, підприємство
повинне слідувати основним цілям стратегічного клієнтоорієнтувння, таким
як лояльність клієнтів (тобто їх задоволеність отриманою послугою і
бажанням зупинитися в гостьовому будинку ще раз), формування і
просування продукту з доданої споживчої цінністю, збільшення чистого
прибутку з урахуванням змінних витрат [ 4 ].
Для вирішення вищеописаних проблем малим готелям слід розробляти
націлену стратегію, яка в комплексі допоможе вирішити поставлені для
підприємства завдання, обумовлені специфікою ринку даної ніші готельного
бізнесу, її категорією, місцем розташування та іншими параметрами.
Тому розглянемо стратегію поліпшення якості роботи в

гостьових

будинках. Зазвичай, гостьові будинки мають значні проблеми в питаннях
обслуговування

гостей

та

організаційної

структури

управління

підприємством.
Основною проблемою є відсутність маркетингової стратегії по всіх
сегментах і напрямах, в гостьових будинках йде орієнтація на здобуття
короткострокового результату. Отже, виникають внутрішньоорганізаційні
проблеми і проблеми в роботі з гостями:


відсутність роботи з гостями до заїзду і після їх виїзду, в процесі

мешкання все зведено до мінімуму, також немає жодної взаємодії з
постійними клієнтами;
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відсутність аналітичної роботи з відгуками гостей, їх оцінкою з

метою підвищити привабливість об'єктів розміщення;


відсутність фінансування на експлуатаційні витрати і оновлення

номерного фонду;


немає розуміння робочого процесу від керівників компанії. По

факту керівництво не розуміє роботи лінійного персоналу «зсередини»;


безграмотне і несистематичне навчання нового персоналу;



відсутність мотиваційної програми для персоналу;



недотримання стандартів якості обслуговування, викликане

великою текучкою кадрів і відсутністю контролю за їх дотриманням.
Дані проблеми призводять до таких ситуацій, як наприклад ця:
в готелі проживала літня пара з Польщі, яку, на жаль, обікрали в
громадському транспорті. У передостанній день їх перебування, вони
підійшли на ресепшен і сказали, що не можуть сплатити ту суму, яка у них
була за додаткову послугу, а саме було поставлено додаткове ліжко. Після їх
від'їзду, з боку керівництва був пресинг у бік лінійного персоналу, часто
дзвонили з керівництва і просил пояснити чому заздалегідь не була взята
оплата з гостей. Навіть вік гостей (а їм було практично до 80 років) не
вплинув на закриття боргу. У підсумку, гостям дзвонили в Польщу і
нагадували, що вони зобов'язані сплатити ту суму, яка раніше була не
оплачена ними. Гості навідріз відмовилися платити.
Орієнтуючись на систему штрафів в гостьових будинках , винен буде
адміністратор, а покарання за це сума за надані додаткові послуги
віднімається із заробітної плати адміністратора або ділиться на весь колектив
готелю, тобто на всіх адміністраторів [ 1 ].
І це не єдина ситуація, яка приводить до таких наслідків. Причина
такого положення — це відсутність строгих посадових інструкцій і слабка
клієнтоорієнтірованность самого персоналу і малих готелів в цілому [ 3 ].
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Для вирішення перерахованих проблем слід скористатися наступною,
розробленою стратегією, конкретно для госьових будинків.
Стратегія складається з наступних паралельних етапів, потрібних для
вирішення ситуацій з неклієнтоорієнтірованим персоналом:


Потрібне «чищення» персоналу всіх відділів. Потрібно здійснити

аналіз корисності персоналу, атестувати його. Вирішити питання наскільки
корисний відділ бронювання в цілому, якщо є можливість додатково навити
адміністраторів стійки ресепшен функції бронювання.


Розробка посадових інструкцій для лінійного персоналу. Подібні

інструкції потрібні для правильного надання послуг персоналом, так само
вони захистять лінійних співробітників, які виконують чітко інструкції.


Розробка мотиваційної програми. Програма включає декілька

тренінгів, пов'язаних з мотивацією співробітників, правильністю надання
послуг, правильної поведінки і відповідно надання хорошого сервісу.


Аналіз

постачальників,

для

поліпшення

якості

витратних

матеріалів.
Висновок. В умовах сучасної конкуренції якість сервісу визначає
конкурентоспроможність малого готелю і її можливості розвитку і
просування. Для того,

щоб

готель

був

конкурентоздатним,

всі її

співробітники без виключення, повинні постійно займатися підвищенням
кваліфікації.А також для покращення якості роботи з клієнтами в гостьових
будинках необхідно розробити націлену стратегію, яка в комплексі допоможе
вирішити поставлені для підприємства завдання обумовлені специфікою
ринку підприємства.
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СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ГОСТЬОВИХ БУДИНКІВ
У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування
мотивації потенційних і реальних клієнтів гостьових будинків, зроблений
акцент на ролі маркетингового управління малими засобами розміщення.
Ключові слова: гостьовий будинок, лояльність гостей, міні-готель,
споживча поведінка.
Постановка проблеми. У сучасних економічних умовах розвитку сфери
туризму і гостинності все більше уваги приділяється оцінці споживчої
поведінки як показника конкурентоспроможності готелів. Для ефективного
розвитку малих форм готелів, кількість яких поступово збільшується,
потрібно вивчати потреби потенційних клієнтів. Об'єктом дослідження в
статті виступає споживча поведінка в цілому і лояльність гостей зокрема,
предметом дослідження є вплив лояльності гостей на розвиток гостьових
будинків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наукові дослідження різних
аспектів споживчої лояльності розкриті у працях закордонних та вітчизняних
вчених, а саме: Д. Аакера, С. Авдєєва, С. Бутчера, І. Аренкова, Н. Вудкока, П.
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Гембла, Т. Герпотта, П. Дойля, В. Кеворкова, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, Г.
Лі, І. Малькової, Ф. Райхельда, М. Стоуна, П. Темпорала, С. Хозингтона, К.
Ховарда, Л. Шульгіної та ін.
Метою даної роботи є дослідження споживчих переваг клієнтів
гостьових будинків та виявлення груп факторів, що впливають на
формування лояльності споживачів готельних послуг, а також потреб
клієнтів при відвідуванні міні-готелів.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом домашній затишок і
комфортні умови мешкання цінуються дуже високо серед іноземців і
приїжджих з інших міст України. З цієї причини гостьові будинки стають усе
більш популярними. Варто сказати, що не лише кількість туристів, що
потребують подібних послуг, стає більше, але і щодня зростає число самих
міні-готелів. Одні діють на офіційній підставі, що пройшли реєстрацію і є
активними платниками податків, інші діють нелегально, ховаючись під так
званим «приватним сектором».
Поняття «Гостьовий будинок» досить нове, воно з’явилося вкінці ХХ
століття. Але, не дивлячись на свою новизну, це явище міцно входить в
підприємницьке середовище, стаючи однією з популярних форм розміщення.
Гостьовий будинок є засобом розміщення туристів, як правило, в сільській
місцевості, і, на відміну від готелю, володіє набором параметрів, які роблять
умови проживання в ньому наближеними до домашніх. Послугами гостьових
будинків користуються ті люди, які приїжджають на відпочинок в сільську
місцевість, але не мають власних будинків або можливості розміститися у
родичів, бажають подорожувати по різних місцях. В даний час така форма
досить широко поширена на тих територіях, де туризм розвивається більш
успішно [ 6 ].
Характерною межею будь-якого малого готелю є можливість створення
комфортної для гостя атмосфери, а також максимальна персоніфікація
окремих готельних послуг. Малі готелі більшою мірою дозволяють
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максимально оптимізувати об'єм і якість послуг, що надаються, при цьому
досягти ефективного співвідношення між чисельністю персоналу і кількістю
гостей.
В той же час перед гостьовими будинками постає завдання просування
своїх послуг, що неможливе без вивчення споживчої поведінки своїх гостей.
В сучасних умовах головною дійовою особою стає конкретний споживач, що
відрізняється

своєрідністю

темпераменту,

характеру,

особливостями

мотиваційної сфери. Саме він і його найближче оточення вирішують, які
туристські послуги купувати, де і як відпочивати. Центральна фігура
споживача на сучасному ринку зажадала детального і глибокого вивчення
особливостей його поведінки в діалозі «товар – покупець» .
Готельними послугами користуються різні групи споживачів, з
індивідуальними перевагами і побажаннями, різним рівнем доходів. При
цьому не всі постояльці одного і того ж готелю мають однаковий смак і
потреби. Гості одного і того ж готелю – це абсолютно різні люди з різними
мотивами і цілями.
З метою виявлення переваг споживачів необхідно використовувати
сучасні маркетингові дослідження.

Існують методики оцінки споживчих

цінностей в міні-готелях, що дозволяють виявити переваги клієнтів в якісних
і кількісних показниках системи обслуговування. Деякі методики, що
використовуються при оцінці задоволеності клієнтів, дозволяють надалі
підвищити конкурентоспроможність підприємств гостинності [ 5 ].
На сучасному етапі розвитку туристичної та готельної індустрії інтерес
до малих форм готелів обумовлений запитами основних споживачів. Малі
засоби розміщення швидше адаптуються до вимог своїх клієнтів, створюють
атмосферу домашнього затишку.
Аналізуючи особливості малих готелів і їх роль в розвитку індустрії
туризму і гостинності, основним перевагам гостьових будинків є надання
клієнтові можливості вибору розміщення не лише з врахуванням ціни, але і
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місця розташування, естетичних пристрастей. Це дозволяє контролювати
якість послуг і оптимізувати об'єм послуг, що надаються. У такому контексті
сформована методика оцінки якості обслуговування, апробована на прикладі
готельної організації. Це передбачає проведення сучасних маркетингових
досліджень.
математичної

Крім

того,

моделі

обгрунтовується

оцінки діяльності

необхідність
малого

використання

готелю, що

сприяє

підвищенню конкурентоспроможності.
Гостьові будинки з метою залучення і утримання клієнтів застосовують
різні програми лояльності. Важливе значення в побудові взаємин з клієнтами
грають

інтернет

технології:

інтернет-представництва

готельного

підприємства, інтернет-маркетинг, інтернет-CRM –системи [ 1 ].
Багато в чому поведінка споживачів при виборі тих або інших готельних
послуг пов'язана із споживчими очікуваннями. Ці очікування будуються на
використанні наступних ключових чинників: особисті потреби, минулий
досвід використання послуг або товарів, зовнішні комунікації, міжособове
спілкування, включаючи оцінки близьких людей і навіть чутки. Оцінку
якості обслуговування клієнти роблять по об'єктивних і суб'єктивних
ознаках, кількісним і якісним показниками.
Споживча мотивація - спонукання людини, спрямовані на задоволення
рекреаційних потреб, в залежності від її індивідуальних фізіологічних та
психологічних особливостей, системи поглядів, цінностей, схильностей,
освіти і т. д. Спрямованість і мотиви споживача впливають на формування
його поведінку як покупця послуг. Можна сказати, що готельний продукт
повинен мати свого адресата.
Зазначимо, що на формування споживчої мотивації впливає підвищення
лояльності клієнтів. При розробці ефективної програми лояльності необхідно
враховувати, що привілегія повинна бути не просто корисною, а посправжньому бажаною, тобто давати унікальні переваги, цінні для певної
категорії користувачів.
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Все вищезазначене дозволяє гостьовим будинкам зайняти міцне
положення на ринку готельних послуг. Разом з тим, постає питання про
більш предметному дослідженні споживчої поведінки і мотивації клієнтів у
цілому і формування їх лояльності зокрема як фактора розвитку міні-готелю.
Для налагодження більш міцних

зв'язків госьових будинків з

споживачами послуг та найкращого задоволення їх потреб можна
використовувати наступні засоби: надання споживачам готельних послуг
додаткової фінансової вигоди; використання додаткових соціальних пільг. Це
можливо досягти за допомогою проведення маркетингових досліджень та
персоніфікації надаваних готельних послуг ; постіним клієнтам , надання
якоїсь додаткової послуги, яка не надається іншим клієнтам (наприклад,
можливість безкоштовно обідати , в той час як іншим клієнтам надаються
тільки безкоштовні сніданки) [ 2 ].
До основних споживчих переваг клієнтів при виборі готелю відносяться
вигідні умови мешкання, комфортний психологічний клімат, рівень
обслуговування. Велике значення має і вартість послуги. Відзначимо, що
розвиток

міні-готелів

неможливий

без

використання

стратегічного

підприємництва в готельному бізнесі [ 3 ].
На формування позитивного відношення споживачів до готельних
послуг впливає і якість готельних послуг. Якість послуг – обширне і мінливе
поняття. Для оцінки рівня якості готельних послуг, що надаються, необхідно
дослідити показники і критерії оцінки .Тому, при формуванні споживчих
переваг клієнтів, а, отже, і лояльності, готелям слід приділити увагу
підвищенню якості готельних послуг.
Висновок. Готельна індустрія на сучасному етапі розвитку економіки
являє собою галузь із високим рівнем конкуренції, що обумовлює пошук
нових форм організації готельного бізнесу, однією з яких є гостьові будинки.
Вони створюються з метою максимально повного задоволення потреб
клієнтів, які підвищуються з кожним роком. Правильне розуміння поведінки
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споживачів і їх ціннісних установок дозволить розвивати міні-готелі. Для
досягнення цієї мети необхідно проводити маркетингові дослідження потреб
клієнтів готелів; вивачати послуги, які корисуються попитом; створювати
систему взаємин зі споживачами готельних послуг. Успішний розвиток мініготелів неможливий без вибудовування взаємин з клієнтами. Тому
відмітнною особливістю і конкурентною перевагою гостьових будинків є
індивідуалізація обслуговування.
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Проаналізовано сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в
галузі медичного туризму в Україні та світі й перспективи його розвитку.
Україна має високий потенціал медичних та рекреаційних ресурсів й новітні
технології для їх використання, що створює конкурентні переваги за
ціновими параметрами та дозволяє досягти лідерства.
Ключові слова: медичний туризм, інформаційні технології, сучасні інновації,
перспективи розвитку.
Актуальність дослідження. В умовах глобалізації значно зростає
роль інформаційних технологій як важливого інструменту в підвищенні
ефективності управління медичного туризму[1].
Постановка проблеми. Специфічні особливості створення та
реалізації туристичних послуг медичного туризму (велика кількість
учасників та значна їх географічна роз'єднаність, розгалужена система
взаємовідносин суб'єктів туристичного ринку, територіальна диференціація
туристичного продукту, віддаленість місця реалізації туристичних послуг від
місця

їх

споживання) обумовлюють

необхідність підвищення

рівня

забезпечення системи управління сучасними інформаційними технологіями.
Мета.аПозитивний вплив інформаційних технологій на динаміку
вітчизняного

та

трансформування

міжнародного
туристичної

туристичного
галузі

як

потоку

такої,

що

призводить

до

орієнтована

на

обслуговування організованих туристів, на багатогалузеву сферу діяльності,
спрямовану на задоволення різноманітних потреб мільйонів індивідуальних
туристів. Ттт
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Викладення

основного

матеріалу.оНаявність

проблем

підтверджується недостатнім рівнем використання новітніх інформаційних
технологій у медичному туризмі, а саме: низьким рівнем розвитку
інформаційно-комунікаційної

інфраструктури;

відсутністю

баз

даних

туристичного профілю в окремих регіонах країни; обмеженістю інформації
та реклами туристичного продукту на міжрегіональних, національному та
міжнародному ринках; недосконалістю механізму інформаційного обміну
суб'єктів господарювання у сфері туризму і зовнішнього середовища за
допомогою

мережі

Інтернет;

низьким

рівнем

розвитку

віртуальних

туристичних підприємств і центрів; відсутністю державної електронної
системи

забезпечення

суб'єктів

туристичної

діяльності

інформацією про попит, пропозицію, ціни, тарифи [2].

оперативною
Ще наприкінці

минулого століття поїздка в іншу країну за медичною допомогою для
українців виглядала як щось нереальне. Інтернет тільки з'явився і
завойовував країни і континенти. І дізнатися про можливості лікування в
зарубіжних країнах, знайти кращу клініку для лікування конкретного
захворювання можна було в основному за порадою лікарів або друзів, які
побували за кордоном і мали потрібну інформацію і контакти. Лише в
останні роки з розвитком сучасних інформаційних технологій ситуація
кардинально змінилася, і саме поняття «медичний туризм» стало широко
відомим. Хоча нічого нового в цьому терміні немає, крім самої назви. Вже
тисячоліття тому люди поєднували подорожі і лікування.
Медичний туризм включає такі поняття як:


оздоровчий туризм - коли люди подорожують з метою

оздоровлення і поліпшення зовнішнього вигляду;


діагностичний туризм - коли основною метою є обстеження

організму (check-up), встановлення правильного діагнозу, отримання так
званої «другої думки» (second-opinion);
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медичний

туризм

-

коли

основною

метою

подорожі

є

лікування[3].
Вплив інформаційних технологій на розвиток туризму величезний,
оскільки прямо пов'язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного
туроператора окремо, так і усього медичного туризму в цілому. Це прямо
впливає

на

конкурентоздатність

фірми

на

сьогоднішньому

ринку.

Використання комп'ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій,
програмні

продукти

наскрізної

автоматизації

всіх

бізнес

процесів

туристичного бізнесу сьогодні не просто питання лідерства і створення
конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому
майбутньому. За останнє десятиліття глобальний ринок медичного туризму
вже сформувався і показує високі темпи зростання. Приміром, доходи від
медичного туризму зросли з $ 40 млрд в 2004 році до $ 800 млрд в 2017 році,
що склало 16% загальних доходів від туризму ($3 трлн 200 млрд ) в цілому,
або 2,1% світового ВВП. У розвинених країнах світу охорону здоров'я
становить значну частину економіки держави. Дані Світового банку
показують, що витрати на охорону здоров'я в Євросоюзі можуть піднятися з
8% ВВП у 2000 році до 14% до 2030 року[4].

Т

в вв ввв

б б

б Медичний туризм - це працююча інфраструктура, яка об'єднує основних
гравців: асоціації або кластери медичного туризму, туристичних операторів,
провайдерів медичного туризму, висококваліфікований медичний персонал,
клініки і госпіталі, медичний менеджмент,органи акредитацї, страхові
компанії, благодійні організації. Швидкий темп зростання медичного
туризму і посилена конкурентна боротьба в цій сфері дуже впливають на
системи охорони здоров'я країн в цілому, стимулюють розвиток цілих
секторів економіки, у тому числі і медицини. Провідні країни, які оцінили
вплив медичного туризму на економіку своїх держав, активно впроваджують
національні програми щодо його розвитку. Виділяються значні інвестиції на
будівництво сучасних і комфортабельних медичних клінік, реабілітаційних
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та діагностичних центрів, оснащених сучасним обладнанням і новітніми
технологіями. Розвивається освітня система - навчання та стажування
медичного персоналу у провідних клініках світу; в медичних університетах
приділяється велика увага вивченню іноземних мов, щоб випускники могли
вільно спілкуватися з іноземними пацієнтами[5].
Відсутність сучасних технологій, досвіду лікування конкретного
захворювання, довгий лист очікування, висока вартість лікування при
низькій якості сервісу, необхідність уточнення діагнозу та отримання «другої
думки», недостатня сума страхового покриття - всі ці фактори змушують
людей виїжджати в інші країни за альтернативним лікуванням. Популярність
медичного туризму зростає з року в рік. У 2014 році з метою оздоровлення і
лікування виїжджали за кордон близько 250 тис. українців.З них близько 40%
їздили з метою лікування, 30%- з метою оздоровлення, 25% - з метою
діагностики, решта 5% переслідували інші цілі. Інша ситуація спостерігалась
в 2016 році. Нестабільна ситуація привели до істотного скорочення кількості
українців, що виїжджають за кордон.
За даними Української Асоціації Медичного Туризму, потік
виїжджаючих українських пацієнтів скоротився на 40% в порівнянні з
попереднім роком. Також змінилося і співвідношення причин виїзду
медичних туристів. Основною метою як і раніше залишилася необхідність
лікування - 55% від усіх виїжджаючих. З метою оздоровлення виїжджали за
кордон 25%, з метою діагностики - 20%. В останні роки все більше іноземців
приїжджають в українські клініки і на курорти. Доступна цінова політика,
відсутність черг на отримання медичної послуги, застосування європейських
протоколів лікування, висока кваліфікація українських лікарів, багато з яких
проходять стажування в кращих зарубіжних медичних клініках. Велике
число приватних клінік мають міжнародні сертифікати якості. Основними
напрямками в'їзного медичного туризму в Україні є:


стоматологія;
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офтальмологія;



пластична хірургія;



кардіохірургія;



лікування стовбуровими клітинами;



репродукція;



реабілітація;



SPAрірWellness.
Більшість медичних послуг в Україні обходиться на 40-50%

дешевше, ніж аналогічні сервіси в Західній Європі, Ізраїлі чи США.
Наприклад, курс ЕКЗ в Україні може стартувати від $ 2500 у порівнянні з $
7500 на США. Багато пацієнтів з проблемами безпліддя з Італії, Німеччини,
країн Скандинавії їдуть в клініки України та Індії з питань застосування
окремих методів допоміжних репродуктивних технологій. Сьогодні поїздки
громадян цих країн на лікування та діагностику в медичні заклади Західної
Європи, США, Ізраїлю або Туреччини стали досить звичайним явищем. Крім
того, в Україні швидкими темпами розвивається не тільки міжнародний, але і
внутрішній медичний туризм. Багато киян охоче їдуть лікувати зуби,
коригувати зір тощо в медичні заклади у Львові.
Досить швидко в Україні модернізується і оздоровча інфраструктура
з використанням природних багатств України - термальної води, грязей,
мінеральних вод.
Яким би не був високим рівень сервісу та якості медичного
обслуговування за кордоном, при організації таких поїздок не рідко
виникають складності і питання юридичного характеру. Для отримання та
легалізації необхідних документів, супроводження врегулювання конфліктів,
представлення інтересів тощо доцільно залучати юристів відповідної
спеціалізації та кваліфікації[6]. С ч
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Збереження туристично-рекреаційного потенціалу в цілому, його
подальший розвиток пов'язаний з широким використанням сучасних
інформаційних технологій. Як свідчить наявний вже досвід, впровадження
таких технологій в туристичну галузь забезпечить створення та ведення
кадастру туристично-рекреаційних та медичних ресурсів. Моніторинг
туристично-рекреаційних земель засобами геоінформаційної системи та
дистанційного

зондування, насамперед

навколо

курортів державного

значення. Це забезпечить контроль за використанням природних та
лікувальних ресурсів, за забудовою в середині курортних зон, за
дотриманням екологічного законодавства в прибережній смузі, в межах
природно-заповідного фонду. Створення геоінформаційної системи медичної
туристичної інфраструктури, яка буде включати як об'єкти туристичних
атракцій, так і об'єкти медичного сервісу, що дозволить вирішити наступні
проблеми в галузі:


організувати документообіг;



забезпечити продаж товарів і послуг через Інтернет;



здійснювати маркетинг та рекламну діяльність;



забезпечити зв'язок засобами електронної пошти;



організувати інформування потенційних споживачів про медичні

послуги та наявні турпродукти;


гарантувати більш надійну безпеку маршрутів;



забезпечити постійні міжнародні контакти та міжнародне

співробітництво;


здійснювати в реальному режимі аналіз статистичних даних по

галузі;


ефективно реалізовувати всі інші види діяльності[7].
Сучасні комп'ютерні технології активно впроваджуються в сферу

медичного туристичного бізнесу, їх використання стає невід'ємною умовою
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успішної роботи. Повноцінна інтеграція України в світовий медичний
туристичний бізнес вимагає найшвидшої реалізації сформульованих задач і є
необхідною умовою створення і просування сучасних туристських продуктів
у галузі охорони здоров`я. Загальна тенденція упровадження інформаційних
технологій у сфері медичного туризму, активна робота ряду комп'ютерних
фірм, що спеціалізуються в цій області, свідчать про хороші перспективи
цього напряму.У сьогоднішніх економічних умовах жорсткої конкуренції і
ринкової економіки жодна успішна фірма не може повноцінно розвиватися й
ефективно просуватися без сучасних автоматизованих інформаційних
технологій. Для більшості України туристичних підприємств (60 %),
впровадження автоматизованих інформаційних технологій

управління є

необхідним, і вже стало реальним фактом, критично важливим для успішного
розвитку бізнесу. Як в усьому світі, так і в Україні, використання сучасних
автоматизованих інформаційних технологій

стає засобом конкурентної

боротьби.
У сучасних умовах неможливо забезпечити якісне ведення
медичного туристичного бізнесу без впровадження й застосування новітніх
інформаційних технологій. Саме їх використання на практиці забезпечує
дотримання суб'єктами туристичної діяльності та закладами охорони
здоров`я комплексу взаємодіючих і взаємодоповнюючих вимог, що
формують

якість

туристичних

послуг.

Менеджмент,

персонал

та

автоматизація - усе це дає шанс обійти конкурента та забезпечити успіх в
умовах

ринкових

відносин.

Використовуючи

переваги

комп'ютерних

технологій, сучасна туристична компанія упевнено та успішно працює
сьогодні, закладаючи фундамент завтрашнього процвітання. Туристична
діяльністьна, відміну від інших видів економічної діяльності, вважається
інформаційно насиченою, а тому найбільший соціально-економічний ефект
від якої досягається шляхом впровадженням різноманітних інформаційних
технологій[8].
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Досліджено функціонування інформаційних систем у діяльності
суб'єктів господарювання у сфері медичного туризму, що дозволило
з'ясувати еволюційну природу цих систем та визначити етапи життєвого
циклу.

Поглиблено

теоретико-методологічні

засади

застосування

інформаційних технологій в управлінні суб'єктами туристичної діяльності та
комунікації з обєктами галузі охорони здоров`я. У системі стратегічного
менеджменту підприємств туристичної сфери медичного напрямку вагомим
компонентом

є

інформація,

для

отримання

і

перетворення

якої

використовуються інформаційні технології. Розроблено концептуальну
модель

використання

інформаційних

технологій

у

стратегічному

менеджменті туристичних підприємств, яка відображає основні види
інформаційних технологій на кожному етапі стратегічного управління з
виділенням таких блоків управлінських дій:


визначення цільових орієнтирів;



аналітичний блок;



розроблення та реалізації стратегії;



оцінювання стратегії і контролю за її реалізацією.
Висновок.оСаме тому для якісного функціонування медичного

туризму і створена в Україні Українська Асоціація Медичного Туризму УАМТ, яка об'єднує спеціалізовані компанії медтурізму, лікарів провідних
українських і зарубіжних клінік, SPA- і Wellness-центрів, туристичних
операторів, а також відповідні інтернет-портали. Крім розвитку ринку
медтуризму України та підвищення рівня його учасників, найважливішим
завданням УАМТ є забезпечення безпеки пацієнтів. УАМТ - член
Всесвітньої Асоціації Медичного Туризму, що дозволяє ефективно розвивати
міжнародне

співробітництво,

активно

брати

участь

у

міжнародних

конференціях медичного туризму, налагоджувати партнерські відносини з
передовими клініками, курортами світу. Ефективна взаємодія провідних
компаній медичного туризму, залучення інвестицій в будівництво сучасних
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медичних закладів і в придбання інноваційного обладнання, постійне
вдосконалення знань і досвіду медичного персоналу, активна промоція
провідних напрямків медицини на міжнародному ринку - все це дозволить
Україні зайняти гідне місце у глобальній інфраструктурі медичного туризму і
залучити десятки мільйонів доларів в економіку країни.
Списокжвикористанихжджерел:
ррр1. Кабушкин Н.І. Менеджмент туризму: підручник/ Н.І. Кабушкин. Мн.:
Новебзнання,ь2012.-б409с.
ааа2.ьAssociationлofбTravelбInsuranceьIntermediariesлСайтьасоціаціїь//
[Електроннийжресурс].-жРежимждоступу:жwww.atii.co.uk
ррр3.ьДовідникжзжмедичногожтуризму//жhttps://www.med-turizm.ru
р4. Рыжкова Е. Медицинский туризм: общая характеристика и правовая
регламентация в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://zdorovtur.com.
Р

5.іУкраїнська

асоціація

міжнародного

туризму

/

Сайт

УАМТ//

[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.uamt.org.ua
6. Григор'єва Н. С., Чубарова Т. В. Сучасна охорона здоров'я: політика,
економіка, управління М .: Авторська академія, 2013. 344 с.Ррр
7.аМедичний

туризм:

глобалізація

охорони

здоров'я.Ринок.

[Електроннийьресурс].ьРежимодоступу:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2234298р.
8. Lee C., & Spisto M. (2017). Медичний туризм: майбутнє медичних
послуг . міжнародна конференція з питань стандартів ISO 9000 та TQM
(стор. 1-7).

649

УДК 338.8:640.412(477.42)
Яцюрук О.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРИКЛАДІ
ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ М. ЖИТОМИР
У даній статті здійснюється дослідження та порівняльний аналіз
вітчизняного та іноземного ціноутворення на ринку готельних послуг. Більш
детально розкритий аналіз на прикладі території м. Житомир. Визначені
фактори, що впливають на формування цін та зроблені висновки про
ефективність ведення цінової політики у готельному господарстві.
Ключові слова: ціноутворення, цінова політика, готельне господарство,
собівартість, тариф, середня відпускна вартість, витрати.
Актуальність даної статті визначається тим, що ціни на будь-які товари
та послуги на теперішній момент в Україні є нестабільними та часто
змінюються під впливом різних економічних, політичних та фінансових
факторів. Ціноутворення у сфері готельних послуг має бути завжди на рівні
ринкових, залишатися конкурентоспроможними, при тому приносити
прибуток для підприємства, покриваючи усі витрати.
Метою статті є визначення принципів ціноутворення на готельні
послуги,

факторів,

що

впливають

на

стабільність

тарифів,

понять

«еластичність» цін, ревеню менеджмент у готельному господарстві.
Предметом вивчення є теоретичні основи, підручники, а також
аналітичні видання.
Цілями статті можна назвати аналіз матеріалів про ціноутворення,
фактичний аналіз готельних підприємств у м. Житомирі за фактором цін,
вивчення політики регулювання та еластичності тарифів.
Основні поняття були висвітлені у працях наступних науковців:
Пуцентейло П.Р., Тарасевич В.М., Агафонова О.Є., Агафонова Л.Г. та інші.
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Але тема розкрита частково, що підтверджує необхідність у більш
детальному її вивченні.
Тож давайте розглянемо як формуються ціни на послуги готельних
підприємств. Формування тарифів (вартості проживання) на готельні номери
(місця), послуги - один із важливих напрямів діяльності менеджерів готелю,
що визначає ефективність його функціонування на ринку послуг гостинності.
Цю проблему необхідно вирішувати комплексно, з урахуванням багатьох
факторів. Щоб реалізувати стратегію розвитку за умов конкуренції,
підприємство гостинності повинно постійно провадити моніторинг стану
ринку.
Визначаючи тарифи насамперед слід враховувати:
- собівартість номерів і готельних послуг загалом;
- інвестиції, що надійшли, або ті, надходження яких очікується;
- ситуацію і тенденції на основних цільових ринках;
- норми прибутку і повернення витрат на вкладений капітал;
- реальні попит і пропозицію на ринку;
- можливості конкурентів і наявність у даній місцевості інших засобів
тимчасового проживання;
- якість обслуговування у готелі та можливості її поліпшення [5].
У структуру готельного тарифу (вартість проживання), окрім вартості
розміщення у номері певної категорії, можуть входити такі складові, як
дворазове чи триразове харчування або лише сніданок, послуги міні-бару
(напої), послуги сауни та ін., відповідно до особливостей попиту клієнтів та
маркетингової (в тому числі продуктової) політики готельного підприємства.
Водночас тарифи можуть передбачати знижки, або надбавки. Залежно від
особливостей формування готельним тарифам присвоюються спеціальні
назви: "сімейний тариф", "родинний тариф", "європейський тариф",
"американський тариф" тощо.
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Згідно з вітчизняним досвідом, в основу ціни будь-якої послуги
готельного господарства кладеться її повна собівартість як сукупність
трудових, матеріальних і фінансових витрат, виражених у грошовій формі в
розрахунку на одиницю послуг. Вона відображає техніко-організаційний
рівень експлуатаційної діяльності готелю, пов'язаної з виробництвом і
реалізацією послуг.
Загальні поточні витрати готельного комплексу, окрім експлуатаційних,
включають витрати інших видів його господарської діяльності та на
здійснення господарських операцій. Поточні витрати - важливий якісний
показник діяльності готелів, що впливає як на загальні результати
господарської діяльності, так і на собівартість окремих видів послуг, їх
прибутковість і рентабельність [6].
Повну

собівартість

одиниці

послуг

розміщення

визначають

за

формулою:
Повна собівартість = Експлуатаційна собівартість + Адміністративні
витрати, витрати на збут та інші загальні господарські витрати.
До експлуатаційної собівартості послуг розміщення включають прямі та
загальні експлуатаційні витрати готелю. До прямих експлуатаційних витрат
належать:
- витрати на оплату праці персоналу з відрахуваннями на соціальні
заходи;
- амортизаційні відрахування на основні засоби готельного підприємства
господарства;
- комунальні витрати: опалення приміщень, водопостачання, каналізація,
електроенергія, прання та прасування білизни, абонентська плата за телефон
та радіо, поточний ремонт номерного фонду.
При розподілі загальних експлуатаційних, адміністративних витрат,
витрат на збут та інших загальних господарських витрат між підрозділами
готельного комплексу необхідно враховувати особливості формування
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кожного виду витрат. Наприклад, при визначенні собівартості послуг
розміщення витрати на оплату праці адміністративно-управлінського
персоналу розподіляються пропорційно до прямих витрат на оплату праці
обслуговуючого персоналу.
Отже, середня відпускна вартість одиниці послуг (людино-доби
розміщення) у готелях України є основним фактором формування готельних
тарифів і цінової політики. В процесі формування тарифів на послуги
проживання, у вітчизняних готелях вартість готельного обслуговування
обґрунтовується, зокрема недостатньо, диференційована відпускна вартість
послуг розміщення за категоріями номерів готелю, неповною мірою
застосовуються

результати

маркетингових

досліджень

у

процесі

обґрунтування рекламних і відпускних тарифів.
Розглянемо цінову політику на готельні послуги у м. Житомир.

Рисунок 1 – Карта пропозиції готельних послуг у м. Житомир за ціновим
критерієм [6]
На рисунку 1 ми можемо наглядно спостерігати, що ціни варіюються від
460 грн. до 1349 грн. за добу. Також можна частково зробити висновки, що
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здебільшого основним фактором у ціноутворенні в м. Житомир є географічне
положення готелю.
Визначимо, які фактори також можуть впливати на формування цін у
готельному господарстві. Цінова політика підприємства охоплює концепцію
формування цін на готельні послуги, та особливості їх застосування,
враховуючи асортимент послуг, що надаються, категорії споживачів,
особливості попиту та пропозиції і здійснюється в межах загальної стратегії
розвитку підприємства. Варто пам’ятати, що політика цін формується з
урахуванням потреб споживачів, бажаних обсягів реалізації, конкурентного
оточення. Саме ціна впливає на відносини між готельним підприємством та
клієнтом. Адже змінюючи ціну

на свої послуги готель має можливість

привабити більшу кількість клієнтів. Таким чином, ціна має бути такою, що
задовольнятиме потреби споживачів з одного боку, а з іншого – сприятиме
покращенню фінансової забезпеченості підприємства, а також вирішенню
інших завдань.
Визначення ціни на готельні послуги є досить важливою та складною
процедурою для кожного підприємства. «Відповідно опитуванню керівників
(при виборці 57 з США та 129 з Європи) ціноутворення за п’ятибальною
шкалою було оцінено в 4,3 бали» [4, C. 253].
Для розробки ефективної цінової політики перед керівництвом постає
завдання щодо забезпечення реалізації її наступних послідовних етапів:
-

ухвалення цілей ціноутворення;

-

дослідження факторів ціноутворення;

-

вибір методу розрахунку ціни;

-

визначення засобів цінової політики;

-

прийняття рішення щодо встановлення остаточної ціни на послуги.

Цінова політика підприємств може бути спрямована на реалізацію таких
цілей як:
-

підвищення прибутковості діяльності готелю;
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-

закріплення своїх позицій на певному сегменті ринку, або

проникнення на нові сегменти ринку;
-

просунення нових видів послуг;

-

забезпечення виживання підприємства в кризових умовах.

Порівняльний аналіз діяльності вітчизняних та іноземних готельних
підприємств

свідчить

про

неефективність

дискримінаційної

системи

диференціації готельних тарифів залежно від громадянства. Вітчизняним
готелям необхідно ширше використовувати міжнародний досвід управління
доходами та запровадження спеціальних тарифів, що дозволяє збільшити
обсяг реалізації послуг, зберегти постійних і залучити додаткових клієнтів
без зниження ціни для інших відвідувачів, а якщо попит нееластичний за
ціною - отримувати плату за проживання за повною вартістю без знижок, що
забезпечує додатковий дохід та сприяє оптимізації витрат.
Диференціювати ціни згідно з категоріями номерів доцільно за
показником прямих експлуатаційних витрат, якщо в ціну кожної категорії
закладається єдина норма прибутку, податок на додану вартість і готельний
збір. Такий метод диференціації цін за категорією номерів дає змогу
економічно обґрунтувати собівартість послуг з урахуванням різних якісних
характеристик, порівнювати динаміку експлуатаційних та інших витрат,
враховувати їх вплив на відпускні ціни послуг [3, C. 196].
Впровадження ефективної цінової стратегії передбачає тактичну зміну
цін під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів.
Головний фактор підвищення цін - інфляційні витрати. Під впливом
інфляції обсяг підвищення цін, як правило, перевищує динаміку зростання
витрат. Інший фактор, який зумовлює зростання тарифів, - надмірний попит.
Наприклад, якщо передбачається прибуття значної кількості гостей, пов'язане
з проведенням спортивних змагань, урочистих заходів, нарад, конференцій
тощо, готелі підвищують ціну іноді в декілька разів порівняно з середньою
вартістю номера. Водночас підвищувати ціни доцільно лише за умов, що
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клієнтам зрозуміле обґрунтування таких заходів, а надмірний попит важко
задовольнити [2, С. 264].
Отже, загальними принципами ціноутворення у готельній сфері є такі:
- у сфері гостинності об'єктивно необхідною є сезонна диференціація цін
і тарифів. Зокрема, треба враховувати попит на більшість видів послуг, які не
можна виробляти "про запас", а їх виробництво, реалізація, споживання
збігаються у часі й мають виразний сезонний і часовий характер;
- сезонна диференціація цін і тарифів на послуги індустрії гостинності, з
одного боку, відображає зміни в обсязі попиту та суспільно-необхідних
витрат праці у різні періоди року, тижня, доби, а з іншого - зумовлює
необхідність спеціальних зусиль для стимулювання попиту та рівномірного
розподілу послуг у часі. Окрім того, швидкість надання деяких послуг є
одним з параметрів якості послуг, що враховується в цінах і тарифах на
послуги;
- для багатьох видів послуг індустрії гостинності тарифи виконують
одночасно функції гуртових і роздрібних цін, що зумовлюють їхню
диференціацію [1];
-

для

індустрії

гостинності

характерна

значна

диференціація

рентабельності різних видів послуг і підприємств, які відрізняються ступенем
концентрації виробництва послуг, спеціалізацією, технічним забезпеченням,
продуктивністю праці та собівартістю послуг, що надаються;
- окремі види послуг індустрії гостинності реалізуються як на
внутрішньому, так і на міжнародному ринках, тому при стандартизації та
оцінці якості послуг, їхньої споживчої вартості необхідно враховувати
міжнародні вимоги;
- у формуванні цін і тарифів на послуги індустрії гостинності значно
більшу роль, ніж у виробничих галузях, відіграє географічний фактор [5].
Отже, ціни і тарифи на готельні послуги залежать від соціального
статусу споживачів, які прибувають з різних регіонів, рівня суспільно656

необхідних витрат праці, природно-кліматичних умов регіону, ступеня
концентрації готельних підприємств, технічного оснащення готельних
підприємств та інших чинників.
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УДК 005.95:640
Волхова Н.О.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ЯК ЗАПОРУКУ ЕФЕКТИВНОЇ
РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Розглядаються сучасні аспекти управління персоналом на підприємствах готельного господарства. Визначаються основні підходи до управління
персоналом у підприємствах готельного господарства у світлі історичної
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діалектики. Висвітлюються основні риси роботи з персоналом для
забезпечення високої якості послуг як фактора, що істотно впливає на
конкурентоспроможність підприємства готельного господарства.
Ключові слова: персонал, управління персоналом, гостинність, підприємство
готельного господарства.
Актуальність теми. Сфера гостинності - важлива соціальна, економічна
та культурна категорія, одна з фундаментальних складових туристичної індустрії, яка адекватна у розвитку основним етапам еволюції людського
суспільства. Виникнення перших закладів гостинносі зумовило і появу
обслуговуючого персоналу. У разі відсутності конкуренції, вимоги до
робітників були мінімальні, але, починаючи з періоду Нового часу,
конкурентоспроможність закладів розміщення напряму стала залежити не
тільки від стану матеріальної бази підприємств, а й від рівня та якості
обслуговування в закладі. Тому одну з ключових ролей у популярності
готелів став відігравати персонал і управління персоналом. Сьогодні відомий
лозунг «Кадри вирішують все» можна назвати девізом готельного бізнесу.
Доцільним є дослідження сучасних аспектів управління персоналом на
підприємствах готельного господарства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управління персоналом на
підприємствах

готельного

господарства досліджено

у працях

таких

вітчизняних учених і практиків, як О. Ю. Бордун, І. З. Жук, М. П. Мальська,
Л. І. Нечаюк, Х. Й. Роглєв, Н. О. Телеш, а також зарубіжних фахівців у
готельному господарстві, таких як К. В. Агамірова, Г А. Бондаренко, Р А.
Браймер, Н. В. Ізмайлова, Н. І. Кабушкін, Ф. Котлер, А. В. Сорокіна та ін.
Водночас у працях сучасних учених і фахівців не завжди приділяється
достатньо уваги проблемам управління персоналом саме в підприємствах
готельного господарства.
Метою статті. Тому метою статті є визначення сучасних аспектів
управління персоналом на підприємствах готельного господарства.
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Основні результати дослідження. Дослідження проблем управління
персоналом у готелях ведуться з початку XX ст. і пов’язані з активізацією
господарського життя капіталістичних країн, і як наслідок, підвищення
попиту на товари та послуги. Досвід видатних представників готельного
бізнесу Елсвота М. Статлера, який розкрив специфіку та принципи
гостинності, а також вимоги до людини, що займається цим видом діяльності
та Кеммона Уілсона, який визначив систему взаємовідносин керівника з
підлеглими, розкрив Роберт Браймер у фундаментальній праці «Основи
управління в індустрії гостинності» [1]. З іменами цих заслужених
дослідників готельного бізнесу пов’язані базові напрями в ідеології кадрової
політики готелів. Ми заклали етичні основи професійної діяльності, де повага
співробітника розглядалася як головна морально-етична категорія, вперше
позначена необхідність інтеграції особистої і загальної мети. «Ми давно
зрозуміли, що будь-яку справу, пов’язану з обслуговуванням людей,
настільки добре може бути виконано, наскільки хороші люди, її виконують»,
- писав Роберт Браймер [1].
Істотний внесок у розвиток теорії і практики управління персоналом у
готельному господарстві зробили лідери у готельному бізнесі, найбільші
компанії в готельній індустрії Маріотт, Хілтон, Шератон, які використовують
провідні принципи керівництва, спрямовані на послідовне проведення
пріоритету людських цінностей. Передові готельні корпорації ретельно
розвивають

і

підсилюють

почуття

приналежності

працівника

до

«корпоративної сім’ї», залучаючи його до системи загальних цінностей
компанії в рамках її організаційної культури, основна функція якої «мобілізація свідомості людини на досягнення певних цілей» [5].
Значний внесок у розробку теорії управління персоналом у сфері
гостинності зробили вчені, які проводили дослідження в найбільших
канадських готелях в 90-ті рр. XX ст. Вчені дійшли висновку, що
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підприємства індустрії гостинності більше націлені на те, щоб кожна їхня дія
мала короткостроковий, прибутковий характер.
Американські вчені Вудс і Макаулей в ході дослідження готельних і
ресторанних компаній прийшли до висновку, що в індустрії гостинності
порівняно з іншими видами бізнесу, більш поширена плинність кадрів, що
негативно впливає на мотивацію персоналу і, відповідно, на задоволення
потреб клієнтів [2].
Управління

персоналом

є

однією

з

найважливіших

функцій

підприємства готельного господарства. Успіх і процвітання готелю залежить
не тільки від архітектурного планування будівлі, інтер’єру та його матеріально-технічної бази, а й у більшій мірі від високоякісного обслуговувавання,
що неможливе без професійно підготовленого персоналу. Адже в Україні
функціонує більше 6000 колективних засобів розміщення (готелів, мотелів,
хостелів, кемпінгів, санаторіїв, пансіонатів та ін.), але лише деякі з них пропонують сервіс, який відповідає міжнародним стандартам якості. Прагнення
до підвищення якості надаваних послуг не стільки самоціль, скільки
об’єктивна реальність, обумовлена законами ринку та конкуренції. З іншого
боку, в умовах інтернаціоналізації світової економіки створюються умови
для розширення ринків товарів, послуг, праці та капіталу. І безумовно,
головним багатством будь-якого засобу розміщення є його персонал, саме ті
виконавці, на яких покладено відповідальність за надання послуги і якість
самої послуги, тобто те, що формує індивідуальність підприємства.
Персонал надає клієнту не просто обслуговування, а гостинність і
досягає своєї головної мети - задоволеності клієнта, що іноді важливіше,
навіть, за отримання прибутку. Саме люди, які працюють у готелі,
створюють те, що в майбутньому приносить або успіх, або невдачу
підприємству.
Дослідники в цій галузі погоджуються, що людина залишається
найважливішим джерелом поступального розвитку сфери послуг загалом і
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готельного господарства зокрема, за умови створення сприятливих умов для
розкриття організаторського, творчого й інтелектуального потенціалу
працівників.
Але адміністративно-командна система управління персоналом, яка
була актуальною в радянські часи, зміцнювала авторитарні моделі
управління, що не дозволяли акцентувати увагу на вдосконаленні якісних
характеристик персоналу організації. Ігнорування кардинальних змін самої
людини та об’єктивної необхідності розробки і впровадження в практику керівництва адекватних підходів до управління персоналом призвело до
девальвації трудових цінностей.
У світлі історичної діалектики підходи до управління персоналом у
підприємствах готельного господарства базувалися на загальноприйнятій в
країні системі цінностей, так до революції управління персоналом нагадувало
ситуацію, що існувала в Англії або США усередині минулого століття, коли
керівники підприємств розв’язали проблеми, пов’язані з управлінням
людьми, в міру їх виникнення, застосовуючи життєвий досвід і традиції. У
радянський період специфіку роботи визначали три фактори суспільного
життя: централізація керівництва народним господарством, політи- зація
економіки та тоталітарна ідеологія.
Сьогодні практика підтверджує актуальність того факту, що роботу
більшість співробітників підприємств готельного господарства сприймають
лише як засіб виживання. З одного боку, це не дає підстави робити оптимістичні прогнози щодо підвищення трудової активності працівників, а з іншого
- є підставою для розробки та впровадження нової кадрової стратегії, що
сприяє руйнуванню негативних управлінських стереотипів і переходу від командних форм і авторитарного стилю керівництва до демократичних,
орієнтованих на конкретну людину, методів управління.
Однак зміна ролі працівника зумовлює активному перетворювачу
економічних

відносин,

призводить
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до

необхідності

зміни

системи

стимулювання праці, як інструменту диференціації оплати праці залежно від
складності, умов праці, важливості роботи в різноманітних її модифікаціях,
частіше з перевагою оплати розумової праці над фізичною.
Адже врахування заслуг, подяка за виконану роботу підсилюють
стимули до праці. Мотиваторами служать не лише різні премії, пам’ятні
подарунки тощо (рис. 1).

Матеріальні

Нематеріальні

- заробітна плата;

- просування по службі;

- премії;

- стабільність: робота у великій компанії,
довгостроковий трудовий договір;
- міжособистісні відносини: корпоративні
свята,
привітання з днем народження, робота в
доброзичливому колективі і т. ін.;
- гнучкий графік роботи;
- наявність можливості навчання та
самовдосконалення;
- гідні умови роботи;
- самореалізація: можливість досягання
успіху, визнання;
- особиста подяка від керівництва в усній
або письмовій формі.

- бонуси (проживання в
корпоративними тарифами);

гоотелі

за

- відсоток від економічного ефекту;
- соцпакет: страхування життя, медичне та
пенсійне страхування, оплата транспортних
витрат і мобільного зв'язку та ін.;
- пільги та привілеї: путівки на відпочинок,
квитки
на
концерти,
можливість
використання
службового
автомобіля,
знижки на харчування, допомога в навчанні та ін;
- пам’ятні подарунки, медалі, ордени, сувеніри, тощо.

Рис 1. Мотиватори ефективної праці персоналу на підприємствах
готельного бізнесу
Один з найбільш дієвих мотивів творчої праці - просування по службі.
Велике значення має і можливість придбати акції готелю, що створює для
працівника враження співвласника. Ще більш значимими й ефективними
можуть виявитися морально-психологічні стимули, арсенал яких досить
великий [4].
Але

оскільки

гостинності,

які

індустрія

гостинності

характеризуються

спирається

щедрістю

і

на

принципи

дружелюбністю

по

відношенню до гостей, працювати у цій сфері повинні тільки добропорядні,
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щиросердні, ввічливі люди, які часто і охоче посміхаються. І це підтверджено
досвідом відомого організатора і управлінця готельним господарством
Елсвота М. Статлера, якого в США шанують, як видатного представника
готельного бізнесу всіх часів і народів [1].
Відомо, що успіх у забезпеченні високої якості послуг, їхнього
швидкого відновлення, зниженні витрат на надання послуг та інтеграції
зусиль персоналу провідних світових готелів і готельних ланцюгів
пов’язаний із тим, що в них створені високоефективні системи управління
персоналом.
Наразі

соціальна

відповідальність

організації

розглядається

як

найважливіший критерій її трудової діяльності. Робота з персоналом набуває
нових рис, таких як гуманізм, співпраця, а моральні чинники безпосередньо
стають інструментами управління організацією.
Прийняття управлінських рішень в організації базується не тільки на
прагматичних критеріях економічного мислення, але й містить у собі істотні
моральні детермінанти. Це означає, що професійна діяльність менеджера регулюється не тільки правовими й адміністративними нормами, посадовими
інструкціями та приписами, а й моральними принципами.
Новим підходам до управління кадрами перешкоджають існуючі
управлінські стереотипи та недостатня професійна підготовка працівників
служб управління. Саме ці чинники й зумовили як низький рівень їх
організаційного статусу, так і незначні результати їх практичної діяльності.
Робота з підбору, розстановки та переміщення кадрів іноді є стихійним, випадковим, часто викликає негативну реакцію персоналу.
Крім того, компетентному виконанню сучасних завдань заважає і
застаріла базова освіта керівників і фахівців, з яких більше половини
відчувають необхідність у поліпшенні якості власної професійної підготовки.
Відсутність знань і умінь на цьому рівні породжує бюрократизм
керівників. Некомпетентність у питаннях регламентації посадових обов’язків
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породжують невизначеність і тяганину у вирішенні насущних завдань.
Психологія

зрівняльного

розподілу

матеріальних

благ

(більшість

співробітників декларують саме такий підхід) викликають конфліктні відносини рядового персоналу з керівництвом усіх рівнів, а отже, байдуже
ставлення до майбутнього підприємства, адже тільки 2 % фахівців
відчувають

зацікавленість

з

боку

підприємств

у

реалізації

їх

підприємницького потенціалу.
Висновки. Отже, саме гостинність, працелюбність, компетентність
персоналу готелю лежить в основі високоякісного обслуговування його
мешканців, від якого значною мірою залежить якість результатів праці та
конкурентоспроможність підприємства загалом [3].
Тож актуальними в управлінні персоналом підприємств готельного
господарства з ефективним використанням здібностей співробітників
відповідно до цілей підприємства та суспільства, на даний час є аспекти, що
будуються

на

соціально-психологічних

концепціях,

коли

людина

з

механічного виконавця роботи перетворюється у важливий фактор діяльності
підприємства, його капітал, а витрати на оплату праці, створення
сприятливих умов діяльності, підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації працівників - в особливий вид інвестицій.
Отже, основу концепції сучасної системи управління персоналом
підприємств готельного господарства становить зростаюча роль особистості
робітника, знання його мотиваційних установок, уміння їх формувати та
направляти згідно із завданнями, що стоять перед підприємством. Сучасний
процес управління персоналом містить у собі комплекс інноваційних
механізмів,

організованих

навколо

взаємодії

працівників,

активізації

творчого й організаційного персоналу, інтеграції його зусиль на досягнення
поставлених цілей. Абсорбуючи традиційні світові підходи до управління
людськими ресурсами, управлінські процеси виходять на потенційно новий
рівень.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВОЇ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ
ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»
В даній статті охарактеризовано основні напрямки збутової стратегії
туристичного оператора «Свежий ветер» та проаналізовано проблеми
збутової політики і запропоновано основні шляхи їх вирішення.
Ключові слова: збутова стратегія, збутова політика, прямий збут, цільовий
ринок, ринок збуту.
Збутова політика у туризмі - це сукупність взаємозв'язаних елементів
збутової діяльності, спрямованих на задоволення потреб споживачів-туристів
шляхом оптимального використання збутового потенціалу туристичного
підприємства і забезпечення на цій основі ефективності продажу.
665

Проблеми збуту туристичним підприємствам необхідно вирішувати під
час розробки маркетингової політики. Саме на цьому етапі слід прийняти
рішення стосовно вибору ринків збуту, методів збуту і його стимулювання.
Розробка

збутової

політики

підприємства

передбачає

визначення

пріоритетних напрямків, засобів та методів, необхідних для активізації збуту.
Розробка збутової політики туристичного підприємства повинна
базуватись на результатах аналізу наявної збутової системи. Причому цей
аналіз доцільно здійснювати не лише за кількісними показниками, але й за
якісними: рівень обслуговування, задоволеність і прихильність споживачів,
результативність комунікаційної політики, правильність вибору сегментів
туристичного ринку, результативність роботи збутового персоналу тощо [1].
Підприємство «Свежий ветер» проводить досить активну збутову
політику. Насамперед для ефективного забезпечення збуту турпродуктів
необхідно враховувати наявність постійних клієнтів та їх потреби.
Туроператор має свою сформовану на протязі восьми років клієнтську базу,
серед яких частину становлять постійні клієнти. Туристичне підприємство
«Свежий ветер» використовує ряд заходів, необхідних для створення
постійної клієнтури. До таких заходів можна віднести:
- індивідуальний підхід до кожного клієнта;
- надання системи знижок для клієнта, який замовляє тур вдруге;
- кваліфікованість персоналу та доброзичливе ставлення до клієнта;
- відповідність «ціна-якість»;
- стійка конкурентоспроможність підприємства;
- повне задоволення потреб та вимог туриста;
- індивідуальне повідомлення про створення нових турів та про гарячі
пропозиції.
Вибір цільового ринку повинен базуватись на результатах сегментації
ринку. Основними критеріями вибору стратегії стосовно до постійних
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клієнтів можуть бути привабливість клієнтів і здатність фірми завоювати й
утримати клієнтів в умовах конкуренції.
На основі цих критеріїв будується матриця можливих стратегій фірми
стосовно до окремих та постійних клієнтів, яку запропонував І.І. Бойко
(Таблиця 1).

Привабливість висока
клієнтів

Конкурентоспроможність фірми
висока
середня
утримувати
і впровадження
нарощувати

середня енергійно
оберігати

вибіркове
обслуговування

низька

мінімальна
підтримка

підтримувати
вигідними
послугами

низька
поліпшувати
або
відмовитись
від
обслуговування
запропонувати
стандартне
обслуговування
відмовитись
від
обслуговування

Таблиця 1. Матриця стратегій відносин із клієнтами
Розглянемо наведені в матриці варіанти:
Утримання клієнтів і нарощування прибутку. Дану стратегію доцільно
застосовувати стосовно до клієнтів з високим рівнем привабливості. Такі
клієнти завжди будуть дуже цікавити конкуруючі організації, тому необхідно
ретельно стежити за будь-якими спробами конкурентів переманити їх.
Впровадження у престижне коло організацій. Якщо туристична фірма не
належить до кола організацій, що обслуговують найбільш привабливих
клієнтів, її стратегічним завданням має стати наполегливий пошук
входження в це коло і подальше закріплення в ньому, тому одна із активних
політик туристичного підприємства «Свежий ветер» - співпраця з іншими
організаціями.
Поліпшення обслуговування або відмова від роботи з клієнтом. При
цьому необхідно точно розрахувати, що є більш вигідним для туристичної
фірми - зазнати деяких витрат, але завоювати клієнта, або відмовитись від
нього у зв'язку з низькою ймовірністю покриття витрат.
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Активна, енергійна охорона завойованого клієнта. Боротьба за клієнта
повинна стати постійною складовою всієї діяльності підприємства.
Вибіркове (селективне) обслуговування. При середній привабливості
клієнтів фірмі слід надавати високоякісні послуги лише вибірково. Однак це
вимагає дуже уважної роботи з клієнтами, інакше можна зазнати помітних
збитків, тому підприємство «Свежий ветер» обслуговує якісно всіх туристів
та знаходить індивідуальний підхід до кожного з клієнтів.
Пропозиція
середньої

середнього,

привабливості

стандартного

ліпше

обслуговування.

пропонувати

Клієнтам

стандартний

рівень

обслуговування. При цьому можлива втрата постійних клієнтів не є
катастрофічною, оскільки в більшості випадків вона компенсується
приходом нових.
Підтримка перспективних клієнтів вигідними умовами. Такий варіант є
доцільним стосовно до клієнтів з низькою привабливістю в даний час, але
перспективних в подальшому.
Мінімальна підтримка. Таку підтримку слід здійснювати фірмам із
середньою конкурентоспроможністю стосовно до клієнтів з невисокою
привабливістю. Таких клієнтів доцільно обслуговувати лише за умови, що
фірма не зазнає збитків і в неї для такого обслуговування є вільні
невикористані потужності.
Відмова від обслуговування. Відмовлятись слід у тому разі, коли основні
показники клієнта перебувають нижче від заздалегідь установленого
прийнятного для фірми рівня.
Прямий

збут

-

інтерактивна

маркетингова

система

розподілу

турпродуктів, що використовує різні засоби безпосереднього зв'язку з
потенційними споживачами з метою здійснення угоди [4].
Переваги прямого збуту для підприємства «Свежий ветер»:
- комунікаційна вибірковість;
- персоніфікація повідомлень;
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- встановлення і розвиток стабільних зв'язків;
- значна економія часу при купівлі турпродукту;
- зниження витрат на утримання обслуговуючого персоналу;
- використання сучасних комп'ютерних мереж.
Маркетинг прямих продажів (в літературі відомий як «директмаркетинг») забезпечує найкоротший шлях досягнення контакту з клієнтом
для отримання замовлень. Ця форма продажу забезпечує вигоду для обох
суб'єктів ринку:
- для виробника (туроператор «Свежий ветер») - значно скорочує
витрати, підвищує ефективність контролю обсягів продажів;
- для споживача - є оперативною, зручною формою контакту, що
дозволяє адаптуватися до змін кон'юнктури ринку.
При реалізації туристичних путівок туроператором «Свежий ветер»
використовуються такі форми маркетингу прямих продажів:
- продаж товарів за каталогом – продаж

з використанням

універсальних і спеціалізованих туристичних каталогів. Турист отримує
можливість не поспішаючи обміркувати майбутнє придбання турпродукту;
- поштова розсилка («директ-мейл») – відправлення різних пропозицій,
оголошень, нагадувань з добре продуманим змістом за конкретною
адресою. Використовуються

кольорові ілюстрації, рекламні

матеріали:

обов'язково прикладається конверт зі зворотною адресою. Застосовується і як
персональне звернення до конкретної особи - пряма розсилка, так і
безадресна друкована пропозиція - непряма розсилка, коли друкована
пропозиція

опускається

в

поштову

скриньку. Досвід

показує,

що

пряма поштова розсилка викликає інтерес у 0,5-5% отримувачів;
- продаж по телефону (телемаркетинг) – усна

презентація товару

шляхом телефонних дзвінків потенційним клієнтам. Є можливість пропозиції
турпродукту з вигідної сторони. Використовується інтонація, психологічне
переконання. Агент,

що

виконує

подібну
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роботу,

повинен

володіти

професійними навичками спілкування по телефону і бути готовим до
імпровізації; його пропозиції повинні бути коротко сформульовані і зрозумілі
кожному. Досвід показує, що телемаркетинг здатний залучити від 0,75 до
15%.
- формування банку даних про покупців – складаються

списки

покупців цільових груп. В останні роки на туристичних підприємствах
з'являється спеціальна посада - менеджер по банках даних, в обов'язки якого
входять формування, сортування, уточнення відомостей про покупців,
ведення карток з використанням сучасних технологічних засобів. Така посада
існує і в туроператорі «Свежий ветер» [2].
Туристичною

фірмою

«Свежий

ветер»

використовується

також

маркетинг в комп'ютерних мережах (мережевий маркетинг) припускає
наявність зв'язку комп'ютера через модем з телефонною лінією для
користування інформаційними послугами.
Мережевий маркетинг відрізняється наступними перевагами:
- оперативне отримання необхідної інформації;
- незначні витрати і часу і грошових коштів;
- широка аудиторія;
- можливість швидкого урахування кон'юнктури ринку.
В мережевому маркетингу діють різні канали розподілу:
- електронні сайти - в системі Internet або в комерційній мережевий
лінії. Містять опис підприємства, каталогів пропонованих туристичних
послуг та турпродуктів, відомості про можливості зв'язку з підприємством,
умови замовлення товару. Туроператор «Свежий ветер» також має свій
електронний адрес, який дозволяє бронювати та купувати тури, не виходячи
із дому (Рисунок 1);
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Рисунок 1. Фото сайту туроператора «Свежий ветер»
- форуми - дискусійні кімнати з бібліотеками та кімнатами для
спілкування в режимі реального часу за спеціальною підпискою. На таких
форумах клієнти тур фірми «Свежий ветер» залишають свої пропозиції та
відгуки щодо обслуговування та вдосконалення системи обслуговування [3].
В мережевому маркетингу збутові агенти туристичного підприємства
встановлюють контакти з потенційними покупцями, користуючись в першу
чергу особистими зв'язками.
Виходячи з цілей і задач збутової стратегії використання даних
критеріїв дозволяє визначити якісні характеристики посередників для
організації каналів збуту. У той же час при побудові того або іншого каналу
збуту туристського продукту виникає проблема не тільки якісної оцінки
посередників, але і визначення їхньої кількості.
Список використаних джерел:
1. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні
науки. – 2014. – №1. – С. 101–104.
2. Козак М. І. Еволюція збутової служби: актуальні проблеми і кадрове
забезпечення / М. І. Козак // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 4
(58). – С.83-90.
671

3. Мельниченко С. В. Автоматизовані системи бронювання в туризмі /
С. В. Мельниченко, К. Єсіпова // Культура народов Причерноморья. – №
140/2015. – С. 96 - 100.
4. Михайліченко Г. І. Формування об’єктів інноваційного розвитку в
сфері туризму / С. В. Мельниченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.confcontact.com/20101224/5_mihajlich.php.

УДК 335.25
Єгорова Н.С.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СТУНІСЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА
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визначення
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адміністративних витрат відповідно до сучасних вимог та баз розподілу.
Ключові слова: сутність, визначення, адміністративні витрати, швейні
підприємства, удосконалення обліку.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Розбудова України як соціально орієнтованої
держави тісно пов’язана з розвитком легкої промисловості, включаючи її
провідну

швейну

галузь.

Виробництво

добротної

продукції

швейного

виробництва повинно задовольняти запити й потреби населення у якісному і
недорогому одязі. Досягти цих завдань в умовах ринкових відносин можливо
при оперативному управлінні виробництвом продукції, якість якого залежить
від інформаційного забезпечення, яке в основному надається системами обліку
господарських операцій та контролю їх ефективності.
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Сутність витрат як економічної категорії історично змінюється під
впливом певних суспільно-економічних умов. Даний фактор привертає увагу
дослідників, однак він майже не враховується при організації обліку і контролю
витрат виробництва та реалізації продукції. Це призводить до спрощення
висновків щодо цілей, функцій і завдань обліку витрат, застосування методів
обліку формування собівартості продукції, необхідності й можливості
використання облікової інформації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідження питань теорії і
методології обліку витрат вагомий внесок зробили вітчизняні та зарубіжні
вчені: М.Т. Білуха, І.О. Бланк, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М.
Герасимович, З.В. Гуцайлюк, В.П. Дудко, В.П. Завгородній, Г.Г. Кірейцев, М.В.
Кужельний, Ю.Я. Литвин, А.А. Мазаракі, Є.В. Мних, В.В. Мова, Л.В.
Нападовська,

В.О.

Озеран,

Ю.І.

Осадчий,

М.С.

Пушкарь,

В.С.

Рудницький, В.К. Савчук, В.В. Сопко, А.Л. Степанюк, Б.Ф. Усач, В.Г.
Швець, В.О. Шевчук, А.Д. Шеремет та інші.
Незважаючи на значні здобутки в дослідженнях цих учених, проблема
практичного впровадження та удосконалення обліку витрат саме для швейного
виробництва розкрита недостатньо. У зв’язку з цим виникає необхідність
подальшого їх вивчення відповідно до нових соціально-економічних відносин,
що відбуваються в Україні.
Виклад основного матеріалу. Важливою умовою прибутковості
підприємства є ефективне управління. Управління як вид діяльності
споживає витрати. Щоб проаналізувати ефективність управління потрібно
мати інформацію про витрати, понесені на його здійснення, тобто знати, на
які управлінські функції споживаються певні ресурси і заради яких цілей,
щоб відшукати резерви або економії і зменшення цих витрат, або підвищення
результатів від їх здійснення. Таку інформацію забезпечує бухгалтерський
облік.
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Витрати на управління в бухгалтерському обліку належать до
адміністративних. Згідно П(С)БО 16 «Витрати» до адміністративних витрат
відносяться витрати, пов’язані з управлінням та організацією діяльності
підприємства, які не включаються до собівартості реалізованої продукції [1].
До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати,
спрямовані на обслуговування та управління підприємством:
 загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на
проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);
 витрати на службові відрядження і утримання апарату управління
підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
 витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів загальногосподарського використання (операційна
оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення,
водопостачання, водовідведення, охорона);
 винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки
майна тощо);
 витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс тощо);
 амортизація

нематеріальних

активів

загальногосподарського

використання;
 витрати на врегулювання спорів у судових органах;
 податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові
платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до
виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);
 плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
 інші витрати загальногосподарського призначення.
Ці

витрати

покриваються

в

обліку

валовим

списуються

прибутком.

674

на

фінансові

Витрати

результати

відображаються

і
в

бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням
зобов'язань.
Так, В.П. Ярмоленко зазначає, що загальногосподарські витрати як і
загальновиробничі мають відношення до процесу основного виробництва,
заради якого створюється підприємство. Покриття адміністративних витрат
«валовим» прибутком перекручує їх економічну суть [13]. Про необхідність
розподілу адміністративних витрат для управлінських цілей вказує П.Л. Сук
та ряд інших вітчизняних та зарубіжних науковців [12].
П.В. Іванюта підкреслює, що при формуванні повної собівартості
необхідною умовою є розподіл адміністративних витрат, які він пропонує
розподіляти між підрозділами пропорційно виробничим витратам [8].
К. Друрі зазначає, що такі витрати не гарантують, що колись у
майбутньому вони принесуть дохід, тобто створять додаткову вартість
конкретного продукту. Виникають вони, стверджує він, не у процесі
виробництва, а на інших етапах життєвого циклу продукту, а тому їх
недоцільно включати у собівартість продукції [7].
На нашу думку, адміністративні витрати швейного підприємства – це
сукупність усіх витрат підприємства, які не можна прямо віднести на
виробництво, але які є життєво необхідними, тобто без їх здійснення
діяльність

буде

неможливою.

Тобто

ми

погоджуємось

із

твердженнями Бутинця Ф.Ф., Сук Л.К., Волкова І.А., але як зазначає
Загородній А.Г., що адміністративні витрати не гарантують отримання вигод
від їх здійснення, то все ж таки непрямі вигоди підприємство отримує у будьякому випадку.
Отже, адміністративні витрати часто розглядаються авторами у своїх
наукових працях, та в більшості вони погоджуються із твердження, що
адміністративні витрати – це витрати на обслуговування основної діяльності.
Потрібно

здійснювати

науково

обґрунтований

розподіл

адміністративних витрат, тому проблема виникає у правильному виборі бази
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розподілу цих витрат. Потрібно вибрати базу розподілу, що в найбільшій
мірі відповідає невиробничим накладним витратам [10].
Перш ніж розподіляти адміністративні витрати потрібно визначити
об’єкт розподілу. Об’єкти розподілу можуть бути проміжні та кінцеві.
Вважаємо, що проміжними об’єктами розподілу адміністративних витрат на
швейному підприємстві мають бути лише виробничі підрозділи, так як
витрати допоміжних підрозділів в кінцевому результаті включаються в
собівартість виробленої продукції і розподіл адміністративних витрат ще й
на ці підрозділи призведе до подвійного їх включення в собівартість
продукції. Кінцевими ж об’єктами розподілу адміністративних витрат є
окремі види продукції [4].
Наведені пропозиції щодо удосконалення обліку адміністративних
витрат не відкидають сучасної методики їх обліку. Вважаємо, що у
фінансовому обліку адміністративні витрати мають списуватись на рахунок
79 «Фінансові результати». В управлінському ж обліку адміністративні
витрати потрібно розподіляти на окремі види виробленої продукції,
формуючи її повну собівартість. При цьому досліджувані витрати не будуть
капіталізуватись у виробничих витратах, а керівники матимуть необхідну їм
інформацію[6, 9].
Висновки. Підводячи підсумки, слід зазначити, що, оскільки від
величини адміністративних витрат безпосередньо залежать результати
господарсько-фінансової

діяльності

кожного

швейного

підприємства,

питання обліку таких витрат завжди були, є і будуть актуальними. Певною
мірою

їх

вирішенню

сприятиме

розширення

номенклатури

статей

адміністративних витрат для повнішого забезпечення відповідних осіб
потрібною інформацією. Окрім цього, для отримання інформації про повну
собівартість продукції запропоновано адміністративні витрати розподіляти
пропорційно обсягу виготовленої продукції. Така методика розподілу даних
витрат також дозволить прийняти ефективні управлінські рішення щодо
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виробництва того чи іншого виду продукції та подальшої діяльності
швейного підприємства.
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УДК 657.1
Семоненко Д.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ
ДОВГОСТРОКОВИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ
ПІДПРИЄМСТВА
Дана стаття присвячена дослідженню економічної суті такої облікової
категорії, як довгострокові зобов’язання підприємства. Зокрема наводиться
обґрунтування теоретичних та практичних положень з відображення
довгострокових зобов’язань в обліку та звітності підприємства у розрізі іх
класифікаційних

ознак.

Обґрунтовано

практичну

необхідність

оптимізованому підході до структури зобов’язань задля

в

підвищення

прибутковості підприємства. Виокремлено основні шляхи удосконалення
контролю

направлені

на

забезпечення

ефективності

використання

залученого капіталу в діяльності підприємства.
Ключові слова: облік, аналіз, управління, довгострокові зобов’язання, пасиви,
фінансовий стан, фінансовий ризик, позиковий та залучений капітал.
Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання зобов’язання
виступають першоджерелом фінансування діяльності, тому від ефективності
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управління

ними

залежить

успішне

функціонування

суб’єкта

господарювання та його безперервність.
Очевидним є той факт, що діяльність одного господарюючого суб’єкта
неможлива без зобов’язань. Залучені ресурси є нормальним явищем у бізнесі.
Важливим аспектом являється не сам факт існування боргу, а динаміка та
структура існуючих зобов’язань. Дана інформація вкрай важлива для зовнішніх
користувачів, а тому потребує поглибленої уваги з точки зору іі формування,
зокрема: важливим є питання підготовки такого роду інформації у відповідності
до стандартів обліку, якості, достовірності та дійсності

її формування та

представленні у фінансовій звітності.
Аналіз

останніх

досліджень

аналітичного забезпечення
підприємства

і

управління

публікацій.

Проблеми

обліково-

довгостроковими зобов’язаннями

висвітлені в працях Г.Г. Кірейцева, Ф.Ф. Бутинця, О.М.

Петрука, В.Я. Шевчука, П.С. Рогожина, Дж. Бейлі, Л. Берн-стайна, Дж.М.
Кейнса та ін. Враховуючи гіпердинамічність економічних та суспільних
перетворень, дані питання потребують грунтовних подальших досліджень
Мета статті полягає в обґрунтуванні вагомого впливу якісно сформованої
обліково-аналітичної системи на ефективність прийнятих управлінських рішень
щодо вибору оптимальної структури залученого капіталу в цілях подальшого
досягнення прибутковості підприємства в цілому.
Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі діяльності кожне
підприємство вступає в господарські відносини з постачальниками,
працівниками, покупцями, іншими юридичними чи фізичними особами,
завдяки чому забезпечується його функціонування. Процес організації
господарських відносин передбачає встановлення прав та обов’язків сторін,
виникнення зобов’язань. Зобов’язання є джерелом формування активів і
виконують важливу роль у господарському житті. Вони виступають тією
обліковою категорією, визначення якої постійно ускладнюється, що вимагає
розробки нових підходів до вирішення проблем зобов’язальних відносин,
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оцінки впливу зобов’язань на фінансовий стан підприємства. Порушення
умов

погашення

господарювання,

зобов’язань
негативно

знижує

впливає

на

платоспроможність
ритмічність

суб’єктів

функціонування

підприємств, позначається на фінансових результатах діяльності, призводить
до зниження рентабельності. З огляду на це, суттєве значення має
використання

достовірної,

якісної

та

адекватної

інформації

про

заборгованість, що формується в системі обліку [1].
З коректної сторони, господарюючі суб’єкти повинні своєчасно
погашати свої борги, а за порушення договірних умов мали б сплачувати
штрафи і неустойки. Проте, в нашій країні наростаючими темпами має місце
факт тотальних неплатежів через лояльність вітчизняної практики до
порушників

платіжно-розрахункової

системи.

Вчасне

негативноі ролі такого чинника дозволить уникнути низки

усвідомлення
фінансових

ускладнень у підприємств-кредиторів та дозволить попередити негативний
вплив даних тенденцій на економіку країни в цілому.
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації
про забезпечення зобов’язань і розкриття такої інформації у фінансовій звітності
визначаються П(С)БО 11 «Зобов’язання», норми якого застосовуються
підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від
форм власності (крім бюджетних установ). Зобов’язання визнається, якщо його
оцінка може бути вірогідно визначена та існує ймовірність зменшення
економічних вигод в майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату
балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума
включається до складу доходу звітного періоду [5].
Першоджерелом залучення ресурсів підприємства з метою фінансування
поточної діяльності виступає банківський кредит. В свою чергу, довгострокове
фінансування такого роду потребує додаткових гарантій, які підкріплюються
різними факторами, зокрема: масштабом підприємства, тривалістю життєвого
циклу й обігу капіталу, характеру та сезонності діяльності.
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Питання залучення капіталу часто супроводжується окрім виникнення
зобов’язання погасити борг, ще й оплатою нарахованих відсотків за даним
боргом. З облікової точки зору, в методиці оцінювання даних зобов’язань
існують прогалини, які значно викривлюють облікову інформацію чим
порушують принцип достовірності та дійсності відповідних даних.
До довгострокових зобов’язань, за якими нараховуються відсотки належать:
 довгострокові кредити банків;
 довгострокова кредиторська заборгованість за фінансовою орендою;
 довгострокова кредиторська заборгованість за виданими процентними
векселями;
 довгострокові зобов’язання за випущеними облігаціями;
 довгострокові небанківські позики [5].
Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов’язань
і визначається як дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням
суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде необхідна для
погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства.
Дисконтування – це приведення всіх грошових потоків (потоків платежів) до єдиного моменту часу. Дисконтування є базою для розрахунків вартості грошей з урахуванням чинника часу [3].
Даний чинник означає те, що реальні кошти у відповідній сумі на даний
момент, цінніші за ідентичну суму, отриману через певний проміжок часу.
Адже гроші мають здатність до знецінення у результаті впливу певних
чинників (інфляція, ризики неповернення, податкова політика країни і ін.)
З урахуванням даних чинників. усі операції позик та кредитування як
правило пов’язують з оплатою за користування засобами в розмірі певного
відсотка який , як мінімум, повинен компенсувати знецінювання грошей у
часі, тобто щоб сума, надана у борг сьогодні коштувала б не менше після
повернення [6]. Таким чином, завжди маємо у фінансовій угоді три величини:
•

теперішня вартість (PV – Present Value) – початкова сума
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грошей яка сьогодні надається в борг (або інвестується);
•

майбутня вартість (FV – Future Value) – сума яка буде повернута

через деякий період (початкова сума плюс плата за користування нею);
•

ставка на капітал (r) – плата за користування засобами (коефіці-

єнт який визначається у відсотках та показує відношення приросту початкової суми до базової величини, за яку має бути вибрана поточна (PV) або майбутня (FV) вартість грошей [6].
Відповідно, яка з вищенаведених величин є невідомою, то ту і слід
вираховувати, що, в свою чергу, називається процесом дисконтування.
З огляду на суттєву розбіжність між теперішньою та обліковою вартостями
довгострокових зобов’язань за позиками, на які нараховуються відсотки, виникає
питання окремого відображення даного факту на окремих облікових рахунках та
представлення даної інформації відповідною стрічкою у балансі.
В

Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій немає чіткої вказівки щодо конкретного рахунка на якому повинні
відображатись такі різниці, однак є вказівка, що на рахунку 55 узагальнюється
інформація про розрахунки з іншими кредиторами та за іншими операціями,
заборгованість за якими не є поточним зобов’язанням та облік яких не
відображається на решті рахунків класу 5 “Довгострокові зобов’язання”. Немає
вказівок і щодо статті балансу, в якій мають бути відображені різниці між
номінальною і теперішньою вартістю довгострокових зобов’язань [4].
З

метою

усунення

даної

невідповідності

пропонуємо

відкрити

додатковий рахунок у класі 5 Плану рахунків, який слугуватиме саме для
обліку таких розбіжностей. Підставою для відображення фактичної різниці
між теперішньою та номінальною вартістю довгострокових зобов’язань
слугуватиме первинний документ «Довідка-розрахунок теперішньої вартості
зобов’язання на дату балансу».
Дані зміни обов’язково мають знайти своє відображення в звітності. Задля
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цього пропонуємо передбачити відповідний вписуваний рядок в Балансі “Різниці
між теперішньою та номінальною вартістю довгострокових зобов’язань”.
Удосконалення системи первинного бухгалтерського спостереження щодо
обсягу та структури зобов’язань в цілому ж передбачає: визначення юридичних
підстав здійснення операцій; дані щодо повноти здійснення господарської
операції відповідно до договору; визначення та фіксацію податкових наслідків
здійснених операцій. Розвиток системи первинного спостереження повинен
супроводжуватися розробкою переліку показників, передбачених формою
первинних документів, які підприємство розробляє або вдосконалює з
урахуванням груп господарських операцій та особливостей виникнення й
припинення окремих видів зобов’язань [2].
Перелік таких показників повинен закріплюватися обліковою політикою
та розпорядчими документами на підприємстві. Розробка робочого плану
рахунків підприємства передбачає рівні деталізації, які дають змогу повно і
точно відобразити господарські операції з виникнення, трансформації та
припинення зобов’язань. Це забезпечує оперативне виявлення порушень вимог чинного законодавства та укладених договорів, а також управління
діяльністю

підприємства

щодо

оптимізації

грошових

потоків,

що

опосередковують економічні відносини підприємства з його кредиторами [2].
Висновки. Суттєві зміни сучасних умов функціонування господарюючих
суб’єктів значно впливають і на процеси трансформації зобов’язань даних
учасників бізнессередовища. В свою чергу, якісно орієнтований підхід до
формування обліково-аналітичної системи щодо відображення інформації про
довгострокові зобов’язання та ефективному фінансовому аналізу дозволить
забезпечити прийняття ефективних управлінських рішень та значно підвищить
якісні характеристики бухгалтерських звітних форм.
Облік, аналіз та контроль зобов’язань підприємства, які будуть
побудовані на оцінках сучасних реалій реалізації економічних відносин,
покликані стати найбільш ефективними функціями управління з одночасним
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забезпеченням іх дієвості у правовому полі.
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УДК 657
Висельський О.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
У статті розглянуті теоретичні основи та методичні підходи до
здійснення фінансового

контролю органів

місцевого самоврядування.

Відповідно до особливостей діяльності показані етапи

проведення

контролю таких установ. Розглянуті особливості проведення фінансового
контролю органів місцевого самоврядування виходячи з їх господарської
діяльності та структури .
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Ключові слова: фінансовий контроль, органи місцевого самоврядування,
стадії фінансового контролю.
Від ефективності державного фінансового контролю багато в чому
залежить добробут народу, задля чого одна з найважливіших функцій
державного управління повинна бути спрямована на виявлення відхилень від
прийнятих стандартів законності, доцільності і ефективності управління
фінансовими ресурсами та комунальною власністю, а також на своєчасне
вжиття необхідних відповідних коригувань і запобіжних заходів.
Становлення інститутів фінансового контролю в Україні, та їх
недостатня ефективність зумовила потребу в дослідженні цієї проблематики.
Реалізація контролю з боку державних органів включає: контроль за
дотриманням

відповідного

законодавства

в

процесі

формування

та

використання фондів грошових коштів; оцінку економічної ефективності
фінансово-господарських операцій та доцільності проведених витрат.
Управління суспільними фінансами повинно відбуватися в чіткій
відповідності до чинного законодавства та враховувати інтереси громади.
Виконати цю вимогу можливо тільки завдяки наявності системи ефективного
контролю.

Фінансовий

контроль

виступає

обов’язковим

елементом

управління місцевими фінансами та дієвим інструментом, що дає змогу на
належному рівні підтримувати фінансову дисципліну.
Фінансовий контроль на місцевому рівні – це діяльність суб'єктів
контролю, спрямована на попередження та своєчасне виявлення фактів
незаконних та неефективних дій у сфері місцевих фінансів і передбачає
оперативне прийняття управлінських заходів з виправлення виявлених
недоліків, компенсацію заподіяної шкоди та застосування санкцій до винних
осіб.
Об'єктами фінансового контролю на місцевому рівні є місцеві бюджети,
цільові фонди місцевого самоврядування, місцеві запозичення, комунальне
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майно та земля, а також фінансова діяльність учасників бюджетного процесу
на місцевому рівні та підприємств комунальної власності.
Суб'єктами фінансового контролю на місцевому рівні виступають
органи

державного

управління,

органи

місцевого

самоврядування,

спеціалізовані структурні підрозділи галузевих міністерств, відомств і
державних служб, внутрішні фінансові та бухгалтерські служби установ,
підприємств і організацій комунальної власності, а також громадяни та
громадські об'єднання.
Організація фінансового контролю на місцевому рівні враховує
особливості функціонування місцевих фінансів. У багатьох країнах органи
центральної влади наділені значними контрольними повноваженнями в сфері
місцевих фінансів. Це зумовлено насамперед тим, що держава відіграє
значну роль у фінансуванні органів місцевого самоврядування, зокрема для
забезпечення виконання делегованих нею повноважень. Відповідно, виникає
потреба контролювати використання коштів, які спрямовуються на зазначені
цілі, а також обсяг і якість послуг, які надаються за їх рахунок.
На відміну від загальнодержавного рівня, де контрольні повноваження
розмежовані між органами влади одного (вищого) рівня, на місцях
контрольними повноваженнями наділені владні інституції різних рівнів. Це
створює додаткові передумови для забезпечення ефективного перехресного
контролю у сфері місцевих фінансів. Крім того, на місцевому рівні
відбувається деталізація об'єкту контролю, порівняно з центральним. Якщо
на державному рівні об'єктом фінансового контролю в основному виступає
діяльність виконавчої гілки влади, то на місцях контролю підлягають дії як
виконавчої влади, так і представницької. Це зумовлено насамперед
існуванням в країні єдиної законодавчої бази, якій повинні відповідати
рішення, ухвалені органами місцевого самоврядування.
Завданнями фінансового контролю на місцевому рівні є:
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–

безумовне

дотриманням

вимог

законодавства

при

ухваленні

фінансових рішень органами місцевого самоврядування;
– виявлення можливих резервів розширення ресурсної бази місцевого
самоврядування;
– забезпечення економного та ефективного використання усіх видів
ресурсів відповідно до рішень, ухвалених представницькими органами
місцевого самоврядування;
– попередження і виявлення фактів використання фінансових ресурсів із
порушенням встановлених правил;
– забезпечення правдивості інформації про фінансову діяльність органів
місцевого самоврядування.
Для ефективного здійснення фінансового контролю у системі органів
місцевого самоврядування та державного управління вцілому , необхідно
дотримуватись певних принципів. В основі побудови органів державного
фінансового контролю в Україні покладено принципи, визначені у Лімській
декларації керівних принципів контролю: незалежність, об'єктивність,
законність,

компетентність,

оперативність,

гласність,

публічність,

дотримання професійної етики [2].
Реалізація

поставлених

завдань

сприяє

зміцненню

фінансової

дисципліни органів місцевого самоврядування, підвищенню ефективності
управління суспільними фінансами тощо. Це, в свою чергу, є чинником, що
стимулює економічне піднесення, розвиток демократичних відносин в
суспільстві та покращення ставлення громадськості до діяльності владних
інститутів.
Зацікавленість держави в стабільному і безперебійному обігу ресурсів
зумовлює

наявність

державного

регулювання

процесу

переміщення

грошових коштів. Наявність правового регулювання ресурсами обумовлює
необхідність контролю за дотриманням нормативно встановлених правил. У
зв’язку

з

тим,

що

контроль

є

невід’ємною
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частиною

будь-якого

управлінського процесу, можна з повною впевненістю стверджувати, що
управління грошовим обігом обов’язково повинно бути підкріплено
формуванням ефективно працюючої системи контролю. В іншому випадку
результативність вжитих регулятивних заходів буде сумнівною [1]. Для
ефективного

здійснення

фінансового

контролю

необхідне

посилення

відповідальності уповноважених органів, які здійснюють контроль та
сприяння успішнії реалізації фінансової стратегії і тактики, доцільному і
ефективному розподілі та використанні фінансових ресурсів. У даний час в
Україні функціонують розрізнені ланки фінансового контролю, в тому числі і
на вищому рівні, які погано взаємодіють між собою. Здійснення діяльності
контролюючих

органів

позбавлена

належної

координації,

вони

не

ув’язуються в єдину цілісну систему, всі елементи якої працювали б в
єдиному узгодженому та безперебійному ритмі та

мали єдину ціль -

забезпечити повноту і своєчасність формування фінансових ресурсів
громади, їх збереження, ефективне та цільове витрачання державних коштів,
законність і високу результативність їх використання [3].
Незважаючи на численні наукові публікації, присвячені теоретичному
обґрунтуванню сутності фінансового контролю у системі управління
помітним є ряд проблем, які потребують подальшого дослідження.
Теоретичними та практичними проблемами розвитку фінансового контролю
у системі державного
П.К.Германчук,

управління займалися

В.В.Гулько,

Є.В.Мних,

вітчизняні дослідники:

Н.І.Рубан,

М.І.Сивульський,

І.Б.Стефанюк, М. Каленський, О. Кириленко, О. Ковалюк, В. Кравченко, А.
Крисоватий, М. Крупка, В. Корнєєв, Л. Лисяк, Е. Лібанова, С. Лобозинська,
А. Мамишев, І. Микитюк, В. Невідомий, Ю. Пасічник, Н. Рубан, та ін.
Під

фінансовим контролем розуміється

сукупність заходів, що

проводяться суб'єктами контролю по перевірці фінансових і пов'язаних з
ними операцій і дій державних органів влади, муніципальних утворень,
підприємств, установ, організацій, а також населення із застосуванням
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специфічних форм і методів організації. Фінансовий контроль, будучи
вартісним контролем, на відміну від інших видів контролю (екологічного,
санітарного, адміністративного і т.д.) має місце у всіх сферах суспільного
відтворення, супроводжує весь процес руху грошових фондів, включаючи і
стадію

аналізу

фінансових

результатів.

Фінансовий

контроль

є

багаторівневим і всебічним, оскільки фінансова система охоплює всі види
грошових фондів (державний, регіональний рівні, а також рівень окремих
господарюючих суб'єктів. В науковій літературі відсутнє чітке трактування
фінансового контролю, в тому числі фінансового контролю в системі
державного регулювання. Також відсутнє наукове обґрунтування концепції
створення єдиної інституціональної системи контролю з посиленням
превентивної функції. Вивчення спеціальної літератури показує, що серед
фахівців немає одностайності щодо визначення сутності фінансового
контролю в системі державного управління. На наш погляд, досить цікавим є
наступне визначення фінансового контролю: «Фінансовий контроль контроль за законністю та доцільністю дії в сфері утворення, розподілу і
використання грошових фондів держави з метою ефективного соціальноекономічного розвитку країни» Аналізуючи думки різних авторів, можна
зробити наступні висновки: державний контроль - це діяльність контрольних
органів, яка здійснюється на підставі законодавства; контроль здійснюється
за допомогою специфічних прийомів і методів; метою контролю є перевірка
законності,

доцільності

та

ефективності

формування,

розподілу

і

використання бюджетних коштів. Розвиток фінансового контролю системи
державного управління в Україні - безперервний процес, який пройшов ряд
етапів. В сучасних умовах вдосконалення державного фінансового контролю
здійснюється

в

контексті

необхідності:

-

підвищення

ефективності

міжвідомчої взаємодії державних органів в ході державного фінансового
контролю;

-

забезпечення

стандартизації

контрольної

діяльності

з

урахуванням стандартів державного фінансового контролю, які затверджені
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Комітетом по аудиторським стандартам Міжнародної організації вищих
контрольних органів (INTOSAI). Інституційна фінансова система України
являє сукупність фінансових установ країни і включає міністерства і
відомства, які є учасниками бюджетного процесу; органи, що здійснюють
фінансовий контроль; позабюджетні фонди й інші суб'єкти фінансових
відносин [5].
Склад і структура суб'єктів фінансового контролю визначається
державним устроєм країни, функціями і завданнями, виконуваними
державою на кожному етапі свого розвитку. Рішення даної проблеми
передбачає реформування сформованих форм контролю, а, отже, зміну
інституційного та функціонального складу контролюючих органів, так само
як і нормативно - правової бази діяльності. Ключовими завданнями
державного фінансового контролю на сучасному етапі є:
- виявлення фактичного стану справ;
- зіставлення кінцевого результату з наміченими цілями;
- оцінка ситуації і вибір у разі необхідності коригувальних заходів.
Метою державного фінансового контролю є виявлення відхилень від
прийнятих стандартів і порушень принципів законності, ефективності та
економії витрачання матеріальних ресурсів на максимально можливій ранній
стадії, що дозволило б прийняти коригувальні заходи, а в окремих випадках,
притягнути винних до відповідальності, отримати компенсацію за заподіяну
шкоду або здійснити заходи щодо запобігання або скорочення таких
порушень в майбутньому.
Значення фінансового контролю в Україні істотно зросло в період
переходу до ринкової економіки. У ринковій системі велика роль податків,
які є не тільки основним джерелом надходжень до дохідної частини
бюджету, а й регулятором господарської діяльності. Розвиток податкової
системи неможливий без створення ефективної системи контролю за
повнотою

і

своєчасністю

сплати
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податків

до

бюджету

держави.

Ускладнюється і система бюджетного унітаризму, яка також вимагає
створення нових механізмів контролю за розподілом і використанням
бюджетних ресурсів, процеси децентралізації також вимагають зміни
фінансового контролю на його організації. Все це визначає необхідність
розгляду компетенцій окремих органів держави та їх взаємодії в рамках
процедур контролю [4]. Державний фінансовий контроль призначений для
реалізації фінансової політики держави, створення умов для фінансової
стабілізації. Він є особливо важливим елементом бюджетного процесу,
забезпечує ефективність функціонування державної фінансової системи, і
тим самим схильний до змін, які відбуваються на місцевих рівнях. У зв'язку з
цим фінансовий контроль здійснюється на всіх стадіях фінансової діяльності
держави і на місцевому рівні, тобто на стадіях збору, розподілу і
використання грошових коштів [2].
Фінансово-контрольна діяльність націлена на виявлення всіх випадків
порушень фінансової дисципліни, під якою розуміється встановлений
фінансовим законодавством порядок утворення, розподілу і використання
грошових фондів держави і місцевого самоврядування.
Безпосереднім предметом контролю виступають: бюджетні показники
на всіх етапах бюджетного процесу (складання, розгляд, затвердження та
виконання бюджету, складання та затвердження звіту про його виконання).
Поточний фінансовий контроль здійснюється в процесі виконання
фінансових планів, в ході витрачання товарно-матеріальних цінностей та
грошових коштів, у відповідності відпустки коштів виконанню планів витрат,
використанню раніше виданих ресурсів. Ця форма фінансового контролю
припускає системний факторний аналіз діяльності підприємств та організацій
в цілях вияву повноти та своєчасності розрахунків з бюджетом. Важливе
значення

поточний

фінансовий

контроль

має

в

пошуку

внутрішньогосподарчих резервів росту накопичення. Він виконується
повсякденно фінансовими службами для виключення порушень фінансової
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дисципліни в процесі використання фінансових планів підприємств,
організацій та установ, при відкритті кредитів фінорганами, перевірки
документації по операціям, що здійснюються бухгалтерами підприємств,
організацій тощо.
Наступний фінансовий контроль здійснюється після завершення
звітного періоду та фінансового року у цілому. Перевіряється доцільність
видатків державних бюджетних грошових коштів при виконанні бюджетів,
виконанні фінансових планів підприємств. Оцінка проведених заходів
здійснюється в результаті аналізу використання матеріальних, трудових та
фінансових ресурсів, законності господарсько-фінансових операцій на основі
перевірки звітних бухгалтерських та видаткових документів, кінцевих
фінансових результатів. Наступний фінансовий контроль пов’язаний з
попереднім контролем та базується на ньому.
Узагальнюючи

зазначені

вище

і

інші

визначення

державного

фінансового контролю, можна зробити висновок, що під ним слід розуміти
здійснювану з використанням специфічних організаційних форм і методів
діяльність державних і місцевих органів, наділених законом відповідними
повноваженнями з метою встановлення законності та достовірності
фінансових

операцій,

об’єктивної

оцінки

економічної

ефективності

фінансово-господарської діяльності, збільшення доходних надходжень до
бюджету і збереження державної і комунальної власності.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НОМЕНКЛАТУРА І ТОВАРООБІГ КИЛИМОВИХ ВИРОБІВ
Наведено результати аналізу сучасних даних товарообігу килимової
продукції в Україні.

Визначено особливості розвитку та перспективи

виробництва килимів та килимових виробів вітчизняними підприємствами.
Ключові слова: товарообіг, імпорт, експорт, виробництво, килими, килимові
вироби.
Килими і килимові вироби не є у списку товарів першої необхідності,
але зі зростанням економічного добробуту суспільства потреба у продукції
даного типу зростатиме. Втілювана Українською державою політика у
зовнішній

торгівлі

спрямована

на

захист

вітчизняних

виробників

текстильних товарів, але виробництво килимів в Україні, на данний
проміжок часу, ще не досить розвинена галузь текстильної промисловості.
Специфічною особливістю такого роду товарів є те, що у кожній країні,
регіони маять свій національний колорит, набуття внаслідок різних засобів
виробництва, вихідних матеріалів, добору колірної гами і деяких видів
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малюнка, а це сприводить, в свою чергу, до певних нюансів у зміцненні цієї
галузі за рахунок експорту.
Нами було проаналізовано дані номенклатури килимових виробів по
митним режимам та країнам постачальникам відділу статистики та аналізу
Державної фіскальної служби України за 2016-2017 роки. Отримані
результати представлені у таблицях 1.1, 1.2.
За досліджуваний період митному оформленню підлягали вироби всіх
п'яти позицій товарної групи

«Килими й інші текстильні підлогові

покриття». У цьому були задіяні митні режими: експорт, випуск для вільного
звернення, тимчасове ввезення, тимчасовий вивезення, переробка під митним
контролем,

відмову

у користь

держави.

За

обсягами

переміщення

переважають митні режими випуск для вільного звернення (обсяги постачань
2016 року склали у сумі 585,01 тис. доларів, а 2017 року – 1191,14 тис.
доларів - і експорт (обсяги постачань 2016 року у сумі 23,92 тис. доларів,
2017 року – 45,29 тис. доларів).
Таблиця 1.1 Переміщення килимів і текстильних напільних покриттів
за 2016-2017 роки з митним режимам.
Код

Найменування товару,
митний режим

Експорт
5701 Вузелкові килими
5702 Ткані килими
5703 Тафтингові килими
5705 Інші килими
Разом:
Тимчасовий ввезення
5702 Ткані килими
5703 Тафтингові килими
5704 Килими з повсті
Разом:
Тимчасовий вивезення
5702 Ткані килими

2016 р.
вартість, вагу,
тис. дол. тонн

2017 р.
вартість, вагу,
тис. дол. тонн

15,72
28,27
1,37
3,58
53,92

0,78
3,77
0,54
1,31
5,89

0,15
12,52
28,50
43,29

0,03
6,01
3,74
10,78

8,85
15,78
0,15
36,20

2,56
24,51
0,09
25,17

1,30
1,25
2,55

1,36
1,13
2,49

-

-

0,42

0,02
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5705 Інші килими
Випуск для вільного звернення
5701 Вузелкові килими
5702 Ткані килими
5703 Тафтингові килими
5705 Інші килими
Разом:
Переробка під митним контролем
5702 Ткані килими
Відмова у користь держави
5701 Вузелкові килими
5702 Ткані килими
5703 Тафтингові килими
5705 Інші килими
Разом:

0,79

0,11

-

-

3,95
452,51
54,34
110,21
661,01

3,87
129,40
27,66
58,93
229,86

0,56
858,73
293,61
78,20
1271,14

0,09
269,00
109,63
53,37
432,13

9,51

1,32

-

-

1,92
0,05
2,84
0,02
5,61

0,47
1,13
0,87
0,01
2,36

1,70
3,11
4,81

0,18
1,30
1,48

Таблиця 1.2 Експортно-імпортні поставки килимових виробів в 2016-2017 рр.
Код
країни
056
112
124
156
191
196
203
250
276
300
356
364
376
380
398

Найменування
країни
Бельгія
Білорусь
Канада
Китай
Хорватія
Кіпр
Чехія
Франція
Німеччина
Греція
Індія
Іран
Ізраїль
Італія
Казахстан

410
498

Корея
Молдова

Експорт
тис. дол.
-/
- / 0,07
0,08 / 12,77 / 0,15 / 0,05
15,25
/
65,21
-

616
710

Польща
ПАР

- / 0,75
-

вагу, тонн
-/
- / 0,01
0,05 / 7,47 / 0,04 / 0,03
1,91 / 7,77
- / 0,60
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Імпорт
тис. дол.
3,05 / 144,51
- / 18,15
- / 2,23
63,22 / 49,66
19,79 / 0,08 / 0,26 / 9,62 / 35,81
- / 0,42
0,35 / 57,32 / 1,43
1,68 / 0,98 / - / 0,04
- / 0,10
441,80
827,95
- / 1,75
- / 0,05

вагу, тонн
1,40 / 23,26
- / 8,40
- / 0,23
6,66 / 22,47
3,19 / 0,05 / 0,04 / 1,56 / 30,74
- / 0,02
0,07 / 23,09 / 1,44
1,24 / 0,23 / - / 0,04
- / 0,04
/ 118,19
275,73
- / 1,60
- / 0,02

/

752
760
784
792
804
818
840
860

Швеція
Сирія
ОАЕ
Туреччина

28,38 / -

1,91 / -

0,21 / - / 45,36
- / 5,83
18,58 / 114,96

0,03 / - / 20,38
- / 3,53
98,85
/
91,61
Росія
0,40 / 0,06 / 39,35 / 42,57 21,60
/
22,80
Єгипет
0,92 / 0,27 / США
12,58 / 4,07
35,58 / 2,06
Узбекистан
2,44 / 0,88
1,31 / 0,25
Разом:
58,03
/ 12,35
/ 658,11
/ 215,37
/
77,01
8,47
1304,52
402,15
Тобто спостерігається тенденція збільшення товарообороту 2017 року

порівняно з попереднім роком, тоді як імпорт килимових виробів продовжує
переважати за експортом. Співвідношення вартості товарів імпорт-експорт
2016 року становило 13, а 2017 року – 17 раз.
Якщо проводити кількісну оцінку факторів, що обумовлюють зміни
обсягів товарообігу, то ми можемо визначити, що за останні п’ять років
сумарна кількість з періоду 2013-2015рр. зростала, а як ми можемо бачити, з
періоду 2015-1017рр. сума залишилась без вагомих змін. Данні наведені у
табл. 1.3.
Таблиця1.3 Сумарний товарообіг килимів та килимової продукції в
Україні.
Роки

2013

2014

2015

2016

2017

Вартість тис. доларів

615,5

630,8

710,1

690,8

703,5

Отже, ми можемо зробити висновок, що легка промисловість України,
а саме галузь килимів та килимових виробів на даний момент знаходиться у
такому стані при якому слід вживати заходів направленні на покращення
ситуації з виробництвом килимів та килимової продукції в Україні.
Одним з основних завдань аналізу виробничого товарообороту є
кількісне вимірювання, узагальнення і оцінка впливу факторів на його
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відхилення від прогнозованих, індикативно-планових, базисних показників
чи інших орієнтирів. Факторний аналіз роздрібного товарообороту дає
можливість виясняти причини змін, що в ньому відбулися, a також виявити
потенційні можливості його подальшого зростання.
Також серед факторів які впливають на товарообіг можна визначити
вплив іміджу виробничого підприємства серед замовників даної продукції.
Як ми можемо бачити з даних про загальні суми поставок товарів
вітчизняного виробника, торговельні підприємства надають перевагу
закордонним товарам даної групи, що у свою чергу призводить до зниження
обсягів виробництва і негативно впливає на галуз килимо-виробництва в
цілому.
Аналіз структури сучасної номенклатури килимів і килимових виробів
вітчизняного виробництва свідчить про те, що для виробництва цих виробів в
останні десятиріччя переважно використовують різні види хімічних волокон
(особливо синтетичних). Широке використання хімічних волокон замість
традиційних натуральних (вовняних, лляних, джутових, бавовняних і ін.) в
поєднанні з застосуванням більш ефективної нетканої технології їх
перероблення дозволить не тільки значно розширити та збагатити існуючий
асортимент килимів і килимових виробів, але й забезпечити їм комплекс
нових

властивостей

(підвищити

зносостійкість

і

формостійкість)

Товарознавство промислових товарів надати необхідну біостійкість, суттєво
поліпшити їх художньо-естетичне оформлення). Все це дозволить суттєво
підвищити

конкурентоспроможність

означеної

групи

виробів

на

вітчизняному та зарубіжних ринках.
Слід також відмітити, що певні обмеження в діяльності торговельних
підприємств України пов'язані також з їх фінансовими ресурсами і станом
платіжних

засобів.

Підприємства

мають

недостатній

рівень

платоспроможності, і це негативно впливає на стан внутрішніх економічних
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факторів і перш за все - на забезпеченість торговельної мережі товарами, що
не сприяє росту обсягу товарообігу.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Досліджено погляди різних авторів до змісту комерційної діяльності.
Розкрито сутність комерційної діяльності торговельного та виробничого
підприємства. Здійснено порівняльний аналіз маркетингу та комерційної
діяльності. Відзначено особливості комерційної функції як однієї з основних
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функцій організації.
Ключові слова: комерційна функція, комерційна діяльність, торговельна
діяльність, функції комерційної діяльності.
Актуальність. На сьогодні будь-яка діяльність, зокрема й комерційна,
має певну спрямованість й організовується для досягнення поставлених
цілей, які можна назвати цілями функціонування. Будучи атрибутом ринку,
комерція формується на його принципах, які слугують неодмінною умовою її
розвитку.
Питанням розвитку і підвищення ефективності комерційної діяльності
приділяють увагу вітчизняні та зарубіжні вчених, зокрема В. Апопій, Г.
Осовська, Ф. Хміль, Л. Дашков, В. Памбухчиянц. Кожен з дослідників
трактує зміст і суть комерційної діяльності з різних позицій. До того ж, саме
поняття комерції у повсякденно звичному сенсі збігається із торгівлею.
Згідно з нормативними документами, торгівля – це вид економічної
діяльності у сфері товарообігу і просування товарів і послуг від виробника до
споживача у формі купівлі-продажу та надання пов'язаних із цим послуг
Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок – це система
економічних відносин між продавцями і покупцями, основою яких є купівляпродаж товарів, тобто комерційна діяльність. Її мета – збільшення доходів у
торгівлі за умови задоволення попиту покупців. Для того, щоби розкрити
сутність терміна “комерційна діяльність», ми опрацювали низку наукових
джерел. Економічний словник дає визначення комерції (від лат. commercium
– торгівля) як торговельної, торгово-посередницької діяльності, участі в
продажу чи сприяння в продажі товарів та послуг [5].
На нашу думку, комерційна діяльність є ширшим поняттям і охоплює
всі процеси закупівельно-збутової діяльності з метою отримання прибутку.
Оскільки комерційна діяльність є частиною товарно-грошових відносин, її
можна розглядати як важливу економічну категорію. Варто зазначити, що
жодне з наведених у табл. визначень не можна вважати повними, оскільки
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охоплюють лише окремі аспекти, не відображаючи цілісного бачення
комерційної діяльності.
Більшість авторів справедливо наголошує на важливості етапу
виявлення потреби в закупівлі товарів. Разом з тим, окремі автори помилково
включають до змісту комерційної діяльності невластиві функції, наприклад
операції зі зберігання товарів. Ми вважаємо, що комерційна діяльність не
охоплює технологічної функції торгівлі. Не можна погодитись також із
думкою окремих авторів, що будь-яка діяльність, спрямована на отримання
прибутку, є комерційною, оскільки об'єктом комерційної діяльності
виступають не всі матеріально-технічні ресурси, а лише їх частина – товари.
Натомість, незважаючи на виявлені розбіжності, дослідники єдині в
думці, що предметом комерційної діяльності виступають процеси у сфері
товарообігу з обов'язковим врахуванням задоволення потреб споживачів.
Таблиця 1 – Сутність поняття комерційної діяльності підприємства торгівлі
Автор
Визначення комерційної діяльності
Гарвардська школа Гармонійне поєднання отримання прибутку підприємством та
управління
задоволення вимог споживачів (1958 р.).
комерційною
діяльністю
Ф. Половцева
Особливий вид діяльності, пов'язаний з реалізацією товарів, від
якого залежить кінцевий результат торговельного підприємства,
тобто товарно-грошовий обмін, в процесі якого товари від
постачальника переходять у власність торговельного підприємства
з орієнтацією на потреби ринку [12].
А. Бусигін
Комплекс операцій, які забезпечують купівлю-продаж товарів, і
разом з торговельними процесами формують торгівлю як вид
діяльності [3].
В. Апопій
Спосіб реалізації комерційних процесів як послідовного виконання
операцій, що забезпечують організаційні, економічні, соціальні,
правові аспекти товарно-грошового обміну [6].
І. Бєляєвський
Діяльність із купівлі-продажу та зберігання товарів з метою
задоволення споживчого попиту й отримання прибутку [2].
Л. Дашков і
Технологія торгівлі як сукупність способів раціональної організації
В. Памбухчіянц
та методів ефективного виконання операцій торговотехнологічного
процесу [4].
І. Марченко
Система оперативно-організаційних заходів, спрямованих на
організацію та управління процесами купівлі-продажу товарів з
метою задоволення споживчого попиту та отримання прибутку [9].
О. Русєва та
Особливий вид діяльності, що охоплює обмін матеріальними
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А. Балан

цінностями і послугами, торговельні операції з придбання
матеріально-технічних ресурсів і реалізації продукції [13].

Значення комерційної діяльності розкривається через три основні її
функції:

комунікативну,

адаптивну

і

розвідувальну

(дослідницьку).

Комунікативна полягає у передачі інформації постійним і потенційним
клієнтам за особистого контакту з ними, з'ясування їхньої реакції. Ф. Котлер
наголошує на тому, що двосторонній обмін інформацією спрямований на
переконання клієнта у вигодах і конкурентних перевагах товарів і послуг
конкретного підприємства [7].
Адаптивна функція ґрунтується на результатах комунікаційного
процесу та сприяє вирішенню проблем потенційного клієнта. При цьому
глибоко досліджуються потреби клієнта, пропонуються товари і послуги, які
найкращим

чином

задовольняють

його

потреби.

Розвідувальна

(дослідницька) функція комерційної діяльності пов'язана з опрацюванням та
оцінюванням інформації про клієнтів, товари і ринки. У цій функції
найбільше проявляються спільні риси з маркетингом, натомість інформація,
отримана в процесі комунікацій з клієнтом, краще характеризує покупця і
його потреби.
Сучасна комерційна діяльність є активним процесом, в якому
використовуються маркетингові технології для з'ясування потреб клієнтів,
планування кількісних та якісних показників продажів, складу супутніх
послуг і методів реалізації.
Огляд наукових джерел і порівняльний аналіз думок різних авторів дає
змогу сформувати таке узагальнене бачення: комерційною є діяльність,
побудована на взаємозв'язках та взаємодовірі, у якій на основі уваги до
потреб покупців розробляється товарна пропозиція і відбувається реалізація.
Цілі комерційної діяльності визначають її зміст, а саме:
 встановлення господарських і партнерських зв'язків із суб'єктами
ринку;
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 вивчення та аналіз джерел закупівлі товарів;
 узгодження

зв'язку

виробництва

зі

споживанням

товарів,

орієнтованих на попит покупців (асортимент, обсяг й оновлення продукції);
 здійснення

купівлі

та

продажу

товарів

з

урахуванням

конкурентного середовища;
 розширення існуючих і перспективний розвиток цільових ринків
товарів;
 скорочення операційних витрат, пов'язаних з купівлею-продажем
товарів.
Зауважимо, що комерційна та торговельна діяльність мають певні
спільні ознаки – процеси відбуваються у невиробничій сфері, а об'єктом є
товар, який продається з метою отримання прибутку, та гроші, оплачені за
нього, які служать потім джерелом утворення прибутку. Комерційний процес
починається від моменту, коли товар переходить зі сфери виробництва у
сферу товарного обігу, де він потрапляє у сферу споживання.
Таким чином, проаналізувавши дослідження низки фахівців щодо
комерційної діяльності, ми можемо підсумувати, що разом з технічною,
фінансовою та адміністративною функціями вона становить зміст діяльності
підприємства. Комерційна діяльність – це діяльність, яка в умовах
конкурентного середовища спрямована на організацію та управління
процесами

купівлі-продажу

для

задоволення

попиту

споживачів

та

збільшення капіталізації її суб'єкта. Операції, пов'язані з реалізацією
підприємством комерційної функції, мають багато спільних рис із
торговельними, проте містять низку істотних відмінностей, що виокремлює
комерційну функцію з-поміж інших у сфері товарно-грошового обігу. У
комерційній

діяльності

використовують

маркетингові

технології,

що

зумовлено спільною спрямованістю на задоволення потреб споживачів.
Порівняльний аналіз комерційної діяльності суто торговельних організацій та
підприємств інших галузей продемонстрував розбіжності між ключовими
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критеріями, які формують прибуток.
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Крижанівський О.М.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ УКРАЇНИ В
2016-2018 р.р
В статті досліджується об’єм вітчизняного виробництва, експорту та
імпорту автомобілів. В результаті встановлено, що більше 90% попиту на
нові автомобілі задовольняється за рахунок імпорту автомобілів, в
структурі імпорту переважають нові автомобілі, а також ввозиться
більше 200 тис. автомобілів на іноземній реєстрації, які не розмитнюються.
Ключові слова: експорт та імпорт автомобілів, стан ринку автомобілів,
виробництво автомобілів, забезпеченість задоволення попиту
Автомобільна промисловість – своєрідний індикатор економічного
розвитку держави. І це стосується як промислово розвинених країн, так і
країн, що розвиваються. Отримати статус країни-автовиробника надзвичайно
складно,

адже

розвиток

галузі

потребує

величезних

фінансових,

інтелектуальних, наукових і управлінських ресурсів.
Між країнами світу йде жорстка конкурентна боротьба за можливість
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увійти в клуб автовиробників і ще жорсткіша боротьба – за збереження цього
статусу. Адже автопром є одним із головних генераторів робочих місць. У
світовому виробництві автомобілів та їх комплектуючих зайнято понад 9 млн
чоловік, а з урахуванням непрямих робочих місць автоіндустрія налічує
понад 50 млн працівників. При цьому автопром використовує товари
багатьох інших галузей, що виробляють метал, полімери, текстиль,
програмне забезпечення і чимало іншого.
Не менш важливо, що автопром є одним із двигунів технічного
прогресу. Щорічні інвестиції автовиробників у дослідження та розробки
сягають 85 млрд. долл. і відіграють ключову роль у підвищенні
технологічного рівня країни. Той факт, що поміж десяти найпотужніших
інноваційних компаній світу три автомобільні, говорить сам за себе.
Консолідований внесок від виробництва та експлуатації автомобілів у
національні бюджети оцінюється у більш як півтрильйона доларів.
Зрозуміло, що з таким потенціалом галузь входить до складу реальних
секторів, що створюють передумови економічного зростання країни та
забезпечення нової якості життя її громадян. А тепер від теоретичного
екскурсу в світову економіку переходимо до конкретної ситуації в Україні.
Сьогодні з 12 автоскладальних заводів в Україні працюють тільки сім, а
рівень використання виробничих потужностей становить лише 2% від
існуючих. Кількість робочий місць за десять років скоротилася вп'ятеро [1].
Найпотужніше підприємство вітчизняного автопрому – ЗАЗ за 2017
випустило менш як 2 тис. автотранспортних засобів. Наступне за
масштабами підприємство галузі – Черкаський завод корпорації «Богдан»,
що був відкритий у 2008 р., уже понад три роки не випускає легкових авто.
Втрати не тільки для галузі, а й для економіки країни просто шалені. Частка
продукції вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку становить 11%,
а це у 4,5 разу менше за показник десятирічної давності. Навіть у найгіршому
для ринку у сучасній історії 2015 р. цей показник перевищував 17% [1].
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Статистичні дані щодо виробництва автомобілів в Україні з початку 2016 по
серпень 2018 року наведені в табл. 1.
Таблиця 1 – Виробництво автомобілів в Україні в 2016-2018р.р. (шт.)
Січень грудень
2016 р.
Легкові
автомобілі
Комерційні
авто
Автобуси
Разом

Період
Січень - Січеньгрудень серпень
2017 р.
2017р.

Січень серпень
2018 р.

Зміни, у % (-/+)
ВідхиВідхиВідхилення
лення
лення
17/16
18/17
18/16

4340

7296

4814

4388

+68,1

-8,8

+1,1

603

486

346

118

-19,4

-65,9

-80,4

321
5264

804
8586

536
5696

588
5094

+150,5
+63,1

+9,7
-10,9

+83,2
-3,2

Отже, як бачимо з табл. 1, виробництво автомобілів в Україні,
характеризується такими показниками: за 2016 рік вироблено 4340 легкових,
в 2017 році їх виготовлення збільшено до 7269 авто, на 68,1% більше, а за
вісім місяців 2018 року було вироблено 4388 авто, що на 8,8% більше за
аналогічний період 2017 року [1]. Тенденція виробництва власного
виробництва автомобілів хоч і повільно, але зростає. Структуру виробництва
автомобілів за 2016-2018 р.р. зв Україні наведено на рис. 1.
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Рисунок 1 – Структура виробництва автомобілів в Україні
за 2016-2018р.р. %
Як бачимо з рисунку, частка виробництва легкових автомобілів
залишається майже без змін, в той час як частка виробництва вантажних
автомобілів стрімко зменшується, а виробництво автобусів навпаки
збільшується.

Проаналізувавши

показники

вітчизняного

автомобілебудування, перейдемо до аналізу первинної реєстрації нових
автомобілів в Україні. Статистичні дані наведені в табл. 2 [1].
Таблиця 2 - Первинна реєстрація нових автомобілів в Україні в 20162018р.р. шт.

Легкові
автомобілі

Січень грудень
2016 р.
65562

Період
Січень - Січеньгрудень серпень
2017 р.
2017р.
82330
49982
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Січень серпень
2018 р.
53533

Зміни, у % (-/+)
ВідхиВідхи- Відхилення
лення
лення
17/16
18/17
18/16
+25,6
+7,1
-18,3

Як бачимо з наведеної інформації, в 2017р. Українці купували на 25,6%
більше нових автомобілів ніж в попередньому році. При співставленні
статистичних даних за січень-серпень 2018 року з аналогічним періодом
2017р. видно, що динаміка росту ринку нових автомобілів зберігається, але
темпи росту значно зменшились.
Забезпеченість задоволення попиту на нові автомобілі вітчизняним
виробником, наведені на рис. 2.

Рисунок 2 Порівняння виробництва та первинної реєстрації нових
автомобілів в Україні в 2016-2018р.р., шт
Аналіз даних зображених на рис. 1.2, показує що, виробництво
вітчизняних автомобілів і первинна реєстрація транспортних засобів, на 90%
первинного ринку автомобілів забезпечується за рахунок імпорту – точніше в
2016р. власне виробництво автомобілів становить 6,6% від кількості
придбаних нових автомобілів, в 2017 році 8,9%, за перші вісім місяців того ж
року – 9,6%, а за аналогічний період 2018 року становить 8,2%.
Імпорт легкових автомобілів в Україні за перші півроку 2018 року
перевищив 985 млн доларів в грошовому вираженні. Про це свідчать дані
Державної фіскальної служби України. Найактивніше легкові автомобілі
Україна закуповувала в Японії – на загальну суму 171,5 млн. Друге місце за
обсягом імпорту в грошовому вираженні посіла Німеччина – 163,4 млн
доларів. Замикають трійку лідерів США, які поставили на український ринок
легкових автомобілів на 138,6 млн доларів, що зображено на рис. 3. [2]
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Рисунок 3 Основні імпортери легкових автомобілів в Україну в першому
півріччі 2018р., %
Як видно з рис. 3, три держави-лідери забезпечують майже половину
українського імпорту автомобілів.
При цьому сама Україна експортувала легкових автомобілів всього на
3,9 млн доларів, що становило лише 0,4% від імпортованих автомобілів.
Українські автомобілі найбільше купували Канада, США і Туреччин [2].
За кількісним вираженням, Україна протягом 8 місяців 2018р.
імпортувала 127 611 легкових автомобілів на суму 1,356 млрд доларів, при
цьому в 2017р. за цей період було імпортовано 94 250 одиниць автомобілів
на суму 1,31 млрд доларів. За підсумками 2016 року на закупівлю
автотранспортних засобів імпортери витратили понад 1,9 млрд доларів [1].
Статистичні дані наведені на рис. 4.
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Рисунок 4. Імпорт автомобілів України, млн.долл.
При цьому експорт в 2017 році склав 104 легкових автомобіля на 5,254
млн доларів, а в 2016 році з 93 од. на 3,861 млн долларів. Важливо
відзначити, що 61% експорту направлено в США і Канаду, а 57% імпорту
склали автомобілі з західноєвропейських країн [6].
За 2017 рік на Українській митниці оформили 80,5 тис. нових і 71,9 тис.
бувших в використанні автомобілів, за інформацією державної фіскальної
служби. За 80,5 тис. нових автомобілів, які були ввезені в Україну за 2017
рік, було заплачено 18,8 млрд грн митних зборів. Для порівняння, в 2016 році
в країну ввезли 63 тис. нових автомобілів, при цьому сума митного
оформлення становила 12,4 млрд грн. З вторинного ринку автомобілів в
Україну ввезли 72,9 тис., з яких по зниженій ставці акцизу — 69,5 тис. шт.
Всього за митне оформлення заплачено 5,5 млрд грн митних зборів, в тому
числі по знижених ставках 5,1 млрд грн. В 2016 році автомобілів з
вторинного ринку в Україну завезли менше – всього 23,8 тис шт., і 15,1 тис
шт. по зниженим акцизам. За весь імпорт бувших в використанні авто ДФС
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тоді отримала 2,4 млрд грн зборів, з яких 2,1 млрд грн за авто по зниженим
ставкам. Таким чином, імпорт нових автомобілів приніс більше доходів ніж
від вживаних. Структури імпорту нових та вживаних автомобілів в 2016-2017
р.р. наведені на рис. 5 [3].

Рисунок 5. Структура імпорту автомобілів в 2016-2017 р.р., тис.шт.
Від початку 2018 року на 20,5% збільшився експорт дизельних
автомобілів з Німеччини. Їх вивезено майже 24 тисячі. Імпорт таких авто до
Україну зріс на 136 %. Так, поставки старих дизельних німецьких машин до
України збільшилися на 136%, до Хорватії – на 89,6%, до Болгарії – на
27,7%, до Румунії – на 26,8%. Крім Хорватії, Словенії, Болгарії та Румунії,
що входять до ЄС, вживані дизельні машини експортують до України, через
відносно низьке ввізне мито на старі автомобілі з Євросоюзу. При цьому,
новіші дизельні авто знаходять покупців на вимогливих ринках Іспанії,
Австрії та Франції. Разом з тим, експорт автомобілів, які забруднюють
довкілля, стрімко падає у країнах, де переймаються екологією: у Норвегію на
26,6%, у Швейцарії – на 18,7%, у Фінляндії – на 9% [4].
Важливим фактором, що впливає на частку імпорту вживаних
автомобілів в Україну, є стрімке зростання ввезених в Україну автомобілів в
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митному режимі «транзит» та «тимчасовий ввіз». Це також автомобілі
вторинного ринку, але з таких держава не отримує жодних платежів, а
автомобілі ввозяться в обхід вимог чинного законодавства. За даними
митниці, 1 травня 2018 року в Україні перебувало понад 315 тис авто,
зареєстрованих в інших державах і ввезених в Україну в режимі транзиту або
тимчасового ввезення. Майже половина, 125 тис, — з порушенням терміну
перебування (див. табл. 3 та 4) [5].
Таблиця. 3 — Статистика ввезених нерозмитнених авто 2017р.- І кв.
2018р. в митному режимі транзит [5]
Кількість
ввезених авто

Кількість
не вивезених авто

Кількість перетинів
митного кордону

1 квартал
2018

2017

1 квартал
2018

2017

1 квартал
2018

2017

Резиденти

75 178

200 733

16 209

38 821

521 479

2 226 975

Нерезиденти

3 579

11 290

261

5 199

9 016

33 427

Разом

78 757

212 023

16 470

44 020

530 495

2 260 402

Як бачимо в табл. 3, кількість ввезених автомобілів резидентами
України в митному режимі транзит за перший квартал 2018р. становить
майже 40% від кількості ввезених за весь 2017 рік. Така ж динаміка і з
кількістю не вивезених авто. Такі фактичні дані вказують на збільшення
кількості автомобілів в користуванні українців на іноземній реєстрації.
Таблиця. 4 — Статистика ввезених не розмитнених авто 2017р.- І кв.
2018р. в митному режимі тимчасове ввезення [5]
Кількість
ввезених авто

Кількість
не вивезених авто

Кількість перетинів
митного кордону

1 кв.
2018

2017

1 кв. 2018

2017

1 кв. 2018

2017

17 413

57 144

2 363

4 404

37 592

196 516

Нерезиденти 203 823

696 232

43 925

140 958

487 208

2 583 378

Разом

753 376

46 288

145 362

524 800

2 779 894

Резиденти

221 236
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Аналіз даних наведених в табл. 4, показує, що кількість авто ввезених та
невивезених з України в режимі тимчасового ввозу за перший квартал 2018
становить близько 30% від загальної кількості за 2017р. Виходячи з цього,
робимо висновок, що кількість автомобілів на іноземній реєстрації, що
ввозиться в режимі тимчасового ввозу, і перебуває в користуванні громадян
України має тенденцію до зростання.
Висновки: проаналізувавши стан ринку автомобільного транспорту
України,

встановлено,

що

ринок

легкових

автомобілів

України

характеризується збільшенням об’єму імпорту нових автомобілів з 63 тис.
автомобілів в 2016 році, до 80,5 тис. автомобілів в 2017 році, збільшення
частки первинної реєстрації нових автомобілів, забезпеченням ринку
національним виробником автомобілів менше ніж на 10% (6,6% в 2016році,
8,9% в 2017 році і 8,2% за перші вісім місяців 2018 року), і стрімким
зростанням кількості автомобілів що ввозяться на територію митну
територію України в обхід режиму імпорт — близько 200 тис. не вивезених
автомобілів в 2017 році, і 62 тис. за перший квартал 2018року.
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Крижанівський О.М.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ
НАРАХУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ ПРИ ВВЕЗЕНІ
ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ В РЕЖИМІ ІМПОРТ
В статті досліджується питання оподаткування транспортних засобів при
імпорті в Україну. Проведено дослідження визначення митної вартості
транспортних засобів та розрахунку митних платежів. Досліджена судова
практика та проведений опис законопроектів Верховної Ради України про
зміни нарахування митних платежів та контролю нерозмитнених авто.
Ключові слова: митна вартість, мито, акцизний податок, імпорт
автомобіля
Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон України громадянами, визначені
розділом XII Митного Кодексу України [3]. П.23 ст. 4 Митного кодексу
України визначає митне оформлення як виконання митних формальностей,
необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного
призначення

[3]. Митне оформлення — виконання митним органом дій
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(процедур), що пов'язані із закріпленням результатів митного контролю
товарів і транспортних засобів.
Процедуру митного оформлення імпорту автомобілів регламентує Наказ
Державної митної служби №1118 від 17.11.2005р. «Про затвердження Правил
митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що
переміщуються громадянами через митний кордон України» [7].
Декларування, митний контроль і митне оформлення транспортний
засіб, що ввозяться в Україну громадянами для вільного обігу: Декларування
транспортного засобу проводиться власником (уповноваженою особою)
митному органу, у зоні діяльності якого постійно або тимчасово проживає
власник

транспортного

засобу

(або

має

намір

проживати

власник

транспортного засобу, який є громадянином-нерезидентом), шляхом подання
МД. На кожний транспортний засіб оформлюється окрема.
Огляд транспортного засобу здійснює Посадова особа митного органу.
Перевіряється та встановлюється відповідність ідентифікаційного номера,
номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати
введення в експлуатацію транспортного засобу даним, зазначеним у поданих
документах, у тому числі копії Акта митного огляду, оформленого митним
органом відправлення.
У випадках необхідності вирішення питань щодо визначення року
виготовлення транспортного засобу, класифікації транспортних засобів
згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), митної вартості
або порушення справи про порушення митних правил посадова особа
митного органу може вимагати такі документи (за наявності):
- митні документи країни придбання транспортний засіб;
- сервісну книжку;
- експертний висновок;
- фотографії;
- технічну документацію.
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У цьому разі під час митного оформлення застосовуються нормативноправові акти та встановлені ними обмеження щодо ввезення транспортного
засобу для вільного обігу на митній території України, чинні на день
прийняття митним органом Митної декларації ( za140-07, 910а-2007-п ), у
якій транспортний засіб задекларовано для вільного обігу на цій території.
Транспортні засоби, що ввозяться на митну територію України в режимі
імпорт оподатковуються наступним чином:.
- ввізне мито — визначене ст. 277 Митний кодекс України [3];
- податок на додану вартість — визначено ч.в пп. 185.1 ст. 185
Податковий кодекс України [4];
- та акцизний податок — визначений пп. 213.3, п213.1 ст.213 Податковий
кодекс України [4].
Для легкового автомобіля, справляння мита регламентується згідно
розділу ІХ Митного кодексу України від 13.03.2012р. [3], розділом XVII
Закону України «Про митний тариф України» від 19.09.2013р. [3]Розрахунок
суми мита здійснюється за формулою (1):
Мито = (МВ * СТМ) : 100%,

(1)

де МВ – митна вартість автомобіля;
СТМ – ставка мита, що встановлена у відсотках від митної вартості.
Ставки ввізного мита диференціюються в залежності від типу двигуна,
його об’єму, новий автомобіль чи такий що вже використовувався, вік
автомобілю. Для елктромобілів (автомобілі що мають виключно електричний
двигун) ставка оподаткування 0%.
Розрахунок суми акцизного податку із застосуванням специфічних
ставок здійснюється за наступною формулою (2):
Акциз = Н * СТА,

(2)

де Н – кількісна або фізична характеристика товару в натуральному
вираженні;
СТА – ставка акцизного податку.
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Слід зазначити, що з метою зменшення податкового тиску на громадян
України у частині сплати акцизного податку та з урахуванням складної
економічної ситуації в країні було прийнято Закон «Про внесення змін до
підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу
України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних
засобів» №1389 від 31.05.2016р. [6], яким до 31.12.2018р. знижено ставку
акцизного податку для ввезення автомобілів фізичними або юридичними
особами і 10-20 разів. Але такі знижені ставки не застосовуються, якщо
автомобілі що ввозяться:
- мають походження з країни, визначеної державою окупантом та/або
державою-агресором;
- вироблені до 01.01.2010р.;
- в продовж року з дня реєстрації відчужуються іншій особі;
- ввозяться в Україну в кількості понад один автомобіль за календарний
рік.
Нарахування

суми

податку

на

додану

вартість

при

ввезенні

транспортних засобів здійснюється за ставкою 20 відсотків від бази
оподаткування. Обрахунок здійснюється за наступною формулою (3):
ПДВ =( (МВ + Мито + Акцизний податок) * 20%) : 100%
Слід

відзначити,

що

на

сьогодні

Верховною

Радою

(3)
України

зареєстровано законопроект №8505 від 20.06.2018р. [8], про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо виключення з переліку підакцизних
товарів транспортні засоби.
Головним завданням цього законопроекту є врахування світової
практики не внесення транспортних засобів та їх кузовів до них до
підакцизних товарів [2].
Також, звертаємо увагу на законопроект №7306 від 17.11.2017р. що
знаходиться на розгляді у Верховній раді «Про митний тариф України» [9],
яким передбачається приведення системи законодавства України до світових
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стандартів, шляхом введення нової системи класифікації товарів побудованої
на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017р. (ГС2017) і Комбінованої номенклатури ЄС (КН ЄС) з урахуванням зобов’язань в
рамках СОТ [1].
Також варто відмітити, що в першому читанні 15 червня 2018 року були
прийняті законопроекти № 8487 Проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком
легкових транспортних засобів [10] та №8488 Проект Закону про внесення
змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України [11].
Вказаними законопроектами передбачено зменшення ставки акцизного
податку при розмитненні автомобілів № 8487 [10], а також передбачений
контроль автомобілів при ввезенні в режимі «тимчасовий ввіз» та «транзит».
Як результат – передбачено збільшення «легального» імпорту автомобілів.
З метою вдосконалення нарахування митних платежів в режимі імпорту
автомобілів, пропоную:
- оскільки стан ринку автомобілів України формується за рахунок
імпорту, при чому частки нових та вживаних автомобілів що імпортуються
майже рівні. Митний тариф України застосовується на основі Гармонізованої
системи опису та кодування версії 2012р., в той час, як більшість країн
Європейського

союзу

уже

з

минулого

року

застосовує

ГС-2017

Впровадження відповідної системи дозволить позбутись розбіжностей в
товарних кодах під час митного оформлення, проводити обмін статистичною
інформацією і т. д.;
- враховуючи, що пільгова ставка акцизного податку діє лише до кінця
2018 року, а затверджена постійна акцизного податку формує найбільш
значну частку митних платежів при імпорті як нових так і вживаних
автомобілів. Встановлення помірної ставки, або скасування акцизу на
транспортні засоби дозволить збільшити потоки імпорту, чим забезпечить
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доступність імпорту для громадян, що необхідно для зняття питання ввозу
автомобілів на іноземній реєстрації;
- так як, товарознавча експертиза є об’єктивним елементом ведення
митного контролю, і допоміжним елементом при визначенні митної вартості
автомобіля, тому процедура митного оформлення не може обходитись без
неї;
- методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних
засобів, затверджена наказом Міністерства юстиції України та Фонду
державного майна України від 24.11.2003 № 142/5/2092, зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 04.07.2009 за №724/16740 (у редакції наказу
Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від
24.07.2009 № 1335/5/1159 [12] в частині ґ) п. 1.п визначає, що застосування
цієї методики експертами може застосовуватися для класифікації колісних
транспортних засобів (його складників) за Українською класифікацією
товарів зовнішньоекономічної діяльності. В той же час Постанова Пленуму
Вищого адміністративного суду України №2 від 13 березня 2017 року «Про
Довідку щодо узагальнення практики застосування адміністративними
судами положень Митного кодексу України в редакції від 13 березня 2012
року» вказує на те, що вирішення питання, чи належить товар до того або
іншого товарного коду за УКТ ЗЕД, до компетенції торгово-промислових
палат не входить. Є і протилежні рішення судів. Необхідно привести
нормативно-правову базу до єдиного поняття, і надати право проведення
таких експертиз експертам торгово-промислової палати.
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Лейбук О.Ю.
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА
ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У статті розглянуто актуальні проблеми мотивації праці персоналу в
сучасних умовах господарювання та визначено їх вплив на ефективність
діяльності підприємства. Виявлено, що для посилення мотиваційного впливу
на персонал підприємства слід більше уваги приділяти поєднанню
матеріальної та нематеріальної мотивації працівників. Доведено, що при
вдалому поєднанні різних методів мотивації можна активізувати роботу
працівників, підвищити їх інтерес до неї, що сприятиме самовдосконаленню і
самореалізації, а також вплине на ефективність діяльності підприємства.
Ключові слова: мотив,працівник, мотивація, мотивування персоналу,
матеріальне мотивування, нематеріальне мотивування, мотиваційний
механізм
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Трудова мотивація працівника – важливий фактор його результативної
роботи, і в цій якості вона складає основу трудового потенціалу працівника.
Мотивація відіграє роль пускового механізму, що визначає, які здібності й у
якому ступені працівник захоче і зможе розвивати і використовувати в
процесі праці. Для забезпечення ефективності діяльності підприємства
необхідні відповідальні, високоорганізовані та ініціативні працівники з
прагненням

до

трудової

самореалізації,

професійного

зростання,

задоволеності від досягнутих результатів діяльності, відповідальності та
можливостями вияву ініціативи. Для того щоб спонукати людей працювати
якісно, недостатньо вивчити потреби персоналу і провести їх ранжування.
Потрібно розробити механізми мотивації, які будуть викликати у людей
бажання працювати ефективно на користь організації. Аналіз останніх
досліджень і публікацій. Проблему мотивування персоналу досліджено в
роботах таких вітчизняних вчених, як Л.О. Антоненко, В.Д. Бондар, Н.
Газенко, В. Галенко, П. Журавльова, С. Занюк.
Мета статті. оглиблення теоретичних засад дослідження мотиваційних
процесів

на

прикладі

вітчизняних

підприємств

та

напрацювання

рекомендацій, які спрямовані на удосконалення мотивування праці в системі
управління підприємством.
У цілому трудова діяльність членів суспільства піддається впливу
різноманітних чинників, як внутрішнього так і зовнішнього характеру.
Внутрішніми спонукальними чинниками є потреби й інтереси, бажання і
прагнення, цінності і ціннісні орієнтації, ідеали, мотиви і стимули. Усі вони є
структурними елементами складного соціального процесу мотивування
трудової діяльності, а формування цих внутрішніх спонукальних сил
трудової поведінки являє собою суть процесу мотивування трудової
діяльності. В економічній літературі мотив трактується по-різному.
Найчастіше вчені розуміють мотив як усвідомлене спонукання особи до дії з
метою задовольнити своїх потреб та амбіцій [ 1].
722

Немає

й

одностайності

в

трактуванні

поняття

«мотивування

персоналу», хоча більшість визначень є подібними. На думку О.С.
Виханського і А.І. Наумова, «мотивування – це сукупність внутрішніх і
зовнішніх рушійних сил, що спонукають людину до діяльності, задають
межі, форми і спрямування діяльності з орієнтацією на досягнення
визначених цілей» [2]. Деякі автори наголошують на усвідомленні вибору
людиною визначеної лінії поведінки [3]. Інші вчені розглядають мотивування
як

процес

управлінської

діяльності,

спрямованої

на

стимулювання

працівників для досягнення цілей підприємства чи організації [4]. У
загальному розумінні мотивація праці – це сукупність заходів, які
активізують та спонукають працівника або трудовий колектив до виконання
певних дій. Сьогодні існує чимало підходів до мотивації праці. До початку
XX ст. були досить поширені такі підходи, як владне примушення і
стимулювання мінімальним заробітком та метод «батога і пряника», який і
домінував в Україні на початку економічних перетворень. Однак ці методи
мають загальні недоліки: практично не стимулюють творчу працю і розвиток
працівників; не створюють передумов для діючої мотивації управлінської
праці. Окрім того, спрямовані, головним чином, на задоволення первинних
органічних потреб, що для сучасної людини недостатньо [5].
З економічної точки зору, люди є надзвичайно дорогим ресурсом, а,
отже, повинні використовуватися з максимальною ефективністю для
забезпечення економічної безпеки підприємства. Керівник зобов’язаний
зрозуміти, що існує і моральний чинник. Усе рівно врахувати розходження в
смаках і особистих думках кожного працівника вдасться рідко, тому
керівник, як правило, прагне до підвищення інтегральної продуктивності. З
приведеними нижче чинниками в керівника є шанс дістати згоду
максимальної кількості свій підлеглих. Отже, ідеальна робота повинна: –
мати цілісність, тобто приводити до визначеного результату як окремого
працівника, так і підприємства в цілому; – оцінюватися службовцями як
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важлива і що заслуговує бути виконаною; – давати можливість приймати
рішення, необхідні для її виконання, тобто повинна бути автономія (в
установлених межах); – забезпечувати зворотний зв’язок із працівником,
оцінюватися залежно від ефективності його праці; – приносити справедливу,
з погляду працівника, винагороду, як матеріальну, так і нематеріальну.
В

контексті

ефективного

управління

мотивуванням

персоналу

необхідно розрізняти поняття «система мотивування» та «мотиваційний
механізм діяльності». Систему мотивування можна розглядати як комплекс
складових підсистем, які містять згруповані у певному порядку мотиви.
Найчастіше виділяють три - чотири групи мотивів як складові ланки системи:
матеріального,

соціального

та

духовно-інтелектуального

характеру.

Параметри системи, як правило, є сталими.
Мотиваційний механізм представляє собою механізм реалізації праці,
тобто це комплексний цілісний інструментарій по перетворенню мотиваціїпотенції в мотивацію-реальність, в безпосередню дію. Мотиваційний
механізм реалізує, перетворює набір факторів, принципів, стимулів, мотивів,
ціннісних

орієнтацій,

сподівань,

поведінкових

реакцій

із

лінійного

дискретного значення у замкнутий постійно повторювальний процес.
Стосовно економічної

мотивації, то мотиваційний механізм представляє

собою економічний механізм реалізації і відтворення єдності соціальноекономічних функцій праці: як засобу до життя, функціонуючому на кожній
стадії своєї завершеності в певній системі макро- і мікро- економічних
координат. Окрім того, мотиваційний механізм є своєрідною силою
мотивації, точніше він забезпечує умови само стимулювання, перетворює
мотивацію із можливості у реальність. Отже, ефективний мотиваційний
механізм повинен опиратися насамперед на діючу систему матеріального і
нематеріального мотивування, а також бути узгодженим зі стратегією
розвитку підприємства.
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Безперечно, висока оплата праці як мотиваційний механізм дозволить
підвищити продуктивність праці персоналу. Але все ж постійне збільшення
рівня оплати праці не сприяє збільшенню трудової активності, а навпаки, з
часом

персонал

звикає

до

такого

роду

мотивації.

Рекомендується

використовувати підвищення оплати праці як короткостроковий метод
мотивації. Тому останнім часом керівники почали опановувати нематеріальні
методи мотивації.
Матеріальна мотивація – це найбільш очевидний спосіб винагороди
працівників. Особливо актуальною є проблема матеріальної мотивації для
країн з ринковою економікою, до яких належить і Україна. Це зумовлене
принаймні двома причинами: низьким рівнем доходів, деформаціями в їхній
структурі та диференціації; 2) необхідністю становлення нових за змістом
форм і методів матеріального стимулювання зайнятих в економіці.
Пряме матеріальне мотивування праці за своїм змістом є нічим іншим,
як нарахуванням певних розмірів заробітної плати і премій. Таке нарахування
базується на комплексі показників. У загальному вигляді цей комплекс
повинен

охоплювати

результативність

показника,

результативність

досягнення цілі, загальну результативність і базовий оклад працівника.
Непряме матеріальне мотивування – це так званий компенсаційний, або
соціальний пакет, що надається працівникові залежно від рівня його посади,
професіоналізму, авторитету і т. п. У вітчизняній практиці система
непрямого матеріального мотивування має форму додаткових не грошових
компенсацій

працівникам.

обов’язковими

видами

законодавством:

оплата

Зараз

ця

компенсацій,
листків

система

обмежується

регламентованих

непрацездатності,

оплата

лише

трудовим
щорічних

відпусток, обов’язкове медичне страхування, оплата жінкам допологової і
післяпологової відпустки, відпустки з догляду за дитиною, відрахування на
обов’язкове пенсійне страхування. Рішення про впровадження непрямого
матеріального мотивування (крім використання обов’язкового соціального
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пакета) є дуже відповідальним. Ефективна система компенсацій разом із
грамотно побудованою системою матеріального мотивування дозволить
підприємствам

динамічно

розвиватися,

забезпечувати

себе

висококваліфікованими фахівцями і мати значну конкурентну перевагу
порівняно з іншими працедавцями. Нематеріальна мотивація – це процес,
спрямований на немонетарне заохочення та формування корпоративного
духу працівників, що сприяє підвищенню зацікавленості персоналу в якості
своєї роботи та підвищенні економічної безпеки підприємства [6].
Одним методом нематеріальної мотивації є покращення умов праці:
забезпечення персоналу новітніми технологіями, створення комфортних
робочих зон, покращення дизайну інтер’єру, встановлення кондиціонування
та опалення приміщення і т. д. Важливим інструментом також можуть стати
корпоративні свята, навіть із залученням сімей співробітників. У зарубіжній
практиці існує таке поняття, як team building (командоутворення). До
основних складових процесу створення команд відносяться: – формування та
розвиток навиків командної праці (team skills) – спрямованість загальної цілі
з персональними, прийняття відповідальності за результати команди і т. д.; –
формування командного духу (team spirit) – сукупність психологічних
відносин співробітників до колег та організації. Основні заходи, спрямовані
на розвиток довіри між робітниками, посилення відчуття єдності, підвищення
неформального авторитету керівників; – формування команди (team building)
– механічні дії по підбору, оптимізації структури команди та функціональнорольового

розподілу:

створення

робочої

обстановки,

налагодження

горизонтальних зв’язків усередині колективу, регіональних підрозділів.
Сьогодні співробітники повинні відчувати увагу керівника до кожного з них,
і відношення до них має бути не як до безликої маси, адже одна з причин
демотивації співробітника – це деперсоналізація. На сьогоднішній день
використання матеріального заохочення без орієнтування на нематеріальну
мотивацію не принесе такого ефекту як при використанні цих двох методів.
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Тому що нематеріальна мотивація повинна бути постійним пріоритетом та
частиною культури організації, яка базується на емоційних та внутрішніх
потребах працівників, а монетарна мотивація повинна носити додатковий
преміальний характер та підсилювати загальний мотиваційний механізм.
Посилення конкуренції примушує керівників підприємств і організацій
замислюватися над впровадженням сучасних технологій і нових підходів до
організації

управління

ними.

Сьогодні

на

підприємствах

поширене

матеріальне мотивування. У той самий час нематеріальна мотивація спонукає
працівників до досягнення кращих результатів у довгостроковій перспективі,
дозволяє їм максимально розкрити і реалізувати свій трудовий потенціал.
Для працівника важливо знати, що він працює там, де його цінують,
поважають, прислуховуються до його думки, там, де з ним рахуються і
дозволяють почувати себе «своїм» в колективі. Глибоке розуміння того, що
мотивує, а що позбавляє мотивування співробітників, є ключем до
ефективної роботи, а позитивне мотивування виникає в тих випадках, коли
корпоративна культура спонукає співробітників добровільно брати на себе
відповідальність в умовах повної завантаженості і задоволеності роботою. В
цьому випадку грошова винагорода, умови роботи, соціальна захищеність
будуть додатковими чинниками в системі, а мотивуватимуть до роботи чітке
розуміння відповідальності і повноважень, визнання, кар’єрне зростання, а
також вплине на ефективність діяльності підприємства.
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УДК 331.108.5(045)
Лейбук О.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА
СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті досліджено процес створення ефективної системи мотивації
персоналу та її вплив на ефективність діяльності підприємства. Проведено
аналіз публікацій, присвячених матеріальному заохоченню працівників
вітчизняних підприємств, який засвідчив багатий спектр досліджень з цієї
проблематики.
Ключові слова: заохочення персоналу, підприємство, система мотивації,
фактори мотивації, ефективність, методи стимулювання.
Ефективність діяльності підприємства, рівень його розвитку багато в
чому визначається правильним розумінням керівництва ролі й значення
матеріального заохочення персоналу. Мотивація є одним з найважливіших
інструментів формування якісної системи керування на підприємстві.
Нажаль, сьогодні система управління більшості вітчизняних промислових
підприємств основну увагу як і раніше приділяє проблемам зниження витрат,
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максимізації

прибутку.

Іншими

словами,

пріоритет належить цілям

виробничого характеру. Разом з тим, управлінню процесами консолідації
трудової діяльності персоналу, забезпеченню відповідності інтересів і цілей
окремих працівників і підприємства в цілому, формуванню зразків нового
організаційного поводження, ефективних систем мотивації й заохочення
людей не приділяється належної уваги.
Метою дослідження статті - є пошук шляхів удосконалення механізму
мотивації персоналу підприємств у контексті підвищення ефективності їх
діяльності.
Інноваційний характер виробництва, його висока наукоємність змінили
вимоги до персоналу, підвищили значимість творчого підходу в роботі й
високому професіоналізмі. Це привело до змін у принципах, методах і
соціально – психологічних питаннях керування персоналом. Зміни в
принципах керування персоналом спрямовані, у першу чергу на реалізацію
політики мотивації, що придбала велике значення в умовах переходу до
ринкової економіки. Політика мотивації в умовах розвитку колективних
форм власності й залучення працівників до керування спрямована на
розширення співробітництва персоналу з адміністрацією для досягнення
загальних цілей. Це сприяє розвитку потенційних здатностей персоналу,
більше інтенсивній і продуктивній праці, творчому відношенню до праці [3].
На зміну фізичному навантаженню працівника приходить оцінування
інтелектуального

капіталу

працівників.

На

даний

час

підприємства

зацікавлені у формуванні стабільного складу персоналу, який є мотивованим
на зростання особистого професіоналізму, кваліфікації, підвищення свого
трудового внеску в досягнення кінцевих цілей фірми. З іншого боку
глобалізація виробництва, тобто поширення у всесвітньому масштабі,
змушує розробляти нові, цілком відмінні системи стимулювання з
урахуванням менталітету, економічного та морального стану суспільства, де
планується відкриття підприємства.

В умовах глобалізації потрібні нові
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підходи, що містять у собі не тільки стратегії, що забезпечують ефективність
діяльності компанії, але й стратегії, що дозволяють розвивати творчі,
парадоксальні й ризиковані підходи до діяльності компанії як новий ресурс
для

її

розвитку.

ефективності

Актуальність

функціонування

і

значимість

мотиваційного

проблеми
механізму

підвищення
визначається

радикальними перетвореннями економічної системи суспільства. За тривалий
період часу в Україні сформувалася деформована структура виробництва, що
не відповідає реальним потребам людей. У практиці централізовано
встановлювалися нормативи, ліміти, ціни, тарифні ставки, оклади й інші
показники. У суспільстві сформувався стійкий стереотип неприйняття
приватної власності, підприємницької діяльності, конкуренції й ін. Проведені
реформи обумовили зміна структури виробництва, його спад, зниження
життєвого рівня народу, поляризацію населення за рівнем доходів,
безробіття, у результаті чого в значної маси людей сформувалося
розчарування

проведеним

курсом

реформування

економіки.

Удосконалювання мотиваційного механізму є одним з методів вирівнювання
й зм'якшення деформації, що з'явилася з ряду соціальних імперативів[2].
Дослідження методів і напрямків трансформації механізму мотивації
праці в ринковому середовищі, що формується, являє собою одну з найбільш
важливих і складних завдань економічної науки. Це пояснюється тим, що в
перехідний період колишня структура виробництва не може бути швидко
перебудована на основі ринкових механізмів. В економіці йде процесс
переосмислення ідей, теорій, методів керування. Формується новий
категорійний і понятійний апарат, що не завжди розділяється всіма
фахівцями, що приведе до непорозуміння або марної дискусії про терміни.
Становлення справді ринкового господарства й відповідних йому методів
мотивації

праці

обумовлюють

необхідність

їхнього

осмислення,

теоретичного обґрунтування, що неможливо без критичного розгляду
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вітчизняного досвіду й творчого запозичення закордонних моделей,
категорій, понять і їхньої адаптації стосовно до українських реалій [4].
Незважаючи на всю складність дослідження проблеми підвищення
ефективності

функціонування

механізму

мотивації

праці

через

невизначеність у розвитку нових умов і форм господарювання, розгляд її не
може відкладатися на більше пізніше час, коли остаточно зложаться ринкові
структури. Уже на даному етапі необхідно виявити й проаналізувати основні
(як позитивні, так і негативні) тенденції в мотиваційних відносинах, у першу
чергу визначальний ріст ефективності праці в нових умовах господарювання.
Актуальність розглянутої проблеми обумовлена тим, що сучасні умови
господарювання потребують необхідності створення адекватного механізму
мотивації праці. Без цього не можна розглядати на практиці об'єктивні
передумови для підвищення ефективності виробництв - основи зростання
реальних доходів і рівня життя населення. При цьому з'єднання робочої сили
із засобами виробництва, здійснюється процес трудової діяльності.
Мотивація являє собою найважливішу функцію економіки, що полягає
в активізації, стимулюванні, керуванні й реалізації цілеспрямованого
поводження людей по досягненню власних цілей і цілей підприємства. Вона
базується на сукупності внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які змушують
людину діяти, визначають форми й границі дії, напрямку, орієнтацію на
досягнення певної мети.
Таким чином, управлінська діяльність пов'язана з подоланням великого
числа найрізноманітніших труднощів на шляху досягнення різних цілей
колективу. У подоланні цих труднощів проявляється воля колективу й воля
керівника. Управлінська діяльність спрямована насамперед на зміну
дійсності, що неможливо без наявності самої широкої гами вольових якостей,
що проявляють із боку керівника. Проблеми підприємств, пов'язані з
низькою

мотивацією

персоналу

до

роботи,

можуть

бути

найрізноманітнішими й проявлятися у вигляді наслідків в інші, на зовнішній
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погляд, мало зв'язаних областях діяльності організації. Приведемо далеко не
повний список типових утруднень і проблем, що мають відношення до
мотивації персоналу, що був зареєстрований у ході досліджень багатьох
підприємств: висока плинність кадрів; нераціональність мотивів поводження
виконавців; слабкий зв'язок результатів праці виконавців і заохочення;
відсутність умов для самореалізації потенціалів співробітників; низька
ефективність

впливу

керівників

на

підлеглих;

низький

рівень

міжособистісних комунікацій; проблеми при створенні погодженої команди;
слабка перспектива кар'єрного росту, що відбивається на робочому тонусі
співробітників; протиріччя у відносинах між підприємцем і працівником;
низький професійний рівень персоналу; безініціативність співробітників;
незадовільний морально психологічний клімат; недостатня увага до навчання
й

стажування

резерву;

неврахування

соціально-культурних

потреб

персоналу; небажання співробітників підвищувати кваліфікацію [1].
Таким чином, для успішного досягнення цілей організації керівникові
необхідно вирішити найважливіші із соціально-психологічної точки зору
завдання: матеріальне заохочення персоналу; організація професійного росту
співробітників; формування сприятливого соціально-психологічного клімату
в колективі. При плануванні й організації роботи керівник визначає, що
конкретно повинна виконати дана організація, коли, як і хто, на його думку,
повинен це зробити. Керівники завжди усвідомлювали, що необхідно
спонукувати людей працювати на організацію. Вся діяльність людини
обумовлена реально існуючими потребами, тому люди прагнуть або чогось
досягти, або чогось уникнути. У вузькому змісті слова, мотивована
діяльність - це вільні, обумовлені внутрішніми спонуканнями дії людини,
спрямовані на досягнення своїх цілей, реалізацію своїх інтересів. Тут
працівник сам визначає міру своїх дій залежно від внутрішніх спонукань і
умов зовнішнього середовища. Система мотивації на рівні підприємства
повинна: створювати атмосферу довіри між керівництвом і працівниками: і ті
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й інші можуть вільно виражати свою думку; припускати позитивну реакцію
керівництва на пропозиції й проблеми працівників; передбачати гарантії
зайнятості для всіх працівників, рівні можливості для зайнятості й
просування й використати як основний критерій результати праці;
гарантувати працівникам оплату відповідно до результатів їхньої праці;
забезпечувати безпечні умови роботи й використати відповідні професійні
послуги

з

охорони

здоров'я;

підвищувати

професійну

майстерність

робітників; передбачати програми навчання на робочому місці й підвищення
кваліфікації [6].
У цей час все більше число організацій намагається вводити системи
участі в прибутках залежно від продуктивності. До таких систем мотивацій,
орієнтованим на показники діяльності, ставляться: система преміальних
оплат, система оцінки заслуг, система колективного стимулювання. Умілий
керівник прагне створити у своїх підлеглих почуття перспективності у своїй
роботі. Працівники повинні знати, що в даній організації вони мають умови
для свого професійного росту. Просування по службі допомагає організації,
оскільки дозволяє їй заповнювати вакансії що служать, які вже виявили свої
здатності. Воно допомагає й працівникам, оскільки задовольняє їхнє
прагнення до успіху, досягнень і самоповазі. Однак при прийнятті рішень
про просування по службі керівництво повинне підвищувати тільки тих, хто
має здатності для ефективного виконання обов'язків на новій посаді. На жаль,
іноді підвищують тих працівників, які добре виконують свої нинішні
обов'язки, але не мають у своєму розпорядженні потенціал для ефективної
роботи в новій посаді. Керівник повинен розбиратися в мотивах діяльності
підлеглих йому людей і, висуваючи перед ними ті або інші завдання,
розкривати перспективи для кожного працівника. Керівник, що має досвід
роботи з людьми, прагне підтримувати в колективі атмосферу схвалення.
Вона дозволяє підвищувати вимоги, для того, щоб ставити й вирішувати
більше важкі завдання. Для високої продуктивності необхідно підтримувати
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в співробітників досить високий рівень домагань. У працівника повинна бути
впевненість, що він здатний до більших досягнень у своїй праці.
Важливий стимулюючий вплив на працівника роблять соціальнопсихологічні властивості колективу, у якому здійснюється його діяльність.
Колектив - це не просто сума індивідів, а якісно нова категорія. Кожний
керівник повинен знати соціально-психологічну__ структуру колективу й
соціально-психологічні закономірності, які діють у групах людей, – у
противному

випадку

йому

буде

важко

управляти

їм.

Соціально-

психологічний клімат колективу є показником рівня розвитку його
соціально-психологічної спільності. У ньому відбивається настрій, думка й
традиції колективу. При керуванні колективом його морально-психологічний
клімат повинен бути об'єктом підвищеної уваги. У структуру соціальнопсихологічного клімату входять два основних компоненти – відношення
людей до праці й відносини людей у колективі. Відносини один одного, у
свою чергу, диференціюються на відносини між колегами й відносини в
системі керівництва й підпорядкування. Найважливішими факторами
соціально-психологічного клімату колективу в рамках соціальної організації
є культура людських відносин, людського спілкування, з одного боку, і
культура організації праці – з іншої. Зростаюча роль керівництва колективом
як фактору покращення соціально-психологічного клімату випливає з
багатьох обставин і умов існування й функціонування колективу. Також має
значення почуття приналежності особистості до колективу, що виражається
насамперед у ступені внутрігрупових комунікаційних зв'язків. Кожний зі
членів конкретного колективу виробляє в собі відповідному соціальнопсихологічному клімату свідомість, сприйняття, оцінку й відчуття свого «Я».
Самопочуття особистості в певній мірі може служити й вагомим показником
ступеня розгорнення її духовного потенціалу. У цьому випадкумається на
увазі психічний стан людини, багато в чому обумовлений атмосферою
виробничого

колективу.

Із

цього

погляду самопочуття
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особистості,

самооцінка, ступінь задоволеності положенням у групі може розглядатися як
показник соціально-психологічного клімату [5].
Таким чином, значимість клімату, що безпосередньо впливає на
соціальну й соціально-економічну ефективність праці колективу, і зростаюча
потреба його членів у сприятливій морально-психологічній атмосфері – все
це ставить керівника перед необхідністю освоєння науково обґрунтованих
методів

регуляції

соціально-психологічного

клімату

і

їхнього

вдосконалювання в практичній роботі [8].
Слід зазначити, що останні тенденції в розвитку великого бізнесу
вказують на подальше збільшення частки довгострокової компенсації в
доходах менеджерів і причини цього зрозумілі. Акціонери хочуть бути
впевненими в тім, що вищий менеджмент організації зацікавлений у її
розвитку. Діяльність вищого менеджменту підприємства повинна гідно
оплачуватися і їхня оплата праці повинна залежати від конкретних
результатів діяльності організації. Але якщо вся мотивація менеджера буде
реалізовуватися винятково за рахунок заробітної плати й бонусу, то існує
цілком обґрунтований ризик, що такий менеджер основну увагу буде
приділяти тактичним, а не стратегічним завданням і може пропустити
небезпечні для майбутнього розвитку організації тенденції. Тому у великих
західних компаніях практикується система мотивації вищого менеджменту,
що передбачає наявність у менеджера трьох джерел доходу: зарплата, як
правило, сама незначна із трьох складових; бонус за досягнуті результати,
часом досягає досить значних розмірів; довгострокова компенсація.
Зарплата менеджера вищої ланки повинна відповідати середньому
рівню оплати подібних фахівців з галузі або бути трохи нижче її. Бонус, як
правило, обмовляється при прийманні менеджера на роботу або ж на початку
звітного періоду й повинен чітко підходити до результатів, які ставляться
перед менеджером, наприклад, % від прибутку або від збільшення обсягів
продажів. Довгострокова компенсація звичайно є самою значною статтею
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доходу, але виплачується вона, звичайно, не готівкою, а цінними паперами
компанії по фіксованій на деякий момент часу вартості. Ця компенсація
стимулює менеджера до роботи над стратегією розвитку компанії,
збільшення її капіталізації. Говорячи про мотиваційні механізми для
менеджерів високого рівня, не можна забувати й про такі, як: суспільне
визнання досягнень і заслуг керівника; довіра й повага з боку акціонерів;
перспективи кар'єрного росту як частина перспектив росту організації;
можливість професійного росту й розвитку за рахунок навчання, участі у
конференціях, круглих столах та інших професійних заходах; можливість
впливати на кадрову політику в довіреному менеджерові підрозділі. Слід
зазначити, якщо акціонери ігнорують перераховані вище нематеріальні
стимули, то навіть при наявності пристойної зарплати, бонусу й
компенсаційного забезпечення менеджери будуть шукати собі інше місце
роботи. Треба сказати, що менеджери високого класу, як правило, люди
творчі, захоплені, що мають стійкий світогляд і погляди на життя, що
інтуїтивно почувають особливості керування тим або іншому процесу.
Матеріальні питання для них, безумовно, важливі, але тривалий час
працювати в недружній до себе атмосфері або у відсутності довіри й поваги з
боку акціонерів, вони не стануть. Будучи фахівцями високого класу, вони
завжди в стані знайти для себе прийнятну альтернативу. Найбільш розумним
при визначенні системи мотивації є поділ персоналу на категорії. У
найпростішому випадку можна виділити, принаймні, три таких категорії.
Говорячи про умови, які організація може надати фахівцям кожної з
категорій, ми маємо на увазі не тільки заробітну плату, хоча заробітна плата є
ключовим елементом у переліку надаваних персоналу мотивацій. Також
необхідно застосовувати інші мотиваційні механізми, наприклад, такі, як:
медичне

страхування

співробітників;

створення

на

підприємстві

недержавних пенсійних фондів; можливість одержувати пільгові путівки;
регулярне підвищення професійного рівня за рахунок тренінгів, проведених
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на підприємстві; наявність на підприємстві їдальні, фітнес центру й інших
структур, що полегшують життя персоналу підприємства й зберігають їхній
вільний час. Саме ці механізми найчастіше виявляються дуже істотними для
персоналу

й

активно

використаються

багатьма

прибутковими

підприємствами в країнах с розвинутою економікою [7].
Висновок: Таким чином, усі суб’єкти господарювання застосовують
найрізноманітніші
першочергову

способи

перевагу

та

методи

віддають

стимулювання

матеріальній

працівників

мотивації.

У

і

межах

сформованого фонду оплати праці, отриманого прибутку або резерву
забезпечення

матеріального

заохочення

(стимулювання)

працівників

підприємствам слід виплачувати персоналу не лише основний розмір
заробітної плати, а й відповідно до трудових досягнень працюючих
стимулювати їх підвищувати результативність, що обов’язково буде
заохочена за допомогою системи преміювання. Вважаю, що важливим
аспектом матеріального стимулювання і гарантією виконання деяких видів
робіт слід обов’язково виділяти такі види стимулюючих виплат, як доплати,
надбавки

та

компенсації.

Адже

мотивація

персоналу

є

одним

з

найважливіших інструментів формування якісної системи керування на
підприємстві.
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Зубишин М. В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
(на прикладі ПрАТ «Вінницький ОЖК»)
У статті досліджено сучасні інформаційно-комунікаційні технології (SAP
Customer Relationship Management (CRM), Oracle CRM, Microsoft Dynamics
CRM, ПАРУС – Менеджмент і Маркетинг), їх роль та переваги у
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використанні

при

провадженні

господарської

діяльності,

зокрема

зовнішньоекономічних операцій.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології; зовнішньоекономічні
операції; SAP Customer Relationship Management (CRM), Oracle CRM,
Microsoft Dynamics CRM, ПАРУС – Менеджмент і Маркетинг.
Інформаційні технології та зв’язки або засоби, пов'язані зі створенням,
збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформації стали
невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають
подальший економічний та суспільний розвиток людства.
Завдяки

інформаційно-комунікаційним

технологіям

представники

підприємств, що здійснюють ЗЕД можуть у будь-який час і в будь-якій точці
світу:
- швидко, зручно і з невеликими витратами посилати один одному письмові
повідомлення;
- представляти своє підприємство, його продукцію та послуги (сайт-візитка),
займатися маркетингом, шукати співробітників, пропонувати свої послуги і
т.д.;
- встановлювати ділові зв'язки, продавати і купувати товари та послуги і
навіть проводити прямі розрахунки;
- одержувати і пропонувати інформацію, дані, зображення, звукову
інформацію (заощаджуючи місце і витрати на її зберігання);
- оновлювати свій набір інформації, вносити до нього зміни, стирати
непотрібну інформацію, розширювати і доповнювати цей набір;
- за допомогою контактних форм отримувати відповідь повідомлення
(зворотний зв'язок) у вигляді рекламацій, зауважень, запитань, замовлень і
т.д.
Слід зазначити, що на кожному підприємстві є відділ, для якого
інформаційно-комунікаційні технології особливо корисні. Це відділ по роботі
з замовниками (клієнтами).
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Для замовників зв'язок по електронній пошті - це можливість
цілодобового спілкування з індивідуальним підприємцем, а також швидка
відповідь на свій запит. При цьому відповідь може бути доповнена важливою
інформацією.
Використання

інформаційно-комунікаційних

технологій

змінює

поведінку на ринку, впливає на процеси продажу, покупки і збуту. Завдяки
новим

інформаційно-комунікаційним

технологіям

можна

не

тільки

пропонувати і замовляти товари, але і проводити платежі. Зараз практично
будь-яка фінансова операція може бути просто, дешево, відносно безпечно, в
будь-який час і в повному обсязі реалізована через Інтернет.
До переваг розрахунків з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій можна віднести:
- прямий доступ до всіх рахунків. Платіжне доручення можна ввести прямо в
комп'ютер, що дозволить дуже швидко його виконати;
- нижчі витрати на трансакції і більш високі процентні вклади;
- замовник не залежить від місця розташування банку і часу його роботи.
Йому потрібно тільки підключитися до Інтернету, щоб здійснити всі
необхідні банківські операції;
- оnline банки мають ряд переваг в порівнянні з традиційними банками у
сфері управління пакетами цінних паперів.
Успіх підприємства в умовах зростаючої конкуренції багато в чому
визначається тим, наскільки точно і своєчасно вона здатна визначити
потреби і індивідуальні переваги кожного зі своїх клієнтів, запропонувавши
продукт або послугу на вищому, ніж конкуренти, рівні. Зберегти свої позиції
на ринку і отримати додатковий прибуток допомагають сучасні технології
управління взаєминами із замовниками, а саме такі системи: «CRM (Customer
Relationships Management)», «Microsoft Dynamics CRM», «1С підприємства»,
«Парус-Менеджмент» [1, с.65].
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Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат»
є юридичною особою та наділене цивільною правоздатністю і дієздатністю,
здійснює свою діяльність відповідно до Статуту та чинного законодавства
України. На даний час є одним з найбільших і найпотужніших підприємств з
переробки олійних культур і виробництва рослинних олій та жирів в Україні.
У 2008 році першим з українських заводів почав поставляти
соняшникову олію в Китай. Зараз є лідером по відвантаженню рослинних
масел з України флексі-контейнерами. Свою продукцію експортує більше
ніж в 60 країн, в тому числі в країни СНД, Євросоюзу, Південно-Східної Азії.
Надає послуги зі зберігання та продажу зернових та олійних культур.
Предметом і основними напрямками діяльності Товариства є:
- закупівля, зберігання, переробка та реалізація олійної та іншої сировини;
укладання з товаровиробниками договорів;
- виробництво олії рослинної, маргаринової продукції, майонезі, соусів,
кетчупів, гірчиці харчової, мила, побічних продуктів;
- виконання робіт промислового і непромислового характеру;
- перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом Товариства;
- здійснення роздрібної та оптової торгівлі, в тому числі і за кордоном та ін.
Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною діяльності
Товариства,

здійснюється

на

основі

валютної

самоокупності

та

самофінансування:
- проведення експортно-імпортних та інших операцій безпосередньо та через
посередників;
- створення спільних підприємств з закордонними фізичними та юридичними
особами на території України та за кордоном;
- одержання та надавання кредитів і іноземній валюті як на території
України, так і за кордоном;
- відкриття своїх валютних рахунків в банках України та за кордоном та ін.
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Організаційна структура ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» є
складною:

управлінський

апарат

представлений

загальними

зборами

акціонерів, наглядовою радою, ревізійною комісію та головою правління, а
також

є

адміністративні

та

виробничі

підрозділи.

Усі

підрозділи

співпрацюють між собою, одержують необхідну інформацію та обмінюються
даними для проведення аналізів з виробництва та переробки продукції,
планування виробництва продукції, створення перспективних та поточних
планів розвитку [3;4].
Вдосконалення інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності
ПрАТ «Вінницький ОЖК» дасть змогу покращити управлінський процес і,
разом з тим, підвищити конкурентоспроможність підприємства як на
внутрішньому ринку, так і за кордоном. Щоб цього досягнути потрібно
оновити базу даних на більш зручну, яка зменшить навантаження на
персонал, а також прискорить процес обслуговування клієнтів. Саме CRMсистема дасть змогу це зробити.
Управління відносинами з клієнтами (Customer relationship management
(CRM)) — поняття, що охоплює концепції, котрі використовуються
компаніями для управління взаємовідносинами зі споживачами, включаючи
збір, зберігання й аналіз інформації про споживачів, постачальників,
партнерів та інформації про взаємовідносини з ними [2, с.41].
Основними

завданнями

щодо

удосконалення

інформаційно-

комунікаційних технологій в діяльності ПрАТ «Вінницький ОЖК» при
здійснення ЗЕД є:
- створення єдиного інформаційного простру;
- створення єдиної бази клієнтів та інформації про них, яка б відновлювалась
автоматично;
- можливість перегляду в режимі online планів і факту діяльності по кожному
співробітнику і кожного клієнта;
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- створення облікової системи яка спрощує безліч рутинних операцій,
зберігає історію цих операцій, і на підставі цієї історії є можливість
формування різних аналітичних звітів;
- підвищення ефективність продажів;
- підвищення якість обслуговування клієнтів;
- забезпечення, утримання або розширення клієнтської бази;
- зниження ризиків втрати клієнтських даних;
- спрощення роботи співробітників;
- створення механізми управління продажами (маркетингом, сервісом,
контакт-центром).
Розглянемо кожну з CRM-систем та виявимо, які функції вони будуть
виконувати для ПрАТ «Вінницький ОЖК».
«Управління

взаєминами

із

клієнтами»

(SAP

CRM)

дозволить

поєднувати співробітників, партнерів, процеси й технології в рамках повного
замкненого циклу взаємодії із клієнтами під час здійснення експортних
операцій на ПрАТ «Вінницький ОЖК». Воно надає кошти для виконання
перевірки доступності ресурсів у режимі реального часу, управління
договорами та фактуруванням. З його допомогою досягається високий
ступінь прозорості виконання замовлень і відстеження їх статусу.
Крім того, рішення «Управління взаєминами із клієнтами» дозволить
ПрАТ «Вінницький ОЖК» пропонувати клієнтам підтримку по всіляких
каналах: через центр взаємодії із клієнтами, за допомогою Інтернет-додатків
для самообслуговування клієнтів-експортерів, додатків для управління
сервісом і рекламаціями, шляхом обслуговування й виконання робіт у
клієнтів-експортерів, а також управління базою встановленого в клієнтів
устаткування.
Oracle Sіebel CRM – система керування взаєминами із клієнтами, що
дозволяє побудувати комплексну корпоративну інформаційну систему, що
автоматизує як операції фронт-офісу: керування продажами, сервісом,
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маркетингом і взаємини з партнерами; так і бек-офісні: аналітика, керування
замовленнями й персоналом, розрахунки компенсацій співробітникам і т.п., а
також інтеграція з будь-якими ІТ-системами клієнта [2, с.74].
Oracle Sіebel CRM дозволить ПрАТ «Вінницький ОЖК»:
- виконувати організацію та контроль за продажами;
- управляти маркетингом;
- управляти обробкою замовлень;
- управляти відносинами з партнерами;
- управління відносинами зі співробітниками.
Перевагами цієї CRM-системи є:
- широкі функціональні можливості;
- гнучкість і розширюваність – архітектура й засобу настроювання Sіebel
дозволяють конфігурувати продукт відповідно до вимог бізнесу;
- модульна структура – дозволяє вибирати й використовувати тільки
необхідні модулі. Це дає можливість впроваджувати систему поетапно,
починаючи з базових модулів, поступово нарощуючи можливості;
- швидке впровадження – досягається за рахунок готової конфігурації й
великої кількості типових об'єктів;
- наявність більш 20-ти повнофункціональних галузевих рішень - галузеві
CRM рішення, адаптовані під особливості конкретних галузей, знижують
вартість частки послуг в CRM-проекті [2, с.76].
Mіcrosoft Dynamіcs CRM - розв'язок для керування взаєминами із
клієнтами, що поєднує інструменти продажів, маркетингу й обслуговування
клієнтів на підприємстві.
Основні переваги «Mіcrosoft Dynamіcs CRM» для ПрАТ «Вінницький
ОЖК» при її використанні:
- простота й зручність використання в комбінації з Mіcrosoft Outlook і
іншими

офісними

додатками,

можливість

підключення до сервера;
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автономної

роботи

без

- простота й швидкість внесення змін у систему по вимогах замовника;
- повна мультимовна підтримка;
- розширені можливості інтеграції (особливо з розв'язками Mіcrosoft);
- вбудовані засоби керування й діагностики;
- різні варіанти розгортання системи, а також можливість множинного
використання однієї установки системи декількома організаціями та ін. [2,
с.85].
Ключові функції, які система може виконувати для ПрАТ «Вінницький
ОЖК» при здійсненні зовнішньоекономічних операцій:
- організація єдиної бази клієнтів і пов'язаних з ними активності;
- управління бізнес-процесами організації;
- управління маркетингом, продажами й сервісом;
- бізнес-аналіз діяльності організації.
Система

«ПАРУС-Менеджмент

і

Маркетинг»

поставляється

як

коробкова версія з документацією для самостійного освоєння або у вигляді
комплексу послуг по проектній автоматизації. Продукт орієнтований на
компанії, які працюють у сфері надання послуг, торгівлі, виробництва й
сервісного обслуговування. Простота й гнучкість настроювання інтерфейсу
дозволяють застосовувати CRM-систему в різних галузях бізнесу, а також
адаптувати її під вимоги Замовника без додаткового програмування [1,
с.137].
Базова

конфігурація

дозволить

ПрАТ

«Вінницький

ОЖК»

автоматизувати такі завдання:
- ведення єдиної структурованої бази клієнтів, потенційних клієнтів,
партнерів і інших контрагентів;
- ведення історії взаємин з контрагентами;
- обслуговування й підтримки клієнтів;
- планування й обліку продажів;
- обліку заявок від клієнтів і їх поетапне виконання;
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- обліку маркетингових заходів і акцій;
- обліку завантаження персоналу;
- ведення проектів;
- формування звітності й аналізу даних;
- взаємодії з бухгалтерськими системами, поштовими клієнтами, контактцентрами, інтернет-сайтами, контрольно-пропускними системами офісу
(зв'язок з журналом обліку робочого часу співробітників), офісними АТС і
Pocket PC.
Переваги для ПрАТ «Вінницький ОЖК» в управлінні експортними
операціями, при використанні CRM-системи «ПАРУС–Менеджмент і
Маркетинг»:
- не вимагає застосування сторонніх СУБД;
- розширені функції адміністрування системи;
- гнучкість настроювання інтерфейсу;
- простота й ергономіка інтерфейсу;
- великий перелік функціональних розділів;
- сумісність із пакетами «MS Offіce» і «Open Offіce»;
- широкий спектр пакетів підтримки клієнтів.
Зведемо усі переваги для ПрАТ «Вінницький ОЖК», кожної з систем, у
таблицю 1.
Таблиця 1. Вибір оптимальної інформаційної системи для ПрАТ
«Вінницький ОЖК»
Інформаційна система
«SAP Customer Relationship Management»
Oracle CRM
Microsoft Dynamics CRM
«ПАРУС – Менеджмент і Маркетинг»
«Oracle CRM»

Вплив на вдосконалення управління
комунікаціями підприємства
Об’єднання співробітників, партнерів,
процесів і технологій в рамках повного
замкнутого циклу взаємодії з клієнтами;
високий ступінь прозорості виконання
замовлень і відстеження їхнього статусу;
функції і можливості для планування
маркетингової діяльності.
Єдине рішення, що включає операційний і
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«Microsoft Dynamics CRM»

«ПАРУС – Менеджмент і Маркетинг»

аналітичний CRM; широкі функціональні
можливості по автоматизації всіх бізнеспроцесів компанії, пов'язаних з
обслуговуванням клієнтів; гнучка модульна
структура.
Організація єдиної бази клієнтів;
управління бізнес-процесами організації;
управління маркетингом, продажами й
сервісом; бізнес-аналіз діяльності
організації; зниження вартості залучення
нових клієнтів, висока якість
маркетингових даних.
Створення єдиного інформаційного поля;
забезпечення узгодженості каналів
взаємодії; підвищення швидкості прийняття
рішень; підвищення ефективності
залучення нових замовлень; підвищення
ефективності роботи співробітників.

Порівнюючи задачі по удосконаленню системи комунікацій на ПрАТ
«Вінницький ОЖК» з факторами впливу наведених CRM-систем на
вирішення проблем управління комунікаціями підприємства можна зробити
висновок про те, що для удосконалення системи комунікацій в під час
здійснення зовнішньоекономічних операцій на ПрАТ «Вінницький ОЖК»
найбільш оптимальним виявиться вибір системи «Microsoft Dynamics CRM».
Впровадження саме цієї системи дозволить вирішити наступні завдання:
1. Створити єдине інформаційне поле. Буде виключена ситуація
дублювання інформації про клієнта.
2. Забезпечити погодженість каналів взаємодії. З одним клієнтом
одночасно можуть контактувати кілька співробітників. При цьому контакти
можуть бути поштою, телефону або особиста зустріч. Відповідно, виникає
необхідність мати історію взаємодій із клієнтом, щоб виключити випадки
надання неповної, неактуальної або суперечливої інформації.
3. Підвищити швидкість прийняття рішень. Це можливо здійснити
шляхом делегування повноважень зверху в низ. CRM-стратегія має на увазі,
що при взаємодії із клієнтом по будь-якому каналу, співробітнику доступна
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повна інформація про всі взаємини з ним, ґрунтуючись на якій, він може
ухвалювати рішення. Дані про це, у свою чергу, теж зберігаються й доступні
при всіх наступних контактах.
4. Підвищити ефективності залучення нових замовлень. За рахунок
використання методів прямого маркетингу на базі існуючих даних про
клієнтів. А також за рахунок систематичної поетапної роботи з потенційними
клієнтами по декільком напрямкам.
5. Підвищити ефективність роботи співробітників. З однієї сторони
функціонал Microsoft Dynamics дозволяє спростити й автоматизувати
виконання рутинних операцій. З іншого боку, використання рішень системи
виявляє позитивний ефект у компаніях працюючих з більшим числом
замовників за рахунок раціонального розподілу зусиль між фахівцями.
6. Мінімізувати людський фактор. Завдяки використанню СRMтехнологій, у компанії зникає тверда «зав’язка» клієнта на конкретному
співробітнику й мінімізується роль особистісного (людського) фактора (у
негативному змісті цього поняття). Це дозволяє компанії зберегти історію
відносин із клієнтами у випадку кадрових змін.
Таким чином, використання інформаційно-комунікаційних технологій, а
разом з тим і зв’язків, відіграє свою важливу роль при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності. Перш за все, це дає змогу зекономити час
та гроші, що в сучасному світі є основними ресурсами. Застосування таких
зв’язків також дає можливість знаходити нових клієнтів та проводити з ними
будь-які переговори у зручний час та без зайвих витрат і обговорювати усі
необхідні питання.
Список використаних джерел:
1.

Глівенко С.В. Інформаційні системи в менеджменті : навч.посібник /

С.В. Глівенко, Є.В. Лапін, О.О. Павленко – Суми: ВТД «Університетська
книга», 2015. – 407 с.
748

2.

Ковалев А.М. Microsoft Dynamics CRM: первые шаги. / Ковалев А.М. –

М: ЭКОМ Паблишерз, 2017. – 232 с.
3.

Офіційний веб-сайт приватного акціонерного товариства «Вінницький

олійножировий комбінат». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://vmzhk.vioil.com/index.htm
4.

Офіційний веб-сайт промислової групи ViOil. – [Електронний ресурс].

– Режим доступу: http://vioil.com/ua/
УДК 65.011.3(045)
Гуменчук В.М.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянуто сутність поняття економічного ризику, розглянуті
елементи ризику в економічній системі, визначенна модель управляння
ризиками, охарактерезованно класифікацію основних методів для побудови
процесу управління ризиками.
Ключові

слова:

ризик,

економічний

ризик,

управління

ризиками,

ідентифікація та аналіз ризиків.
Ризик виникає у зв'язку з рухом фінансових потоків і знаходиться на
ринках фінансових ресурсів, головним чином у формі процентних, валютних,
кредитних, комерційних, інвестиційних ризиків. Ризик як економічна
категорія є подією, яка може або не може статися. У випадку такої події
можливі три економічні результати: негативний (втрата, шкода), нульовий та
позитивний (прибуток, прибуток, прибуток).
Лук’янова В. В. у роботі «Економічні ризики» стверджує, що
структурний

комплекс

механізмів
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(інструментів)

сучасної

теорії

економічного

ризику

повинен

подаватися

відповідно

до

наступної

концептуальної схеми:
- основні принципи якісного аналізу ризиків;
- кількісний аналіз ризиків;
- система показників кількісної оцінки ризиків;
- моделювання ризику;
- основні (інваріантні з широким колом економічних проблем) способи
оптимізації управління ризиками та їх запобігання.
Високоякісний аналіз ризиків є найбільш складним і вимагає глибоких
знань, досвіду та інтуїції. Його основною метою є визначення можливих
ризиків. Існують формалізовані процедури аналізу ризиків для прийняття
рішень з урахуванням ставлення суб'єктів до ризику. Аналіз кількісного
ризику базується на методі аналогії, аналізі чутливості (вразливості), методі
моделювання, аналізі можливих втрат. Одним із основних складників ризику
є система кількісних показників ступеня економічного ризику. Оцінюють
ступінь ризику в кількісному вираженні: як в абсолютному, так і у
відносному. Слід підкреслити, що ризик - це багатовимірна системна
характеристика (категорія) економічних об'єктів (процесів). Що ж до
моделювання ризику, то тут використовується кілька класів математичних
моделей і методів, зокрема: стохастичне програмування; теорія Ігор; теорія
нечітких множин тощо. Вони повинні відображати реальний стан справ і
спиратися на раціональну систему гіпотез [3, с. 464 ].
Приймак І. І. в своїх науковій праці «Формування ринкової економіки
в Україні» стверджує що, в усіх випадках ризик має бути визначений і
обчислений.

Аналіз

і

оцінка

ризику

повною

мірою

засновані

на

систематичному статистичному методі визначення ймовірності того, що
якась

подія

в

майбутньому відбудеться. Звичайно, ця

ймовірність

виражається у відсотках. Відповідна робота може вестися, якщо вироблено
критерії ризику, які дозволяють ранжувати альтернативні події залежно від
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ступеня ризику. Однак вихідним пунктом роботи є попередній статистичний
аналіз конкретної ситуації.
Аналіз, оцінки та оптимізації ступеня ризику необхідний:
- для прийняття стратегічних, інноваційних, інвестиційних рішень;
- для стабілізації портфеля акцій після здійснення угод, що впливають на
ступінь ризику
- для профілактичної діагностики портфеля цінних паперів, яка
здійснюється одночасно з інвентаризацією та аудитом тощо;
- для одержання кредитів та залученні інвестиційних засобів;
- для прогнозування кон'юнктури та поведінки контрагентів ринку;
- для пошуку аргументів у конфліктних ситуаціях [4, С. 413-419].
У науковій роботі Хмурової В.І. «Менеджмент підприємницької
діяльності» часто можна зустріти терміни «високий ризик» або «низький
ризик», коли йдеться про різні рівні ризику. Рівень ризику залежить від
співвідношення величини очікуваних втрат до обсягу майна підприємця або
фірми, а також від імовірності настання збитків. Інвестиції без ризику
розуміються як такі інвестиції, коли ймовірність виникнення збитків близька
до нуля, а сума втрат щодо існуючого майна невелика [6, с. 247 ].
Зростання впливу ризику є зворотною стороною свободи бізнесу,
певною оплатою за це. У розвитку ринкових відносин в Україні, безумовно,
зростатиме конкуренція. Для того, щоб вижити в цих умовах, необхідно
ввести нові технології та технічні нововведення, йти на сміливі, нетрадиційні
дії, які, у свою чергу, підвищують ризик. Отже, необхідно навчитися
прогнозувати події, оцінювати економічний ризик, піти на це, але не
перетинати допустимі межі. Слід підкреслити, що підприємницька діяльність
завжди піддається ризику. Джерелом невизначеності, що веде до ризику, є всі
етапи виробничого процесу - від покупки та доставки сировини, матеріалів,
компонентів для реалізації продукції. Співвідношення ризику та прибутку є
основою для глибокого розуміння підприємництва та розробки ефективної
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практики управління. Ризик - це величина ймовірної події, що призведе до
втрат. Ризик виникає через відхилення фактичних даних від оцінок щодо
поточного стану та майбутнього розвитку. Ці відхилення можуть бути як
сприятливими, так і несприятливими, оскільки кожен шанс отримувати
прибуток виступає проти можливості потерпіти. Таким чином, прибуток
може бути отриманий лише тоді, коли можливість понесення збитків
(збитків), тобто ризиків, буде надана заздалегідь (зважена) та застрахована [1,
с. 380].
У кожній ситуації, пов'язаній з ризиком, виникає питання: що має на
увазі

виправданий

(прийнятний)

ризик,

коли

границя

відокремлює

допустимий ризик від недопустимого. Відповідаючи на ці питання, ви
повинні знайти рівень «прийнятного ризику», кількісну та якісну оцінку
конкретних ризикованих рішень.
Об'єктом ризику називають економічну систему, ефективність та умови
функціонування якої наперед точно не відомі.
Під суб'єктом ризику розуміють особу (індивід або колектив), яка
зацікавлена в результатах керування об'єктом ризику і має компетенцію
приймати рішення щодо об'єкта ризику.
Джерело ризику - це чинники, які спричиняють невизначеність
результатів (конфліктність). Під інформаційною ситуацією будемо розуміти
певний ступінь градації невизначеності знаходження середовища в одному із
станів заданої множини, якою володіє суб'єкт управління (менеджер) в
момент прийняття рішення. Отже, ризикованій ситуації притаманні такі
основні

умови:

наявність

невизначеності;

наявність

альтернатив

та

необхідність вибору однієї з них (відмова від вибору також є різновидністю
вибору);

зацікавленість

у

результатах;

можливість

оцінити

наявні

альтернативи та прийняти рішення. Елементи ризику зображені на рис. 1.1.
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Елементи ризику

Об’єкти ризику

Джерела ризику

Суб’єкти ризику

Рисунок 1.1 - Елементи системи ризику в економічній системі
Ситуація підвищеного ризику є однією з основних проблем
підприємств в Україні в сучасній економіці. Особливо це стосується малих
та середніх підприємств, що не мають великої економічної потужності для
того, щоб

пережити

наслідки

настання

серйозних

ризиків.

Такі

підприємства намагаються діяти на ринку так, щоб мінімізувати свої
ризики. Для побудови стратегії керування ризиками підприємство
застосовує інструментарій управління ризиків, який включає в себе такі
базові методи:
1. Метод відмови (виключення надмірно ризикованої діяльності).
2. Метод зниження. (профілактика ризику).
3. Метод передачі ризику.
4. Метод прийняття ризику.
Але в основі своїй інструменти управління ризиками мають саме ці
чотири базові методи.
Більш

широко

інструментарій

керування

ризиками

можна

систематизувати так:
1. Метод відмови (відмова від ризику, лімітування ризику) встановлення певного порогу ризикованості підприємства. Якщо можливі
наслідки перетинають цей поріг, дія виключається зі стратегії фірми.
Прикладом використання методу є припинення виробництва певної
продукції, відмова від сфери бізнесу, у якій є такі ризики, і вибір нових, у
яких цих ризиків немає. Застосовуючи цей метод, компанії більш воліють
уникнути ризиків, ніж отримати прибуток.
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2. Метод зниження (диверсифікація ризиків) - полягає у розподіленні
вкладень між різними об’єктами інвестування. Використовується для
протидії несистематичним ризикам.
3.

Метод

передачі.

(страхування)

-

є

одним

з

найбільш

використовуваних інструментів в управлінні економічних ризиків.
Страхування полягає в передачі відповідальності за наслідки ризику третій
організації.
4. Метод прийняття (створення резервів або запасів) - полягає у
створенні спеціальних цільових фондів, що спрямовані на відшкодування
можливого збитку. Не знижує ризик, але дозволяє відносно безболісно
пережити його наслідки. Суть цього методу - покриття збитків за рахунок
власних фінансових ресурсів компанії. При цьому може йтися про планове
прийняття ризику та про незаплановане. [2, с. 224].
Звісно, не можна сказати, що наведений інструментарій ризикменеджменту є повним і в принципі неможливо навести інструментарій,
що буде включати можливість мінімізації будь-якого можливого ризику.
Але, взявши за основу наведений інструментарій і визначивши, які з
поданих основних інструментів найкраще підходять для боротьби з
ризиками підприємства та для яких саме ризиків буде використовуватися
кожний конкретний метод, фірма може побудувати індивідуальну
стратегію керування своїми ризиками. Але перед тим, як складати
стратегію

управління

ризику

та

обирати

модель,

що

буде

використовуватись для вирішення певних задач управління ризиками
підприємства необхідно розглянути концептуальну модель управління
ризиками підприємства.
Концептуальна модель керування ризиками являє собою деяке
логічне представлення системи керування ризиками та загального
алгоритму дії даної системи. За загальною концептуальною моделлю
управління ризиками здійснюється в чотири основні етапи:
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1. Ідентифікація ризику. На даному етапі формується опис ризику,
який буде використовуватися в подальшому моделюванні. Формуються
якісні та кількісні показники кожного конкретного ризику.
2. Аналіз ризику. На цьому етапі основні показники ризику
перетворюються таким чином, щоб наглядно показати його наслідки та
способи мінімізації або уникнення ризику. Дається оцінка ризику і
приймається рішення щодо доцільності здійснення керувань.
3. Вибір стратегії керування ризиком. На даному етапі визначається
оптимальна стратегія керування ризиком.
4. Реалізація обраної стратегії керування. Контроль за реалізацією
стратегії та її результативністю.
Таке представлення концептуальної моделі управління ризиками не дає
достатнього розуміння сутності процесу і не є наглядним. Для більш
розширеного уявлення про процес управління ризиками підприємства
представимо концептуальну модель керування ризиками у вигляді блок схеми (рис. 2.1), в якій кожен з основних етапів управління ризиками буде
розбитий на три під етапи. Така блок схема описує процес управління
ризиками значно більш розширено та дозволяє краще зрозуміти процеси, що
проходять на кожному етапі управління ризиками підприємства.
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Ідентифікація можливого ризику

Прийняття рішення про
реалізацію обраної стратегії

Визначення факторів, що
спричинюють ризик

Перевірка виконання робіт в
процесі реалізації

Визначення основних складових
ризику

Перевірка досягнутих
результатів для кожного етапу

Визначення всіх можливих
наслідків

Визначення множин можливих
керувань

Визначення можливих витрат на
мінімізацію ризику

Визначення критеріїв
оптимальності керування

Оцінка ризику та прийняття
рішення про доцільність керування

Вибір оптимальної стратегії з
множини можливих

Рисунок 1.2 - Концептуальна модель управління ризиками підприємства
З даної моделі бачимо, що основою правильного управління
ризиками на підприємстві є якомога точніший аналіз та оцінка ризику.
Далі розглянемо основні методи аналізу та оцінки ризиків на підприємстві
[5].
Як зазначено вище, управління ризиками є невід’ємною частиною
загального управління підприємством. Зазвичай, аналізуються ризики, що
вже закладені в стратегії поведінки фірми на ринку. Прийнятність
закладеного в такій стратегії ризику є одним з найважливіших критеріїв
оцінки стратегії фірми і керування ризиками. Тому дуже важливо вміти
правильно аналізувати ризик.
Аналіз ризику дозволяє не тільки виявити зони ризику для даної
стратегії, але й оцінити його кількісні та якісні параметри, тобто визначити
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ймовірність його настання і наслідки для успіху стратегії.
Підсумовуючи вищесказане ми бачимо, що поняття ризик - це
ситуативна характеристика діяльності, що може мати невідомий результат і
несприятливі наслідки у разі неуспіху.
Нараховують більше 40 різних критеріїв ризиків і більше 220 видів
ризиків, так що в економічній літературі немає єдиного розуміння в цьому
питанні.
Поняття ризику пов'язується з усвідомленням небезпеки, загрози,
ненадійності, невизначеності, непевності, випадковості, збитку. Протягом
тривалого часу поняття ризику не лише асоціювалося з багатозначними
негативними проявами життєвих ситуацій, а й часто вживалося як їх синонім.
Показник ризику за своїм змістом - це не лише ймовірність появи непевної
(випадкової) події, а й імовірність настання негативного результату.
З ризиком ми зустрічаємося щоденно: і на побутовому рівні, і при
здійсненні будь-якої господарської діяльності. Саме тому оцінка та шляхи
нейтралізації ризиків є актуальною темою сьогодення.
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У статті розглянуто суть та особливості процесу розвитку персоналу в
організації, визначено його складові та завдання. Розкрито поняття та рівні
людського капіталу. Важливість формування стратегії розвитку персоналу
на тому чи іншому підприємстві.
Ключові слова: персонал, підприємство, людський фактор, розвиток,
людський капітал.
В

сучасних

умовах

ведення

бізнесу

все

більше

керівників

погоджуються з тим, що серед факторів, які впливають на довгостроковий
успіх

компанії

перше

місце

посідає

людський

фактор.

Саме

висококваліфікований, правильно організований і мотивований персонал
визначає долю підприємства, тому управління кар’єрою персоналу має
велике значення в досягненні головної мети будь-якого підприємства.
Керівництво

організації

повинно

не

тільки

приділяти

увагу

правильному добору кадрів, але й займатися їх навчанням, стимулювати
саморозвиток, забезпечувати умови для ефективного розвитку своїх
працівників, як в середині самого підприємства, так і за його межами. Метою
даного дослідження є аналіз існуючого механізму процесу управління
розвитком персоналу на підприємствах та організаціях України та надання
пропозицій щодо його удосконалення.
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Відповідно до поставленої мети можна виділити наступні завдання:
оцінка системи управління розвитком персоналу в Україні; визначення
сутності та ролі людського капіталу; розробка стратегії управління розвитком
персоналу в організації за сучасних умов діяльності.
Загострення ситуації на ринку праці України обумовило поглиблення
уваги до якості та конкурентоспроможності робочої сили. На думку
О.А. Грішнової,

якість

робочої

сили

—

це

сукупність

людських

характеристик, що проявляються в процесі праці та охоплюють кваліфікацію,
особисті й ділові риси працівника. Під конкурентоспроможністю робочої
сили

вона

розуміє

сукупність

якісних

і

вартісних

характеристик

специфічного товару «робоча сила», що забезпечує задоволення конкретних
потреб роботодавців. Вона має певні якісні і кількісні характеристики [1].
Н. Том під системою розвитку персоналу розуміє цілеспрямований комплекс
інформаційних, освітніх та прив’язаних до конкретних робочих місць
елементів, які сприяють підвищенню кваліфікації працівників даного
підприємства відповідно до завдань розвитку самого підприємства і
потенціалу та нахилів співробітників [2]. Більш широко розглядають це
поняття російські вчені, зокрема А. Я. Кібанов. На їх думку, розвиток
персоналу — це сукупність організаційно-економічних заходів служби
управління персоналом у сфері навчання персоналу організації, його
перепідготовки і підвищення кваліфікації. Ці заходи охоплюють питання
професійної адаптації, оцінювання кандидатів на вакантну посаду, поточної
періодичної оцінки кадрів, планування ділової кар’єри та службовопрофесійного просування кадрів, роботи з кадровим резервом [3].
Організація

управління

розвитком

персоналу

та

кар'єрою

на

підприємстві в умовах ринкових відносин розглядається з двох боків – як
індивідуальна організація, та як управлінська організація. Перша пов'язана з
актуалізацією потреби людини у забезпеченні власної безпеки та добробуту в
умовах нестійкого середовища, друга – зі зростанням значення повного
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використання

обмежених

інтелектуального

потенціалу

ресурсів,

у

працівників.

тому
Тому

числі,

кадрового

розвиток

й

персоналу

вивчалася з точки зору двох підходів до визначення його сутності –
індивідуальної й організаційної, з позицій яких аналізується цей складний
соціально-економічний феномен. Цей підхід, аналіз генезису і подальшого
розвитку персоналу, критичне вивчення наукових праць з питання розвитку
персоналу у різних галузях знань дозволяють зробити висновок про
необхідність розгляду розвитку персоналу як узгодження потреб, мотивів,
інтересів і життєвих цілей індивіда з організаційною еволюцією.
В даний час вітчизняні підприємства стали приділяти особливу увагу
проблемам управління персоналом та його розвитку. Це пов'язано з тим, що
соціально-економічні протиріччя, які накопичуються, у суспільстві знаходять
вираження в незадоволеності зайнятого населення роботою, у відсутності
професійного росту, у невідповідній оплаті праці за фактичними її
результатами, а часом просто у звільненні працівників, що поповнюють
армію безробітних. Кадрові менеджери сьогодні покликані володіти
методикою роботи з персоналом, кваліфіковано проводити добір і адаптацію
працівників,

організовувати

їх

перепідготовку,

навчання

інноваціям.

Розвиток персоналу — це системно організований процес безперервного
професійного навчання працівників для підготовки їх до виконання нових
виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного просування, формування
резерву керівників та вдосконалення соціальної структури персоналу.
Розвиток персоналу забезпечується заходами, пов’язаними з оцінюванням
кадрів з метою виробничої адаптації та атестації персоналу, плануванням
трудової кар’єри працівників, стимулюванням розвитку персоналу тощо [4].
Складовими процесу розвитку персоналу організації є:

професійне

навчання персоналу; виробнича адаптація; оцінка й атестація персоналу;
планування трудової кар’єри персоналу. Розвиток персоналу значною мірою
залежить від стану профорієнтаційної роботи в навчальних закладах та
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безпосередньо в організації. Одним із результатів розвитку персоналу є
винахідницька і раціоналізаторська робота працівників. Водночас розвиток
персоналу

передбачає

наявність

в

організації

відповідної

системи

матеріального та нематеріального стимулювання праці. Якщо розвиток
персоналу здійснюється переважно в межах організації або з її ініціативи
поза виробництвом, то професійний розвиток особистості може виходити за
межі трудової діяльності в організації, відбуватися не тільки за рахунок її
коштів, а й за рахунок бюджетних чи власних коштів працівника.
Професійний

розвиток

особистості

в

межах

організації

–

це

професійний розвиток персоналу, що передбачає цілеспрямований і
систематичний вплив на працівників за допомогою професійного навчання
протягом їх трудової діяльності в організації з метою досягнення високої
ефективності

виробництва

чи

наданих

послуг,

підвищення

конкурентоспроможності персоналу на ринку праці, забезпечення виконання
працівниками нових складніших завдань на основі максимально можливого
використання їхніх здібностей та потенційних можливостей [5].
Завданнями

розвитку

персоналу

організації

можуть

бути

[3]:

здійснення професійної підготовки працівників, створення сприятливих умов
для ефективної роботи персоналу, запровадженням гнучкої системи
безперервної післядипломної освіти працівників; організація виробничої
адаптації персоналу, його професійно кваліфікаційного просування для
реалізації

цілей

стратегічного

управління;

забезпечення

повного

використання здібностей, інтересів і вмінь працівника, його освітнього та
професійного потенціалу для впровадження в практику нововведень, високих
технологій, щоб у такий спосіб підвищувати гнучкість організації, її
конкурентоспроможність

на

ринку;

проведення

оцінки

персоналу,

використання результатів оцінки під час здійснення виробничої адаптації,
атестації працівників, забезпечення взаємозв'язку атестації зі стратегією
управління конкурентоспроможністю персоналу організації;
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формування

позитивного ставлення персоналу до організації, її керівництва внаслідок
цілеспрямованого планування трудової кар'єри працівників, ефективного
матеріального й нематеріального стимулювання їх розвитку, підвищення
престижу й привабливості організації серед молоді та інших груп населення.
Реалізація завдань з розвитку персоналу потребує значних витрат
ресурсів. Витрати на персонал є основою розробки виробничих та соціальних
показників, самої стратегії розвитку організації. Питома вага витрат
організацій на персонал у собівартості продукції чи послуг має виражену
тенденцію до зростання. Тому важливого значення набувають економічні
аспекти розвитку персоналу, заходи щодо забезпечення раціональнішого
використання коштів роботодавця на зазначені цілі.
Проблеми інвестування в розвиток людини знайшли своє відображення
в концепції людського капіталу. Світовою практикою доведено, що
інвестиції в людський капітал — найефективніші. Саме цим зумовлюється
нова якість економічного зростання, яка зміцнилась за останні десятиліття в
розвинених країнах. У Західній Європі цей компонент забезпечує близько 75
% приросту національного багатства. Є три рівні визначення людського
капіталу: на особистому рівні під людським капіталом розуміються знання та
навички, які людина здобула шляхом освіти, професійної підготовки,
практичного досвіду, використовуючи при цьому природні здібності, і
завдяки яким вона може надавати цінні виробничі послуги іншим людям; на
мікроекономічному рівні людський капітал — це сукупна кваліфікація та
професійні знання всіх працівників організації, а також її здобутки в галузі
ефективної організації праці та розвитку персоналу; на макроекономічному
рівні людський капітал охоплює накопичені вкладення у фонд освіти,
професійної

підготовки,

перепідготовки

й

підвищення

кваліфікації,

профорієнтаційні послуги, послуги центрів зайнятості, охорони здоров'я
тощо. Це національний людський капітал.
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Виходячи з цього, дуже важливим є правильно сформувати стратегію
розвитку персоналу на тому чи іншому підприємстві, яка б сприяла не тільки
ефективності і конкурентоспроможності однієї компанії, а й позитивно
впливала на розвиток галузі в цілому. Висновки. Отже, застосування
раціонально

розробленої

стратегії

управління

розвитком

персоналу

організації створить можливість для: підвищення ефективності процесу
кадрового планування; удосконалення процесу добору персоналу та
ефективного використання кадрового резерву; створення ефективного
механізму використання потенціалу трудових ресурсів підприємства;
створення позитивного соціально-психологічного клімату в колективі:
підвищення ініціативності та активності персоналу до виконання не лише
певного обсягу роботи, а й творчих завдань; підвищення загального рівня
професіоналізму та кваліфікації персоналу; максимального використання
кадрового потенціалу для досягнення цілей діяльності організації; виховання
у працівників підприємства почуття лояльності, поваги та гордості за
результати діяльності, розуміння того, наскільки престижним є робота саме
на цьому підприємстві; виховання у працівників почуття професійної
відповідальності за результати діяльності.
Список використаних джерел:
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пособие . – М.: ЮНИТИ.- 2016. – 239 с.
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4. Менеджмент персоналу. / Під ред. В.М. Данюк.- К.: КНЕУ, 2015. 398 с.
5. Маслов В.Е. Управление персоналом предприятия. /. Маслов В.Е.;
под ред. П.В. Шеметова. - М.:ИНФРА-М, 2012.-312с.
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У статті розглянуто HR-брендінг, а точніше одна з його складових підвищення зовнішньої привабливості компанії-роботодавця, в нинішніх
умовах як мінімум залишається важливим напрямком HR-діяльності, і як
максимум - набуває ще більш актуальних рис.
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У зв’язку з глобалізацією економіки, появою нових марок на світових
ринках та посиленням конкуренції з’являється необхідність впровадження
сучасних технологій маркетингу в різних сферах діяльності. Особливу увагу
приділяють брендінгу, зважаючи на те, який вплив здійснює бренд на
ефективність бізнесу.
Термін «бренд роботодавця» вперше був сформульований Саймоном
Берроу у Великобританії в 1990 році. Його визначення HR-брендінгу звучало
як «сукупність функціональних, психологічних і економічних переваг, що
надаються роботодавцем і ототожнюються з ним». Ідея про застосування
маркетингових технологій на ринку праці, коли продуктом є робота в
компанії або відкрита вакансія отримала широке розповсюдження [1].
Тім Амблер, Річард Мослі говорять про те, що головна роль бренду
роботодавця — створення цілісної основи, яка необхідна менеджменту
компанії для виділення пріоритетів та концентрації на них, збільшення
продуктивності,

полегшення

пошуку,

формування у них лояльності до фірми.
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утримання

співробітників

та

Британський економіст Джон Кей зробив офіційну заяву, стосовно
того, що репутація бренду має чимале стратегічне значення. На його думку,
пропаганда компанією себе, як гарного роботодавця є важливим засобом
підтримки іміджу організації та залучення найбільш талановитих та
перспективних співробітників [2].
Мета статті - виявлення впливу впровадження «бренду роботодавця»
на імідж організації.
Згідно з дослідженням Асоціації Greatplacetowork, укладача рейтингу
100 кращих роботодавців журналу Fortune, компанії з сильним HR-брендом
отримують важливі конкурентні переваги, серед яких більш висока
продуктивність праці та рентабельність, а також, як наслідок цього,
підвищення рівня задоволеності та лояльності клієнтів. Залучення та
утримання ключових співробітників і керівників необхідні для зростання і
підтримки конкурентних переваг компанії. Фахівці, які мають необхідні
навички, досвід і знання, що сприяють розвитку і стимулювання зростання
компанії, є стратегічно основним активом організації. Таким чином, HRбрендінг збільшує прибуток компанії [3].
Згідно з концепцією HR-брендінгу, тільки повністю задоволений
співробітник може бути успішним носієм бренду у зовнішній світ. Тому
сучасні компанії вивчають потреби співробітників, керуючись тими ж
принципами, що і при вивченні потреб клієнтів. Тобто співробітники стають
внутрішніми клієнтами компанії, а її керівництво розробляє політику в галузі
управління персоналом на основі отриманої та обробленої інформації.
Причини, котрі спонукають компанії займатися брендом роботодавця
[4]:
- вихід великого гравця на ринок — коли компанії необхідно набрати
великий штат персоналу і при цьому побороти потенційні побоювання
кандидатів щодо того чи піде бізнес успішно в даній країні;
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- коли підприємство з якихось причин взагалі не займалося
корпоративним брендом і в результаті прийшло до того, що його продукція
відома всім споживачам, а сама марка практично нікому нічого не говорить;
- серйозні структурні зміни в компанії. Це можуть бути як злиття і
поглинання, так і реструктуризація, збільшення або скорочення штату. У
цьому випадку існуюча репутація організації зазнає змін і трансформації.
Оскільки ніколи не можна з точністю передбачити, який ефект можуть
викликати подібні процеси, то краще не пускати справу на самоплив і
керувати змінами;
- антикризові заходи. Трапляється й так, що репутація компанії як
роботодавця зіпсована, персонал масово звільняється, а нові потенційні
співробітники відмовляються від пропозицій про роботу через негативний
імідж цієї фірми ринку праці;
- проактивний підхід. Компанії, які керують своїм бізнесом з
урахуванням довгострокових перспектив, будують прогнози і щодо
людського капіталу. Більшість світових ринків праці в найближчі роки очікує
старіння націй, зменшення кількості та якості працездатного населення,
трудова міграція і збільшення числа потенційних роботодавців. І тому деякі
компанії вже зараз включають розвиток своїх брендів роботодавця в
довгострокову стратегію.
Є різниця між внутрішнім брендінгом в корпораціях і в компаніях
невеликого

розміру.

У

корпораціях

внутрішній

брендінг

досить

формалізований і вбудований в загальну концепцію корпоративної культури.
У малому і середньому бізнесі в багатьох випадках внутрішній брендінг
заснований на сприйнятті життя його власниками, засновниками бізнесу.
Коли ж компанія проходить шлях становлення і вступає в стадію
технологічної стабілізації, виникає потреба в описанні, що саме є цінним як
на зовнішньому ринку, так і всередині компанії.
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Незважаючи на те, що поняття «бренд роботодавця» лише починає
поширюватись

серед

вітчизняних

роботодавців,

з

кожним

роком

спостерігається виникнення нових тенденцій у цій сфері. Серед таких
тенденцій — прагнення до створення унікальної внутрішньо корпоративної
культури, більш уважне вивчення потреб співробітників, усвідомлення того,
що не самі по собі товари чи послуги, а саме співробітники, що їх
просувають, є найбільш ефективними носіями цінностей бренду. Також
з’являється поняття «компанія-антибренд». Стає складніше мотивувати
ключових співробітників на інтенсивну роботу тільки матеріально. Все
частіше ключові співробітники залишають компанію з високою оплатою
праці за несприятливого внутрішнього клімату і йдуть на менш оплачувану
роботу, але в комфортне психологічне середовище. І хоча більшість цих
компаній успішні на зовнішньому ринку і демонструють інтенсивну
динаміку розвитку, фахівці не хочуть розглядати їх пропозиції саме в силу
негативної інформації про стиль управління, ставлення до персоналу, тобто
оцінюючи специфіку HR-бренду. По суті — це компанії зі слабким HRбрендом, що потребують зміни самої системи цінностей або існуючої
системи «прописаних» цінностей в компанії знаходиться в конфлікті з
внутрішнім середовищем. Таке відношення до співробітників компанії
негативно впливає не тільки на рішення кандидатів щодо роботи у подібній
компанії, але й на репутацію і образ цієї компанії у свідомості споживачів.
Бренд роботодавця пропонує не лише можливість диференціюватися
від конкурентів, але й створює змістовні та довготривалі причини для
співробітників залишатися лояльними до своєї організації і роботодавця. HRбрендінг слід розглядати, як безперервний процес, що бере початок з досвіду
роботи самої організації та забезпечує точки дотику між керівництвом
компанії та співробітниками [5].
При правильному плануванні та здійсненні, ефективні стратегії бренду
зайнятості можуть дати такі результати:
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- конкурентні переваги;
- підвищення рівня залучення співробітників;
- більша різноманітність робочої сили;
- розширення підтримки для організації та бренду;
- підвищення акціонерної вартості компанії.
Системна робота з HR-брендом передбачає не лише набір активностей
та проектів на покращення іміджу роботодавця, а й реалізацію покрокової
стратегії, що передбачає:
- визначення цілей з урахуванням HR-стратегії. Виділення цільових
аудиторій. Формування робочої групи, визначення бюджету і ресурсів;
- дослідження сприйняття HR-бренду компанії цільовими аудиторіями
або аудит HR-бренду. Зовнішні та внутрішні дослідження;
- розробка концепції. Формування ціннісних пропозицій співробітнику.
Створення креативної концепції. Тестування пропозицій для різних
аудиторій;
-

визначення

стратегії

просування.

Вибір

ключових

каналів.

Комунікаційна кампанія та спеціальні заходи всередині організації та ринку
праці;
- оцінка ефективності.
Засобами, що застосовуються для покращення бренду роботодавця
можуть бути:
- розробка сайту про кар’єру у компанії;
- реклама вакансій;
- програма адаптації;
- опитування співробітників;
- наставництво;
- програма розвитку лідерства;
- визначення ціннісної пропозиції співробітникам;
- конкурентний аналіз;
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- ініціативи з утримання співробітників;
- програми для випускників.
Співробітники сьогодні мають чіткі уявлення про те, що має їм нести
робота в компанії: вони хочуть бачити сенс у щоденній діяльності, відчувати
цінність і працювати над цікавими завданнями. Якщо роботодавець не
готовий задовольнити ці потреби, працівник обов’язково почне пошук нового
місця роботи.
Отже, тема HR-брендінгу досить нова для українських роботодавців та
сучасного

співтовариства

менеджерів

з

управління

персоналом,

її

фундаментальна основа лише формується. Даний напрямок в науці перебуває
в процесі становлення та уточнення визначень. І слід зазначити , що самі HRфахівці розходяться у ставленні до HR-брендінгу: одні вважають, що без
нього в умовах фінансової нестабільності сучасним компаніям не вижити,
підкреслюючи важливість даної сфери знань, інші ставляться до нього як до
марної трати часу і вкладення коштів компанії», розглядаючи це як данину
моді. Але, все ж таки, не можна ігнорувати той факт, що саме кваліфіковані
спеціалісти забезпечують успіх у конкурентній боротьбі.
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У статті розглянуто сутність, джерела формування та напрями
використання капіталу підприємства, сформульовано основні завдання
ефективного

управління

капіталом

підприємства,

визначено

основні

напрямки підвищення ефективності використання капіталу підприємства.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України
фінансова діяльність багатьох підприємств тісно пов’язана із залученням
позикових коштів, які дозволяють суттєво розширити обсяг господарської
діяльності, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу,
формування різноманітних цільових фондів, а в цілому підвищити ринкову
вартість суб’єкта господарювання. Дефіцит фінансових ресурсів змушує
суб’єктів підприємницької діяльності залучати їх із зовнішніх джерел з
метою вирішення поточних проблем свого розвитку. Слід зазначити, що
залучення позикового капіталу дозволяє не лише суттєво розширити обсяг
господарської діяльності підприємства, але поряд із цим забезпечити більш
ефективне

використання

власного

капіталу,
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прискорити

формування

цільового фінансування і на цій підставі підвищити ринкову вартість
підприємства.
Окремі теоретичні аспекти визначення, формування і використання
основного капіталу окреслені Андерсеном Х., Гропеллі А., Коузом Р.,
Нельсоном Ж.С., Нідлзом Б., Нікбахтом Е., Панченко В., Фуксом А., Хіксом
Дж. та ін. Дослідження переважної більшості вітчизняних авторів стосуються
вивчення процесу формування та ефективності використання основних
фондів. Цим питанням присвячені праці Бачевського Б., Бланка І., Будай С.,
Влезько В., Волкова Ф., Воротілова В., Герасимчука М., Гуляєвої Н.,
Золотарьова А., Зятковського І., Клочко В., Ковальова А., Коркіна В.,
Олексієнко М., Одинцової Г., Орлова П., Панченко В., Рімера М., Хохлова
М., Чумаченко М., Швеця І. та ін. У той же час сучасна ситуація у нашій
країні вимагає детального вивчення питання ефективного використання
ресурсів, що є у розпорядженні фірми. Метою написання даної статті є
формування та розроблення рекомендацій, спрямованих на підвищення
ефективності використання капіталу підприємства на основі узагальнення
праць відомих вітчизняних та зарубіжних учених-економістів.
Структура капіталу, що використовується підприємством, визначає не
тільки його фінансову діяльність, а і багато аспектів операційної та
інвестиційної діяльності. Вона активно впливає на кінцеві результати цієї
діяльності. Вона впливає на коефіцієнт рентабельності активів та власного
капіталу, тобто на рівень економічної та фінансової рентабельності
підприємства, визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та
платоспроможності й остаточно формує співвідношення у ступенях
прибутковості та ризику в процесі розвитку підприємства [1]. Управління
структурою капіталу є однією зі складових загального менеджменту
підприємства. Таке управління розуміє під собою систему принципів і
методів розроблення та реалізацією управлінських рішень, пов’язаних із
встановленням оптимальних параметрів обсягу та структури капіталу, а
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також його залучення з різних джерел та в різноманітних формах для
здійснення

господарської

діяльності

підприємства

з

найбільшою

ефективністю та віддачею [2]. У процесі здійснення фінансово-господарської
діяльності підприємства капітал використовують як інвестиційний та
виробничий ресурс, використання якого має приносити максимальний ефект
при мінімальних витратах та ризиках. Крім того капітал можна розглядати і
як носій аналітичної інформації, яку також можна використовувати з метою
управління підприємством на основі кругообігу капіталу. У відповідності до
загальноприйнятих визначень процес формування капіталу підприємства
вимагає дотримання наступних принципів: – врахування перспектив
розвитку підприємства; – забезпечення відповідності між обсягом залученого
капіталу та обсягами активів підприємства; – забезпечення оптимальної
структури капіталу; – мінімізації витрат при формуванні капіталу з різних
джерел; – забезпечення високоефективного використання капіталу в процесі
функціонування підприємства [3]. Загалом, структура капіталу підприємства
формується за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх джерел, що
обумовлюється як особливостями фінансового розвитку власне самого
підприємства, так і фінансового ринку країни в цілому. Капітал підприємства
є головним вимірником його ринкової вартості, що залежить як від
об’єктивних

чинників

(масштабу

цін

в

економіці

країни

і

ряду

макроекономічних показників), так і суб’єктивних чинників (наприклад,
найпростішого – облікової політики самого підприємства). Основним
індикатором при цьому виступає власний капітал підприємства, що визначає
обсяг його чистих активів.[4] Загалом залучення позикового капіталу будьяким підприємством повинне бути обгрунтованим та відповідати фінансовій
політиці такого суб’єкта господарювання, оскільки чим більша частка
залученого капіталу, тим вищим є фінансовий ризик.
У своїй діяльності підприємства керуються розрахунком левериджу.
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Загалом у фінансовій сфері поняття «леверидж» передбачає собою
використання постійних операційних та постійних фінансових витрат з
метою збільшення прибутковості підприємства.
Витрати поділяються на постійні операційні та постійні фінансові, і,
відповідно, леверидж виокремлюють операційний та фінансовий.
Обидва типи левериджу включають як ризик банкрутства, так і
мінливість отримання прибутку.
Так, операційний леверидж (operating leverage) утворюється за рахунок
використання підприємством постійних операційних витрат, у той час як
фінансовий леверидж (financial leverage) виникає у разі використання
підприємством позичкових засобів фінансування [5].
Слід зазначити, що за рахунок новостворених короткострокових та
довгострокових

зобов’язань

підприємство

підвищує

ефективність

використання власного капіталу.
Слід зазначити, що залучення позикового капіталу дозволяє не лише
суттєво розширити обсяг господарської діяльності підприємства, але поряд із
цим забезпечити більш ефективне використання власного капіталу,
прискорити формування цільового фінансування і на цій підставі підвищити
ринкову вартість підприємства.
При цьому ефективність діяльності конкретного підприємства значною
мірою залежить від рівня розвитку та вдосконалення системи управління
капіталом та традиціями прийняття управлінських рішень. У сучасних
умовах господарювання співвідношення власного капіталу та зобов’язань є
тим фактором, який безпосередньо впливає на фінансову стійкість
підприємства. Підприємство, діяльність якого фінансується в основному за
рахунок

власного

капіталу,

є

фінансово

стійким,

незалежним,

платоспроможним. Проте в даному випадку виникає і ряд проблем, зокрема
варто пам’ятати, що власний капітал обмежений у розмірах, а суб’єкти, які
вклали свої кошти у підприємство, зацікавлені у виплаті значних дивідендів,
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що може стати перешкодою для стратегічного розвитку підприємства. З
іншого боку залучення позикового капіталу дає підприємству ряд переваг,
дозволяє до деякої міри покращити його фінансовий стан. Проте неефективне
використання позикового капіталу, значна плата за користування останнім,
заморожування на тривалий час коштів в обороті можуть дати зворотний
ефект, значно знизити платоспроможність підприємства і навіть довести його
до банкрутства. Крім того значний відсоток залучених коштів робить
підприємство залежним, а його фінансовий стан хитким. Іншими словами
підприємство повинно прорахувати вигідну саме йому структуру капіталу,
підтримуючи баланс між власним та позиковим та уникаючи крайнощів.
Крім того проведене дослідження дозволяє зауважити, що здійснювати
управління фінансовою стійкістю необхідно з врахуванням ризиків,
зумовлених науковим прогресом, нестабільністю політичної ситуації,
зростанням конкуренції на товарних і фінансових ринках, посиленням
глобалізаційних процесів та дефіцитом інформації. Висновки. У результаті
проведених досліджень можна зазначити, що управління структурою
капіталу є невід’ємною частиною всієї політики управління підприємством,
оскільки воно полягає у формуванні оптимальної структури капіталу, яка
безпосередньо впливає на його діяльність та результативність використання
фондів, визначає фінансову стійкість і платоспроможність. Структура
капіталу впливає на рентабельність власного капіталу та активів, формує
оптимальне співвідношення прибутковості й ризику у процесі розвитку
підприємства. А тому кожен суб’єкт господарювання має формувати свою
політику управління структурою капіталу так, щоб забезпечити максимізацію
ринкової вартості підприємства при мінімізації ризиків.
Список використаних джерел:
1. Алексеєнко Л.М. Ринок фінансового капіталу: становлення,
проблеми, перспективи розвитку : монографія / Л.М. Алексеєнко. – К. :
«Максимум»; Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 424 с.
774

2. Алексеєнко Л.М. Управління структурою капіталу підприємства /
Л.М. Алексеєнко, Д.М. Любінецький // Наука й економіка. – 2011. – № 2 (22).
– С. 132-136.
3.Дем’яненко

М.Я.

Фінансові

ресурси

сільськогосподарських

підприємств України: теорія і практика : монографія / М.Я. Дем’яненко, О.І.
Зуєва. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 190 с.
4. Стецюк П.А. Стратегія і тактика управління фінансовими ресурсами
сільськогосподарських підприємств : монографія / П.А. Стецюк. – К. : ННЦ
ІАЕ, 2009. – 370 с.
УДК 332.021 (477)
Шкільняк В.М.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
ПОНЯТТЯ «ТУРИСТИЧНІ ДЕСТИНАЦІЇ»
Дана стаття присвячена вивченню сучасних підходів щодо вивчення
поняття «туристичні дестинації». Дослідження містить узагальнення
існуючих точок зору щодо визначення сутності, ролі та значення дестинацій
з позицій розвитку ринку туристичних послуг.
Ключові слова: туристичні дестинації, туристичний ринок, туристичний
ринок, міжнародний ринок туристичних послуг, туристичний продукт.
На сьогодні, думки як українських, так і іноземних вчених щодо
чіткого тлумачення поняття «дестинація» розділилися. Дестинація (лат.
destino –«призначення», «місцезнаходження») – це географічна територія, яка
є привабливою для туристів завдяки наявності унікальних або специфічних
туристськорекреаційних ресурсів та відповідної інфраструктури, доведених
до споживачів у вигляді готового туристичного продукту з метою
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задоволення їхніх найрізноманітніших потреб. Інакше кажучи, це місце
призначення туриста, де він має реалізувати мету своєї подорожі [5.
За

визначенням

Всесвітньої

туристичної

організації

(ЮНВТО,

UNWTO): – «Дестинація – це фізичний простір, в якому відвідувач
проводить не менше однієї доби. Він включає туристичні продукти, такі як
послуги та атракції, а також туристичні ресурси в межах однієї доби
подорожування. Цей простір має фізичні й адміністративні кордони, які
визначають форму його управління, імідж і репутацію, що впливають на його
конкурентоспроможність на туристичному ринку» [13]. А. І. Головчан
пропонує визначення «туристичної дестинації» як місцевості певного
масштабу

з

конкурентоспроможними

туристичними

ресурсами

і

підприємницькою інфраструктурою, в якій створюється і реалізується
привабливий для мандрівників туристичний продукт, доповненої такою
складовою, як незавдання шкоди туристичним ресурсам і довкіллю [3; 4.
Т. І. Ткаченко розглядає туристську дестинацію як об’єкт (місто,
регіон, район, місцевість, місце, заклад), що має туристично-рекреаційні
ресурси (унікальні або специфічні), які є привабливими для подорожуючих,
доступними завдяки наявності необхідної інфраструктури (зручності,
послуги), доведені до споживача у формі сформованого та підготовленого до
продажу туристичного

продукту сучасними

засобами

маркетингових

комунікацій (наявність логотипа, торгової марки тощо) у системі важелів
інтегрованого управління суб’єктами господарювання [11]. Спорідненою до
туристичної дестинації категорією є туристично приваблива територія, якою,
як уже зазначалось, можна вважати місцевість, яка має потенціал
туристичних ресурсів, сучасну розвинену матеріально-технічну базу туризму
та доступну і достатню для туриста інформацію про неї, які б відповідали
потребам туристів і забезпечували досягнення максимального соціальноекономічного ефекту від розвитку в її межах туристичної індустрії [11.
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Узагальнимо існуючі підходи до визначення поняття «туристичних
дестинацій» у таблиці 1.
Таким чином, поняття «туристична дестинація» є доцільним для
формування управління туристично-рекреаційними ресурсами у процесі
формування сучасних територіальних громад та територіально-об’єднаних
громад. На відміну територіально-адміністративних одиниць (область, район,
місто), дестинація має свої відмінності. У даному випадку, ми погоджуємося
із думкою Е.В. Мошняги, який зазначає, що сутність цього поняття гарно
відображають елементи (конструкти), які використовуються в англомовному
туристичному дискусі: place (місце), place construction (конструювання
місця), experience (досвід), identity (ідентичність), setting (оточення),
frontstage і backstage (фасад і задвірки), що дозволяє концептуально
відобразити культурні, туристичні, іміджеві складові, цінності та звичаї тощо
[8].
Автор

Визначення

Всесвітня туристична
організація

Дестинація – це фізичний прості, в якому відвідувач проводить
не менше однієї ноч. Дестинація має фізичні і адміністративні
межі, які дозволяють виділяти менеджмент дестинації, імідж і
сприйняття, що дозволяє виділяти її ринкову вартість.

Оксфордський словник
понять і термінів

Дестинація – місце, куди в даний час направляються люди або
предмети

Закон України «Про
туризм»

Дестинація (туристична) – це місце призначення туристичної
подорожі особами, які не проживають постійно в даній
місцевості і не належать до категорії місцевого населення

Т. Ткаченко

Дестинація – це об’єкт управління, що має туристичнорекреаційні ресурси, які є привабливими для подорожуючих,
доступними завдяки наявності необхідної інфраструктури,
доведені до споживача у формі сформованого та
підготовленого до продажу туристичного продукту сучасними
засобами маркетингових комунікацій в системі важелів
інтегрованого суб’єктами господарювання

Д. Стеченко]

Дестинація – це туристичний продукт конкретної місцевості,
запропонований для продажу у формі комплексу матеріальних
і нематеріальних цінностей
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Річі Б., Кроуч Д.

Конкретна територія із адміністративними межами: держава,
макро-регіон (сукупність декількох країн), провінція або штат
в середині країни, місто, унікальна територія типу
національного парку, меморіалу

Зорін А.І.

Об’єкт регіонального проектування, який представлений
територіальними, рекреаційними системами різних рівнів:
країна – регіон, ландшафт – центр – підприємство – маршрут

Таблиця 1 – Визначення поняття «туристичних дестинацій»
Такий підхід на нашу думку є вкрай важливим. Оскільки регіони
України є колоритними, мають свою ідентичність та велику кількість
туристично-рекреаційних ресурсів. Цьому сприяє багатогранність поняття
«дестинація»,

яку

географічний,

відображають

сучасні

соціально-культурний,

підходи:

територіально-

економіко-управлінський,

маркетинговий (рис. 1).
Географічний підхід полягає у дослідженні фізичної, економічної,
соціальної географії та ключового елементу даного підходу – ресурсного
потенціалу території, що створює привабливість для туристів.

Підходи до трактування поняття «туристична дестинація»

Географічний

Соціальнокультурний

Економікоуправлінський

Маркетинговий

до трактування
поняттятуристичних
«туристична дестинацій
дестинація» [12]
РисунокПідходи
1 – Підходи
до трактування

Соціально-культурний підхід ґрунтується на вивченні історикокультурних, мистецьких, релігійних, етнографічних пам’яток, соціальнопобутових традицій й звичаїв громади, котра проживає у межах туристичної
дестинації та здійснює прийом туристів.
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Економіко-управлінський підхід розглядає туристичну дестинацію як
унікальний економічний простір, що забезпечує інтенсивне вироблення та
споживання туристичного продукту та при цьому даний підхід аналізує
дестинацію як об’єкт управління, що поєднує різнопланові суб’єкти
туристичної діяльності.
Маркетинговий підхід трактує туристичну дестинацію, як специфічний
товар, який можна продати та є результатом попиту туристів на отримання
певних відчуттів і здатності їх задовольнити. Це надає поняттю «туристична
дестинація»

нове

змістове

навантаження,

що

характеризується

не

адміністративно-територіальними кордонами, а через формування бренду
місця та його іміджу, які формуються у свідомості потенційних споживачів
туристичних послуг дестинації.
Таким чином, туристичну дестинацію можливо розглядати як певний:
динамічний туристичний продукт, який можливо позиціонувати туристам як
на національному рівні, так і міжнародному; концепт місця, який є
привабливим для туриста (тобто певна територія) має чітко сформовану
інфраструктуру та атракцію, що дозволяє впливати на сприйняття туристів і
формувати спогади у них, після того як вони вже поїхали; об’єкт управління,
який має свою атракцію, інфраструктуру, туристичні ресурси.
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УДК 338.48(045)
Коваль О.А.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Брендинг туристичного підприємства: стратегічний аспект
Розгляд систем, та основних засад туристичного бренду Вінницької
області, доведено, що досліджуваний регіон дійсно має всі підстави для
розвитку туристичної індустрії.
Ключові слова: бренд, брендинг, туристичний брендинг, моделі та стратегії
формування туристичного бренду, бренд-менеджмент.
Постановка проблеми. Стан розвитку ринку туристичних послуг
супроводжується активізацією підприємницької діяльності, посиленням
конкуренції на вітчизняному та зарубіжному ринках, зміною потреб та
вподобань туристів. Виживання та розвиток підприємств туристичної галузі
вимагає відповідального підходу до розробки бренду. Брендинг необхідний
для індивідуалізації образу підприємства, створення у свідомості споживачів
відповідного

образу та

прихильності

до

конкретного

підприємства;

допомагає формувати та підтримувати імідж підприємства, конкурувати на
ринку.
Мета

дослідження.

Метою

роботи

є

дослідження

розвитку

туристичного потенціалу дестинацій та факторів привабливості Вінницького
регіону щодо розвитку туристичної індустрії.
Виклад основного матеріалу.
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В умовах жорсткої конкуренції на ринку індивідуальні споживчі
властивості товарів та послуг втрачають свою ексклюзивність, тому уміння
виокремитись із низки конкурентів, показати свої унікальні відмінності стає
важливою умовою позиціонування підприємства на ринку. Саме брендинг і
спрямований на формування і позиціонування унікального образу компанії, її
товарів чи послуг. Крім того, брендинг є свого роду філософією управління
підприємством, яка дає змогу впливати на свідомість споживачів з метою
створення прихильності до товарної марки.
Розглядаючи поняття брендингу підприємства, потрібно звернути увагу
на те, що брендинг є сукупністю таких складників, як торговельна марка,
товарний знак, бренд. Узагальнюючи проведені дослідження, пропонуємо під
торговельною маркою розуміти назву, під якою рекламують та просувають
товар чи послугу на ринок, а з іншого боку - вираження іміджу, ділової
репутації підприємства, споживчих властивостей товару або послуги.
Товарний знак є складовою частиною торгової марки (символ, знак, певне
поєднання букв і шрифтів, малюнок, що зареєстрований у встановленому
порядку і дає змогу ідентифікувати підприємство чи його продукцію).
Перетворення марки у бренд відбувається тоді, коли об’єктивне сприйняття
цінностей продукту і власне торговельної марки замінюється стійким
особистим ставленням до нього (від лояльного споживача-прихильникасоратника до відданого споживача). Споживач дає свою суб’єктивну оцінку
атрибутам торгової марки: якості, надійності, безпеці, ергономічності,
дизайну, назві продукту чи послуги, додаючи до неї емоції.
З’ясуємо сутність понять «бренд» та «брендинг» у викладі різних
дослідників. У науковій літературі існує велика різноманітність дефініцій
зазначених

понять.

Це

зумовлено

багатоаспектністю

та

поліфункціональністю цих понять. Бренд - це імідж ТМ у свідомості
споживача. Тобто фактично у визначенні поняття «бренд» наголошують на
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одному чи декількох його аспектах (зокрема, психологічному сприйнятті,
унікальних обіцянках, іміджевих характеристиках, критеріях покупки тощо).
Узагальнюючи проведені дослідження, пропонуємо під брендом
туристичного підприємства розуміти образ підприємства чи послуг, що
надаються, створений шляхом комунікативного впливу у свідомості
споживача,

що

містить

набір

властивостей,

якісних

характеристик,

емоційних, психологічних станів до та після придбання і споживання,
асоціації з певними перевагами та вигодами.
Потрібно враховувати, що в туристичній галузі використовують
поняття «бренд міста» та «бренд країни». Погоджуємось із визначенням С.
Зенкера та Е. Брауна: «Бренд міста - це система асоціацій у свідомості
«споживачів» міста, які базуються на візуальних, вербальних і ментальних
проявах. Бренд міста формується через постановку цілей, налагодження
комунікацій і пропаганду цінностей» [5]. Вважаємо, що бренд країни - це
сукупність характеристик, які відображають її унікальні особливості
порівняно з іншими країнами світу, показують національні традиції,
відносини з іншими країнами, володіння певними ресурсами та багатствами.
Бренд має два складники, такі як ознаки, що об’єктивно належать
продукту, та ознаки, які штучно йому надані, тобто психологічна цінність
продукту чи послуги [6, с.116].
Основні характеристики бренду відображені на рисунку 1.
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Рис. 1. Основні характеристики бренду
Джерело: узагальнено автором за результатами проведених досліджень
Зазвичай бренди складаються з різних елементів, таких як ім’я - слова
чи слово, яке використовується для ідентифікації компанії, продукту,
послуги або концепції; логотип - візуалізація торгової марки, яка ідентифікує
бренд; гасло або фраза; графіка; форми; кольори; звуки; аромати; смаки; рух.
Розрізняють такі якості бренду, як:
1) функціональна якість - здатність певної марки товару виконувати
своє призначення;
2) індивідуальна якість - дає змогу споживачеві ідентифікувати власні
особисті цінності через свою взаємодію з маркою;
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3) соціальна якість - здатність певної ТМ відповідати значимому змісту
соціальної групи, до якої належить чи прагне належати споживач (визнання
чи соціальне схвалення);
4) комунікативна якість - здатність певної ТМ підтримувати відносини
між нею і споживачем, підтверджуючи функціональну, індивідуальну та
соціальну якості бренду.
Поняття

брендингу

розглядається

як

діяльність

зі

створення

довгострокової прихильності споживачів до бренду. Так, за визначенням А.Г.
Загороднього

«брендинг

-

маркетингова діяльність щодо

створення

довготермінової переваги товару певного виробника над іншими товарами.
Реалізується через вплив на споживача певним товарним знаком, фірмовим
упакуванням, рекламним зверненням та іншими атрибутами, що вирізняють
цей товар серед інших і формують його привабливий образ» [7, с.81].
А.П. Панкрухін наводить таке визначення брендингу: «Брендинг процес формування іміджу бренду протягом тривалого періоду через
утворення додаткової вартості, емоційної або раціональної «обіцянки»
торговельної марки або немарочного продукту, що робить його більш
привабливим для кінцевого споживача, а також просування торговельної
марки на ринку» [8].
Отже, брендинг - це довготерміновий процес формування іміджу
підприємства та створення у свідомості споживача позитивного образу
компанії чи товару, послуги, що досягається завдяки застосуванню
комплексу

ефективних

сучасних

маркетингових

комунікацій.

Вдало

розроблений та розкручений бренд деякою мірою надалі рекламує сам себе.
На нашу думку, туристичний брендинг передбачає формування переваг
(туристичної привабливості) місць туристичного призначення у процесі
управління іміджем та промоцією туристичної атрактивності міста чи країни
за допомогою туристичного бренду, який складається з візуального образу та
гасла.
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Туристичний бренд формують як складник національного бренду.
Адже часто туристична привабливість країни є основним чинником
сприйняття її у світі. Тому об’єктом туристичного брендингу стає не лише
туристичний продукт, пропонований у країні, але й сама країна як товар.
Успішний
управління,

брендинг

управління

є

результатом

розвитком

ефективного

підприємства.

стратегічного

Модель

брендингу

підприємства в контексті стратегічного управління розвитком представлено
на рисунку 2.
Модель брендингу підприємства в контексті стратегічного управління
розвитком
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Рис. 2. Модель брендингу підприємства в контексті стратегічного
управління розвитком
Джерело: власна розробка
Сила бренду залежатиме від таких чинників, як образ країни-виробника
туристських послуг, якість послуг, що надаються, репутація та імідж
туристичного

підприємства,

унікальність

послуг,

пристосованість

до

очікувань та вподобань споживачів, здатність змінюватись. Виражається сила
бренду числом лояльних споживачів туристських послуг.
Для створення успішного бренду варто звернути увагу на інші бренди,
присутні у тому ж сегменті ринку. Це дасть змогу уникнути повторювання
бренду, що вже існує на ринку, та врахувати помилки і прорахунки
конкурентів, а також може наштовхнути на оригінальну ідею. Формування
бренду складається з декількох етапів (рис. 3).
Процес бренд-менеджменту туристичного підприємства
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Рис. 3. Процес бренд-менеджменту туристичного підприємства
Джерело: власна розробка
Розглянемо більш детально деякі етапи процесу формування бренду
туристичного підприємства. На етапі розробки стратегії формування і
розвитку бренду розробляються програми стратегічного напряму, які
туристичне підприємство використовує для створення цінності свого бренду.
У розробленні стратегії аналізуються питання, які стосуються цільової
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аудиторії, її складу, особливих потреб та уподобань, того, до яких
маркетингових комунікацій найбільш чутлива аудиторія. Тобто необхідно
проаналізувати

поведінку

споживачів,

їх

соціально-психологічні

та

демографічні характеристики, які допоможуть дійти висновку, що бренд
правильно створений, названий та рекламований.
У

формуванні

конкурентоспроможного

туристичного

бренду

визначається специфічна стратегія, під якою розуміють сильну ділову
концепцію з набором реальних дій, здатних привести її до створення реальної
конкурентної переваги, що зберігається тривалий час. Деякі аналітики
вважають бренд довговічним активом компанії, термін життя якого значно
перевищує час існування як організації, так і продукту (послуги).
Конкуренція завжди змушує компанію розвиватися. Одним із
ключових елементів є маркетингова стратегія. Правильний вибір, а також
вдале планування зазвичай забезпечують компанії значний успіх і розвиток у
тій чи іншій сфері.
Перший ступінь розробки стратегії розвитку полягає в уточненні
природи конкурентної переваги, яка стає базою для подальших стратегічних і
тактичних кроків. Зважаючи на це, фірма може для себе визначити
конкурентну перевагу, прийняти рішення про досягнення такої переваги у
конкретній галузі, спробувати нейтралізувати конкурентні переваги своїх
суперників [9].
Таким

чином,

особливості

базових

стратегій

залежать

від

конкурентних переваг.
Перша стратегія - стратегія лідерства за рахунок економії на витратах.
Ця базова стратегія спирається на продуктивність і пов’язана з існуванням
ефекту досвіду. Вона передбачає ретельний контроль за постійними
витратами, інвестиції у виробництво, спрямовані на реалізацію ефекту
досвіду, ретельне опрацювання конструкції нових товарів, знижені збутові та
рекламні витрати. У центрі уваги цієї стратегії - низькі витрати порівняно з
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конкурентами. Лідерство за рахунок економії на витратах дає надійний
захист, тому що першими дію конкурентної боротьби відчувають найменш
ефективні фірми.
Друга стратегія - стратегія диференціації. Метою таких стратегій є
надання товару характерних властивостей, які важливі для покупця і які
відрізняють товар від пропозицій конкурентів. Фірма прагне створити
ситуацію

монополістичної

конкуренції,

в

якій

вона

завдяки

своїм

характерним особливостям володіє значною ринковою силою. Диференціація
може набувати різних форм, таких як імідж марки, визнана технологічна
досконалість,

зовнішній

вигляд,

післяпродажний

сервіс.

Стратегії

диференціації зазвичай вимагають значних інвестицій в операційний
маркетинг (особливо в рекламу) для того, щоб повідомити ринок про
відмінності товару. Третя базова стратегія - стратегія спеціалізації, тобто
концентрації на потребах одного сегменту або конкурентної групи покупців
без прагнення охопити весь ринок. Мета цієї стратегії полягає у задоволенні
потреб обраного цільового сегменту краще, ніж конкуренти. Така стратегія
може спиратися як на диференціацію, так і на лідерство з витрат, або і на те, і
на інше, але тільки в межах цільового сегменту. Стратегія концентрації дає
змогу досягти високої частки ринку у цільовому сегменті, але завжди
приводить до малої частки ринку загалом.
Розглянуті стратегії вимагають для своєї реалізації різних ресурсів і
знань.
Стратегія лідерства за рахунок економії на витратах передбачає
стабільні інвестиції, високу технічну компетентність, жорсткий контроль над
виробництвом і збутом та прості у виготовленні, стандартизовані товари.
Домінуючу роль відіграє виробництво. Стратегія диференціації передбачає
насамперед наявність ноу-хау в галузі маркетингу. Головною є здатність
передбачати еволюцію ринку. Важлива також координація НДДКР,
виробництва і маркетингу, тобто необхідно підтримувати рівновагу між
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різними функціями. Нарешті, стратегія концентрації передбачає ті ж
характеристики, але щодо цільового сегменту [9].
Розробка ідеї бренду туристичного підприємства. Бренд повинен
привернути увагу споживача, захопити його своєю унікальністю та
несхожістю з конкурентами. При цьому у свідомості споживачів повинно
накопичитися

максимум

позитивної

інформації

про

туристичне

підприємство, послуги, які воно пропонує, соціальну відповідальність,
позитивні емоції та відгуки споживачів тощо. Крім того, для створення
успішного бренду підприємства можна залучати спеціалізовані брендингові і
консалтингові агентства або потенційних споживачів - шляхом опитувань
щодо їх ідей та пропозицій.
Пошук імені бренду. Серед усіх складових елементів ім’я бренду (або
бренд-неймінг) має найбільше значення, адже воно найчастіше асоціюється з
назвою підприємства. Пошук імені бренду та розробка ідей щодо його назви важливий та тривалий процес, який вимагає проведення різних досліджень, у
тому числі смислового та звукового характеру. Розробляючи бренд для
міжнародного ринку, не можна забувати про лінгвістичний аналіз на предмет
негативних асоціацій на мовах тієї країни, де цей бренд буде представлений.
Його ім’я повинно нести позитивні асоціації, бути приємним на слух, таким,
що запам’ятовується і легким для вимови.
Тестування бренду. До виходу на ринок бренду оцінюється ставлення
споживачів до різних варіантів назви марок, зображення, дизайну. Під час
тестування також проводиться оцінка ефективності комунікацій бренду з
цільовою аудиторією, сприйняття його властивостей і пропонованих ним
переваг.
Позиціювання бренду на ринку. Проводиться аналіз характеристик
бренду, способів його просування, визначається його місце на ринку з
обов’язковим урахуванням потреб споживачів та сприйняття бренду
споживачами. Місце бренду в уявленні споживачів щодо інших конкурентів і
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вважається позицією бренду. Це визначає подальші завдання, такі як аналіз
цільової аудиторії, для якої створюється бренд; визначення переваг, які
отримає споживач від цього бренду; розуміння тієї мети, для досягнення якої
потрібний бренд.
У

створенні

нового

бренду

туристичне

підприємство

може

використовувати певну модель розробки стратегічного плану позиціювання
нового бренду на туристичному ринку.
Модель Brand Wheel (колесо бренду) допомагає детально описати та
систематизувати

процес

взаємодії

бренду

та

споживача,

де

бренд

розглядається як сукупність п’яти елементів, укладених один в одного.
Елементами цієї моделі є ядро бренду, центральна ідея, індивідуальність,
переваги, атрибути.
Згідно з моделлю Thompson Total Branding (загальний брендинг
Томпсона) ядром бренду є продукт та його якісні характеристики. Ще один
елемент - це призначення продукту та його складники, що відрізняють його
від інших. Далі йде цільова аудиторія потенційних споживачів. Та останнім
складником буде індивідуальність бренду. Ця модель допомагає визначити
чинники, які формують враження від бренду.
За моделлю Brand Key (ключ бренду) в основі створення бренду
знаходиться

визначення цільової аудиторії та аналіз конкурентного

середовища; визначення мотивів, притаманних споживачам, які можна
використати для побудови бренду.
Модель Brand Name Development Services (послуги з розвитку назви
бренду) передбачає етапність створення бренду (ринкове позиціювання,
розроблення стратегії бренду, створення ідеї та перевірка чистоти
майбутнього бренду, лінгвістичне тестування та тестування під час
маркетингових досліджень). Ця модель описує основні етапи створення
бренду та просування його на ринок [2, с.38].
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Розроблення

ефективної

системи

бренд-менеджменту,

тобто

управління брендом, дає змогу підприємству формувати конкурентні
переваги та стабільно функціонувати на ринку. Під бренд-менеджментом
пропонуємо розуміти сукупність управлінських функцій щодо розроблення,
просування, позиціонування, підтримки та збереження бренду з метою
утримання та збільшення зайнятих позицій на ринку.
Ринок туристичних послуг дуже перенасичений, із кожним роком
з’являються нові гравці, тому важливо постійно вдосконалювати управління
брендом:
- активно використовувати інтегровані маркетингові комунікації рекламна кампанія має бути орієнтована на запам’ятовування споживачами
торговельної марки і виробника;
- у рекламній кампанії доцільно акцентувати увагу саме на
туристичних послугах;
- підтримувати лояльність своїх споживачів, позитивний імідж компанії
за допомогою спонсорської діяльності, акцій, розміщення pos-матеріалів у
місцях продажу та найбільшого скупчення людей - необхідно стати народним
брендом;
-

пропонувати

вимогливішими

нові

види

послуг,

та прискіпливішими

адже

споживачі

у своєму виборі

стають

туристичного

оператора, водночас українці готові платити більше за якісніший турпродукт
преміального рівня;
- удосконалювати технології та організацію туристичних поїздок,
- приділяти більше уваги кожному клієнту і швидко реагувати на будьякі питання, зауваження та недоліки [2].
Висновок.Брендинг

підприємства

туристичної

сфери

дає

змогу

підтримувати запланований обсяг продажу на конкретному ринку і
реалізовувати на ньому довгострокову програму зі створення та закріплення
у свідомості споживачів образу товару або товарної групи; забезпечити
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збільшення прибутковості внаслідок розширення асортименту послуг і
відомостей про їхні загальні унікальні якості, що впроваджуються за
допомогою колективного образу; передати в рекламних матеріалах і
кампаніях культуру країни, регіону, міста, де вироблена туристична послуга,
туристичний
призначений,

продукт,
а

також

врахувати

запити

особливості

споживачів,

території,

де

для
він

яких

він

продається;

використовувати три дуже важливих для звернення до рекламної аудиторії
фактори, такі як історичні корені, національний менталітет, нинішні реалії та
прогнози на перспективу.
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УДК 338.48
Шкільняк В.М.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ
ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Стаття

присвячена

аналізу

стану

та

тенденцій

розвитку

ринку

туристичних послуг в Україні. Вивчено та узагальнено фактори, що
стримують та стимулюють розвиток ринку туристичних послуг.
Ключові слова: ринок туристичних послуг, тенденції розвитку, прогноз
розвитку, туристичний продукт
Туристичний ринок, як і всі інші ринки, функціонує на основі дії
законів попиту та пропозиції. У широкому аспекті ринок туристичних послуг
означає місце, де відбуваються угоди купівлі-продажу туристичного
продукту. Об’єктивно Україна має всі передумови для інтенсивного розвитку
внутрішнього й іноземного туризму: особливості географічного положення
та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного
та туристично-рекреаційного потенціалів. Але, на жаль, на фоні світового
795

туризму, який набирає обертів фантастично швидкими темпами, Україна
виглядає досить скромно. На сьогодні українські громадяни є своєрідними
інвесторами зарубіжних країн, що є одним із найболючіших питань усієї
туристичної галузі.
Так, кількість громадян України, які виїжджали за кордон у 2017 р.,
збільшилася в порівняно з 2000 р. на 96% (26437413 осіб), кількість
іноземних громадян, які відвідали Україну, збільшилася вдвічі (142529642
осіб) (рис. 1). Наведені статистичні дані щодо кількості іноземних громадян,
які

відвідали

характеризується
політичної

Україну,

дають

стрибкоподібним

нестабільності,

змогу

стверджувати,

зниженням

військового

що

відвідувань

конфлікту,

2014

р.

унаслідок

несприятливого

криміногенного стану в країні.
Максимальна кількість іноземних громадян, які відвідали Україну, була
зафіксована у 2008 р., – 25449078 осіб, найменша у 2000 р. – 6430940 осіб.
Але за даними Державної служби статистики України кількість туристів, які
відвідали Україну у 2014–2015 рр., зменшилася на 90%. За даними Державної
служби статистики (Держстату) у 2015 році Україну відвідали 15159
іноземних туристів, у 2014-му – 17070 осіб. Для порівняння у 2013 році в
Україну приїхали понад 232 тисячі іноземних гостей.
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Рисунок 1 – Динаміка туристичних потоків за 2000 – 2017 рр. 1
Зменшення кількості туристів, які приїжджають в Україну, спричинено
останніми подіями, що відбуваються в країні, а також тим, що один з
найбільших туристичних регіонів нашої країни – півострів Крим – наразі є
тимчасово окупованою території. Негативним чинником є також те, що
навіть внутрішні туристи можуть надавати перевагу іноземному відпочинку.
За даними Державної служби статистики станом на 2017 р. В’їзд
іноземних громадян в Україну відбувався з багатьох країн світу, але
найбільше туристів прибуло з Молдови – 11119 осіб, Білорусії – 7973 осіб,
Великої Британії – 4546 туристів, найменша кількість іноземних туристів
прибули в Україну із Швеції та Франції – 1374 та 1170 туристів відповідно.
Україна

має

вагомі

об’єктивні

передумови,

щоб

увійти

до

найрозвиненіших у туристичному відношенні країн світу, та приваблювати
більше іноземних туристів. Адже якщо говорити про наявність туристичних
ресурсів як одну з основних передумов для розвитку туризму, то Україна має
всі шанси для інтенсивного розвитку туризму. Зручне географічне
розташування,

сприятливий

клімат,

різноманітний

рельєф,

унікальне

поєднання природно-рекреаційних ресурсів, культурно-історичної спадщини,
розгалуження санаторно-курортної бази – усі ці фактори зумовлюють
конкурентні переваги України в пропозиції туристичного продукту. На
відміну від стрімкого зниження кількості іноземних громадян, які відвідали
Україну у 2014 р., зниження кількість громадян України, які виїжджали за
кордон, було досить стриманим – 48,4%. Це пояснюється тим, що знизився
насамперед виїзд громадян із метою поїздки «туризм», тоді як кількість
громадян націлена на трудову міграцію під час соціально-економічної
нестабільності всередині держави навпаки збільшилася.
Ключовим показником впливу туристичної галузі на соціальноекономічний розвиток є вклад туристичної галузі України до ВВП. В Україні
туризм формує приблизно 1–2% сукупного ВВП (у країнах Європи – біля
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10%), частка експорту туристичних послуг у структурі експорту товарів та
послуг в Україні становить 0,7% (у країнах Європи – 30%). Найвищий рівень
як прямого, так і опосередкованого внеску, був зафіксований у 2007 р. – 57,5
млрд грн та 219,3 млрд грн відповідно. Найменший рівень у 2015 р. – 112,3
млрд опосередкованого внеску та 28,6 млрд грн прямого.
Низький рівень використання потужності туристичного потенціалу
країни підтверджується незначним внеском туристичної сфери у ВВП, а за
даними Державної статистики України у 2015 р. відбулося скорочення
кількості туристів, що ще більше знизило дохід від туристичної сфери. Згідно
з прогнозам світового рейтингу загального внеску туристичної сфери до ВВП
країни, у 2026 р. прямий внесок до ВВП становитиме 6,13 млрд дол. США,
що перевищуватиме об’єми 2015 р. на 3,8 млрд дол. США. Опосередкований
вклад туризму та супутніх галузей до ВВП України до 2026 р. збільшиться на
50% та складатиме 4,45 млрд дол. США. Середньорічні темпи росту прямого
внеску туристичної галузі до ВВП із 2016 по 2026 рр. становитимуть 8,9%,
опосередкованого – 3,7%.
На рисунку 2 відображено прямий внесок розвитку туристичного
бізнесу на соціально-економічний розвиток України. З рисунку видно, що
впродовж 2013 – 2017 років спостерігалася тенденція до збільшення
загального внеску туризму у формуванні валового внутрішнього продукту за
доходами. Так, в 2013 році загальний внесок становив 29 млн. грн., а в 2017
році – 128,5 млн. грн.
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Рисунок 2 – Показники оцінки ролі розвитку туризму на соціальноекономічний розвиток країни 2
Прогнозні дані, запропоновані Всесвітньою радою з подорожей та
туризму, передбачали продовження від’ємної тенденції у 2016 р., коли
об’єми капітальних інвестицій у туристичну галузь України досягнули свого
мінімуму за розглянутий період та становитиме 4,9 млрд грн. Водночас вже
2017

р.

охарактеризувався

стриманим

пожвавленням

інвестиційної

активності, яка спостерігатиметься до 2026 р. та становитиме 7,2 млрд грн
Зазначений прогноз повинен стати поштовхом до розбудови дієвої
державної політики з підтримки як туристичної галузі в цілому, так і
суб’єктів

туристичної

підприємницької

діяльності

у

довгостроковій

перспективі, одним із напрямів якої має стати підвищення інвестиційної
привабливості держави на світовому туристичному ринку та заохочення
іноземних інвестицій у національну туристичну галузь.
За оцінками Світової ради з туризму і подорожей у 2017 р. в Україні в
туристичній галузі було зайнято 214,3 тис. осіб. Водночас, враховуючи вплив
туризму на зайнятість у супутніх галузях економіки, загальна кількість
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робочих місць створених у 2017 р. завдяки туризму (як прямо, так і
опосередковано) оцінюється у 842,8 тис. осіб. Показники 2015 р., як і у
випадку з внеском туристичної галузі до ВВП, стали найнижчими в
аналізованому періоді.
За прогнозними оцінками Всесвітньої ради з подорожей та туризму
кількість

зайнятих

у

туристичній

галузі

Україні

поступово

скорочуватиметься за збільшення внеску до ВВП країни. Середньорічні
темпи зниження кількості зайнятих у туристичній галузі в Україні
становитимуть 0,85%. Всесвітня рада з подорожей та туризму та Світова
туристична організація прогнозують зниження кількості зайнятого населення
в туристичній галузі України. За прогнозними оцінками до 2025 р.
безпосередня кількість зайнятих у туристичній галузі в Україні знизиться на
3,2% та становитиме 332,2 тис. осіб, тобто 1,6% загальної кількості зайнятого
населення. Водночас загальна кількість робочих місць, створених завдяки
туризму, залишиться досить високою – 1158,2 тис. осіб (6,5%).
Україна

має

вагомі

об’єктивні

передумови,

щоб

увійти

до

найрозвиненіших у туристичному відношенні країн світу та приваблювати
більше іноземних туристів. Адже якщо говорити про наявність туристичних
ресурсів як одну з основних передумов для розвитку туризму, то Україна має
всі шанси для інтенсивного розвитку туризму. Перспективи розвитку та
створення туристичної сфери України є надзвичайно великими, адже
практично кожна область має свої особливості, які зможуть стати візитівкою
країни. Отже, на шляху реалізації туристичного потенціалу України також
стоять певні економічні, соціальні, екологічні та інші чинники (таблиця 1).
Таблиця 1 - Фактори, які впливають на розвиток туризму та
туристичний ринок України 4
Позитивні фактори

Негативні фактори

Велика кількість туристичних Неефективне
та
нераціональне
ресурсів
природних туристичних ресурсів
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використання

Зміцнення позицій України на Відсутність чіткої стратегії розвитку індустрії туризму
світовому туристичному ринку
та чіткого його регулювання
Сприяння розвитку індустрії Представлення України на міжнародному рівні як
пріоритетної
туристичної демократичної європейської країни
діяльності.
Низька
якість
соціальної Недостатньо розвинена інфраструктура, система
складової туризму в структурі транспортного обслуговування стають на заваді
зайнятості.
швидкому піднесенню туристичної слави країни
Наявність
робочої сили

кваліфікованої Відсутність комплексної стратегії розвитку туризму

Розвиток комунікацій

Недостатня представленість країни в міжнародних
туристичних заходах

Позитивна екологічна ситуація Пошкодження, занедбання чи навіть знищення
більшої частини країни, що може туристичних об’єктів та культурної спадщини України
в майбутньому стати поштовхом
до розвитку зеленого туризму
Сучасні
обслуговування

технології Недостатнє
спадщини

фінансування

об’єктів

культурної

Наявність
транскордонного Недостатній інвестиційний вплив як іноземних, так і
співробітництва
внутрішніх інвесторів
Велика історична, культурна й Високі податкові ставки
архітектурна спадщина України,
що можна використовувати для
розвитку туристичної галузі
країни

Негативним є локальний інформаційний вакуум щодо діяльності
міжнародних організацій і запроваджених проектів у туристичній сфері.
Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії України є
створення

конкурентоспроможного

туристичного

продукту,

який

максимально зміг би задовольнити потреби споживачів та на основі якого
можна було б забезпечити комплексний розвиток територій та їхніх
соціально-економічних інтересів
Таким чином, Україна має надзвичайно великі перспективи в розвитку
туристичного ринку послуг і туристичного бізнесу, адже має багато
туристичних ресурсів, що є однією з передумов розвитку туризму. Але, з
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іншого боку, щоб привабити туристів і розвивати туристичну галузь,
потрібно виправити деякі проблеми, які гальмують розвиток туристичного
бізнесу в Україні. Насамперед потрібно побороти фактори, які негативно
впливають на розвиток туристичної сфери і розвивати та вдосконалювати
позитивні фактори.
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В кризових умовах діяльності, які характеризуються відсутністю
стабільності зовнішніх економічних факторів, одним з першочергових
завдань адміністрації підприємства є формування та оцінювання поточних
перспективних

можливостей

підприємства,

збалансування

можливостей

підприємства

зовнішнього середовища з метою

тобто
із

його

наявним

потенціалу;
потенціалом

досягнення стратегічних цілей та

виживання в умовах конкуренції в перспективі.
Усвідомлення важливості розвитку підприємства як умови його
існування дозволяє визначити необхідність дослідження джерел розвитку.
Зокрема йдеться про ресурсний потенціал підприємства, що містить у собі
перспективу майбутнього стану підприємства, якого можливо досягти лише в
результаті розвитку. Ігноруючи той факт, що навіть за допомогою
примітивного

причинно-наслідкового

зв’язку

твердження

про

вплив

потенціалу підприємства на його розвиток є безсумнівним, детальне
розкриття цього питання вимагає значної уваги та особливої оцінки.
В сучасних умовах механізм управління ресурсним потенціалом
підприємств не в повній мірі відповідає завданням підвищення ефективності
їхньої роботи, отримання високих остаточних результатів, подальшого
розвитку.

Особливої

актуальності

зазначене

питання

набуває

через

обмеженість самих ресурсів, що визначає необхідність систематичного
пошуку шляхів повного їхнього використання.
Варто визначити значну кількість теоретичних та методичних
напрацювань щодо оцінки ресурсного потенціалу, його складових та
ефективності використання. Однак визначення загальноприйнятої методики
оцінки обґрунтовує появу труднощів, а відтак вимагає подальшого
дослідження.
Сучасна література містить чимало наукових доробок за даним
напрямом дослідження. Питаннями оцінки та формування ресурсного
потенціалу підприємства цікавилися: В.Н. Авдєєнко, Дж. Барней і Д. Кларк,
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Л. Балабанова і Р. Мажинський, О.Є. Бабін, І.В. Гречину, С. Близнюк, І.А.
Гунін, О.Ю. Попова, З. Герасимчук і Л. Ковальська, Ж.Д. Ізамбетов, О.
Клімахіна, В. Павлова, Т.А. Ашимбаєва, І.П. Отенко, Н.С. Краснокутська, В.
Ременников, Є.В. Лапіна, С. Сердак, М. Щепакін і В. Цициліна та ін.
Варто відзначити, що більшість теоретичних концепцій розвитку
ресурсного потенціалу, його структури та властивостей, що перебувають в
основі

його

використання,

є

недостатньо

обґрунтованими

або

суперечливими.
Ґрунтовні дослідження даного питання показали, що в економічній
літературі недостатньо уваги приділено навіть самому визначенню поняття
«ресурсний потенціал підприємства», що має прямий негативний вплив на
процес формування методології управління потенціалом на підприємстві.
Відтак,

постає об’єктивна необхідність узагальнення поглядів сучасних

науковців стосовно визначення сутності категорії «ресурсний потенціал
підприємства» та формування єдиного поняття, що вимагає визначення низки
питань щодо економічної сутності, властивостей, структури ресурсного
потенціалу.
Ресурсний потенціал відіграє значну роль в системі ефективної роботи
підприємства, оскільки його можна вважати засобом для максимізації
прибутку і підвищення рівня конкурентоспроможності.
Етимологічно

термін «потенціал» являє собою засоби, запаси,

джерела, які перебувають в наявності та можуть бути мобілізовані,
використані для досягнення певних цілей, здійснення плану, вирішення
певної задачі, можливості окремої особи, суспільства, держави у певній
області. У загальному розумінні категорія «потенціал» характеризується як
певна

можливість реалізації будь-чого, тому йому притаманна ознака

накопичення, принцип вимірювання його величини як ступеня накопичення,
реалізації.
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Ключовою ознакою потенціалу виступає його здатність до відтворення.
Потенціал залежить від характеру цілей підприємства. Утворення потенціалу
підприємства виступає процесом реалізації заходів щодо забезпечення
ринкових можливостей підприємства через зміну його характеристик і
властивостей до моменту досягнення необхідного рівня, відповідно до
визначених цілей.
Економічна література не містить достатньої уваги оцінці ефективності
використання ресурсного потенціалу. Це, в свою чергу, негативно
позначається на формуванні методології та методики його аналізу на
торговельних підприємствах. Цим обумовлено актуальність даного питання
та об’єктивну необхідність нових підходів до економічного аналізу
ефективності

використання

ресурсного

потенціалу

підприємств,

які

передбачають пошук відповідей на низку питань: принципів аналізу
економічної суті ресурсного потенціалу, його змісту, пошук властивостей,
структури, стану, прогнозування, ефективності використання, а також його
впливу на основні показники роботи підприємства.
Перейдемо безпосередньо до характеристики категорії «ресурсний
потенціал» безпосередньо.
В основі категорії «ресурсний потенціал підприємства» перебуває
загальна категорія «ресурси», що за змістом характеризується як «запас»,
«джерело». По суті ресурсами підприємства є: майно та грошові кошти,
запаси та джерела сировини, матеріалів, праця.
З економічної точки зору, ресурси можна визначити як сукупність
матеріальних та нематеріальних елементів, які прямо чи опосередковано
формують виробничий процес. Особливістю терміну «ресурси» є те, що
вони здатні відтворюваність як у формі споживчої вартості, так і у формі
вартості.

Варто

пам’ятати,

що

процес

функціонування

систематично вимагає залучення нових видів ресурсів.
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підприємств

Основні положення сучасної ресурсної теорії можна сформулювати
наступним чином:
1) розвиток економіки країни відбувається посередництвом діяльності
і взаємодії підприємств;
2) успіх економічної діяльності підприємства в стратегічному плані
характеризується її сталими конкурентними перевагами відносно інших
підприємств;
3) основним чинником надбання конкурентних переваг є наявність під
контролем стратегічних ресурсів, тобто ресурсів, що надають можливості
здійснювати реалізацію конкурентних стратегій;
4) ефективне застосування цих ресурсів може бути забезпечене
особливими якостями підприємства, що належать до можливостей та
здібностей.
В основі розвитку ресурсної теорії можна, з одного боку, відстежити
відокремлення понять «можливості», «здібності» від поняття «ресурси», з
іншого – елементи стратегічного підходу й пріоритетність стратегічних
ресурсів для досягнення підприємством конкурентних переваг. Термін
«потенціал» поєднує дефініції «можливості» та «здібності».
В свою чергу термін «можливість» у тлумачному словнику визначений
як прийнятна умова, обставина, ситуація, при якій можливо щось зробити, а
здібність, в свою чергу, визначено

як природну обдарованість, вміння,

можливість здійснювати певні дії.
Варто відзначити, що тільки стосовно поєднання можливостей і
здібностей у трактуванні поняття «потенціал підприємства» між авторами
сучасної

економічної

літератури

немає

розбіжностей.

Інші

аспекти

дослідження даного поняття авторами сприймаються по різному.
Трактування дефініції «потенціал підприємства», що пропонується
сьогодні сучасними науковцями, містить зазвичай однаковий зміст. Тому
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уточнення змісту даного поняття

та дослідження змістовних аспектів і

ключових характеристик сучасного трактування цієї категорії є.
Термін «потенціал» (лат. – сила) являє собою можливість, здатність,
силу, яка існує у прихованій формі та може мати місце за певних умов. З
загальнонаукової точки зору поняття «потенціал» пов’язане із поняттями
«сили» або «міцності». Зазвичай даний термін застосовують з метою оцінки
засобів, запасів і джерел, які можуть використовуватись для вирішення
конкретного завдання або досягнення певної цілі, а також для можливостей
окремої особи, суспільства або держави.
Економічна суть потенціалу підприємства визначає сукупність його
можливостей. З одного боку, під потенціалом підприємства зазвичай
розуміють сукупність чинників, які визначають силу, джерела спроможності,
запаси, кошти, ресурси та інші резерви, які здатні використовуватись в
економічній

діяльності.

З

іншого

боку,

потенціал

підприємства

характеризується якістю та кількістю ресурсів, якими володіє підприємство,
кваліфікацією найманого персоналу, інноваційними, інформаційними й
фінансовими можливостями.
На думку одного з науковців, Волошина Л. І., «існують різні підходи
до визначення даного поняття. Одні автори акцентують увагу на наявності
ресурсів, інші – на можливості їх використання». Однак потенціал є більш
об‘ємною категорією порівняно із ресурсами і включає в себе останні. «Він
відображає сукупність наявних і прихованих ресурсів. Перші необхідно
ефективно використати, а другі - мобілізувати».
Н. Краснокутська визначаючи суть категорії «потенціал» наголошує,
що «при становленні ресурсної теорії підприємства спостерігається її
спрямованість на інтравертне сприйняття сутності потенціалу підприємства
через синтез ресурсів і організаційних здібностей».
Тлумачний словник української мови містить наступне визначення
поняття: «потенціал - це сукупність усіх наявних засобів, можливостей,
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продуктивних сил тощо, які можуть застосовуватись в будь-якій галузі,
ділянці, сфері; він являє собою запас чого-небудь; резерв; приховані
здатності, сили для певного виду діяльності, які здатні виявитися за певних
умов. Натомість ресурси підприємства характеризуються наступними
визначеннями:
– засоби, можливості, якими можна скористатися в разі необхідності;
– запаси, які можна використати в разі потреби;
– грошові цінності, джерело фінансових доходів.
Варто

відзначити,

що

окремі

вітчизняні

та

російські

вчені

характеризують потенціал як сукупність ресурсів без урахування їх взаємодії
та участі у операційному процесі: запас, резерв, приховані здатності, сили
для певної діяльності, що можуть виявитися за певних умов; конкретний стан
ресурсів відтворення даної країни у певний історичний проміжок часу. Все
це вказує на те, що потенціал є узагальненою, накопичувальною
характеристикою ресурсів; кількість та якість ресурсів, якими володіє
господарська система.
Інша когорта вчених характеризують потенціал підприємства як
сукупність

ресурсів,

які

здатні

забезпечувати

виробництво

певних

матеріальних благ; кількісних та якісних їх параметрів, які визначають
максимальні можливості з виробництва матеріальних благ у певний момент;
сукупність сумісно функціонуючих ресурсів, що здатні виробляти певний
обсяг продукції. У теорії пропонують виділяти теоретичні напрями в
дослідженні даної категорії, які формують визначають конкретні

рівні у

структурі потенціалу підприємства: ресурсний підхід; функціональний
підхід; інституційний підхід.
Таким чином, потенціал – це сукупність ресурсів та можливостей, які
призначені до використання підприємством з метою досягнення певних
цілей.

Вивчення

ресурсного

потенціалу підприємства
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є

необхідним

елементом та передумовою формування стратегії (стратегічних альтернатив)
його розвитку.
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УДК 339.138 (075.8)
Кириченко А.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Дана стаття присвячена дослідженню системи управління маркетинговою
діяльністю підприємства, яка формується за рахунок посилення глобалізації
та

збільшення насиченості

інформаційних потоків . Обґрунтовано

необхідність використання маркетингу в діяльності підприємства .
Досліджено зміст маркетингу в системі управління підприємством. Загалом
стаття формує чітке уявлення щодо управління маркетинговою діяльністю
як системи управління підприємством.
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Ключові слова: принципи маркетингу, маркетинг, маркетингова діяльність,
управління маркетинговою діяльністю підприємства, підходи до управління
маркетинговою діяльністю, цілі маркетингової діяльності.
Маркетингова

діяльність

підприємства

в

сучасних

умовах

господарювання повинна швидко і гнучко реагувати на постійні зміни
маркетингового середовища. Використання маркетингу на вітчизняних
підприємствах набуло широкої популярності та є невід’ємною частиною
діяльності

більшості

підприємств,

але,

на

жаль,

ми

спостерігаємо

фрагментарне застосування лише деяких функцій маркетингу, що знижує
загальну ефективність маркетингової діяльності.
Метою дослідження є аналіз управління маркетингом на підприємстві
та розробка рекомендацій щодо вдосконалення діяльності підприємства.
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, агропідприємство 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 інструментів маркетингу. Вказані процеси виникли
внаслідок розпаду первіснообщинного ладу. 2.Етап початку становлення та
розвитку концепцій маркетингу (друга половина ХІХ ст. - перша половина
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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.

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 системи сільськогосподарського маркетингу в різних
організаційно-правових господарських структурах повинно враховувати всі
фактори впливу на підприємства мікро- та макросередовища. Для розкриття
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змісту маркетингу в системі управління, виділимо його основні завдання та
функції . 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. Принципи маркетингу формують
загальну

спрямованість

маркетингової

діяльності

на

підприємстві.

Результати аналізу робіт провідних вчених, що розглядали принципи
управління маркетингом, дав змогу виявити різноплановість теоретичних
підходів авторів до змісту і переліку запропонованих принципів. Зараз вже
сформувались різні підходи до управління маркетинговою діяльністю, але
використання великої кількості ринкової та внутрішньої інформації потребує
розроблення нових підходів до управління маркетинговою діяльністю, що
базуються на узгодженні завдань управління маркетинговою діяльністю із
запитами споживачів. Результати аналізу застосовуваних підходів до
управління маркетинговою діяльністю дали змогу виявити найдоцільніші з
них.
Найважливішим питанням ефективного маркетингового управляння є
питання визначення керівника служби маркетингу. На наш погляд, її повинен
очолювати заступник директора підприємства з маркетингу (комерційної
роботі), або маркетинг-директор. Він несе відповідальність за організацію
досліджень, спрямованих на досягнення намічених цілей, контроль за
виконанням маркетингових заходів. До складу маркетингової служби
повинні входити фахівці з вивчення ринків, формуванню товарного
асортименту,фахівці зі збуту, рекламі та інші. Для виконання дослідницької
роботи можуть також залучатися експерти з науково-дослідних центрів, які
спеціалізуються з цих питань. Організаційна побудова служби маркетингу
може формуватись

функціональним, дивізіональним або матричним
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підходом . Функціональний тип орієнтується на постійну структуру
діяльності служби маркетингу з виконання її основних функцій в координації
з іншими підрозділами, дивізіональної виділяє окремі напрями діяльності,
матричний передбачає утворення гнучких організаційних структур, що
формуються на певні періоди часу для розробки конкретних проектів,
програм, завдань.
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, показуючи, на що буде зосереджено зусилля і які
цінності будуть, при цьому, пріоритетними. 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 і процедур менеджменту. Оцінка іміджу підприємства
здійснюється
запропонованої

за

допомогою

методики

експертних

дозволить

оцінити

оцінок.

Використання

існуючий

потенціал

підприємства, його конкурентну позицію і обґрунтувати вибір стратегії
підприємства. Для досягнення ефективності управління пріоритетне значення
813

має формування організаційної структури управління підприємством в
процесі її 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 соціальноекономічних,

виробничо-технічних,

організаційно-управлінських,

зовнішньоекономічних чинників, а також вибору найбільш прийнятного
методу визначення чисельності і структури адміністративно-управлінського
апарату.
Підсумовуючи наведені аргументи, можна запропонувати таке
визначення «управління маркетинговою діяльністю»: це діяльність усередині
підприємства, спрямована на ринкове середовище, яке базується на
застосуванні інформаційних технологій, встановлення постійної комунікації
зі

споживачем,

що

дають

можливість

підвищувати

адаптивність

маркетингових інструментів відповідно до потреб ринку, а також сприятиме
досягненню цілей маркетингової діяльності підприємства. 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
організаційно-підготовчої,

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
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з використанням стратегічного підходу до управління забезпечить зміцнення
їх ринкових позицій і отримання довготривалих конкурентних переваг.
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянуті підходи щодо розробки стратегії управління
підприємством.

З′ясовується

значення

стратегії

та

стратегічного

управління. Розглядаються ключові стратегії управління підприємством та
підходи до розробки менеджером власної унікальної стратегії.
Ключові слова: стратегічний менеджмент, стратегія, стратегічні підходи,
стратегічне управління, стратегічний розвиток.
Стратегічне планування та управління для багатьох українських
підприємств є новим, незвичним, але таким, що набирає силу явищем.
Необхідність в ньому проявляється як в процесі переходу від планової
економіки до ринкової, так і в складних, нестабільних умовах розвитку
світової економіки. Важливість стратегічного управління обумовлюється
також тим, що темпи змін зовнішнього середовища за швидкістю прояву
часто випереджають відповідну реакцію підприємства, у зв'язку з чим
зростає частота появи несподіваних, непередбачуваних для підприємства
труднощів.

Стратегічне

управління

покликане

розширити

горизонти

передбачення, створити можливості своєчасної реакції підприємства на зміни
зовнішнього середовища на ринках товарів, послуг і технологій, в науковотехнічній, соціальній і політичній сферах.
В умовах інтеграції вітчизняної економіки у світову та підвищення
конкуренції на внутрішньому ринку перед вітчизняними підприємствами
гостро стоїть проблема пошуку ефективної система управління, що має бути
налаштована

на

забезпечення

їх

конкурентоспроможності

завдяки

застосуванню комплексу внутрішніх заходів для адаптації до ринкових умов,
що постійно змінюються. Водночас на підвищенні адаптивності та
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ефективності діяльності економічних систем у мінливому ринковому
середовищі ґрунтується нова управлінська парадигма. Тому при формуванні
дієвої системи управління сучасним підприємством основна увага має бути
зосереджена

на

створенні

стратегічних

активів

підприємства,

що

забезпечують стійкість його розвитку, а також створення та використання
конкурентних переваг у контексті зміцнення його стратегічної позиції.
Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за
допомогою якого на підприємстві зважується комплекс проблем, пов’язаних
з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й
асортименту, впровадженням і використанням нових технологій, розвитку
маркетингу,

удосконалюванням

структури

керування

підприємством,

своєчасною і якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів
Метою статті є дослідження наукових поглядів щодо формування
стратегічного управління на підприємстві.
Стратегія – це специфічний управлінський план дій, спрямованих на
досягнення

встановлених

цілей.

Вона

визначає,

як

організація

функціонуватиме та розвиватиметься, а також яких підприємницьких,
конкурентних та функціональних заходів i дій буде вжито для того, щоб
організація досягла бажаного стану.
В умовах світової економічної кризи для вітчизняних господарюючих
суб'єктів завдання підтримки конкурентоспроможності та розвитку фірми
стає особливо актуальним в зв'язку Збірник наукових праць ВНАУ Серія:
Економічні науки №2 (64) 2012 ~ 44 ~ з тим, що негативні наслідки в значній
мірі ослабили їхні позиції на внутрішньому і зарубіжному ринках. Практичне
вирішення проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення існування
підприємства не тільки сьогодні, а і у перспективі залежить від ступеня
засвоєння керівниками і персоналу методології і методів стратегічного
управління. Термін «стратегічний менеджмент» був введений в обіг у 60-70-х
рр.. ХХ ст. для того, щоб відображати відмінність управління, що
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здійснюється на вищому рівні, від поточного управління на рівні
виробництва. Справжній розквіт теорії стратегічного управління починається
з 1960-х рр. В 1965 р. виходить книга І. Ансоффа «Корпоративна стратегія»,
ще

раніше

виходять

результати

дослідження

стратегій

найбільших

американських корпорацій. У 1970 р. в США випускається перший
університетський підручник з корпоративної стратегії. У 1994 р. Г. Мінцберг
виділяє 10 основних наукових шкіл в теорії стратегічного менеджменту.
Серед інших систематичних описів сформованих до кінця ХХ століття
наукових шкіл стратегічного управління особливо слід виділити книгу Б. де
Віта та Р.Мейєра «Стратегічний синтез». Вони запропонували поділ не по
школах, а по підходах до вирішуваних проблем. [3] У створення
стратегічного менеджменту, як нової дисципліни, зробили вклад численні
автори, до піонерів відносять Альфреда Чандлера (Alfred D. Chandler, Jr.),
Філіпа Зельцніка (Philip Selcnik), Ігоря Ансоффа (Igor Ansoff) і Пітера
Друкера (Peter Drucker) [16]. Головний орієнтир управління розвитком
підприємництва - забезпечення його життєздатності. Надійність, стійкість,
живучість, та вмотивованість до розвитку - основні складові життєздатності,
які

віддзеркалюють

різні

аспекти

підприємництва

[5].

Стратегічне

планування вносить суттєві корективи в методи управління, відкидаючи
можливість керування діяльністю підприємства виходячи з екстраполяції
минулих тенденцій. Виникає необхідність вносити стратегічні корективи в
поставлені завдання згідно зі змінами на ринку, аж до можливості
прогнозування виходу на ринок інших товарів. Ця управлінська концепція
робить акцент на умови ринку, особливо на умови конкуренції та збуту як на
критерій управління [8].
Створення

власної

стратегії

на

підприємстві

неможливе

без

стратегічного мислення. Його сутність полягає в усвідомленні мети розвитку
підприємства, способів її досягнення, в обов’язковому і швидкому реагуванні
на зміни, що відбуваються у зовнішньому і внутрішньому середовищі, у
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формуванні і реалізації стратегій. Стратегічне мислення передбачає вивчення
потреб споживачів, відкриття нових можливостей для організації; створення
для неї сприятливих умов діяльності, а також уміння бачити в довгостроковій
перспективі труднощі, що можуть виникнути на її шляху в майбутньому [14].
Існує низка бачень того, що являє собою стратегічний менеджмент,
подані зарубіжними та вітчизняними авторами. Аналізуючи їх, можна
сформулювати наступне: стратегічний менеджмент - розробка і здійснення
дій, за допомогою яких досягнеться перевищення рівня результативності
діяльності підприємства над рівнем конкурентів у довгостроковому періоді.
В

основі

стратегічного

менеджменту

лежать

стратегічні

рішення.

Стратегічними рішеннями називають управлінські рішення, які орієнтовані
на майбутнє і закладають основу для прийняття оперативних рішень,
пов'язані зі значною невизначеністю, оскільки враховують неконтрольовані
зовнішні фактори і пов'язані з залученням значних ресурсів і можуть мати
надзвичайно серйозні, довгострокові наслідки для підприємства. До їх числа
можна віднести: реконструкцію підприємства; впровадження інновацій (нова
Збірник наукових праць ВНАУ Серія: Економічні науки №2 (64) 2012 ~ 46 ~
продукції, нова технологія); організаційні зміни (структура виробництва,
управління); вихід на нові ринки збуту; придбання, злиття підприємств.
Стратегічні рішення характеризуються інноваційністю, направленістю на
перспективні цілі підприємства, на можливості, на майбутнє, вони
потребують певних знань [14].
Підприємство може потрапити в кризу, якщо не передбачити обставин,
які змінилися, і не відреагувати на них вчасно. Така криза може статися,
якщо обставини зміняться надто швидко і підприємство зможе відреагувати
не на останні, а на передостанні зміни. Судячи з результатів дослідження,
саме ті підприємства, які давно існують в своїй галузі і займають в ній
провідне становище, найшвидше реагують на зміну зовнішніх факторів. Одна
із причин їхнього успіху — здатність весь час вносити корективи [7]. Тому,
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зростання
обумовлює

динамічності
необхідність

та

невизначеності

удосконалення

зовнішнього

інструментарію

середовища
стратегічного

управління підприємства. В таких умовах актуальним є забезпечення
стратегічної стійкості підприємства, що дозволяє забезпечити йому стійкі
конкурентні

позиції.

Стратегічну стійкість

визначають

як

здатність

підприємства досягати місії та поставлених стратегічних цілей за постійного
дестабілізуючого впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ,
зберігаючи свою цілісність і гармонійний розвиток. Стійкість і цілісність
системи зберігаються в довгостроковому періоді за достатньої гнучкості
суб’єкта управління та збалансованості його стратегічного розвитку [4]. Для
того, щоб правильно сформулювати стратегію, необхідно знати, які види
стратегій існують взагалі і які з них можуть бути вибрані для конкретного
підприємства за тих чи інших обставин. Це потребує детального розгляду та
вивчення можливостей застосування різних видів стратегій підприємства.
Сучасна
управління,

наука
зокрема,

управління
заснованих

пропонує
на

широкий

таких

спектр

сучасних

методів

підходах

як

синергетичний та рефлексивний .
Основним інструментом рефлексивного управління є формування
«образів» тих елементів і підсистем, з якими необхідно здійснювати
взаємодію. У системі підприємництва це вимагає забезпечення побудови та
підтримки трьох основних типів образів. Перший – це образ підприємства як
типового представника множини підприємств у «свідомості» органів
державного управління. Другий – ідеальний образ підприємства в його
власній свідомості, орієнтир для розвитку. Третій образ – ідеальна з точки
зору підприємництва влада, яка формується в колективній «свідомості»
недержавних громадських організацій та доводиться до відома представників
влади з метою наближення реального стану влади до ідеального [5].
Отже з поданого вище, можна зробити висновок, що стратегічне
управління є безперервним процесом управління на підприємстві, що
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направлений на збереження його життєздатності та надбання конкурентних
переваг на основі можливостей зовнішнього середовища та внутрішнього
потенціалу підприємства. Саме тому для збереження конкурентних позицій
на ринку керівники підприємств повинні постійно слідкувати за ходом
реалізації стратегії, займатись коригуванням в ході її впровадження.
Отже з поданого вище, можна зробити висновок, що стратегічне
управління є безперервним процесом управління на підприємстві, що
направлений на збереження його життєздатності та надбання конкурентних
переваг на основі можливостей зовнішнього середовища та внутрішнього
потенціалу підприємства. Саме тому для збереження конкурентних позицій
на ринку керівники підприємств повинні постійно слідкувати за ходом
реалізації стратегії, займатись коригуванням в ході її впровадження.
Стратегічні рішення потребують певних знань. Для вибору ефективної
стратегії розвитку організації або для формування власного підходящого
стратегічного плану для конкретного підприємства,

необхідно, щоб

менеджер, який буде приймати стратегічне рішення, розумів принципи
побудови стратегії, вмів аналізувати фактори внутрішнього та зовнішнього
середовищ організації та вплив, який вони справляють, був здібний до
стратегічного

мислення.

Таким

чином,

стратегічне

управління

підприємством передбачає обов’язкове урахування загальної стратегії
підприємства та забезпечення його економічної безпеки з урахуванням
потенційних можливостей та наявних у суб’єкта господарювання ресурсів.
Результатом такого управління для підприємства є мінімізація негативних
впливів середовища функціонування та забезпечення стійкості системи в
цілому, однак комплексних наукових досліджень у даному напрямку
недостатньо. Саме тому перспективи подальших досліджень полягають в
аналізі існуючих стратегій управління підприємством з метою їх ефективного
застосування для збереження сталого економічного функціонування та
розвитку промислових підприємств.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ
Визначено економічну сутність прибутку підприємства, проаналізовано
основні методи його оцінки, вказано взаємозв’язок між прибутком та
вартістю підприємства. Вказано перспективи забезпечення чистого
прибутку.
Ключові

слова:

формування

прибутку,

економічний

прибуток,

платоспроможність, кризовий стан, бухгалтерський прибуток, загроза,
ризики, фінансова стійкість.
Нині вітчизняні підприємства знаходяться у ситуації, коли на тлі
складної політичної обстановки в країні спостерігаються негативні тенденції
в

економіці:

спад

ділової

активності,

зниження

рівня

конкурентоспроможності, скорочення обсягів інвестицій та зниження
інвестиційної привабливості підприємств, погіршення фінансового стану.
Результатом впливу сукупності негативних факторів є зниження рівня
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прибутковості підприємств, отримання збитку або взагалі припинення
діяльності. При цьому на рівні держави зменшується обсяг дохідної частини
бюджету за рахунок зменшення податкових надходжень, у результаті
скорочується й рівень видатків. Прибуткова діяльність підприємств має не
лише економічне, а й соціальне значення як у масштабах окремо взятого
підприємства, так і держави у цілому.
Проблемам дослідження прибутковості присвячено праці вітчизняних
та зарубіжних учених: І.О. Бланка, В.О. Бовсуновської, В.І. Куцик, О.В.
Мелень, М.Ф. Огійчука, О.В. Павловської, М.С. Палюха, О.П. Скирпан, А.В.
Череп та ін.
Незважаючи на постійний науковий інтерес до проблем прибутковості
підприємств,

досі

залишається

дискусійним

сутність

поняття

«прибутковість», потребує уточнення механізм забезпечення прибутковості
вітчизняних підприємств. Фінансовий результат діяльності будь-якого
суб’єкта економіки дуже важливий для власника, для найманих працівників і
для держави у цілому. Отримання підприємством позитивного фінансового
результату створює для нього можливості оновлювати матеріально-технічну
базу, фінансувати за рахунок власних коштів інвестиційні проекти,
розширювати види економічної діяльності, реалізовувати соціальні програми
для співробітників тощо. Позитивний фінансовий результат – запорука
стабільності та фінансової незалежності підприємства. Оцінкою фінансового
результату діяльності підприємства є його прибутковість. М.Ф. Огійчук
визначає

прибутковість

як

вид

ефективності,

що

характеризує

результативність діяльності економічних систем (підприємств, територій,
національної економіки). Науковець виділяє основну особливість цих систем
– вартісне вираження засобів (видатків, витрат), що використовуються для
досягнення цілей (результатів), а в деяких випадках і самих цілей (одержання
прибутку). Отже, науковець визначає прибутковість відношенням результату
(ефекту) до витрат [2, с. 37]. Із його думкою погоджується і О.В. Мелень, яка
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вважає, що прибутковість являє собою стійке економічне явище, що
проявляється як підтверджена здатність підприємства генерувати позитивний
фінансовий результат від здійснення як основної, так і всієї господарської
діяльності, що полягає у перевищенні доходу над здійсненими витратами в
розмірі, достатньому для ефективного подальшого функціонування [6, с. 12].
На нашу думку, з усіма вищенаведеними формулюваннями слід погодитися,
адже прибутковість підприємства характеризується двома показниками.
Абсолютним показником прибутковості є сума прибутку, а відносним
показником – рівень рентабельності. Економічною категорією, яка найбільш
повно відображає фінансову здатність підприємства до розширеного
відтворення, є прибуток. Можливості підприємства для розвитку та
розширення діяльності прямо пропорційно залежать від розміру отриманого
прибутку. Формування прибутку підприємства залежить від ефективності
господарювання, видів економічної діяльності, галузі економіки, законодавчо
прописаних умов ведення фінансового, управлінського та податкового
обліку. Для більш повного розуміння сутності категорії «прибуток»
розглянемо різні підходи до визначення поняття. Так, у класичному
розуміння прибуток є різницею між ціною товару та затратами на його
виробництво, тобто собівартістю. Цей показник є характеристикою якості
господарювання підприємства. С.Н. Івашковський зауважує, що сучасні
економісти трактують прибуток як винагороду за виконання функції
підприємця, тобто як дохід від фактору підприємництва [1, с. 48]. Із цією
думкою важко погодитися, адже за несприятливих умов підприємець такої
винагороди не отримає, хоча функції підприємця ним виконуватися будуть.
А.В. Череп трактує сутність поняття так: «Прибуток – це частина чистого
доходу, створеного в процесі виробництва і реалізованого у сфері обертання,
що безпосередньо одержує підприємство» [3, с. 11]. Думка щодо сутності
поняття «прибуток» Л.М. Чернелевського та О.В. Овдій схожа з думкою О.П.
Скирпан та М.С. Палюх. Так, вони вважають, що прибуток – сума, на яку
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доходи перевищують пов’язані з ними витрати. Збиток – перевищення суми
витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.
Проаналізувавши дані визначення, можемо зробити висновок про те,
що поняття «прибутку» кожним вченим тлумачиться по-різному, але нами
було виділено наступні спільні риси: 1. Прибуток зазвичай визначають як
різницю між валовим доходом і валовими витратами. Якщо з визначенням
валового доходу немає проблем (це добуток кількості реалізованої продукції
та ціни одиниці товару), то що потрібно включати у валові витрати? З точки
зору бухгалтера, до витрат зараховують явні грошові витрати. 2. Прибуток –
це один із найважливіших показників фінансових результатів господарської
діяльності підприємства. 3. Спільною ознакою також є визнання джерелом
прибутку творчої діяльності. На нашу думку, доцільно використовувати
визначення прибутку як доходу на вкладений капітал, який є винагородою
підприємця за ризик, мотив його діяльності та який розраховують як різницю
між сукупним доходом і сукупними витратами.
Отже, прибуток – це якісний показник, в якому відображаються всі
якісні

сторони

господарювання

функціонування
загалом.

Сума

підприємства

отриманого

та

ефективність

підприємством

прибутку

залежить від динаміки його доходів та витрат. Прибуток формується на
макрорівні й є частиною створеної у процесі виробництва додаткової
вартості, яка залишається після покриття виробничих витрат. Розмір
прибутку підприємства залежить від установленого порядку визначення
фінансового результату, собівартості продукції (товарів, робіт, послуг),
загальногосподарських витрат, адміністративних витрат та витрат на збут. На
кожному етапі формування прибутку – валового, від операційної діяльності,
від фінансової діяльності та чистого прибутку – важливим моментом є
збільшення доходів та скорочення витрат. Таким чином, прибуток –
важливий

показник,

який

є

якісною

характеристикою

ефективності

господарської діяльності та використання всіх наявних ресурсів. Механізм
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формування прибутку підприємства має певні особливості залежно як від
внутрішніх чинників підприємства, які воно вибирає на свій розсуд: виду
економічної діяльності підприємства, галузі економіки, форми власності,
організаційно-правової форми господарювання, так і від зовнішніх чинників:
загального стану економіки, розвитку ринкових відносин тощо. Зовнішні
фактори мають значний вплив на суму прибутку, отриманого підприємством,
і не залежать від його діяльності. Так, значний вплив на ефективність
господарювання мають природно-географічні умови, розвиток транспортної
та ринкової інфраструктури, рівень конкуренції, інфляційні процеси тощо. До
внутрішніх факторів належать: ритмічність виробництва, матеріальнотехнічне забезпечення виробничого процесу, асортимент та якість продукції,
структура

виробництва,

ефективність

використання

матеріальних,

фінансових та трудових ресурсів, маркетингова та природоохоронна
діяльність, соціальні аспекти організації праці та відпочинку персоналу.
Мета управління прибутком передбачає визначення шляхів найбільш
ефективного формування та оптимального розподілу, які спрямовані
передусім на забезпечення зростання ринкової вартості підприємств та його
розвитку. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом реалізації таких
етапів, як:
- формування інформаційної бази для проведення аналізу ефективності
використання прибутку підприємства;
- ретроспективний аналіз використання прибутку;
- моніторинг та аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, які мають
вплив на використання прибутку;
- визначення напрямів розподілу прибутку згідно зі стратегічними та
тактичними цілями;
- розроблення системи управлінських рішень щодо забезпечення
ефективного та повного розподілу прибутку;
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- забезпечення повного контролю над виконанням рішень щодо
розподілу та використання прибутку;
- проведення коригувань окремих управлінських рішень з урахуванням
стратегічних

пріоритетів

підприємства.

Досягти

збільшення

рівня

прибутковості можна шляхом збільшення рівня рентабельності продукції.
Основними методами збільшення рівня рентабельності продукції є:
-

здійснення

заходів

із

підвищення

продуктивності

праці;

-

нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції;
- зниження собівартості продукції шляхом зменшення витрат на її
виробництво та реалізацію;
- максимальна віддача від вкладених у виробництво матеріальних,
трудових та фінансових ресурсів;
- здійснення ефективної цінової політики з урахуванням попиту та
пропозиції на ринку;
- забезпечення грамотного підходу до побудови договірних відносин із
постачальниками та покупцями;
- ефективне використання раніше отриманого прибутку. Основна
відповідальність за реалізацію цінової, договірної політики та ресурсної бази
підприємства лежить на працівниках служби планування, обліку та аналізу.
В умовах складної ситуації в державі та жорсткої конкуренції на ринку
сучасним підприємствам необхідно прикласти максимум зусиль для
забезпечення прибуткової діяльності, адже прибуток є головним стимулом та
інструментом розвитку підприємства, забезпечення інтересів власників та
найманих працівників. Для забезпечення надходження прибутку від усіх
видів діяльності необхідно здійснювати управління прибутком. Лише в разі
вчасного реагування на негативні відхилення у роботі підприємства можливо
отримати прибуток. До цього процесу повинні бути залучені всі служби
підприємства, але пошук відхилень повинні шукати в першу чергу плановоаналітична та облікова служби. Досягнення достатнього рівня прибутковості
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підприємства є результатом розроблення та реалізації відповідної стратегії
розвитку підприємства та вчасного її коригування відповідно до потреб
підприємства та ринку.
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Ільченко І.М.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОЦЕС ЇЇ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті розкрито зміст процесу забезпечення ефективності інноваційної
діяльності. Зроблений аналіз існуючих підходів до визначення сутності
«ефективності» та «ефективності інноваційної діяльності», наведено
власне бачення цих понять. Розроблено класифікацію ефективності
інноваційної діяльності з урахуванням її особливостей.
Ключові слова: ефективність, результативність, ефект, ефективність
інноваційної діяльності, забезпечення ефективності інноваційної діяльності.
Постановка проблеми.

Найважливішою узагальнюючою характеристикою

результативності інноваційної діяльності промислових підприємств є
ефективність інноваційного проекту. Ефективність є однією із основних
економічних категорій та виступає ключовим поняттям господарської
діяльності. Вона виражає сукупність найбільш загальних, істотних, стійких
зв’язків і відносин з приводу отриманих результатів господарської діяльності
та понесених в її ході витрат. Як економічна категорія ефективність дає
єдину якісно-кількісну характеристику результативності господарювання.
Вона характерна всьому відтворювальному процесу та проявляється і
втілюється у діяльності будь-якої господарської ланки і господарських
систем усіх рівнів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним питанням щодо
визначення ефективності присвятили у своїх роботах багато провідних
науковців, зокрема: М.В. Братанич, Т.В. Полозова, В.Є. Козак, Г.О. Христич,
О.С. Філіппова, Н.Е. Аванесова, В.А. Прокоф’єва та ін. Вагомий внесок у
дослідження проблем ефективності інноваційної діяльності зробили такі
вчені, як: М.В. Чорна, С.В. Глухова, І.А. Шейко, Л.А. Лисенко, В.Ю.
Зубенко, П. Микитюк, Н.В. Фролова, Ю.Ю. Бурєнніков та ін. Незважаючи на
значну кількість наукових праць, на наш погляд, недостатня увага
приділяється процесу забезпечення ефективності інноваційної діяльності.
Метою статті є висвітлення процесу забезпечення ефективності інноваційної
діяльності, що потребує визначення економічної сутності ефективності, її
класифікацію та критерії. Категорія «ефективність» серед вчених-економістів
трактується неоднозначно. Можна виділити декілька підходів до визначення
цього

поняття.

Більшість

авторів

характеризують

ефективність

як

взаємозв’язок між отриманими результатами господарської діяльності та
понесених витрат, необхідних для отримання цих результатів. При цьому
деякі науковці ототожнюють поняття «ефективність» і «результативність».
Зокрема, В.Є. Козак і Г.О. Христич дають визначення ефективності як і
результативності, не розмежовуючи їх, виходячи з того, що категорії
«результат» і «ефект» є синонімами .
В.А. Головко посилається на недосконалий переклад з англійської мови цих
слів, тому, на думку автора, «терміни «ефективність» і «результативність»
можна вважати синонімічними і навіть взаємозамінними». Іншого погляду
дотримується Н.А. Дехтяр, який зазначає, що результативність є більш
загальним поняттям, оскільки характеризує результати як ефективної, так і
неефективної діяльності . О.С. Філіппова уточнює, що ефективність – це
позитивна результативність підприємства . Отже, результат характеризує
наслідки будь-якої діяльності підприємства, як позитивні, так і негативні.
Ефект – це категорія, яка показує перевищення результатів діяльності над
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витратами, пов’язаними з її здійсненням, тобто вказує на позитивний
результат підприємства. Виходячи з цього, результативність зображає
ступінь досягнення поставлених цілей, а ефективність вказує на ступінь
результативності роботи підприємства.
Як би не був важливий результат, необхідно знати, якою ціною цей результат
досягнутий, тобто один і той же ефект може бути отриманий різними
способами з різними витратами, і навпаки, однакові витрати можуть дати
зовсім різні результати. Через різні оцінки до змісту витрат, Т.В. Полозова
виділяє три підходи до визначення ефективності: ресурсний; витратний;
ресурсно-витратний. У наведених визначеннях ефективність розглядають як
співвідношення результату до здійснених витрат, що становить коефіцієнт,
який характеризує ступінь віддачі від вкладених коштів. Однак не завжди
математичний показник здатен відобразити сутність всіх процесів, які
відбуваються. Отже, для визначення ефективності лише кількісного
відношення недостатньо, необхідна також і якісна оцінка діяльності. З цією
метою, крім витратного підходу до тлумачення категорії ефективності, Н.Е.
Аванесова акцентує увагу на методі оцінки ефективності діяльності
підприємства з позицій провідних зацікавлених сторін. Кожна із сторін при
взаємодії з підприємством має свої цілі, здійснює деякі витрати, отримує
результат,

співставлення

яких

дає

змогу

визначити

ефективність

підприємства з урахуванням задоволеності результатом кожної сторонни. П.
Микитюк також зазначає, що «ефективність є критерієм того, як саме з
економічної точки зору використовуються ресурси фірми для забезпечення
певного

рівня

задоволення

зацікавлених

сторін».

Виходячи

з

вищеперерахованого можна виокремити такий підхід до визначення поняття
ефективності як ступеня досягнення цілей суб’єкта господарювання. Такий
підхід є доречним, якщо цілі підприємства конкретні, охоплюють широкий
діапазон його діяльності та піддаються оцінки. Підхід до розгляду поняття
ефективності з позиції досягнення мети має на увазі, наскільки була
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досягнута поставлена мета. Наявність різноманітної кількості підходів до
визначення ефективності дають право стверджувати, що «ефективність» є
складною, багатозначною, комплексною категорією, яка поєднує у собі різні
взаємопов’язані поняття та характеристики, що відображає результати
діяльності підприємства з різних аспектів та характеризує розвиток системи.
Отже, ефективність – це категорія, яка виражає відповідність отриманих
результатів і витрат цілям та інтересам зацікавлених сторін у кількісних та
якісних показниках. Сучасні науковці щодо ефективності інноваційної
діяльності також висловлюються неоднаково. Зокрема, Н.В. Фролова
характеризує

ефективність

інноваційної

системи

як

співвідношення

результату, що виражається у випуску готової інноваційної продукції, і
сукупності

витрачених

ресурсів

системи,

при

цьому

зазначив,

що

ефективність може характеризуватися не тільки кількісними показниками,
але і якісними. Автор пропонує для об’єктивної оцінки ефективності
інноваційної системи враховувати докладний спектр усіх витрачених
ресурсів. У свою чергу М.В. Чорна та С.В. Глухова до визначення
ефективності інноваційної діяльності підходять комплексно, застосовуючи
результативний, цільовий, витратний та статико-динамічний підходи. Автори
зауважують, що результативний підхід є визначальний, та висувають умову,
згідно

з

якою,

інноваційна

діяльність

вважається

ефективною

–

стовідсотковий або максимально можливий рівень результативності від
зародження ідеї до комерціалізації інноваційного продукту. Аналогічно до
визначення цього поняття підходить І.А. Шейка, яка пропонує «ефективність
інноваційної діяльності підприємства» інтерпретувати «як кількісну та якісну
характеристики інноваційної діяльності за системою показників щодо
результативності, використання та комерціалізації інноваційних розробок» .
Л.А. Лисенко зазначає, що ефективність інноваційної діяльності також
повинна

відображати

наскільки

і

як

досягнути

поставлені

цілі.

Узагальнюючи викладений матеріал, можна сказати, що більшість науковців
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зосереджуються на підході до визначення ефективності інноваційної
діяльності з позиції досягнення мети, що, на нашу думку, є доцільним.
Інноваційний процес цілеспрямований на кінцевий результат. Результати
інноваційної діяльності виявляються у різних сферах, оскільки процеси
нововведень різноманітні і неоднакові за своїм характером. Для більш
чіткого

розуміння сутності

ефективності

інноваційної діяльності

та

врахування різнобічності прояву її результатів необхідно розглянути
класифікацію ефективності інноваційної діяльності, що у подальшому
надасть змогу визначити певні критерії та групи показників для оцінки
ефективності інноваційної діяльності. У сучасній економічній літературі
науковці пропонують багато різних підходів до класифікації ефективності.
Варто відзначити, що вчені-економісти по-різному підходять до напрямів,
ознак та принципів групування видів ефективності. Відсутність єдиної,
науково обґрунтованої класифікації ефективності та показників, які її
характеризують, ускладнює систематизацію цих показників, послідовність їх
оцінки, вибір оптимального критерію ефективності. Так, С.В. Глухова за
місцем

отримання

підприємницька,

ефективності

виділяє

народногосподарська,

такі

її

види:

локальна,

загальноекономічна,

загальнодержавна. Т.В. Боярина використовує ознаку «за масштабом
діяльності системи» і відносить до цієї групи ефективність економічної
сфери та ефективність підприємства [12, с. 274]. М.В. Братанич застосовує
ознаку «за рівнем об’єкта господарювання» та виділяє такі види
ефективності: ефективність

економіки в цілому, ефективність галузі,

об’єднання

підприємства,

підприємств,

структурного

підрозділу

підприємства, ефективність виробництва окремих видів продукції. Більшість
науковців приділяють увагу економічній, науково-технічній, соціальній,
екологічній видам ефективності . Але автори відносять їх до різних
класифікаційних ознак або досліджують не всі види, або долучають інші.
Л.А. Лисенко та Р.В. Скалюк визначають дані види ефективності як складові
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інноваційної діяльності та додають до цього списку ресурсну, фінансову,
маркетингову ефективності, останній автор, у свою чергу, розглядає ще
податкову, регіональну, етнічно-культурну. Класифікаційну ознаку «за
наслідками» використовують М.В. Чорна, С.В. Глухова, котрі виокремлюють
ще організаційну, правову та політичну ефективності . О.В. Донець
користується ознакою «в залежності від результатів та витрат на інноваційну
діяльність». Т.В. Боярина вживає ознаку «за характером ефекту». Ефект
інноваційної діяльності можна визначити як кінцевий результат у вигляді
отримання додаткових переваг у результаті здійснення комплексу наукових,
технологічних,

організаційних,

фінансових

і

комерційних

заходів,

необхідних для впровадження та реалізації інноваційного продукту. З
розглянутих видів ефективності варто виділити базові, які найбільш часто
зустрічаються у наукових працях та найбільш повно характеризують
наслідки інноваційної діяльності. Таким чином, економічну, науковотехнологічну, соціальну та екологічну ефективності будемо визначати як
пріоритетні у подальшому дослідженні. Дані види ефективності різнобічні,
але взаємопов’язані, які прямо або опосередковано впливають один на
одного. З одного боку, вони перебувають в органічному взаємозв’язку і
певною мірою обумовлюють один одного, визначаючи загальну якість і
загальну оцінку ефективності інноваційної діяльності. З іншого боку, кожен
із цих видів ефективності відіграє самостійну роль, вступає у протиріччя з
іншими, виражає різні сторони розвитку, відіграє неоднакову роль у змісті
категорії ефективності стосовно до різних рівнів господарювання. Розглянуті
види ефективності характеризують кількісну та якісну оцінку ефективності
інноваційної діяльності роздільно або спільно за визначеними критеріями.
Серед розглянутих видів ефективності інноваційної діяльності вважаємо, що
базовою із них є економічна, яка найбільш повно відповідає цілям
інноваційної діяльності підприємства. Вона кількісно вимірна і відображає як
можливість реалізації місії підприємства, так і міру її успішності. Науково835

технічна, соціальна, екологічна та інші види ефективності виступають
якісною складовою ефективності. Так, за рахунок отримання економічного
ефекту у формі прибутку можна здійснювати комплексний розвиток
підприємства та підвищувати добробут працівників. Однак розглянуті види
ефективності є недостатніми, оскільки не розкривають всієї сутності
інноваційної діяльності та дають можливість оцінити ефективність лише
після впровадження інновацій. Враховуючи особливості інноваційної
діяльності, виникає необхідність оцінювати ефективність протягом усього
життєвого

циклу

інновації.

Для

цього

С.В.

Глухова

пропонує

використовувати ознаку з погляду часу, яка включає статичну та динамічну
ефективності. Т.В. Боярина класифікує ефективність за моментом здійснення
розрахунку на планову та фактичну . Вважаємо за доцільне використовувати
ознаку за етапами життєвого циклу інновації, яка включає такі види
ефективності: ефективність на етапі зародження продукту, на етапі
впровадження у виробництво, на етапі виведення продукту на ринок, періоду
зрілості (стабільності), на етапі занепаду продукту. Також приділяють увагу
класифікації ефективності з позиції понесених витрат (ресурсів), при цьому
так само використовують різні назви ознак: за характером здійснюваних
витрат , за базою порівняння, залежно від витрачених ресурсів. За даними
ознаками виділяють такі види ефективності: ефективність застосовуваних
ресурсів та ефективність спожитих ресурсів (поточних витрат); ресурсна,
витратна ефективність. Поряд з цією класифікацією А. Братусь виокремлює
ще ознаку за ступенем охоплення ресурсів, до якої входять такі види
ефективності: ефективність використання основних фондів, ефективність
використання оборотних активів, ефективність використання трудових
ресурсів, ефективність використання нематеріальних активів .
Ефективність інноваційної діяльності – результативний показник, який
визначається після впровадження інновації. Для того щоб результати
відповідали поставленим цілям, необхідно говорити про її забезпечення
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протягом усього життєвого циклу інновації. Забезпечення ефективності
характеризує певний процес. О. Ковальчик для визначення процесу
забезпечення ефективності пропонує використовувати термін «провайдинг»,
який у широкому значенні передбачає процес забезпечення в необхідному.
Дефініцію «провайдинг ефективності» автор розкриває як «системний процес
формування, впровадження та підтримки комплексу заходів для підвищення
ефективної діяльності підприємств, який забезпечить результативність,
дієвість та економічність функціонування й розвитку підприємства як
цілісної системи при змінному зовнішньому середовищі» .
Процес

забезпечення

ефективності

інноваційної

діяльності

повинен

відбуватися в максимально можливий скорочений строк з мінімальними
витратами. У конкурентному середовищі доцільно як можна скоріше вийти
на рівень виробництва та реалізації інноваційного продукту, досі ще існує
монопольна ціна на інноваційний продукт. Але чим швидше необхідно
пройти усі етапи впровадження та комерціалізації інноваційного продукту,
тим

більше

потрібно

затратити

ресурсів.

Тобто

для

забезпечення

ефективності інноваційної діяльності необхідно враховувати і планувати всі
можливі витрати на реалізацію інноваційного проекту.
Висновки. За результатами проведеного дослідження можна зробити такі
висновки. Зроблений аналіз існуючих підходів до визначення сутності
«ефективності» та «ефективності інноваційної діяльності», наведено власне
бачення цих понять. Для більш чіткого розуміння сутності ефективності
інноваційної діяльності та урахування різнобічності прояву її результатів
проведено

узагальнення

існуючих

підходів

до

класифікації

видів

ефективності, що дозволило комплексно їх упорядкувати і розробити на цій
основі класифікацію ефективності інноваційної діяльності з урахуванням її
особливостей. Серед розглянутих видів ефективності інноваційної діяльності
доведено, що базовою серед них є економічна, яка найбільш повно відповідає
цілям інноваційної діяльності підприємства. Удосконалена класифікація дає
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змогу отримати уявлення про ефективність інноваційної діяльності та
створити основу для її оцінки. Отже, ефективність інноваційної діяльності –
це стан відповідності функціонування інноваційної системи з позиції її
основних

пропорцій

розвитку:

економічної,

науково-технологічної,

соціальної, екологічної. Запропоновано й обґрунтовано авторське визначення
наукової

категорії

«процес

забезпечення

ефективності

інноваційного

проекту», розкрито його складові елементи.
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Бабенкова І.Г.
Здобувача освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО
ТУРИЗМУ
У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму в
Україні та світі. Оцінено зміни в обсягах і структурі міжнародних
туристичних потоків. Установлено, що незважаючи на стримуючі
фактори, Україна має потенціал у розвитку міжнародного туризму.
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Обгрунтовані шляхи розвитку туризму та створення позитивного іміджу
країни на ринку туристичних послуг.
Ключові слова: міжнародний туризм, туристична сфера, туристичний бізнес,
в’їзний туризм, виїзний туризм, ринок туристичних послуг.
Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму
і політика держав в цій галузі викликають підвищений інтерес з боку
потенційних

споживачів

туристичних

послуг,

суб'єктів

туристичної

діяльності, вчених в сфері економіки, а також державних органів різних країн
у сфері регулювання та розвитку туризму. Оскільки міжнародна індустрія
туризму є одним з найважливіших економічних секторів, вона впливає на
економічний, культурний та соціальний розвиток регіонів та країн світу. Ми
можемо спостерігати тенденцію зростання впливу його на формування ВВП.
Так, у 2017 році, згідно з даними Всесвітньої туристської організації
(UNWTO) [3] дана індустрія зайняла 10% світового валового продукту.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є дослідження
сучасних тенденцій та факторів розвитку міжнародного туризму.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Сучасні тенденції
міжнародного
(Н.Кузнецової,

туризмі

відображені

В.Герасименка,

(Я.Абдуразакової,

І.Балабанова,

в

працях:

Л.Іванової)

та

І.Богомазової,

українських
закордонних
І.Браймера,

фахівців
учених

Ф.Котлера,

Д.Уокера) та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день туризм
є однією з найважливіших, а в деяких випадках основною статтею доходу
багатьох країн світу, а також ключовим фактором у розвитку, процвітання і
благополуччя.
Ще з середини минулого століття міжнародний туризм та туристичні
послуги стають об’єктом міжнародного регулювання, а вже в наші дні він
став однією з найбільш динамічно розвиваючих галузей світового
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господарства. В таких умовах особливу необхідність приймає вдосконалення
міжнародного туристичного права, спрощення візових формальностей,
впровадження новітніх наукових інновацій діяльності в сфері туризму,
забезпечення безпеки туристів в місцях призначення, а також створення
локальних організацій, які розробляли б програми зі сталого розвитку
туризму в регіонах і країнах, а також антикризові програми, оскільки
туристична галузь залежна від політики та економічних кризових ситуацій.
Можна виділити декілька чинників швидкого розвитку туризму, серед
яких: природно-географічні; культурно-історичні; економічні; соціальнокультурні; демографічні; політико-правові; науково-технічні; екологічні [2,
с.127].
Є й інша класифікація, в якій також йдеться про існування зовнішніх і
внутрішніх факторів, але вони визначаються по-іншому. До зовнішніх
чинників належить географічне положення регіону, політичні відносини між
країнами, міжнародний поділ праці, рівень цін на міжнародному ринку і в
різних країнах і т.п. Внутрішніми факторами вважаються внутрішня політика
країни і політична стабільність.
З точки зору механізму впливу на розвиток туризму можна визначити
чинники об’єктивні, вже сформовані історичним розвитком суспільства, і
такі, які цілеспрямовано регулюють саме туристичну діяльність - чинники
першої групи. До другої відносяться державна політика в туризмі, наявність і
зміст туристичного законодавства, туристичну освіту в суспільстві і т.п.
Крім цього, виділяють такі фактори, що впливають на розвиток
туризму, які можна розділити на дві групи (рис.1.1).
Фактори, що впливають на розвиток міжнародного туризму
Статичні
Фактори, що відрізняються незмінністю і
постійністю. До них зазвичай відносять:
географічне положення, природні та 841
культурно-історичні чинники

Динамічні
Фактори, які здатні змінюватися за
відносно невеликий часовий відрізок. До
них можна віднести: політичні, соціальнодемографічні, фінансово-економічні,
матеріально-технічні фактори

Рис.1.1. Фактори, що впливають на розвиток туризму [1, с.77]
Наступна класифікація, пов’язана в свою чергу з формуванням потреб
виділяє наступні фактори: соціально-демографічні; економічні; політичні;
культурно-психологічні; науково-технічні.
Далі, вивчення тенденцій, що склалися в туристичній діяльності в 6090-х роках XX ст., дозволило виділити кілька груп чинників, які сприяють
міжнародному туристському обміну: соціально-економічні, демографічні,
матеріально-технічні, політичні.
Можемо зробити висновок, що в усіх класифікаціях найбільш часто
повторюються економічні та політичні фактори. Варто зазначити, що
політичний фактор визначається як явище або процес, що представляють
собою причину, що визначає істотні характеристики політичної ситуації або
обставину лише окремих змін, що відбуваються в політичному житті. У
вигляді політичних чинників можуть розглядатися як загальні умови
життєдіяльності

суспільства

(політична

система,

політичний

режим,

політична культура, політична ідеологія та ін.), так і приватні феномени
(політичні інститути, ідеологія, програми, події, дії і т. д).
Згідно зі світовими даними щорічні потоки збільшуються, і в період із
2010 до 2017 р. зросли на 1,4 і склали на кінець досліджуваного періоду 1324
млн.осіб (табл.1.1). Як свідчать дані UNWTO [3], загальний сукупний прямий
дохід туризму у світовій економіці становить 1,5% [3].
Таблиця 1
Розвиток туристичної сфери та її динаміка в 2010–2017 рр. [3]
Регіон

Кількість міжнародних туристів (прибуття), млн. осіб
2010

2011

2012

2013
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2014

2015

2016

2017

Європа

484,9

516,1

533,9

562,8

580,2

608,6

649,1

670,6

Азія й

21,2

21,4

23,0

24,7

12,7

12,4

13,3

13,7

Америка

150,6

156,0

163,0

168,9

181,7

190,7

200,3

206,9

Африка

49,9

49,7

53,1

56,1

54,9

53,3

58,7

61,6

Близький Схід

58,2

54,7

51,8

51,9

52,4

53,9

56,2

57,7

Світ, загалом

949

995

1035

1087

1133

1184

1265

1324

Тихоокеанський
регіон

Аналізуючи дані табл.1.1, можна зробити певні висновки, що загальна
чисельність туристів збільшилася на 4% (до 1,32 млрд. осіб).
Найбільший розвиток за аналізований період отримали Азія та
Тихоокеанський регіон, в якому показники середніх прибуттів істотно
випереджали середньосвітові значення. Слід зазначити, що дані регіони
приваблюють туристів, в першу чергу, своєю унікальною природою і
багатою культурною спадщиною. Однак, слід зазначити, що на сьогодні дуже
затребуваний і діловий туризм. В даному аспекті однією з найбільш
популярних туристичних країн є Таїланд. Слідом за Тайланлом, туризм
почали активно розвивати і інші країни регіону – Малайзія, Сінгапур,
Південна Корея, Індонезія, Гонконг. Оскільки країни є активними
експортерами товарів і послуг, вони успішно взаємодоповнюють один
одного.
Потік туристів на Африканський континент і Близький Схід, з огляду на
складну геополітичну ситуацію, викликану військовими конфліктами в
регіоні значно зменшився, що не могло не вплинути на світову динаміку
туризму. Як відомо, Єгипет закритий для поселень російськими туристами. В
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результаті потік туристів до країн Близькосхідного регіону і Африканського
континенту знизився в порівнянні з попередніми роками.
З огляду на все вище сказане, за прогнозами експертів, регіональна
структура міжнародного туризму в найближче десятиліття буде змінюватися,
зберігаючи основні тенденції свого розвитку. За прогнозами Всесвітньої
Торгової Організації, до 2020 року Європа буде утримувати домінуючі
позиції на ринку туризму, незважаючи на те, що деякі показники можуть
бути істотно ослаблені.
Азіатсько-Тихоокеанський регіон переміститься на друге місце, а США
увійде в трійку лідерів і замкне трійку світових лідерів туристичного ринку
[5]. Але, незважаючи на лідируючу позицію Європи в індустрії туризму,
можемо помітити, що її питома вага в туристичному бізнесі знижується і, за
прогнозами, ця тенденція збережеться.
Втрати домінуючого положення Європи на світовому ринку туризму
викликано наступними факторами:
- старіння туристичного продукту таких країн як Греція, Італія,
Португалія та Іспанія;
- складності в пристосуванні свого туристичного сектора до ринкової
економіки;
- дороговизна відвідувань таких країн як Англія, Данія, Швеція та
Норвегія.
В нашій країні, на жаль, ситуація є нестабільною, але спостерігаються й
позитивні моменти, наприклад, із 2000 до 2014 р. туристичні потоки зростали
щороку, але навесні 2014 р., після анексії Криму Російською Федерацією,
значної фінансової кризи, туристична галузь занепала. Незважаючи на це, у
2016 р. відбулося поступове відродження туристичної галузі, її потоки зросли
на 6,77% (до 13,3 млн. осіб) [4].
На жаль, у багатьох туристів складається враження про нашу державу як
про гарячу точку, у зв’язку з цим Україна втрачає свою привабливість.
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Україні, щоб покращити надходження від туристичної галузі та
збільшити частку ВВП, необхідно значно збільшити інвестиції в туристичну
сферу. Здійснення цих усіх кроків сприятиме збільшенню кількості туристів
до нашої країни. Інфраструктура галузі має відбуватися в усіх куточка
держави, а не в окремих її регіонах. Це все позитивно вплинуло б на
збільшення кількість іноземних гостей в нашій країні. Україна може стати
однією із найсильніших країн на туристичному ринку, але це все потребує
значних вкладень в інфраструктуру галузі по всій території, а не в окремих її
регіонах.
Наша держава останнім часом нарощує потенціал імпорту туристичних
послуг (рис.1.2). На жаль, наші туристи віддають перевагу відпочинку за
кордоном, і відповідно це негативно впливає на розвиток економіки України.

Рис.1.2. Туристичні потоки України (осіб) за період 1999–2018 рр (без
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.
Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській
областях) [4]
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Досліджуючи виїзний і в’їзний туризм, бачимо, що він суттєво
збільшується ледь не щороку, у результаті чого покращується діяльність
туристичної галузі, і відповідно насичення туристичного кошику й
зацікавлення іноземців нашою державою.
За даними ВТО ООН, у 2017 р. збільшилася кількість турпродуктів,
відповідно вона стає більш привабливою для інвестицій та інвесторів і
збільшується кількість робочих місць і підприємств.
Бачимо, що міжнародна туристична галузь поступово, але впевнено
зростає – близько на 10% щороку. Для України цей відсоток становить трохи
менше – на рівні 9%.
Висновки. Таким чином, міжнародний туризм стає джерелом не лише
надходження іноземної валюти, але і створення нових робочих місць.
Статистичні

дані

показують,

що

незважаючи

на

кризи,

політичну

нестабільність в сучасному світі за останні роки ми все ж бачимо позитивні
тенденції розвитку туризму в усьому світі. Кількість подорожуючих з
кожним роком зростає. Завдяки великій кількості реклами, технічному
прогресу, доступності інформації зростає можливість спілкування між
різними країнами, народами, що дозволяє людям розуміти краще один
одного.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НОВІТНІ ІНГРІДІЄНТИ ФРАНЦУЗЬКОЇ КУХНІ ТА ЇХНІ
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ
У статті наводиться огляд новітніх інгредієнтів французької кухні для
новітніх технологій кондитерських виробів. Описано фізіологічну дію на
організм людини ізотіоціанатів, індолів, фітоестрогенів, флавоноїдів та ін.,
а також джерела їхнього надходження з їжею. Ці біологічно активні
компоненти їжі можуть використовуватися при виробництві БАДів та
функціональних продуктів харчування.
Ключові слова: функціональні інгредієнти, мікронутрієнти, ізотіоціанати,
індоли, фітоестрогени, флавоноїди.
Інгредієнт — складова частина хімічної сполуки або суміші. В
загальному сенсі інгредієнт є речовиною, яка утворює частину суміші. При
приготуванні їжі в рецептах вказують, які компоненти використовуються для
приготування конкретної страви. Багато комерційних продуктів містять
секретний інгредієнт, який мав на меті зробити їх краще, ніж конкуруючі
продукти.
Техногенне забруднення довкілля, постійний психологічний стрес та
інші шкідливі чинники хімічної, фізичної та біологічної природи значно
впливають на організм людини й вимагають посиленого функціонування
багатьох систем організму. Позитивно змінити якість життя можна
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покращивши

харчування,

вживаючи

продукти

спеціального

або

функціонального призначення.
Мета статті функціональні харчові продукти (ФП) — це такі що,
насамперед, компенсують дефіцит біологічно активних компонентів в
організмі, а також підтримують нормальну функціональну активність органів
і систем, знижують ризик різноманітних захворювань і можуть споживатися
регулярно у складі звичайного раціону харчування. Важливий показник
таких продуктів — їхній склад. Саме наявність функціональних інгредієнтів
надає можливість нормалізувати й регулювати конкретні функції та
біохімічні реакції організму. Згідно з останніми даними для повного
задоволення життєвих потреб їжа людини повинна містити понад 20 тисяч
різних харчових сполук рослинного, тваринного та мікробного походження.
У сучасній концепції харчування все більше уваги приділяється
мінорним компонентам їжі — мікронутрієнтам та біологічно активним
мінорним компонентам їжі. Інтенсивно вивчається їхня роль у попередженні
так званих «хвороб цивілізації» (атеросклероз, тромбоз, ішемічна хвороба
серця, гіпертензія, цукровий діабет, деякі форми раку) [1–4].
Метою дослідження було проаналізувати нові класи функціональних
інгредієнтів продуктів харчування, їхні функціональні властивості (захист і
профілактику хвороб) та джерела надходження з їжею.
Перелік функціональних продуктів значно розширився. До складу ФП
та БАДів починають включати такі раніше мало вивчені функціональні
інгредієнти

рослинного

походження

(фітосполуки),

які

не

мають

енергетичного та пластичного значення, не є незамінними для людини, проте
відіграють важливу роль у підтримці її здоров’я [5].
До них відносять: фітостерини з бобів, овочів, фруктів, насіння
соняшнику, горіхів; ізотіоціанати та індоли з овочів родини хрестоцвітих;
органічні полісульфіди з часнику, цибулі; лігнани (агліконові фітоестрогени)
з насіння льону, кунжуту, висівок, сої; кумарини з селери, петрушки,
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пастернаку; рослинні хінони (таніни) з грецьких горіхів, листкових овочів,
шпинату, сої; флавоноїди з фруктів та овочів, чаю, вина; фенольні кислоти з
фруктів та овочів, ягід, чаю, вина, какао, шоколаду тощо.
На нормальне функціонування організму людини впливають також
різні небезпечні речовини потенційно канцерогенної дії, зокрема — важкі
метали,

радіонукліди,

контамінанти

харчових

продуктів

(діоксини,

хлорорганічні сполуки, мікотоксини, нітрозоаміни), тому їжа людини
повинна містити речовини, які б здійснювали захисні ефекти. Нині
ідентифіковано понад 500 рослинних компонентів, здатних впливати на
розвиток пухлинних процесів в організмі [1]. Антиканцерогенні речовини
продуктів харчування представлено в таблиці 1.
У роботах [1,2] проаналізовано механізми дії біологічно активних
природних речовин, що справляють регуляторний вплив на функціональну
активність систем та органів людини, а також мають детоксикаційні,
антиоксидантні властивості, підвищують адаптаційні можливості організму.
Численними дослідженнями встановлено: збільшення в харчуванні
частки цих мікронутрієнтів (див. табл. 1) може значно зменшувати ризик
розвитку злоякісних пухлин, а їхній брак в харчуванні цей ризик підвищує.
Більшість з цих речовин — флавоноїди, фітостерини, таніни, фенольні
кислоти, лігнани, сапоніни, терпеноїди, а також каротиноїди — є понад усе
антиоксидантами, які знижують ризик і сповільнюють розвиток в організмі
дегенеративних процесів. Також вони мають й інші корисні фізіологічні
властивості.
Так, за останніми даними встановлено, що два каротиноїди — лютеїн і
зеаксантин — захищають від дегенерації жовтої плями сітківки, вікових змін,
що відбуваються в організмі.
Овочі родини хрестоцвітих (брюссельська капуста, броколі та інші
види капусти, бруква, ріпа, хрін, крес-салат тощо) є головним джерелом
глюкозинолатів у раціоні людини. Продуктами гідролізу глюкозинолатів є
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ізотіоціанати, тіоціанати, індоли та інші сполуки. Індоли та ізотіоціанати —
сіркувмісні сполуки, які сприяють нормалізації функції ендокринної системи,
підтримці гормонального балансу організму, зміцнюють імунну систему.
Існує обернена залежність між частотою виникнення раку легень, шлунка,
стравоходу, товстого і прямого кишківника та споживанням овочів із родини
хрестоцвітних [6].
Слід пам’ятати й про негативну дію ізотіоціанатів. Вони можуть
перешкоджати засвоєнню йоду щитовидною залозою, включенню його до
гормонів, що порушуватиме співвідношення трийодтиронін/ тироксин та
спричинятиме утворення зоба [7].
Перспективним класом біологічно активних мінорних компонентів їжі
є фітостерини (рослинні стерини). Ці сполуки за своєю структурою подібні
до холестерину, але здатні істотно знижувати рівень холестерину як вільного,
так і зв’язаного з ліпопротеїдами низької щільності. Вони також володіють
онкопрофілактичною, антиоксидантною та імуностимулюючою активністю.
Основними джерелами фітостеринів є насіння, рослинні олії та горіхи.
Містяться вони також у сої, квасолі та інших бобових, моркві, томатах,
цитрусових й інших фруктах та овочах.
До

фітоестрогенів

нашого

меню

відносяться

ізофлавони,

естрогеноподібні сапоніни та лігнани. Ізофлавони — це флавоноїди,
найбільше їх виявлено в соєвих бобах (до 300 мкг/100 г). Головні ізофлавони
сої — даідзеїн, геністеїн, гліцитеїн. Містяться вони й у інших бобових,
насінні соняшнику, гранатах, фініках, капусті, хмелі.
Деякі

ізофлавони

справляють

слабку

естрогенну дію,

можуть

зв’язуватись із клітинними рецепторами естрогенів та нормалізувати
гормональний

баланс

організму.

Відомо

про

сприятливий

вплив

ізофлавонових фітоестрогенів на репродуктивну функцію людини, зниження
рівня холестерину в крові [8–10]. У роботі [10] узагальнено дані про те, що
соєві білки з ізофлавонами сприятливо діють на судинну резистентність,
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функціональну активність судин артеріального русла, зокрема в жінок
літнього віку, а також на LDL-окислення та атеросклероз. Крім того,
ізофлавони, особливо геністеїн подібно до антикоагулянтів, гальмують
утворення в судинах кров’яних згустків, що можуть закупорити коронарні
артерії, які живлять серце, й спричинити виникнення інфаркту міокарда [10,
11]. Споживання фітоестрогенів знижує ризик раку товстої кишки, молочної
залози, простати, шлунка, легень [8–9].
Групи речовин

Приклади сполук або Основні харчові джерела
груп сполук

Тіоли (сіркувмісні

Ізотіоціанати,

фітосполуки)

індоли,

капусти, редька, гірчиця, хрін.

органічні полісульфіди

Часник, цибуля — різні сорти

β-ситостерин,

Усі нерафіновані рослинні олії, соя,

стигмастерин,

овес, амарант; овочі, фрукти

Фітостерини

рослинні Овочі родини хрестоцвітних: всі види

кампестерин
Ізофлавони

Гінестеїн, форманонетин

Соя та інші бобові, насіння соняшнику,
фініки, капуста, хміль

Лігнани

Матаірезинол,

Насіння льону, кунжуту, висівки, жито,

секоізолацирезинол

горіхи,

вишня,

яблука,

петрушка,

морква, часник
Сапоніни

Сафсапонін, смілацин

Зелені овочі, картопля, їстівні зелені
пагони з городини (цибуля, часник,
петрушка, салат, щавель тощо).

Терпеноїди

Моно-,

ди-,

три

і Цитрусові, кріп, фенхель, коріандр,

сесквітерпени;

брусниця, журавлина, м’ята, меліса,

каротиноїди (α-, β-, γ- солодка. Жовті, помаранчеві, червоні та
каротини,

лютеїн, темно-зелені фрукти та овочі.

зеаксантин, лікопен та
інші)
Флавоноїди

Кверцетин,

кемпферол, Ягоди, фрукти, овочі, цитрусові, чай,

нарингін,

гесперидин, вино, соя

рутин, катехіни
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Фенольні кислоти

Хлорогенова, ферулова, Фрукти
галова, елагова

(яблука, чорниці,

черешня,

сливи), картопля, горіхи, соя, зерна
кави

Таніни

Теафлавіни, теарубігени

Червоне і біле вино, чай (чорний,
зелений),

кава,

горох,

виноград,

сочевиця
Низькомолекулярні

Ацидоль

Буряк

азотовмісні сполуки

Таблиця 1 - Антиканцерогенні речовини продуктів харчування
Широко вивчаються в багатьох країнах лігнани у зв’язку з їх
можливістю попереджувати рак і припиняти його розвиток на різних стадіях
канцерогенезу. Лігнани за структурою є димерами фенілпропану. Вони
містяться в зовнішньому шарі зерна (висівках пшениці, жита, рису); насінні
льону, горіхах; деяких фруктах, ягодах (вишня, яблука); овочах (часник,
петрушка, морква) тощо.
Найбагатше джерело лігнанів порівняно з іншими рослинами —
оболонка насіння льону (800 мкг/г). В інших рослинах, що багаті на лігнани,
їх вміст становить 2–6 мкг/г. Лігнани володіють багатьма функціональними
властивостями,
протигрибковими,

а

саме:

антивірусними,

антиоксидантними

(потужніші

антибактеріальними,
за

вітамін

Е),

фітоестрогенними та онкопротекторними [12]. Мікрофлора кишківника
людини перетворює рослинні лігнани на дві речовини — ентеролактон і
ентеродіол, які є засобами захисту від раку, зокрема молочної залози.
Під час багаторічних досліджень було встановлено, що фітоестрогени
підвищують пружність шкіри, уповільнюють її старіння, допомагають
знизити шкідливий вплив андрогенів [13, 14], запобігають розвитку
остеопорозу та навіть хворобі Альцгеймера [14, 15].
Із столового буряку виділено кристалічну речовину — ацидоль. Це
солянокислий бетаїн. Встановлено, що ацидоль затримує ріст ракових
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пухлин та є корисним за недостатньої секреції шлункового соку, порушенні
жирового обміну в організмі.
В останні роки підвищився інтерес до протипухлинної дії деяких
фенольних

сполук

(флавоноїдів,

поліфенолів,

кумаринів),

вочевидь

пов’язаний з їх антиоксидантною активністю. Серед цих біологічно активних
компонентів рослин найбільш інтенсивно вивчаються флавоноїди [4, 9, 16].
В основі будови флавоноїдів лежить молекула флавану, що має два
бензольних

і

одне

кисневмісне

гетероциклічне

піронове

кільце.

Синтезуються вони рослинами з ароматичних кислот та мають декілька
спиртових груп. У літературі описано понад 4000 представників флавоноїдів,
що входять до п’яти основних підкласів (залежно від ступеня окиснення та
гідроксилювання пропанового скелета С6–С3–С6 та положення фенільного
радикала).
Джерелами надходження флавоноїдів із їжею є овочі, фрукти, напої та
інші продукти рослинного походження [1, 4, 16].
У рослинах флавоноїди зустрічаються у вигляді глікозидів і у вільному
вигляді. Під впливом ферментів вони розщеплюються на цукри та аглікони.
Найбагатші на флавоноїди молоді квіти, незрілі плоди. У багатьох фруктах та
ягодах флавоноїди більш-менш рівномірно розподілені у шкірці та м’якоті
(чорниця, вишня). У плодах загалом їх вміст є більшим в шкірці й меншим у
м’якоті (яблука). Багато їх міститься в білій оболонці під шкіркою
цитрусових плодів.
Флавони (апігенін, лютеолін) зустрічаються тільки в окремих овочах,
фруктах і в невисокій концентрації (цитрусових, солодкому перці, моркві,
петрушці, селері) [4].
Флавоноли (кверцетин, кемпферол, мірицетин) найбільш різноманітна
й поширена група флавоноїдів, серед яких найвідомішим представником є
кверцетин. Кверцетин міститься в багатьох фруктах, овочах, лікарських
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рослинах, а також в зернах, горіхах, корі, квітах, листях [2, 17]. Дія багатьох
лікарських рослин обумовлена його високим вмістом.
Як й інші флавоноїди, кверцетин має потужну антиоксидантну
активність й справляє різнобічну дію на організм людини [18]. Він відновлює
структуру ушкоджених клітин печінки, перешкоджає згущенню крові,
зміцнює імунну систему, регулює обмін глюкози в організмі, здатен
підвищувати вироблення інсуліну, захищати клітини підшлункової залози від
дії вільних радикалів і протидіяти запальним процесам в організмі [2, 11].
Кверцетин є похідним для багатьох інших флавоноїдів, включаючи цитрусові
флавоноїди, рутин тощо.
Флаванони — клас флавоноїдів, є характерним переважно для
цитрусових фруктів. Основний флаванон апельсинів, лимонів і лайму —
гесперидин, грейпфрута — нарингенін [4].
Антоціани (з грец. антос — квітка, ціанос — голуба) — це пігменти, які
надають плодам, ягодам, листям і квітам забарвлення найрізноманітніших
відтінків — від рожевого до чорно-фіолетового. Їх багато міститься в
червоних ягодах і фруктах: вишні, полуниці, малині, чорній смородині,
чорниці. Збільшення числа гідроксильних груп у молекулі антоціанів
підсилює інтенсивність синього забарвлення, а збільшення числа меток
сильних груп — червоного. У чорній смородині вміст антоціанів становить
2350 мкг/г, у червоній – 119–186 мкг/г, а в білій їх не виявлено [4, 19]. У
харчовій промисловості антоціани використовують як барвники. Енобарвник
виділяють з вичавок червоних сортів винограду, інші барвники — це
екстракти з ягід чорної смородини, бузини.
Представниками флаванолів є катехіни та проантоціанідини. Катехіни у
великій кількості містяться в чаї. Їх вміст у готовому до вживання чорному
чаї залежно від сорту та часу заварювання становить від 18,7 до 204,0 мг/л. У
настої зеленого чаю рівень вмісту катехінів становить 1 г/л [20].
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Зелений чай вищих сортів (елітний) має вищу антиоксидантну
активність. Він містить близько 40% епігалокатехін галату — антиоксиданту,
що перешкоджає розвиткові ракових пухлин та активізації канцерогенів.
Деякі вчені вважають його одним з найпотужніших серед відомих науці
протипухлинних речовин [21]. У чорному чаї вміст епігалокатехін галату
внаслідок ферментації знижений до 10%. Завдяки можливості катехінів
зв’язувати радіоактивний стронцій-90 пояснюється здатність зеленого чаю
зменшувати вплив радіоактивних речовин на організм людини.
Особливо потужні за дією катехіни містяться в білому чаї. Білий чай —
це

слабо

ферментований

різновид

чаю,

для

виготовлення

якого

використовують лише молоді бруньки та листочки зі сріблясто-білим
покриттям. Відбирають ці бруньки і листя чотири дні на рік, не піддають
скручуванню, штучній сушці, ферментації. Імператорський чай — саме так
називають білий чай в Китаї — улюблений засіб від зморшок та головний
жіночий секрет краси й молодості, що передається китаянками від покоління
до покоління. Білий чай містить речовини, що стримують процес старіння
шкіри і запобігають появі фотоіндукованих злоякісних пухлин шкіри.
Захисні властивості білого чаю в багато разів вищі, ніж у зеленого чи
чорного. Білий чай дуже багатий на вітаміни (особливо С та В1); покращує
травлення; зміцнює імунну систему; захищає організм від вірусів та бактерій;
містить вітамін Р, що зміцнює стінки судин; чинить потужну антиоксидантну
дію [14].
Проантоціанідини містяться в широко споживаних продуктах і напоях:
яблуках, шоколаді, червоному вині [22]. Найбільш поширеними їх харчовими
джерелами є екстракт виноградних кісточок і екстракт соснової кори
(пікногенол).

У

дослідженнях

показано,

що

пікногенол

володіє

антикоагулянтними властивостями, як і аспірин, тому може знижувати ризик
інфаркту міокарда та інсульту [11]. Доведеним є той факт, що чорний
шоколад

(із

великим

вмістом

какао)
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має

високу

концентрацією

проантоціанідинів, завдяки чому звільняє плазму крові від лейкотрієнів,
речовин, які провокують тромбоутворення, а це є ризиком виникнення
інсультів та інфарктів. Крім цього, проантоціанідини зміцнюють і
відновлюють сполучну тканину, в т.ч. в органах серцево-судинної системи,
зменшують прояви алергічних запальних реакцій за рахунок зменшення
продукції гістаміну.
За різноманітністю виявлених фізіологічних ефектів на організм
людини

флавоноїди

нині

посідають

одне

з

чільних

місць

серед

функціональних інгредієнтів. Різні флавоноїди здійснюють різні ефекти, але
у них є багато спільного. Найцікавішими є флавони, флавоноли і флаванони.
Біологічна дія катехінів та антоціанів вужча, загалом їм притаманна Рвітамінна активність [4].
У численних дослідах in vivo та in vitro показано, що флавоноїди мають
потужні антиоксидантні властивості: забезпечують захист від окиснення і
пошкодження клітин вільними радикалами [2, 4, 8, 18, 21]. Надлишок вільних
радикалів є ризиком виникнення імунодефіциту, катаракти, артриту й інших
хвороб, а також передчасного старіння організму. Флавоноїди попереджають
окиснення

ендогенного

вітаміну

Е,

пригнічують

процеси

внутрішньоклітинного перекисного окиснення ліпідів [2], запобігають
окиснювальному пошкодженню нуклеїнових кислот і перешкоджають
розвитку процесів канцерогенезу [4, 8, 21]. Вони знижують ризик серцевосудинних

захворювань

завдяки

здатності

попереджати

окиснення

холестерину (ліпопротеїдів низької щільності) і розвитку атеросклеротичних
ушкоджень стінок кровоносних судин [4, 9], а також завдяки інгібуванню
агрегації тромбоцитів [18]. Їхні антиоксидантні властивості мають ширший
спектр, на відміну від таких сильних антиоксидантів, як вітаміни С і Е, селен
та цинк. Також флавоноїди володіють протиалергічним та протизапальними
ефектами (пригнічують утворення та вивільнення факторів запалення),
значною антивірусною активністю, сповільнюючи відтворення і активність
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вірусів [2, 4, 8]. Найвищу антивірусну активність проти вірусу герпесу,
парагрипу та інших вірусів має кверцетин. Флавоноїди здатні утворювати
хелатні комплекси з іонами металів і зв’язувати вільні радикали. Вони
впливають на процеси метаболізму та знешкодження чужорідних речовин,
що є канцерогенами та мутагенами [2, 4, 8].
Багатьом флавоноїдам, у першу чергу, катехінам та антоціанам,
притаманна Р-вітамінна активність. Вони нормалізують та зміцнюють стан
кровоносних капілярів, посилюють дію аскорбінової кислоти, захищаючи її
від окиснення, сприяють нормалізації артеріального тиску за рахунок
спазмолітичної дії на гладкі м’язи кровоносних судин.
У

медицині

лікарські

рослини,

що

містять

флавоноїди,

використовуються як проти виразковий (корінь солодки), кровоспинний
(водяний перець, гірчак почечуйний), жовчогінний (безсмертник, пижмо) і
седативний (глід, пустирник) засоби, а також, при геморої (стальник,
кінський каштан).
Через хімічне розмаїття флавоноїдів ще не сформулювано певні
закономірності їхньої біодоступності (всмоктування, метаболізм, екскреція)
[4].
Увага до флавоноїдів у світі невпинно зростає. Завдяки їхній
надзвичайно низькій токсичності, що дозволяє використовувати їх тривалий
час, зокрема у дитячому та геродієтичному лікуванні та харчуванні.
Найчастіше в рослинах містяться комплекси флавоноїдів, а також їх
поєднання з іншими біологічно активними речовинами (терпеноїдами,
стеролами тощо), чим і зумовлені їхні біологічні та лікувальні ефекти.
При створенні функціональних продуктів харчування відповідно до
практики, що прийнята нині в більшості країн, регламентований вміст
мікронутрієнтів у збагачених ними продуктах харчування повинен бути
достатнім для задоволення за рахунок цього продукту не менше 20–30%
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(оптимально 20–50%) середньої добової потреби в цих мікронутрієнтах з
урахуванням звичайного рівня споживання функціонального продукту.
Важливою проблемою є встановлення гранично рекомендованих рівнів
споживання біологічно активних компонентів їжі для здорової людини, аби
ефективно здійснювати ту або іншу функціональну дію. У даний час це ще
недостатньо вивчено, активні дослідження тривають [4, 16].
Отже, завдяки сучасним науковим дослідженням підтверджено
важливість

у

їжі

людини

мікронутрієнтів

рослинного

походження

(флавоноїдів, фітостеринів, ізотіоціанатів, індолів, лігнанів тощо), які значно
розширюють

класифікацію

функціональних

інгредієнтів

продуктів

спеціального призначення. Джерелами їх є різні рослинні продукти — овочі,
фрукти, ягоди, злакові, бобові, горіхи, чай, вино. Мінімальна норма
щоденного споживання овочів, фруктів повинна становити 500–600 г.
У структурі функціонального харчування дуже важливо створювати
технології функціональних продуктів та страв за їх вмістом, зокрема,
флавоноїдів, які мають низьку токсичність та найбільшу різноманітність
фізіологічних ефектів на організм людини. Збагачення функціональних
продуктів і страв БАДами й сировиною, що містить зазначені мікронутрієнти
сприятиме захисту організму людини від дії шкідливих чинників довкілля та
профілактиці

різних

захворювань,

зокрема

серцево-судинних

та

онкозахворювань.
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Степанов Є.Д.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЇ - СУПІВ
В статті описано технологію пюреподібних супів із сочевиці. Показано, що
для виробництва кулінарних страв доцільно використовувати сочевицю, яка
є цінною сировиною зі значним вмістом білків та вуглеводів.

Прописані

режимні параметри процесу пророщування сочевиці, за рахунок чого значно
поліпшується засвоєння продукту в організмі людини.
Ключові слова: суп-пюре,сочевиця, пророщування, екстрагування, рослинний
білок,

антипоживні речовини, пюреподібні маси, засвоюваність,

органолептичні показники.
На сучасному етапі розвитку технологій харчової продукції особливе
значення приділяється напрямам пов’язаним з виробництвом страв, що
поліпшують обмін речовин, послаблюють процеси сенсибілізації організму і
підвищують його опір до несприятливих факторів довкілля.

За даними

експертів ФАО/ВООЗ, найбільший вплив на здоров’я людини має спосіб
життя, найважливішою складовою якого є харчування. Фактичний стан
харчування населення України характеризується недостатнім споживанням
повноцінних білків, поліненасичених жирних кислот, вітамінів, мінеральних
речовин, і як наслідок – зниження фізичного розвитку та прогресування
аліментарної та аліментарно обумовленої патології [1–3]. Тому питання
забезпечення повноцінним і раціональним харчуванням населення є
надзвичайно важливим.
В роботах Гринченко О.О., Капрельянца Л.В., Ковбаси В.М., МакКенна
Б.М., Острікова О.М., Пересічного М.І., Пивоварова П.П., Singer N.S., Franco
J.M., Черно Н.К., Шаповаленко О.І., та інших авторів розглядались наукові
основи покращення засвоєння зернових та бобових культур.
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Сьогодні

шляхи створення пюреподібної перших страв із сочевиці досліджено не в
повній мірі. Таким чином, технологія пюреподібних кулінарних продуктів на
основі зерна сочевиці є актуальною.
Метою написання статті є опис технології пюреподібної кулінарної
продукції, а саме виробництва супу-пюре на основі сочевиці з покращеними
органолептичними властивостями.
Перші страви збуджують апетит, підвищують секрецію залоз органів
травлення. Секрецію травних залоз збуджують екстрактивні речовини рідкої
основи перших страв (бульйонів, відварів), органічні кислоти (томатів,
квашеної капусти, квасів, солоних огірків, сметани та ін.), смакові ароматичні
речовини (цибулі, моркви, білого коріння), прянощі та приправи [4]. Перші
страви є важливим джерелом мінеральних і біологічно активних речовин
(вітамінів, мікроелементів). Вони містять велику кількість рідини і
покривають потребу організму у воді на 15—25%. Багато перших страв
мають високу енергетичну цінність (борщі, супи з крупами, бобовими та
макаронними виробами, молочні супи), оскільки до складу їх входять м’ясо,
риба, крупи, бобові та макаронні вироби. Поживну цінність перших страв
підвищують вироби з борошна (хліб, галушки, пампушки та ін.).
Калорійність таких перших страв, як бульйони без гарніру, овочеві супи
(крім картопляних), капусняки без м’яса, дуже низька.
Перші страви класифікують за такими ознаками: характером рідкої
основи, температурою подавання, способом приготування [5]
За характером рідкої основи перші страви поділяють на чотири групи:


до першої належать перші страви на бульйонах (м’ясокістковому,

кістковому, з сільськогосподарської птиці, грибному, рибному) і відварах
(овочевому, з круп і макаронних виробів);


до другої — на молоці;
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до третьої — на хлібному квасі, сироватці, кислому молоці,

охолодженому овочевому відварі, охолоджених і проціджених бульйонах,
відварах із житніх сухарів;


до четвертої — на фруктових і ягідних відварах (солодкі).

За температурою подавання перші страви поділяють на гарячі
(температура 75°С) і холодні — 14°С.
Гарячими відпускають перші страви на бульйонах, відварах і молоці,
холодними — всі інші.
Солодкі перші страви у весняно-літній період подають холодними, а в
осінньо-зимовий — частіше гарячими.
За способом приготування розрізняють перші страви: заправні (борщі,
супи картопляні, розсольники та ін.), прозорі (бульйони), пюреподібні (супипюре з круп, овочів, м’яса) і різні (солодкі, молочні, холодні).
Перші страви, які готують з продуктів молочних і рослинного
походження (без м’яса), називають вегетаріанськими.
Гарячі перші страви готують у суповому відділенні гарячого цеху, а
холодні — в холодному цеху.
З огляду на підвищення ефективності функціонального харчування
необхідно впровадити нові види рослинної сировини – зернобобових
культур, що дозволяють поліпшити процеси травлення та сприяють
розширенню асортименту ресторанної продукції [6].
Сочевиця - цінна бобова сировина, яка є джерелом білку, комплексу
вуглеводів, клітковини, вітамінів і мінеральних елементів, містить незначну
кількість жиру. Сочевиця не накопичує шкідливих або токсичних речовин
(нітратів, радіонуклідів та ін.), проте, наявність в зерні високо полімерних
білків, важко засвоюваних вуглеводів,

ускладнює засвоєння продуктів її

переробки у організмі людини, що можна усунути шляхом певної
попередньої обробки сировини. Застосування інноваційних підходів дозволяє
відрегулювати

хімічний

склад

сочевиці,
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інтенсифікувати

процес

приготування страви, надати їй високих органолептичних властивостей, та
поліпшити засвоєння продукту в організмі людини. З урахуванням основних
тенденцій розвитку закладів ресторанного господарства і перспективних
напрямків харчової постає необхідність в розширення асортименту перших
страв-супів

для оздоровчого харчування та надання

їм бажаних

властивостей.
Однією із основних вимог до якості технології супу-пюре є створення
плинної, рівномірної, тонкоподрібненої текстури, що відіграє особливу роль
у органолептичній характеристиці продукції такого типу. Текстура продукту
може бути відрегульована шляхом змішування напівфабрикатів зерна
сочевиці. Для визначення органолептичних показників супу з сочевиці було
виготовлено ряд зразків та проведено їх аналіз та дегустаційну оцінку. Суппюре має найкращу органолептичну оцінку та високу засвоюваність.
Функціональна схема приготування супу-пюре «Здоров’я» Розроблена
технологія дозволяє значно поліпшити хімічний склад і поживну цінність
супів-пюре із сочевиці.
Проектування функціональних сухих композицій для супів-пюре
здійснено за принципом харчової комбінаторики – кількісним підбором
основної

та

додаткової

сировини,

які

в

сукупності

забезпечували

збалансований вміст незамінних амінокислот, мінеральних елементів,
вітамінів, харчових волокон, а також високі органолептичні та фізико-хімічні
властивості продукції.
З

метою

профілактики

йоддефіцитних

станів

і

покращення

засвоюваності йоду доцільним є комплексне збагачення харчових продуктів
функціональними харчовими інгредієнтами, які містять йод, селен, ферум,
цинк, кальцій, і переважно у зв’язаному з органічними сполуками стані. Йод і
селен, хімічно зв’язані з органічними сполуками харчових продуктів, краще
засвоюються, а їх надлишок – легко евакуюється з організму без утворення
токсичних ефектів [7 ].
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УДК 338:46
Ничипорук Н.І.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСНИХ ЗАКЛАДІВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
Проведений аналіз сучасного стану та перспективи розвитку комплексних
закладів ресторанного господарства
розвитку

та наведено основні напрямки

бізнесу

в

Україні.

Індустрія ресторанно-готельного бізнесу - сукупність різних суб’єктів
туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі,
пансіонати, підприємства ресторанного господарства, транспорту, заклади
культури, спорту), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення
туристів. Одночасно зі збільшенням загальної кількості туристів помітний
розвиток одержала інфраструктура туризму й основний її компонент готельний сектор, що прагне одержати свою частку бізнесу. У сучасних
умовах готелі змушені боротися за «місце під сонцем», а за наявності
можливості - прагнути до розширення свого бізнесу. Останнім часом у
зв'язку з недавнім економічним спадом у розвинених країнах світу різко
загострилася конкурентна боротьба в індустрії гостинності. Виживання й
ріст ділової активності - найважливіші напрямки в діяльності готельних
підприємств в усіх країнах світу. Деякі з них уже усвідомили цей факт і
вживають необхідних заходів, щоб забезпечити собі стабільне майбутнє
шляхом задоволення мінливих потреб споживачів і стимулювання повторних
обігів за наданням готельних послуг.Бурхливі зміни, що відбуваються в
області телекомунікацій, засобів масової інформації й пов'язаних з ними
технологій, сприяли збільшенню очікувань з боку споживачів стосовно
якості

обслуговування,

професіоналізму

працівників

і

розмаїтості

пропонованих готельних послуг. Тому вже не можна розраховувати на те, що
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споживачі будуть задоволені поганим обслуговуванням. У рамках своєї
політики в області маркетингу готелі повинні інформувати потенційного
споживача щодо рівня та якості послуг, на які він може розраховувати, а
потім забезпечити відповідність пропонованих ними послуг заявленому
рівню.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ресторанно-готельний бізнес - один
із найперспективніших і успішно розвинутих напрямків бізнесу в Україні.
Особливістю цього бізнесу є орієнтація на Європейські сервісні стандарти й
стрімкий перехід до них. Як і будь-який бізнес- готельний

прагне до

збільшення доходу , шукає ефективні шляхи для досягнення бажаного
фінансового результату, задоволення потреб споживачів, надання допомоги в
сфері гостинності та послуг. За минулий рік зросла зацікавленість туристів
до України. За даними офіційної статистики, збільшення туристів в Україну в
першій половині 2015 р., порівняно з аналогічним періодом 2014 р., склав
16%. Кількість іноземних туристів за позначений період 2015 р. склала 6,6
млн. - стільки ж, скільки за весь 2014 р. [3]. За даними Держкомстату в
Україні 1218 готельних підприємств, а загальна кількість готелів, санаторіїв,
пансіонатів тощо - більша 3200. За станом на березень 2015 р. сертифікацію
пройшли 930 готелів. Сьогодні в країні надають свої послуги 30
однозіркових, 43 двозіркових, 66 тризіркових, 22 чотиризіркових і всього два
п'ятизіркових готелі. Вищим званням були відзначені "Прем'єр-Палас" у
Києві та "Донбас-Палас" у Донецьку, які входять до асоціації "Great Hotels of
the World". Останній готель з’явився завдяки інвестиціям "Систем кепітал
менеджмент", що і надалі планує розширювати готельну мережу. У Києві в
цей час функціонують 117 готелів різної форми власності й відомчого
підпорядкування. З них 23 - великі готелі з кількістю номерів понад 100, 60 малі готелі (до 100 номерів) і установи типу гуртожитків готельного типу.
Всього в готелях Києва 8,7 тис. номерів, розрахованих на 15,6 тис. місць. Це
забезпечує проживання на рік понад 1 млн. осіб, третина з яких - іноземці.
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Близько 400 нових номерів у великих та середніх готелях було введено за
останні два роки, зокрема, готелі "Прем'єр Палас" і "Редиссон САС". Наше
місто Вінниця теж входить до туристичних міст України і має такі готельні
комплекси як «Feride», «Optima» «Франція», «Поділля». Номера в готелях
різного

рівня

комфортності.

У цілому, в Україні кількість готельних місць на 1 тис. населення становить
2, у Вінниці-3, Києві – 6, тоді як у Москві - 9, Парижі - 38, а в середньому у
Європі - 14-18. У великих містах України нараховується 12-15 тис. готельних
номерів. З 8700 номерів столичних готелів тільки 3% відповідає
міжнародним стандартам. Під час цього вартість готельних послуг становить
у Києві від $60 до $400 за добу, яка постійно зростає. Таким чином, в Україні
перспективи

розвитку

готельної

індустрії

очевидні.

Мета та завдання статті. В Україні ресторанно-готельна індустрія як
самостійний сектор економіки перебуває в стадії свого становлення.
Спостерігається збільшення інвестицій у готельний бізнес, як основного
компонента інфраструктури туризму. Тому необхідно визначити основні
напрямки розвитку готельного бізнесу в Україні з метою підвищення
конкурентоспроможності підприємств індустрії гостинності на ринку
готельних

послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Багато високорозвинених країн,
таких як: Іспанія, Швейцарія, Австрія, Франція, Бельгія побудували та
підвищили свій економічний стан, значною мірою, за рахунок готельноресторанного бізнесу. Під час цього багато залежало від політики держави
на ринку. З метою реалізації готельного потенціалу України

необхідно

вжити таких заходів: забезпечити готельно-ресторанні проекти комфортні й
безпечні умови для приїзду та перебування в Україні; проводити ефективну
політику розвитку масового туризму; вжити заходів щодо поліпшення стану
визначних пам'яток; внести зміни в закони про землекористування, закон
«про систему якості обслуговування HASSP; закон про «безпеку продуктів
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харчування»;
внести зміни до правил видачі відповідних дозволів організаціям суміжних
галузей, щоб залучати інвестиції у відкриття нових об'єктів масового
туризму.
У своєму становленні готельний ринок України зіткнувся з низкою проблем.
Однією з них є слабкість внутрішньої конкуренції, що пояснюється
відсутністю вільних засобів та високих податкових ставок, через це складно
забезпечити економічну стабільність, максимізувати прибуток, підвищити
конкурентоспроможність підприємств індустрії гостинності на ринку
готельних послуг, а також відсутність потужних міжнародних готельних
мереж. Показник

низької

конкурентоспроможності

готельних

послуг

формується за рахунок рівня ціни та якості послуг. Через високі податкові
ставки готелі змушені встановлювати високі ціни, які визначаються умовами
конкуренції, станом, співвідношенням попиту та їх пропозиціями. У Польщі
після приватизації готелів і проведення ринкових реформ кількість готельних
номерів збільшилася на 50% у результаті появи нових підприємств, особливо
у вигляді мереж. Розширення останніх збільшує продуктивність завдяки
поліпшенню структури галузі й зміцненню конкурентних позицій на ринку.
Врахувавши польський досвід, можна припустити, що продуктивність праці
в українському секторі готельних послуг значно зросте, якщо змінити
структуру галузі (повинні з'явитися готелі високої категорії в складі мереж і
малі готелі сімейного типу). Необхідно відзначити зміни у стані наявності
великих міжнародних готельних мереж на ринку України. Якщо раніше такі
великі світові мережі як «Хілтон», «Маріотт», «Шератон», «Редиссон»,
«Кемпински», «Aккoр» вкладали гроші в будівництво готелів на території
Туреччини та Єгипту, то тепер і Україна стає привабливою для вкладання
інвестицій

у

готельний

бізнес.

Проведений аналіз свідчить про активізацію інвесторів у готельному
сегменті комерційної нерухомості, а це, в першу чергу, стосується саме
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готельного ринку України. Таким змінам сприяє ціла низка причин. В нашій
країні відбулися зміни у правилах обов'язкової сертифікації ресторанноготельних послуг( ДСТУ 4268 Послуги туристичні, засоби розміщування) .
Нові правила сертифікації впливають на динаміку розвитку готельного
бізнесу та сприяють підвищенню якості послуг, що надаються. Це стане
основою стабільності й процвітання готельного бізнесу в Україні. Необхідно
зазначити, що в Україні, особливо у великих містах, у тому числі й у Києві,
необхідно розвивати сегмент недорогих готелів з доступними цінами для
людей із середнім рівнем достатку. З урахуванням підвищення внутрішньої
ділової активності, у регіонах тризіркові готелі можуть бути привабливими і
іноземному інвесторові. Сьогодні все більше міжнародних операторів
виявляють цікавість до керування вже готовими об'єктами. Міжнародний
оператор дозволяє готелю швидше інтегруватися в міжнародні мережі,
гарантує впізнаність бренду, надає доступ до міжнародних систем
бронювання. Кількість готелів можна збільшити за рахунок реконструкції та
модернізації вже існуючих. Проводячи об'єктивний аналіз існуючої бази,
можна відмітити, що вона спроможна задовольнити потреби в готельних
місцях. Для цього необхідно привести у відповідний стан побудовані раніше
готелі, звернути увагу на об'єкти незавершеного будівництва, відомчі
будинки

й

гуртожитки.

Висновки. Готельний- ресторанний бізнес в Україні перспективний як
мінімум за чотирма причинами. По-перше, в країні спостерігається
підвищення ділової активності, яке неминуче викликає збільшення обсягів
"ділового туризму" внутрішнього, та в'їзного. По-друге, підвищення доходів
населення України призводить до збільшення кількості людей, які
подорожують, що викликає необхідність збільшити засоби розміщення та
надання якісних готельних послуг. По-третє, Україна, що заявляє про свою
інтеграцію до європейського простору, поступово стає привабливою для
європейців. По-четверте, скасовує готельний збір, що призведе до зниження
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податкових обов’язків для отелів. Представники іноземного капіталу в
цілому оцінюють український ринок готельного бізнесу як складний, але
перспективний для інвесторів і більше уваги приділяють можливості
реалізації проектів у регіонах країни. Під час цього найцікавішими в плані
реалізації проектів є такі великі міста, як: Харків, Донецьк, Дніпропетровськ,
Одеса й Крим. Таким чином, український готельний ринок має великі
прерогативи і є одним із самих перспективних у Східній Європі, але за всього
потенціалу розвитку готельного бізнесу в Україні, кількість наявних готелів
недостатня для країни з високою інвестиційною привабливістю, багатим
історичним минулим і великими туристичними можливостями.
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ХАРЧОВА АЛЕРГІЯ
Стаття присвячена

впливу на перехресне забруднення

алергенами, та

контролю алергенів за допомогою переробки та встановленої послідовності
виробничого процесу. Законодавча база по класифікації алергенів.
Ключові слова: алергени ,кодування, інгредієнти, симптоми.
В зв’язку з погіршенням техногенної ситуації в країні постає питання ,
що таке алергени та як з ними боротися.
Алергени – це антигени ,які викликають у читливих до них людей
алергічні реакції: побутові ( побутовий пил, крейда), епідермальні
(волосяний покрив тварин, пух, пір’я, екскременти птахів, слюна домашніх
тварин),інсектиційні (мікрокліщі, таракани, комарі павукоподібні), пилкові
(пилок різних рослин,частіше злакових і сорнякових трав та дерев), харчові
(потенційно будь-який харчовий продукт може бути алергеном).
Механізмом передачі алергічних реакцій може бути дихання, ін’єкція,
контакт,їжа і вода також викликає харчову алергію. Харчова алергія виникає
коли імунна система людини приймає харчовий білок за чужорідну речовину.
Імунні клітини реагують зазвичай на нешкідливі речовини. Під час алергічної
реакції організм виділяє хімічні речовини, які викликають симптоми, що
вражають очі, ніс, горло, шкіру і легені. Навіть дуже маленька кількість
продукту-алергену може викликати реакцію у людей, що володіють
підвищеною чутливістю. Як правило, білки, що містяться в продуктах
харчування, виступають в ролі харчових алергенів. Навіть після теплової
обробки їжі і її подальшого перетравлення алергени можуть викликати
алергічну реакцію.
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В організмі ці реакції можуть бути помилкові, харчова непереносимість,
справжня алергія.
Симптоми і реакція організму на деякі алергени, як правило, містяться у
фруктах і овочах, настає, якщо їжу вжили в сирому вигляді. Наслідки такої
реакції проявляються, головним чином, в горлі, ротовій порожнині, головний
біль, кишкові розлади, кропив'янка, свербіж, шкіряні набряки.

Мізерна

кількість харчових алергенів здатна спровокувати реакцію у алергетиків.
Наприклад, у людини, що страждає алергією на арахіс, може виникнути
алергічна реакція на продукт, який був проведений на тому ж обладнанні, що
і арахіс. Якщо кухонний посуд контактував з харчовим алергеном, а потім з
їжею, яку вжив алергетик, алергічна реакція не змусить себе довго чекати.
Більш того, запах харчового алергену може стати причиною розвитку алергії.
Тривалість і тяжкість симптомів алергії різні. Вони можуть проявитися
де завгодно протягом декількох хвилин або годин в результаті впливу
харчового алергену. Анафілактичний шок - найважча форма алергічної
реакції. До самих важких симптомів анафілаксії відносяться знижений
кров'яний тиск, погіршене дихання, стан шоку, втрата свідомості, які можуть
призвести до смерті. Найчастіше харчова алергія розвивається на перших
роках життя. Потім у наступні десять років гіперчутливість слабшає у
більшості аллергетиків. Большість видів алергії передаються у спадок, тобто
від батьків до дітей. Якщо бути більш точним, передається схильність до
алергії. Так як діти не обов'язково успадковують алергію на той же самий
алерген, який викликає алергію у їхніх батьків.
У деяких випадках алергія на один продукт може призвести до
виникнення чутливості до схожого продукту, який містить такий же або
подібний білок, що і продукт-алерген. Наприклад, якщо у людини є алергія
на пилок беріз, то в результаті вживання

білків, що містяться в таких

фруктах, як персики, яблука, слива і вишня, з'явиться свербіж у роті та горлі.
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У деяких алергетиків, що зазнають симптоми сезонної алергії, після
поїдання свіжих фруктів спостерігається погіршення симптомів. Така реакція
називається синдромом харчової алергії.
Від алергії кожен день на один мільйон людей помирає 16 людей щодня.
Грунтуючись на інгредіенти з вмістом алергенів, що використовуються в
даний період часу заводами все алергени були розділені групи:
1. Молоко корови,
2. Горіхи
3. Глютен- жито, пшениця, кукурудза, ячмінь, соя, боби, горіхи,
сочевиця
4. Яйця кур
5. Помаранчеві і червоні плоди, а також авокадо
6. Полуниця, персик, хурма, апельсини, буряк, гранати, морква
7. Морепродукти і риба
8. Діоксид сірки (розташований у винограді
9. Селера
10. Гірчиця
Усі заводи харчової промисловості повинні мати список алергенів, що
використовуються в даний час із зазначенням рецептур і концентрацією
(кількостей) і статусу (рідина, бісквіт, порошок, зернові ...). У доповненні до
даного списку, з урахуванням специфіки кожного заводу, інші алергени
можуть бути включені в список на місцевому рівні (наприклад, селера).
Згідно з європейським законодавством та директивою ЄС 2008 року
підприємства

повинні

захищати

споживача,

гарантувати

достовірну

інформацію шляхом внесення інформації на етикетку .В разі присутності
алергенів вони маркуються як компонент продукту або ідентифікуються як
інгредієнт.

873

Згідно всієї цієї інформації на підприємстві формується політика по
алергенам для того, щоб керувати ними та відповідати вимогам нормативної
документації.
Сировина спеціально готується в певному місці, в окремому приміщенні
На підприємствах використовується спеціальний інвентар з колірним
кодуванням - червоного кольору.
На виробництві використовуються одноразові халати, рукавички,
чепчики для волосся. Мийка та збір сміття формується, щоб попередити
перехресні забруднення. На підприємствах ведеться PEST-контроль.
Відповідно до даних Американської Академії Алергії, Астми і
Імунології, шість продуктів харчування є причинами розвитку 90% харчових
алергій. Це молоко, арахіс, соя, яйця, пшениця і лісові горіхи (наприклад,
волоський горіх). Зазвичай діти «переростають» алергію на молоко, яйця та
сою. Однак, алергія на арахіс, лісові горіхи, рибу та молюски з віком не
проходить.
Алергія на коров'яче молоко може розвинутися в будь-якому віці. Але
все ж, цей різновид алергії найбільше поширена серед немовлят. За оцінками,
у двох-трьох відсотків немовлят є алергія на молоко, але зазвичай вона
проходить по досягненню дитиною трьох-п'яти років. Діти, вигодувані
грудьми, менш схильні до ризику розвитку алергії на коров'яче молоко, ніж
діти, які отримали штучне вигодовування.
Симптоми алергії можуть проявитися відразу після перетравлення
коров'ячого молока або через сім днів після його вживання. Матерям дітейалергіків варто обмежити вживання коров'ячого молока. Білок коров'ячого
молока, що провокує алергічну реакцію, може перейти від матері до дитини
під час грудного годування.
Рівень ризиків алергічних реакцій прорахований за методом світлофора:
1.

ЗЕЛЕНИЙ РІВЕНЬ

Результат: <1 млн
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Що стосується методу, то існує ризик наближення результату до нуля.
НІ ВИЯВЛЕННЯ = НІ РИЗИКУ
2.

ЖОВТИЙ РІВЕНЬ

РЕЗУЛЬТАТ <10 частин на мільйон
Клінічні дослідження показують, що такий рівень є безпечним. На думку
вчених, даний рівень алергенів в їжі не спричинить за собою анафілактичних
алергічних реакцій.
3.

ЧЕРВОНИЙ РІВЕНЬ

Результат> 10 частин на мільйон
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УДК 338.43:504
Кучерява Н.В.
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «АСОРТИМЕНТ» ТА
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ЙОГО НА
ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Визначено економічну сутність асортименту підприємства, проаналізовано
основні методи його оцінки, вказано взаємозв’язок між асортиментом та
прибутковістю

підприємства.

Вказано

перспективи

формування

ефективного асортиментного портфеля підприємства.
Ключові

слова:

асортимент,

планування

асортименту,

платоспроможність, товарооборот, товарний кошик, товарний портфель,
товарний профіль.
З економічної точки зору категорія «асортимент», що в перекладі з фр.
«assor-timent» означає «набір», «комплект», являє собою склад, набір різних
видів

товарів,

призначених

для

продажу.

Термін

«асортимент»

застосовується здебільшого для товарів народного вжитку. Виробничотехнічна продукція і надання послуг визначаються терміном «номенклатура».
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На сучасному етапі формування та планування асортименту повинні
здійснюватись із врахуванням новітніх підходів. Так, однією з сучасних
проблем формування асортименту, і як наслідок неефективного планування
його є проблема «роздутого» асортименту.
Причина «роздутого» асортименту багатьох виробників дуже проста:
найшвидший шлях продемонструвати зростання та інновації - запустити
серію варіацій вже існуючого продукту, реалізація якого на ринку
відбувається успішно. У довгостроковій перспективі вони, вірогідно,
задавлять материнський бренд і знизять обсяг товарообороту інших позицій
на полиці. Проте в короткостроковому періоді вони викличуть бурю
захоплення у маркетологів, менеджерів з продажу, керівництва та власників
компаній (але не факт, що такий же захват відчують покупці).
Досвід практиків переконує в тому, що зменшення кількості видів
товару на полицях у випадку, якщо їх дуже багато, викликає загальне
зростання продажів. Щоб пояснити цей феномен, розглянемо точку зору
економістів і психологів.
З економічної точки зору на обсяг реалізації в даному випадку впливає
закон граничної віддачі. Якщо збільшувати який-небудь фактор, що впливає
на реалізацію (в даному випадку - асортимент товарів) при постійному
значенні інших факторів, то з певного моменту зростання продажів буде все
менше і менше. Іншими словами, існує оптимальний рівень споживчого
вибору - якщо ви пропонуєте недостатній асортимент, то будете втрачати
доходи через недостатність вибору, якщо ж пропонуєте надлишковий
асортимент, то будете втрачати доходи через зайву пропозицію.
З психологічної точки зору залежність споживчого вибору від широти
асортименту варто дослідити з позицій Баррі Шварца, який у своїй книзі
«Парадокс вибору» пропонує уявити типовий американський супермаркет:


85 типів і брендів крекерів;



285 видів печива;
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165 видів сокових напоїв;



75 холодних чаїв;



95 видів снеків;



40 пропозицій зубної пасти;



360 типів шампунів, кондиціонерів, гелів і мусів для укладки

волосся.
А тепер спробуйте щось вибрати: виявиться, що це завдання не з
легких. Але покупці виконують її щодня. Втім, наскільки це ефективно з
погляду підприємства роздрібної торгівлі - ще питання.
Одночасно дослідження даного питання свідчать, що широкий вибір
товарів може «демотивувати» споживачів. Так, відвідувачам одного магазину
делікатесів запропонували нову лінійку високоякісних екзотичних джемів.
Покупці могли пробувати зразки і отримували купон на знижку в сумі $ 1,
якщо купували баночку джему. При цьому одній групі покупців пропонували
покуштувати шість типів джему, другій - 24. А продавали в обох випадках
все 24 типу. Більша кількість джемів привертала більшу кількість
відвідувачів, хоча в обох випадках кожен покупець в середньому пробував
однакову кількість зразків. Однак коли справа доходила до купівлі товару,
30% споживачів, яким пропонували спробувати один з шести смаків, робили
покупку в порівнянні з лише 3% тих, кому пропонували спробувати 24 смаку.
Звичайно, всі люди різні. Відповідно різними є і споживачі товарів.
Тривалий час науковці, дослідники, вивчаючи споживчу поведінку,
вважали, що люди, стикаючись з необхідністю робити вибір, прагнуть лише
бути задоволеними - тобто вони зупиняються на першому більш-менш
підходящому товарі, а не вишукують найкращий варіант з усіх наявних.
Під час тривалих досліджень стало зрозуміло, що є окрема група
людей, які прагнуть максимізувати свою вигоду під час споживчого вибору.
Психологи в США навіть здійснювали спеціальні дослідження і з'ясували, що
в ситуації, коли асортимент постійно зростає, споживачі, прагнуть
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максимізувати свою вигоду, в реальності не можуть цього досягти і тому
відчувають себе нещасними не тільки під час покупок, але і в цілому по
життю.
Розглянемо сучасні підходи до формування асортименту.
Дуже часто рітейлери - аналогічно, як і виробники, оптимізують свій
асортимент, спираючись на короткострокові цілі і розуміння цього процесу
на рівні «ми так робимо завжди». Насправді ж необхідно оптимізувати
асортимент, відштовхуючись від стратегії розвитку підприємства. Ось чому
точка оптимальної широти асортименту для кожного рітейлера буде
індивідуальна.
Охарактеризуємо два сучасні проте протилежні підходи формування
асортименту.


Apple, Costco і Aldi - приклади компаній, які є успішними, за рахунок

того, що вони пропонують споживачам обмежений асортимент товарів. Ці
компанії досягли успіху спрощуючи споживачам процес прийняття рішення.


Ben & Jerry, iTunes і Walmart - приклади успішного використання

протилежного стратегічного підходу. Споживачі приходять до них тому, що
ті пропонують їм умовно необмежений вибір товарів. Ці рітейлери
приваблюють споживачів так званим «довгим хвостом» - асортиментом
товарів, які продаються в невеликих кількостях, але протягом дуже тривалого
періоду часу. Бізнес-успіх дозволив цим компаніям досягти в певному сенсі
монопольних позицій на своїх ринках. Можливо, з точки зору чистої
математики деяке скорочення асортименту призвело б до збільшення
продажів цих рітейлерів. Проте забезпечити це на практиці неможливо:
споживачі сприймають їх як тих, «у кого є все», та скорочення асортименту
може спричинити втрату цільової аудиторії.
Таким чином, ми пропонуємо для забезпечення оптимальної широти
асортименту наступне:
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1.

Підприємству варто знаходити оптимум тільки в контексті аналізу

конкурентної ситуації у певному сегменті роздрібного бізнесу і певної бізнесстратегії.
2.

Уникайте статичних порівнянь даних. Коли фахівці підприємства

тестують можливі результати змін в асортименті, то не варто порівнювати їх
з відповідними результатами, отриманими кілька років тому. Таке
порівняння принесе оманливе відчуття безпеки і контролю, тоді як насправді
не матиме відношення до справжньої поведінки споживачів.
3.

Необхідно аналізувати результати на рівні кожного рітейлера. Ця

порада стосується виробників або торговельних мереж, які працюють під
різними брендами і в різних форматах. Агреговані дані забезпечать
спотворену картину і підштовхнуть до неправильних висновків.
4. В процесі оцінки необхідно враховувати показник «out of stock». «Out of
stock» - це ситуація, коли споживачі бажають придбати конкретний товар,
але не можуть через те, що його немає в наявності або вони не можуть його
знайти на полиці, або ще з якихось причин. Враховувати «out of stock» при
плануванні асортименту вкрай важливо тому, що цей показник впливає на
прийняття рішень. З практичної точки зору врахувати його можна, додавши
до аналізу фактично проданих одиниць товару результати опитування: які
товари / бренди подобаються споживачам, що вони купили б в тій чи іншій
ситуації тощо.
У теорії дослідники поділяють асортимент на гуртовий (оптовий) та
роздрібний. Гуртовий асортимент сформований (згрупований) за певними
ознаками — товарознавчими, за принципом комплексного споживання
товарів чи за потребами певних соціальних груп споживачів (товари
культурно-побутового призначення, товари для спорту, товари побутової
хімії тощо) 15.
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Крім того, окремо виділяють асортиментні набори товарів: торговий
набір — для окремого магазину, його секції, відділів торговельної
організації.
Для успішного функціонування на ринку торговельні підприємства
намагаються систематично розширювати гуртовий і роздрібний асортимент
товарів. Поліпшити асортимент товарів підприємство може за рахунок
внутрішньогрупових змін — збільшення у загальному асортименті питомої
ваги товарів, які більшою мірою відповідають попиту населення.
Найчастіше в літературі зустрічається таке пояснення товарного
асортименту: асортимент — це група товарів, які тісно пов'язані між собою
схожістю принципів функціонування, продажем одним і тим самим групам
покупців, реалізацією через аналогічні канали збуту або належністю до
одного й того самого діапазону цін 47.
Торговий

асортимент

являє

собою

номенклатуру

товарів,

які

призначені для продажу в роздрібній мережі (магазинах та торгових точках).
Він охоплює дві великі товарні галузі: продовольчі та непродовольчі
товари. Останні поділяються на товарні групи, що формуються з товарів,
поєднаних певними ознаками (однорідністю сировини та матеріалів,
споживчим призначенням, ступенем складності асортименту тощо).
В процесі оцінки асортименту враховують також і його складність. Так,
залежно від складності асортименту розрізняють товари простого та
складного асортименту. Простий асортимент включає товари, які мають
незначну кількість видів або ґатунків (сіль, овочі, борошно тощо). Товари, що
мають у межах одного виду внутрішню класифікацію за різними ознаками
(фасон, розмір), зараховують до товарів складного асортименту (взуття,
одяг).
До складу товарних груп включають: товарні підгрупи, куди входять
товари, однорідні за ознакою єдності виробничого походження (наприклад,
взуття шкіряне, текстильне, гумове тощо). Кожна підгрупа формується з
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товарів різних видів. Вид товару передбачає однакові товари різноманітного
призначення (чоботи — жіночі, чоловічі та дитячі). Товари певного виду
розрізняють за притаманними ознаками (артикулами, ґатунками тощо), а
відтак поділяють на різновиди 34.
У теорії та практиці діяльності торговий асортимент характеризується
такою

специфічною характеристикою, як сумісність (збалансованість).

Сумісний асортимент є результатом логічного та послідовного поєднання
різних товарних груп відповідно до цілей торговельного підприємства та
можливостей ринку.
Особливе місце в системі планування товарообороту займають сезонні
товари.
В більшої кількості підприємств значна частина асортименту належить
до помірно сезонної групі (сплески і провали продажів врівноважені). Однак
завжди варто пам'ятати про групи товарів з яскраво вираженою сезонністю.
Саме вони здатні значним чином збільшувати оборот, а також
формувати лояльність покупців. Люди, природно, підуть у той магазин, у
якому знайдуть актуальні для себе продукти 70.
Для того, щоб

планування

асортименту було

ефективним та

орієнтованим на нарощення обсягів товарообороту підприємства необхідно
дотримуватись п’яти основних правил:
1. Підприємство обов’язково повинно «прислухатись» до попиту.
Зміна пори року в нашій країні виражена явно і, безумовно, впливає на
купівельний попит.
Найяскравіший приклад - реалізація питної води в жарку пору року.
Літо в наш регіон приходить зазвичай раніше 1 червня. У квітні дуже тепло, а
іноді в травні вже стоїть спека + 30-35С0. Вірним помічником у цьому
випадку стає прогноз погоди. Як тільки ЗМІ та інтернет починають
попереджати про підвищення температури, підприємство, що виготовляє
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питну воду має реагувати та забезпечувати

замовлення, закупівлю або

виробництво в більших обсягах на склад.
Якщо підприємство має у складі асортименту сезонний товар, то
необхідно бути готовим до того, що продаж в сезон

піднімається в

середньому у 3,3 рази.
2. Необхідно поважати свята.
Окремим рядком у розмові про сезонні сплески інтересу до тих чи
інших груп продуктів можна винести тему свят. В даному випадку набагато
простіше передбачити що саме будуть купувати і, головне, коли: є календар з
фіксованими датами, і значить, підприємство має бути готове заздалегідь.
Щоб грамотно розрахувати кількість товару, важливо враховувати два
фактори:


статистика продажів під час того чи іншого свята у попередній рік.



зростання кількості покупців в порівнянні з аналогічним періодом

минулого року.
Наприклад, до Нового року необхідно готуватися ще у вересні. Варто
аналізувати наступні показники:


популярність товарів



яка ціна подобається покупцям.
3. Варто навчитись грамотно керувати надлишками.
Дуже яскравий приклад підвищеного попиту на продукт - Паска.
Оскільки підприємство виготовляє на замовлення та на продаж

відповідні продукти, то зазвичай замовлення робиться із запасом на два-три
дні. Активні продажі припадають на період «четвер – неділя», а потім ще
тиждень паски купують. Однак, якщо до неділі розкупили всі - не варто
здійснювати додаткове виробництво товару.
Неможливо передбачити попит аж до останньої купленої банки або
упаковки. Виникають ситуації, коли група товарів, на яку зробили ставку до
свята, не розпродано.
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Навіть статистика часом не в силах передбачити, що сподобається
покупцям. За таких умов при наявності в підприємства роздрібної
торговельної мережі доцільно буде забезпечити облік надлишків та
перекинути частину товару з одного магазину до іншого.
Ще один вихід - проведення розпродажу залишків за зниженою ціною.
4.

Підприємству варто забезпечити збереження асортименту.

Товари, які в сезон не користуються підвищеним попитом, не варто
виводити з асортименту. Завжди є покупці, які віддають перевагу даному
продукту і заради нього приходять в магазин. Кращий варіант - зменшити
кількість товару на полиці.
А коли спостерігається сплеск споживчого попиту на групу товарів і
потрібно знайти додатковий простір для його розміщення, варто здійснити
наступні маніпуляції: у торговий зал виставити палети або просто ящики з
продуктами. Це зручно і підприємству, і покупцям. Продавцю не потрібно
щоразу бігати на склад, а покупцеві - чекати.
5. Не йти на поводу у постачальників.
Постачальники часто хочуть просунути новий товар - сезонний або
«святковий». Звичайно, ми не можемо задовольнити потреби всіх. Просто
тому, що місце на полицях магазину обмежено. Щоб вибрати, який товар
включити

в асортимент, аналізуємо: на скільки

матриця насичена

аналогічними продуктами (преміум- або економ-класу)
Якщо пропозиція цікава, виробляємо ротацію всередині лінійки товарів
постачальника 6.


за смаковими показниками: наприклад, один вид соку замінюємо на

інший;


за ціновими показниками: замінюємо більш дешевий товар на

дорожчий.
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Зауважимо, що співпрацювати необхідно тільки з перевіреними
постачальниками. В літературі існує портрет постачальника, з яким можна і
потрібно працювати. Ось його опис:


поставляє тільки якісні товари;



володіє достатньою кількістю транспорту, щоб поставляти вчасно

всю партію товару;


пропонує новинки;



надає послуги мерчендайзера;



має добре налагоджену систему логістики;



навчає своїх менеджерів таким чином, щоб вони оперативно і

грамотно оформляли документи та дотримувалися графіки поставок.
Таким чином, дотримання всіх описаних умов допоможе забезпечити
ефективність процесу планування асортименту та збільшення обсягу
товарообороту в перспективному періоді.
Загалом, формуванню асортименту передує розробка підприємством
асортиментної концепції. Зазначений процес спрямований на побудову
оптимальної асортиментної структури, товарної пропозиції, при цьому за
основу приймаються

споживчі

вимоги

певних

груп

і необхідність

забезпечити найбільш ефективне використання підприємством сировинних,
технологічних та інших ресурсів для того, щоб виробляти вироби з низькими
витратами.
Асортиментна концепція передбачає розробку системи показників, що
характеризують

по

можливості

оптимальний

розвиток

виробничого

асортименту даного виду товарів. До них відносять: розмаїтість видів і
різновидів товарів, частота оновлення асортименту, рівень співвідношення
цін на товари певного виду тощо.
В цілому, метою асортиментної концепції є орієнтація підприємства на
виробництво товарів, які відповідають структурі та розмаїттям попиту
покупців. Цільова

спрямованість

і процес планування
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проявляються

у

втіленні реальних і потенційних можливостей підприємства у певне
поєднання продуктів, які відповідають потребі покупця і дозволяють
отримати прибуток.
Типовий цикл планування асортименту і його реалізації передбачає
попередню оцінку задуму, за якими передбачається розробка специфікацій,
заснованих на вимогах споживача, створення зразків, перевірки можливостей
їх масового виробництва, ринкового тесту.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: ОЦІНКА
СТАНУ, ПРОБЛЕМИ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК
Визначено

економічну

сутність

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства, проаналізовано основні принципи її здійснення в сучасних
умовах, вказано проблеми, чинники впливу на розвиток зовнішньоекономічної
діяльності підприємства.
Ключові

слова:

експорт,

імпорт,

сальдо

торговельного

балансу,

зовнішньоекономічна діяльність, кредитні ресурси, зовнішньоекономічна
кон’юнктура.
Зовнішньоекономічна діяльність будь-якої країни – це надважлива та
рівноправна складова її економіки. Саме тому у Законі України «Про
Державний бюджет України на 2017 рік» основними чинниками зростання
реального ВВП задекларовані ті, що стосуються саме цієї діяльності, а саме:
сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура, впровадження заходів для
забезпечення стійкого зростання на інвестиційно-інноваційній основі,
залучення донорської допомоги та кредитних ресурсів міжнародних
фінансових організацій, розширення і відкриття нових ринків збуту для
українських експортерів, поглиблення співпраці з Європейським Союзом.
Передумовою для формування таких чинників було підписання Угоди про
поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка 1
січня 2016 року набула чинності. За твердженнями владних інститутів, це
широкомасштабна за змістом торговельна угода, що спрямована на
зменшення та скасування тарифів, лібералізацію доступу до ринку послуг, а
також на приведення українських правил та регламентів, що стосуються
бізнесу, у відповідність правилам та регламентам ЄС з метою забезпечення
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вільного руху товарів і послуг між двома сторонами та взаємного
недискримінаційного ставлення до компаній, товарів і послуг на території
України та ЄС. Статистичні дані за 2016 рік підтверджують, що
Європейський Союз стає найбільшим та основним зовнішньоторговельним
партнером України. Так, незважаючи на загальне зниження показників
експорту (- 4,6%) та зростання імпорту (+4,6%) у 2016 році у порівнянні з
2015 роком – обсяги торгівлі з ЄС продовжують зростати (+2.8%) і тепер
становлять 37,1% від загального обсягу експорту. Імпорт зростав ще
більшими темпами і досягнув позначки 43,9% в структурі українського
імпорту [9]. Згідно з даними міністерства економічного розвитку і торгівлі
України з 9,8 мільярда доларів загального експорту в країни ЄС 30 % – це
продукція агропідприємств та харчової промисловості, 23,5 % – металургії і
16,1 % – машинобудування. Однак, незважаючи на певні успіхи, сальдо
зовнішньої торгівлі з Євросоюзом залишається бути від’ємним. За
висновками експертів Україна має частковий доступ до європейських ринків,
а не вільну торгівлю. Виконавчий директор «Економічного дискусійного
клубу» Олег Пендзин пояснює це тим, що левову частку у товарах, що
Україна постачає на європейський ринок, займає сировина та напівфабрикати
[1]. Глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський також відмітив, що
відкриття зони вільної торгівлі ЄС та України поки не сприяло відчутному
ефекту через структурну слабкість української економіки, орієнтованої на
експорт сировини, а не кінцевого продукту. Додає негативу той факт, що від
Угоди країна втратила і ринки СНД, оскільки погіршення російськоукраїнських торгово-економічних відносин так чи так позначилося на
торгівлі України з цією групою країн [2]. Таким чином, в Україні проходить
радикальна

трансформація

зовнішньоекономічної

діяльності

(ЗЕД),

змінюється вектор пріоритетів у цій діяльності, географічна та товарна
структура зовнішньої торгівлі, проходить процес інтегрування її економіки у
світове господарство. Саме тому дослідження стану зовнішньоекономічної
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діяльності країни, тенденцій її розвитку, визначення невирішених проблем та
факторів впливу на підвищення ефективності її експортного потенціалу є
необхідним та актуальним.
При виконані оцінювання стану зовнішньоекономічної діяльності
України нами було проаналізовано наукові та аналітичні напрацювання, що
присвячені трансформації української зовнішньої торгівлі на сучасному етапі
таких авторів: О. Голубов, В. В. Касьян, Л. О. Дашутіна, М. В. КармінськаБєлоброва, О. Кравчук, О. Г. Білоцерківець, Г. О. Герасименко, Ю. В.
Гончаров та інших. Питання управління зовнішньоекономічною діяльністю
досліджено у працях таких вітчизняних науковців, як Л. Антонюк, І.
Волкова, О. Калініна, Ю. Орловська та О. Варламова, О. Вівчар, С. Маталка
та інших. Проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств
України розглянуто в роботах О. Амоші, Ф. Бутинця, В. Бойка, П.
Гайдуцького, В. Гейця, С. Дем’яненка, А. Кандиби, В. Топіхи, А. Кредісова,
С. Кваші, А. Мокія, П. Саблука, М. Парсяка, С. Соколенка, А. Коверги, Л.
Черчик та ін. Однак, незважаючи на велику кількість теоретичних
напрацювань та аналітичних досліджень у заявленій в назві статті темі
актуальність її не знижується, зважаючи на постійну трансформацію
процесів та умов виконання зовнішньоекономічної діяльності. Так зміна
вектору зовнішньоекономічної політики країни потребує біль детального
вивчення цих питань на макро- та особливо мікрорівні, тому що саме
суб’єктам

ЗЕД

необхідно

швидко

адаптуватись,

пристосуватись

та

відповідати новим вимогам та викликам. Виникає нагальна необхідність
перейти

від

пропозицій

розвитку

зовнішньоекономічної

діяльності

загального характеру до більш конкретних, що можна реалізовувати у
стратегічному та поточному періодах як на рівні держави, так і на рівні
суб’єктів

господарювання.

дослідження.

Метою

Цим

статті

і

обумовлена

є

аналітичне

актуальність
дослідження

нашого
стану

зовнішньоекономічної діяльності України, визначення проблем і чинників,
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що перешкоджають її ефективному розвитку та розробка пропозицій щодо
реалізації її експортного потенціалу на зовнішніх ринках. Виклад основного
матеріалу. Україну можна в повній мірі віднести до експортоорієнтованих
держав. Про це свідчать такі дані: у 2015 році її експорт становив 42 % від
рівня ВВП, у 2016 – 47%. Відповідно до прогнозу КМУ у 2017 році обсяг
експорту по відношенню до ВВП буде складати близько 50%. Таким чином,
проведені нами дослідження дають змогу виділити негативні чинники впливу
на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств, які нами було
згруповано за такими ознаками: - політичні (нестабільна політична ситуація в
Україні, високий рівень корупції й недовіри до держави як гаранта виконання
угод

та

контрактів);

-організаційно-управлінські

(недосконалість

і

нестабільність законодавчої бази; громіздка процедура збирання документів і
реєстрації суб’єктів ЗЕД; незахищеність і нерозвиненість внутрішніх ринків
України; низька якість інфраструктурного забезпечення ЗЕД; неефективність
системи менеджменту ЗЕД, відсутність стратегічного й маркетингового
підходів в управлінні підприємством); - виробничі (велике технологічне
відставання від розвинених країн, низький рівень якості товарів; відсутність
належного ресурсного забезпечення; висока матеріаломісткість продукції
тощо); - фінансові (високий рівень інфляції; низький рівень інвестиційної
привабливості

та

несприятливий

інвестиційний

клімат;

низька

рентабельність виробничої діяльності тощо); - маркетингово-збутові (бар’єри
входу на ринки розвинених країн; високий рівень конкуренції на світових
ринках; недостатній рівень товарної та ринкової диверсифікації експорту;
неефективна збутова політика за кордоном тощо); - трудові (несприятлива
демографічна ситуація в країні; недостатність кваліфікованого персоналу;
низька

продуктивність

праці

тощо).

Серед

зовнішніх

загроз

зовнішньоекономічної діяльності України слід виокремити негативні прояви
глобалізації, втрату ринків СНД, використання ресурсної залежності України
з метою тиску на неї; агресивну, часто недобросовісну конкуренцію з боку
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іноземних партнерів, нанесення збитків від санкцій міжнародних організацій.
Найбільш впливовими серед факторів внутрішньої дії є: об'єктивна
незбалансованість структури економіки та її повільна структурна перебудова;
недосконалість

і

нестабільність

законодавчої

бази;

низька

якість

інфраструктурного забезпечення ЗЕД; надмірна енерго- та ресурсоємкість
галузей

національної

економіки;

низька

конкурентоспроможність

національного виробництва; велике технологічне відставання від розвинених
країн; недостатній рівень товарної та ринкової диверсифікації експорту;
низький рівень активності регіонів на зовнішньому ринку; неефективна
політика імпортозаміщення; неефективна система менеджменту ЗЕД тощо.
Визначені

проблеми

та

негативні

чинники

впливу

на

розвиток

зовнішньоекономічної діяльності можуть бути основою для розробки
комплексної системи удосконалення цієї діяльності в Україні. В першу чергу,
це має стосуватись політики формування та ефективного використання
експортного потенціалу країни, що має носити комплексний характер та
стосуватись усіх сфер соціально-економічного розвитку. Починати цю
роботу необхідно, на нашу думку, з вирішення проблем у сфері державного
регулювання експортної діяльності за такими напрямами удосконалення:
нормативно-правового регулювання; системи кредитування, страхування та
гарантування;

адмістративно-інституційного

інструментарію

підтримки

експортної діяльності. Зупинимось більш детально на організаційні складові
удосконалення.

Аналіз

системи

державного

регулювання

експортної

діяльності в Україні показав, що існуюча вітчизняна інфраструктура з
підтримки

експортної

підприємствекспортерів.

діяльності
Світовий

не

задовольняє

досвід

переконує,

сучасних
що

потреб

професійні,

спеціалізовані, не політичні структури, діяльність яких спрямована на
надання кваліфікованої допомоги з питань щодо формування та реалізації
експортного потенціалу підприємств, є оптимальним інструментом, що
сприяє активізації та збільшення обсягів експортної діяльності. Так, за
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даними АТ «KANEX INVESN»[11] у 119 країнах світу функціонують
організації, метою яких є сприяння експортній діяльності. Прикладами таких
організацій є: IES (Міжнародна компанія Сінгапуру); JETRO (Організація
розвитку зовнішньої торгівлі Японії); MATRADE (Корпорація розвитку
зовнішньої торгівлі Малайзії); IGEME (Робочий центр розвитку експорту в
Туреччині);

UKTI

(Агентство

з

(Австралійська

(Торгівля

та

інвестиції

Великобританії);

розвитку

торгівлі

та

інвестицій

комісія

торгівлі)

та

інші.

Ці

Кореї);

KOTRA

AUSTRADE

організації

сприяють

нарощуванню обсягів експорту своїм національним виробникам, особливо
тим, що виготовляють наукоємну продукцію, впроваджують і застосовують
інновації. Кількість таких організацій у світі постійно збільшується, їхня
діяльність регулюється окремим законодавством у країні-створення та
фінансується, у більшості випадків, за рахунок державних коштів. Саме тому,
для

підвищення

та

забезпечення

ефективної

експортної

діяльності

українським підприємствам, в першу чергу промисловим, доцільним, на
нашу думку, є створення аналогічних структур в Україні, що можуть бути
задекларовані як мережа регіональних організацій (агентств) сприяння
розвитку експортного потенціалу. Місія таких організацій – сприяння
розвитку конкурентоспроможного експортного потенціалу промислових
підприємств

регіону.

Мета

створення

–

забезпечення

ефективності

формування і реалізації експортного потенціалу промислових підприємств на
відповідній території. Основні завдання цих структур можуть бути такі:
забезпечення державної підтримки експортно-орієнтованих промислових
підприємств; координація діяльності влади та бізнесу щодо сприяння
експорту

промислових

товарів

регіону;

сприяння

співпраці

між

підприємствами-експортерами та закордонними споживачами; активізація і
координація відповідних послуг, що надаються іншими організаціями для
експортно-орієнтованих підприємств; розвиток регіону шляхом підвищення
ефективності експортної діяльності промислових підприємств тощо. Такі
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спеціалізовані регіональної структури мають бути наділені відповідними
повноваженнями, бути здатними надавати допомогу підприємству у процесі
виконання експортної діяльності, забезпечені найсучаснішими технічними
засобами,

фінансовими

ресурсами,

високопрофесійними

фахівцями,

працювати за принципом «єдиного вікна». Однією з важливих функції таких
організацій, наприклад, може бути проведення комплексного аналізу
експортних можливостей суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що
дозволить розробляти найбільш оптимальні та реальні стратегії виходу
промислових підприємств на закордонні ринки, обирати ефективні методи її
реалізації. Система оцінювання має бути такою, щоб враховувати статичний і
динамічний

рівні

експортного

потенціалу,

дозволяти

всебічно

характеризувати експортні можливості суб’єкта зовнішньоекономічної
діяльності в цілому та за окремими складовими. Створення таких організацій
буде сприяти активізації експортної діяльності суб’єктів господарювання,
підвищенню її якості та, в цілому, ефективному розвитку ЗЕД країни.
Проведені
спостерігається

дослідження
негативна

показали,

тенденція

що

за

розвитку

аналізований

період

зовнішньоекономічної

діяльності в Україні, знижуються обсяги експорту та імпорту країни,
від’ємне сальдо торговельного балансу. Товарна структура експорту свідчить
про низький рівень технологічності продукції та підтверджує пасивну роль
України у міжнародному розподілі праці. За оцінками інституту економіки та
прогнозування НАН України, лише чверть продукції, яка надходить до ЄС із
України, належить до високотехнологічних галузей. Майже дві третини
постачання – це сировинні товари. Виходу з цієї ситуації не сприяє і
існуючий в країні інвестиційний клімат. Головним є те, що наша країна
змінила вектор орієнтації у зовнішньоекономічній діяльності і Європейський
Союз стає найбільшим та основним її зовнішньоторговельним партнером.
Хоча експорт українських товарів до Європейського Союзу і показав
незначне зростання (37,9% в загальному обсязі експорту) проте за обсягами
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та рівнем конкуренції ринок ЄС не в змозі компенсувати втрати ринків СНД,
сальдо зовнішньої торгівлі з Євросоюзом також залишається від’ємним. На
сьогодні Україна має частковий доступ до європейських ринків, а не вільну
торгівлю. Однак, розвиток відносин з ЄС у довгостроковій перспективі, з
огляду на геополітичний, геоекономічний та історичний європейський статус
України, має залишатися одним з пріоритетів зовнішньоекономічної
політики України. Визначені проблеми та чинники впливу у сфері ЗЕД
свідчать про неефективне управління зовнішньоекономічною діяльністю в
країні, що потребує кардинальних змін, які доцільно розпочинати з
удосконалення системи державного регулювання експортної діяльності і
подальші наші дослідження будуть стосуватись саме цієї сфери. Важливо
також дослідити регіональні і галузеві аспекти розвитку зовнішньої
діяльності, визначити проблеми, що заважають ефективному її розвитку та
визначити їх вплив на ЗЕД країни в цілому.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ІМІДЖУ
ПІДПРИЄМСТВА ЯК КЛЮЧОВОГО ФАКТОРУ
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ
Досліджено принципи забезпечення сталого

економічного зростання

підприємства, обґрунтовано вплив іміджу підприємства на економічне
зростання його в умовах конкуренції, оцінено трудовий потенціал як фактор
впливу на економічне зростання.
Ключові слова: імідж підприємства, економічне зростання підприємства,
трудовий потенціал підприємства, структура трудового потенціалу.
На

сьогодні

спостерігають

зростання

ролі

іміджу

серед людей, що пов'язано зі збільшенням впливу комунікаційних та
інформаційних

потоків

на

повсякденне
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життя.

Зовнішні

умови

функціонування підприємства мінливі, визначальним фактором економічної
ефективності діяльності підприємства є відношення споживача до їхньої
продукції або послуг, тому важливим моментом стає формування власного
іміджу. За активної експансії іноземних підприємств на український ринок,
що володіють більш потужним теоретичним, практичним і фінансовим
потенціалом, вітчизняним організаціям варто докладати величезних зусиль і
витрат для створення позитивного іміджу.
Дослідженню характеристик та особливостей іміджу підприємства
присвячено досить велику кількість науково-прикладних робіт таких відомих
учених і фахівців. як: Т. Ахтямов. С. Ілляшенко. В. Шкардун, А. Благодатін,
Л. Лозовський, Б. Райзберг, А. Панасюк. Г. Тульчинський, С. Рід. В. Шепель,
О. Феофанов. О. Петрова, А. Петровський, М. Ярошевський, Ф. Котлер. О.
Віханський,

А.

Звєрінцев,

К.

Андреева,

Д.

Дороті,

А.

Колодка

та ін. Огляд публікацій указує на відсутність однозначності у визначенні
іміджу, що обумовлено різними підходами до формування іміджу
конкретного підприємства в сучасних умовах та розпорошеністю думок про
цей процес.
На будь-якому етапі розвитку підприємства трудовий потенціал є
важливим

складником,

що

забезпечує

ріст

ефективності

діяльності

підприємства, а людський капітал є одним з основних складників в оцінці
конкурентоспроможності

підприємства.

Проте

сучасний

соціально-

економічний стан показує, що стан трудового потенціалу на багатьох
підприємствах нашої держави має тенденцію до погіршення якісних та
кількісних характеристик трудового потенціалу. Тому дослідження суті
трудового потенціалу, його особливостей та впливу на ефективний розвиток
підприємства є актуальним. Дуже багато праць українських вчених
присвячені проблемам формування потенціалу підприємства. Серед них
варто виокремити напрацювання таких науковців, як О. Федонін [1], А.
Тітіков [2], О. Овечкін [4], В. Васильченко [5], Л. Шаульська Л [6], Л.
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Шостак [7], Н. Михальчишин [8] І. Геращенко [9] та інші. Трудовий
потенціал є важливою технологією, яка являє собою рушійну силу
підприємства. Будь-яке підприємства ставить за мету отримати прибуток та
задовольнити соціальні потреби, що неможливо без ефективної праці
робітників. Структура трудового потенціалу підприємства відображається у
співвідношенні складників, що відображають демографічні, соціальні,
професійні властивості груп робітників. Компонентна структура трудового
потенціалу підприємства поділяється на внутрішні та зовнішні компоненти.
До внутрішніх компонентів належать статевовікові групи, стан і досвід
роботи,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

працівників,

стан

здоров’я,

професіоналізм, моральність і вміння працювати в колективі, мотивація
праці, система оплати праці. До зовнішніх – попит і пропозиція на ринку
праці, попит на конкретні спеціальності, політико-економічний стан держави,
світові

міграційні

демографічний
відображає

процеси,

потенціал

ефективність

рівень

держави
трудового

мінімальної
тощо.

заробітної

Організаційний

потенціалу

плати,
складник

підприємства.

Для

характеристики усієї сукупності працівників підприємства застосовуються
такі терміни, як персонал, кадри, трудовий колектив, трудовий потенціал.
Основні фактори, що впливають на персонал підприємства, відображаються
у макроекономічних показниках, таких як чисельність працездатного
населення, рівень освіти, пропозиція робочої сили, рівень зайнятості,
потенційний резерв робочої сили. Формування трудового потенціалу
працівника залежить від його прагнення та певних навичок до праці, від його
ініціативи та енергійності на робочому місці. Звідси можна дійти висновку,
що трудовий потенціал є динамічним явищем, тому що відбувається постійна
зміна в процесі накопичення досвіду, здобуття певних навичок, освітнього
ступеня та кваліфікації. Основною причиною зниження рівня трудового
потенціалу є зміна стану здоров’я. Трудовий потенціал відображається у
максимально можливому використанні роботи працівників у процесі
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виробництва з урахуванням психофізичних особливостей, рівня майстерності
за найбільш сприятливих

умов праці. Сукупність працівників, що

взаємодіють у процесі виробництва, створює ефект колективної праці і
примножує суму трудового потенціалу підприємства. Ріст продуктивності,
зміна технології виробництва та зміни на зовнішньому ринку потребують,
щоб працівник розвивався у різних напрямах. Таким чином, трудовий
потенціал є важливим складником діяльності підприємства, тому правильне
його використання дає можливості щодо прояву працівником своїх
здібностей, скорочення плинності кадрів, збільшення продуктивності та
прибутку. Сьогодні для України важливим є здійснити перехід до
інноваційної моделі економічного розвитку, здійснити інтеграцію у
європейську економічну систему. Для впровадження цих стратегічних
завдань необхідно нагромаджувати та ефективно використовувати трудовий
потенціал, тобто висококваліфікованих працівників, що у сукупності
становлять сучасні продуктивні здібності та здійснюють перетворення.
Досвід розвинених країн показує, що нагромадження трудового потенціалу,
його

розвиток

та

раціональне

використання

забезпечують

конкурентоспроможність вітчизняних підприємств та прогрес у їх розвитку.
В основі економічного розвитку країни лежить інноваційна спрямованість
економіки, яка створює базу для формування довгострокової стратегії
розвитку.
сукупності

Процес

формування

методів,

процедур,

трудового

потенціалу

прийомів

забезпечення

складається

із

підприємства

працівниками необхідної професійно-кваліфікаційної кваліфікації, що у
майбутньому забезпечить досягнення цілей, поставлених підприємством. Для
забезпечення інноваційного розвитку держави велику роль відіграє освіта,
що є кон-структивною ланкою системи «наука – освіта – виробництво». У
цьому разі освітній потенціал є одночасно джерелом поповнення науки
кадрами та оволодіння робочою силою, що забезпечує економічний,
соціальний та культурний розвиток населення завдяки впровадженню
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новітніх технологій та інновацій. Сьогодні Україна повинна залучатися до
процесів міжнародного технологічного обміну, розвивати вітчизняний
науково-технічний

потенціал,

розробити

та

втілювати

концепцію

інноваційного розвитку країни, якщо не бажає стати сировинним придатком
розвинених

країн

у

найближчому

майбутньому.

Найбільш

конкурентоспроможною була визнана Швейцарія, що потіснила на друге
місце США. До топ-5 увійшли Сінгапур, Швеція і Данія. Україна ж за рік
опустилася на 10 позицій, що і визначає її роль у системі міжнародних
технологічних

та

економічних

взаємозв’язків

[4].

З

переходом

до

інноваційної економіки в Україні і в усьому світі збільшилися вимоги до
якості та рівня трудового потенціалу, велику роль відіграє саме інноваційний
трудовий потенціал. Почали більше приділяти увагу прихованим здібностям
до праці, що не проявили себе, а не тільки до наявних. Враховуючи тенденції
зростання ролі творчості та інновацій, сьогодні необхідно створити
сприятливий клімат та заохочення творчості та інноваційної діяльності у
суспільстві та на всіх рівнях управління. Для переходу до інноваційної
економічної системи Україні необхідно:
1) сприяння розвитку нової якості трудового потенціалу, що має
перспективи застосування в новій економіці, шляхом впровадження
концепції навчання протягом усього життя, згідно з якою навчання не
повинно завершуватися з отриманням людиною формальної кваліфікації за
умови виконання в повному обсязі затвердженої програми відповідного
закладу освіти, а має продовжуватися упродовж життя, у тому числі й на
робочому місці в межах програм формального і неформального професійного
навчання, підвищення кваліфікації тощо; виховання людини інноваційного
типу мислення та культури через долучення її до передового соціального
досвіду, сучасних практик та технологій взаємодії, її інтеграцію у глобальний
інформаційний простір, що є живильним середовищем створення нового
знання;

організації

перепідготовки
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працівників,

що

вивільнилися

з

традиційного й індустріального секторів національної економіки, з метою
розширення професійного профілю та їх подальшого працевлаштування у
третинному й особливо четвертинному секторі економіки, що виробляє
знаннєємну продукцію із високою доданою вартістю;
2) формування умов для створення нових робочих місць у
четвертинному секторі національної економіки через покращення бізнес- та
інвестиційного клімату в країні, дерегулювання підприємницької діяльності,
усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних
перешкод розвитку бізнесу; надання режиму найбільшого сприяння
(пільговий режим оподаткування, спеціальні умови ліцензування та
патентування тощо) внутрішнім та зовнішнім інвестиціям, які спрямовуються
на створення нових робочих місць в інноваційному секторі економіки;
проведення

загальнонаціональної

інформаційної

кампанії

та

профорієнтаційної роботи серед населення з метою формування пропозиції
ресурсів праці, які за професійно-кваліфікаційними характеристиками
відповідають вимогам нової економіки; організація спеціалізованих центрів
зайнятості населення у технологічних та індустріальних парках, науковоінноваційних

центрах,

зорієнтованих

на

пошук

та

сприяння

працевлаштуванню фахівців, людський та соціальний капітал яких має
потенціал використання в інноваційному секторі економіки; включення
науки

до

класичної

роботодавець

–

моделі

держава»

соціального

шляхом

партнерства

долучення

«працівник

провідних

–

науковців,

представників науково-дослідних установ і закладів освіти до соціального
діалогу на правах рівноправної сторони та активного учасника обговорення
питань, що становлять зміст колективних договорів і відносин; надання
державної підтримки молодим науковцям у формі грантів та проектного
фінансування для практичного втілення перспективних ідей та задумів у
виробництві, організації інноваційних підприємств, що генерують значний
обсяг доданої вартості за рахунок використання знання як базового ресурсу
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виробництва [7]. Японські фірми витрачають на навчання з розрахунку на
одного зайнятого в 3–4 рази більше, ніж американські. У Японії безперервна
освіта розглядається як частина процесу праці. Основою японського
професійного навчання у фірмах є концепція «гнучкого працівника», мета
якої – відбір і підготовка працівника не за однією, а за 2–3 спеціальностями, а
потім підвищення кваліфікації впродовж усього життя [8].
У постіндустріальних країнах велике значення має осучаснення
системи оцінки персоналу різних категорій. Високу ефективність показує
метод оцінки за досягненням поставлених цілей, що складається з таких
етапів, як:
1) визначення кількох ключових функцій працівників;
2) конкретизація кожної функції встановленням певних економічних
показників (обсяг робіт, якість, витрати, прибуток тощо);
3)

визначення

конкретних

показників

для

оцінки

результатів

діяльності;
4) порівняння досягнутих результатів із заздалегідь встановленими
«стандартами виконання» і визначення оцінного бала;
5) розрахунок середньої оцінки, що відображає рівень досягнення
поставлених цілей. Такий метод оцінки діяльності працівників застосовує,
наприклад, американський банк «Чейз Манхеттен» [9, с. 121–129]. Також із
зарубіжного

досвіду

слід

відзначити

формування

та

застосування

багатоаспектної системи оплати праці та заохочення працівників. Основними
аспектами є: 1. Тарифна система оплати праці. 2. Прогресивні форми оплати
праці. 3. Розповсюдження унікальних систем преміювання та стимулювання
інноваційних ідей. 4. Збільшення вартості розумової праці. 5. Нарахування
заробітної плати індивідуально кожному працівнику. У країнах з розвинутою
ринковою економікою переважно застосовуються єдині тарифні сітки для
робітників, спеціалістів і службовців.
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Основними перешкодами на думку Лапін О. та Марчук Н. [3] при
впровадженні інноваційних проектів є невідповідність організаційної
структури

основним

вимогам

інноваційного

розвитку

підприємства,

відсутність фінансових ресурсів для розробки і реалізації інновацій,
недосконала
діяльності

нормативно-правова
підприємства,

система

відсутність

стимулювання

дієвого

інноваційної

механізму

реалізації

інноваційних проектів на підприємстві. Для створення механізму реалізації
інноваційних проектів на підприємстві необхідно враховувати фактори
інноваційного розвитку світової економіки, фактори розвитку держави і самі
важливі це виробничі фактори підприємства (рівень модернізації обладнання,
рівень підготовки персоналу, можливості освоєння нового виду продукції,
його реалізації та інші). Формування механізму реалізації інноваційних
проектів на підприємстві необхідно розпочинати з формування стратегії
інноваційного розвитку, яка спрямована на досягнення довгострокових
конкурентних переваг на зовнішньому та внутрішньому ринку підприємства.
Перший етап реалізації інноваційних проектів – це оцінка сильних і слабких
місць підприємства, причин їх виникнення та пошук резервів підвищення
інноваційної активності підприємства. Для цього проводять вивчення
зовнішнього та внутрішнього середовища. Зовнішнє середовище включає
вивчення нормативної та законодавчої бази, досягнення науки і техніки,
науково-технічної політики держави, технологічної підтримки держави,
регіональної інноваційної політики. Внутрішнє середовище включає: оцінку
фінансових ресурсів на реалізацію інноваційного проекту (наявність власних
коштів, можливість отримання кредиту, наявність ліквідних активів), оцінку
матеріальних

ресурсів

(сировинна,

обладнання

для

виготовлення

інноваційної продукції, технологічна база, тощо); оцінка трудових ресурсів
(наявність інноваційно активного персоналу, його кваліфікації); оцінка
інформаційних ресурсів (інформація щодо актуальності розробки, потреб
ринку, патентного захисту, можливостей просування товару на ринок);
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інструментальне забезпечення (методи генерування ідей, методи оцінки
ефективності

інноваційних

рішень,

методи

управління

змінами

(бенчмаргкетинг, аутсорсинг, даудсайсинг)). Наступний етап це проведення
маркетингових досліджень. Даний етап включає проведення патентних
досліджень з метою виявлення, які ніші зайняти, а які ні, а також вивчення
можливостей внутрішнього і зовнішнього ринку. Це дає можливість великим
компаніям не змінювати істотно своє виробництво, а пристосуватись до
сформованої

ринкової

кон’юнктури,

а

малим

підприємствам

чітко

визначитись зі своїм сегментом ринку. Наступний крок це інженерний, який
включає проведення НДДКР, розробку нових видів продукції, економічне
обґрунтування реалізації інноваційної продукції, яке включає в себе
складання калькуляції усіх витрат пов’язаних з реалізацією проекту,
обґрунтування ціни на інноваційну продукцію, прогнозування доходів від
реалізації проекту тощо. Після чого необхідно провести оцінку ефективності
комерціалізації інноваційного проекту, яка включає підрахунок всіх
фактичних витрат пов’язаних з реалізацією проекту, аналіз доходів від
реалізації проекту, порівняння планових і фактичних доходів і витрат,
визначення рентабельності проекту. Якщо отримані результати влаштовують
інвесторів тоді необхідно налагоджувати систему збуту.
Глобалізація економіки унеможливлює успішне існування підприємств
без введення змін, що зумовлювали б відповідність виробництва потребам
споживачів. Саме тому інноваційна діяльність є важливою складовою
розвитку

промислових

підприємств.

Для

українських

підприємств

запровадження інновацій є не лише ключовим фактором успіху в
конкуренції, але й умовою виживання на ринку. Швидкі і часті зміни попиту,
короткий життєвий цикл продукції та швидко зростаючі темпи її оновлення
приводять до того, що виробничі програми малих та середніх підприємств
повинні швидко змінюватись та пристосовуватись під умови ринку,
схильного до перманентної еволюції. Інноваційна діяльність на промислових
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підприємствах не може бути впроваджена та ефективно реалізована без
достатнього фінансування. Тому проблема фінансового забезпечення
інноваційного процесу є необхідною для якнайшвидшого вирішення, що й
визначає актуальність цього дослідження.
Термін «інновація» ввів австрійський економіст Й.А. Шумпетер, а в
буквальному перекладі це слово означає «втілення наукового відкриття,
технічного винаходу в новій технології або новому виді виробу» [4]. Процес
застосування вперше у виробництві нових наукових здобутків, тобто
інновацій, започатковує інноваційну діяльність. Інноваційна діяльність
підприємства є складним та комплексним процесом створення, використання
і поширення нововведень з метою підвищення рівня ефективності
виробництва. Відповідно до Д.М. Стеченка інноваційна діяльність є основою
конкурентоспроможності підприємств [3]. В ринковій економіці інноваційна
діяльність підприємства є найсуттєвішим чинником, який дає змогу
підприємству посідати стійкі ринкові позиції та отримувати перевагу над
конкурентами в тій галузі, яка є сферою його комерційних інтересів.
Інноваційний процес простягається від зародження ідеї аж до її комерційної
реалізації.
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