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СУЧАСНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА
БЕЗПЕКИ

УДК 339.13:631.17(477)
Арашин О.Л.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МАЛОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ
В статті розглянуто первинний ринок малої сільськогосподарської техніки,
зокрема культиваторів, досліджено його стан упродовж 2010-2018 років,
проведено аналіз його формування та вказано перспективи подальшого
розвитку, а також наведено порівняльну характеристику різних типів
культиваторів.
Ключові слова: мала сільськогосподарська техніка, ринок, експорт, імпорт,
культиватори, бензинові культиватори, дизельні культиватори, електричні
культиватори, акумуляторні культиватори.
У виробництві сільськогосподарської продукції, як і в інших галузях
суспільного виробництва, від забезпеченості та ефективності використання
засобів праці суттєво залежать кінцеві результати. Провідна роль у процесі
виробництва

належить

засобам

механізації

виробництва

–

малій

сільськогосподарській техніці. Машини в сільському господарстві полегшують
працю людини, роблять її більш продуктивною, сприяють раціональній
організації

технологій

виробництва

та

підвищенню

врожайності

сільськогосподарських культур.
Враховуючи особливості сільськогосподарського виробництва в Україні та
високу частку, що займають приватні домогосподарства у виробництві деяких
видів сільськогосподарської продукції, ринок малої сільськогосподарської
техніки є містким та таким, що швидко розвивається. Тому дослідження та
9

аналіз цього ринку є актуальним як для імпортерів та місцевих виробників такої
техніки, так і для споживачів.
Питання

забезпечення

сільськогосподарських

товаровиробників

матеріально-технічними ресурсами широко висвітлювали такі вітчизняні та
зарубіжні фахівці, як В.М. Антощенков, Р.В. Антощенков, Я.К. Білоусько,
В.Є. Скоцик, О.В. Захарчук, М.В Зубець, М.І. Кісіль, В.І. Кравчук, П.А. Лайко,
І.С. Левитський, М.І. Лобас, М.М. Могилова, П.А. Музика, Г.М. Підлісецький,
П.Т. Саблук, Д.Ю. Соловей та ін.
При цьому проблематика та стан ринку малої сільськогосподарської
техніки, зокрема культиваторів, в Україні досліджені мало. Це пояснюється
відсутністю наукового інтересу до даної теми, а також «коротким терміном
життя» дослідження – строк актуальності такого дослідження може становити
від 6 до 12 місяців, а то і менше. Тому, автори публікацій на цю тему
обмежуються статтями та рекламними матеріалами, що розміщені в мережі
Інтернет.
Мета

дослідження

–

висвітлити

поточний

стан

ринку

малої

сільськогосподарської техніки, зокрема культиваторів, в Україні та обґрунтувати
перспективи його розвитку.
Засоби

малої

механізації

(ЗММ)

призначені

для

механізації

сільськогосподарських та інших робіт на присадибних ділянках та невеликих
фермах.
За типом управління ЗММ поділяють на їздові, пішохідні, переносні та
стаціонарні. До їздових належать міні-трактори, а також сільськогосподарські
мотоблочні агрегати з причіпними пристроями [1]. До пішохідних – мотоблоки,
мотокультиватори, мотокосарки та інші мініагрегати, управління роботою яких
здійснюється оператором в пішому русі. До переносних – механізований
інструмент: ручний, що утримується руками або наплічними ременями; з
опиранням на салазки або опорні котки (дискові мотокоси). До цього виду
відносять і безмоторні засоби малої механізації – садово-огородній інструмент
та інвентар.
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Роль оператора в управління роботою стаціонарних ЗММ полягає у
заправці машин технологічним матеріалом, контролюванні робочого процесу,
переміщенні машини на нову позицію.
Українські аграрії забезпечені основними видами сільгоспмашин тільки на
50 %. Третина сільських домогосподарств в Україні обробляють землю кіньми.
Для нормального відтворення машинно-тракторного парку аграріям необхідно
щорічно оновлювати 8-12 % техніки, тоді як на поточний момент оновлюється
лише 3-5 % [2].
Обсяги виробництва сільськогосподарської техніки, у тому числі і малої,
вітчизняними підприємствами мають негативну тенденцію (табл. 1).
Таблиця 1 – Виробництво малої сільськогосподарської техніки в
Україні у 2011-2018 роках, шт. [3, 4, 5]
Вид техніки

2011
6115
7396
7421
11054
7367

Плуги
Розпушувачі та культиватори
Борони дискові
Борони (крім дискових)
Сівалки, саджалки та машини
розсадосадильні
Причепи та напівпричепи
3342
Переносні механічні апарати,
672
обладнані двигуном або ні,
сільськогосподарські та для
садівництва (крім пристроїв для
поливання), тис. шт.
Примітка: * – січень-серпень 2018 р.

2012
15403
4652
1645
7500
4017

2013
6203
4358
1975
7769
5648

2014
4446
3739
2044
7881
4379

2015
3672
3440
2252
5815
4244

2016
3600
3800
2800
8700
4800

2017 2018*
2900 3209
4000 1964
3300 1334
7300 3216
5100

2931
692

3135 2044 1666 2700 3800
815 985 640 827 709

3349

Так, виробництво плугів у 2011-2018 роках зменшилось в 1,9 рази;
розпушувачів та культиваторів – у 3,77 рази; борон дискових – у 5,56 рази;
борон

(крім

дискових)

–

3,44

рази;

сівалок,

саджалок

та

машин

розсадосадильних – на 30,8 % (з 2011 по 2017 роки). Лише по таких позиціях,
як причепи та напівпричепи і переносні механічні апарати обсяги виробництва
зросли. У першому випадку лише на 7 одиниць, а у другому – на 5,5 %.
Для інвестиційно-інноваційного розвитку агропромислового комплексу
важливу роль відіграє імпорт сільськогосподарської техніки, оскільки власне
проблеми та перспективи розвитку національної економіки машинобудування
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не задовольняє потреби суб’єктів АПК. Імпорт нової сільськогосподарської
техніки за її типами представлено у табл. 2.
Таблиця 2 – Дані про імпорт сільськогосподарської техніки в Україну
за 2014-2016 рр., млн. доларів США [6]
Тип техніки
Зернозбиральні
комбайни
Жниварки
Трактори (>80 к. с.)
Борони
Культиватори
Плуги
Сівалки зернові
Сівалки просапні
Обприскувачі
самохідні
Обприскувачі
причепні
Разом

До

2013

р.

2014
114,8

2015
94,3

2016
67,3

71,2
312,4
41,4
59,9
20,2
56,3
84,3
65,2

58,3
262,8
25,5
40,4
16,1
43,9
73,2
57,7

31,6
134,5
19,0
22,4
10,4
26,5
52,7
37,1

19,0

15,9

11,1

845,1

688,1

412,6

спостерігалась

тенденція

до

збільшення

імпорту

сільськогосподарської техніки в Україну. При цьому біля 90 % припадало на
нову техніку, але, починаючи з 2014 р. почалося суттєве скорочення імпорту.
Дані

табл.

2

наочно

доводять

суттєве

скорочення

імпорту

сільськогосподарської техніки. Так, якщо у 2014 р. було ввезено нової
сільськогосподарської техніки на суму 845,1 млн. дол. США, у 2015 р. – на
688,1 млн. дол. США, а у 2016 р. скорочення по відношенню до 2014 р.
становило 2 рази і було ввезено сільськогосподарської техніки на суму 412 млн.
дол. США. При цьому скорочення імпорту відбулося в усіх без винятку
сегментах сільськогосподарської техніки.
За даними Державної фіскальної служби України, в країні суттєво виріс
імпорт сільськогосподарської техніки. За період із 01.01.2017 по 30.11.2017
було імпортовано обладнання для сільського господарства та техніки
оброблення ґрунту на суму $ 305,274 млн. (табл. 3), а машин і механізмів для
збирання,

обмолоту

сінокосарок,

машин

сільськогосподарських
для

сортування

культур,
яєць,

газонокосарок

плодів

або

сільськогосподарських продуктів – на суму $ 468,636 млн. (табл. 4).
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та

інших

Таблиця 3 – Дані про імпорт машин і механізмів для збирання,
обмолоту сільськогосподарських культур, газонокосарок та сінокосарок,
машин для сортування яєць, плодів або інших сільськогосподарських
продуктів у 2016-2017 роках за країнами походження, млн. дол. США [6]
Країна походження
Німеччина
США
Франція
Інші

2016
92,470
57,513
17,069
77,450

2017
122,412
68,633
22,948
91,281

Таблиця 4 – Дані про імпорт обладнання для сільського господарства
та техніки оброблення ґрунту у 2016-2017 роках за країнами походження,
млн. дол. США [6]
Країна походження
Німеччина
США
Бельгія
Інші

2016
145,610
68,129
56,041
137,982

2017
181,597
69,140
64,712
153,187

У 2018 році імпорт та експорт сільськогосподарської техніки, у порівнянні
з 2017 р., суттєво не змінився.
Так, у категорії «Машини та обладнання для сільського господарства,
садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для
спортивних майданчиків» найбільша кількість імпортованих машин – із
Німеччини. Першість експорту теж незмінна – до Росії (табл. 5).
Таблиця 5 – Дані про імпорт-експорт машин та обладнання для
сільського господарства, садових або лісогосподарських для підготовки
або оброблення ґрунту; котків для спортивних майданчиків за січеньлистопад 2018 року за країнами походження, млн. дол. США [6]
Імпорт
Країна походження
Німеччина
Франція
США
Інші

Вартість
127514
22600
50136
97239

Експорт
Країна походження
Німеччина
Молдова
Росія
Інші

Вартість
2906
7961
18711
8461

Всього за звітний період часу Україна експортувала сільгосптехніки майже
на 29 млн. дол. США, а імпортувала – майже на 250 [6].
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Що стосується ґрунтообробної техніки, то в цій групі імпорт значно
перевищує експорт, оскільки якість вітчизняної техніки нижча порівняно із
іноземними аналогами. Натомість вітчизняна техніка дешевша імпортної.
У структурі імпорту ґрунтообробної техніки за 2018 рік частка Німеччини
складала 42 % – роблячи її абсолютним лідером з поставок ґрунтообробної
техніки в Україну. В той же час, частка США склала 17 %, Франції – 8, Швеції –
7 та Китаю – 5 %. Україна ж експортувала свою ґрунтообробну техніку
переважно до країн СНД, на які припало 77 % від загального обсягу експорту,
та 23 % до Європи. Топ-3 країни-покупці української ґрунтообробної техніки:
Росія – 50 %, Молдова – 20, Німеччина – 8 % [7].
У 2019 ринок сільгосптехніки в Україні залишатиметься стабільним. Серед
основних тенденцій ринку сільгосптехніки – фокус на новітні технології,
зростання попиту на самохідні обприскувачі та ґрунтообробну техніку.
Мотокультиватори належать до мобільних засобів малої механізації разом з
мінітракторами, мотоблоками та енергоблоками.
Можливості

обробітку

ґрунту

безпосередньо

залежать

від

ваги

культиватора. В залежності від ваги культиватори поділяються на:
– дуже легкі (до 15 кг ваги) та легкі (до 30 кг) – актуальні на попередньо
поораних ґрунтах, пухнастому чорноземі;
– середні (30-60 кг) – можна застосовувати на «забитому» та глинистому
ґрунті;
– важкі з вагою понад 60 кг, які застосовують навіть на цілині.
За типом приводу культиватори поділяються на бензинові та дизельні,
електричні, акумуляторні [1].
Бензинові та дизельні культиватори більш потужні і важкі. Вони автономні
в роботі, підходять для великих і середніх ділянок. Технічне обслуговування їх
непросте, а ціна висока. Але їх величезна перевага полягає в наявності
ланцюгового приводу, який дає можливість приєднати навісне обладнання. З
навісним обладнанням мотокультиватор оре, боронує, підгортає, садить і
викопує. А якщо модель обладнана ще і валом відбору потужності (ВВП), то
вона потягне і складне динамічне навісне обладнання, типу косарки, сівалки,
відвалу для прибирання снігу, помпу для поливу і т. д.
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Електричні культиватори мають редуктор черв'ячного типу. Тому до
навісного обладнання такі прилади не пристосовані. Однак, їх перевага в
іншому – вони дуже зручні, легкі, прості в управлінні та обслуговуванні.
Ідеальні для закритих парників, теплиць, оранжерей, оскільки не дають
вихлопів. Дуже популярні при обробці прибудинкових городів, грядок,
квітників. Коштують дешево. Але для великих віддалених ділянок не підходять.
Також ними неможливо рихлити тверді, не орані ґрунти.
Акумуляторні культиватори працюють від батареї. Як і електричні, вони
зручні і прості, не видають газів і шуму. Як бензинові – мобільні та автономні,
до мережі кабелем не прив'язані.
Структура продажу культиваторів за типом приводу наведена рис. 1.

Рисунок 1 – Структура продажу культиваторів за типом приводу [8]
Коротка характеристика та середня ціна бензинових культиваторів у
роздрібній мережі наведені в табл. 6.
Таблиця 6 – Порівняльна характеристика бензинових культиваторів [9]
Марка

Потужність,
к. сил
1. Iron Angel GT45
7,5
2. Pubert ARGO 80 PC3
5,5
3. Hyundai T 850
6,5
4. Oleo-Mac MH 197 RKS
6
5. Konner&Sohnen KS
7
7HP-950S
6. Iron Angel GT 09
6
7. FORTE МКБ-4.0/700
4

Структура

продажу

Країнавиробник
Нідерланди
Франція
Корея
Італія

Ширина
культивації, см
23-38
60/85
80
65/85

Німеччина

-

91

19000

Нідерланди
Китай

80-100
70

95
31

10100
6800

бензинових

наведена рис. 2.
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культиваторів

Вага, кг Середня
ціна, грн
32
7200
58
15600
56,3
14500
72
14000

за

брендами

Рисунок 2 – Структура продажу бензинових культиваторів
за брендами [8]
Коротка характеристика та середня ціна електричних культиваторів у
роздрібній мережі наведені в табл. 7.
Таблиця

7

–

Порівняльна

характеристика

електричних

культиваторів [9]
Марка

Потужність,
Вт

1. Hyundai T 1810E
2. Konner & Sohnen KS
1500T E
3. Ikra Mogatec FEM
1500
4. Konner & Sohnen
KS2000T E
5. Hyundai T2000E
6. Iron Angel ET1500
7. Einhell GC-RT 1440
М

1350

Структура

Ширина
культивації, см

Вага, кг

Середня
ціна, грн

Корея

40

13,8

3900

1300

Німеччина

40

13,5

4000

1500

Німеччина

17/30/45

13,8

5900

22000

Німеччина

55

29

10000

2000
1500

Корея
Нідерланди

45
40

29,8
11,4

9400
3000

1400

Німеччина

40

13

4700

електричних

культиваторів

за

брендами

продажу

Країнавиробник

наведена рис. 3.
Отож, місткість вітчизняного ринку сільськогосподарської техніки, у тому
числі і малої, формується за рахунок трьох основних джерел надходження її
пропозиції: власного і закордонного виробництва та технічних засобів, а також
агрегатів, що були уже у використанні.
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Рисунок 3 – Структура продажу електричних культиваторів за брендами [8]
Внутрішнє виробництво цієї техніки в Україні останніми роками суттєво
коливалося залежно від її виду та призначення. За останні п’ять років
максимальне виробництво основних видів сільськогосподарської техніки було
досягнуто в 2016 році, в тому числі тракторів – 4,9 тис. шт., сівалок – 4,4,
культиваторів – 3,7, борін (крім дискових) – 8,7 тис. шт.
Аналіз потенціалу нових можливостей і ніш для розвитку ринку
сільськогосподарської техніки в Україні змушує звернути увагу не лише на
великі і середні аграрні підприємства, але й малий агробізнес. Адже у цій групі
господарств нині в користуванні знаходиться більше половини всіх земель
сільськогосподарського призначення. Водночас технічне забезпечення малих
аграрних господарств залишається недостатнім. За результатами аналізу даних
вибіркових статистичних обстежень селянських домогосподарств лише 19 % з
них мають техніку, в тому числі 31,3 % плуг, 14,5 – сівалку, 29,3 – борону, 13,4 –
культиватор, 23,7 % – трактор.
Для вирішення зазначених проблем із забезпеченням сільгосптехнікою
необхідно

забезпечити

сільськогосподарського

умови

для

створення

машинобудування

та

спільних

підприємств

ліцензійного

виробництва

іноземних зразків техніки на території України, а також сформувати
привабливий організаційно-економічний механізм розвитку цивілізованого
ринку лізингу сільськогосподарської техніки та обладнання.
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КОРДОНУ УКРАЇНИ
Розглянуто питання митного оформлення чаю при переміщенні через митний
кордон України. Визначено види державного контролю, що застосовуються
при митному оформленні чаю. Охарактеризовано ознаки неякісного або
фальсифікованого чаю. Наведено вимоги до маркування чаю. Зазначено види
платежів, що сплачуються при митному оформленні чаю.
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Чай – один з найдавніших та найпопулярніших у світі напоїв, що
супроводжує людину протягом усього її життя. Будучи одним з найбільш
доступних та масових продуктів, чай є звичною частиною щоденного раціону
кожного українця, він незмінно присутній у кожному домі та офісі. В
середньому за рік українець споживає 500-600 грамів чайного листа.
Чайний ринок України є на 96 % імпортозалежним. Основною причиною
імпортозалежності

України

по

цій

продукції

є

відсутність

власного

вирощування у зв'язку з невідповідними природно-кліматичними умовами.
Лише незначна частка фруктового та трав’яного чаю вирощується та
виготовляється в Україні. Весь обсяг чаю з чайного листя є іноземного
походження – українські виробники лише фасують продукцію під своїми
торговими марками [1].
Через невпинне поповнення та постійне розширення асортименту чайної
продукції, споживачеві з кожним роком стає все важче орієнтуватись на ринку
цього продукту. Актуальність дослідження визначає ризик потрапляння на
вітчизняний ринок фальсифікованого та не якісного чаю, що негативно
впливатиме на стан ринку та може завдавати шкоди здоров’ю споживачів. Тому
постає необхідність детального аналізу порядку митного оформлення чаю при
перетині кордону України.
У науковій літературі увагу на товарознавстві та експертизі продовольчих
товарів зосереджують такі науковці, як Л.О. Назаренко, І.В. Ємченко,
Л.А. Гончар, Т.А. Кунділовська, А.П. Батутіна, В.Д. Малигіна, І.А. Петрова,
О.М. Барилович, В.М. Кривошей та інші.
Проблемні питання здійснення митних формальностей при перетині
державного кордону займають важливе місце в дослідженнях таких науковців,
як А.А. Дубініна, І.Г. Бережнюк, С.С. Терещенко, О.В. Годованець,
О.В. Комаров, Л.В. Ващенко, О.М. Вакульчик, Г.О. Хабло, І.Г. Овчарук та інші.
Обов’язковою умовою надходження на внутрішній ринок продукції
іноземного виробництва є її митне оформлення.
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Митне оформлення являє собою дії службових осіб органів доходів і
зборів, які здійснюються у встановленій послідовності та спрямовані на
забезпечення виконання чинного законодавства, встановленого порядку
переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
Метою здійснення митного оформлення є засвідчення відомостей,
одержаних під час митного контролю 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 [3].
Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного
оформлення товарів затверджено 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» [5].
Митне оформлення чаю, ввезеного на територію України дозволяється за
наявності у декларанта наступних документів: сертифіката відповідності;
висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; карантинного
дозволу; маркування згідно з законодавством України.
Товар – чай, що переміщується через митний кордон України, окрім
митного контролю, підлягає санітарно-епідеміологічному, фітосанітарному та
радіологічному контролю. Проходження зазначених видів контролю є
обов’язковою вимогою для митного оформлення чаю, що регулюється Законом
України від 24.02.1994 № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення». Для здійснення державних видів
контролю при імпорті чаю залучаються працівники відповідних державних
органів. Митне оформлення чаю може бути завершеним тільки після
здійснення даних видів контролю.
Санітарно-епідеміологічний та фітосанітарний контроль здійснюється
посадовою особою Державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів, радіологічний - посадовою особою Державної
екологічної інспекції.
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 12.05.2007 № 705 «Про
деякi питання реалiзацiї Закону України «Про карантин рослин» чай є об’єктом
регулювання у сфері карантину рослин для цiлей iмпорту та пiдлягає огляду
державним

фiтосанiтарним

iнспектором.

Огляд

об’єктiв

регулювання

проводиться шляхом iнспектування, пiд час якого здiйснюється вiдбiр зразкiв
для проведення фiтосанiтарної експертизи. Чай під час оформлення у митний
режим імпорту повинен бути вiльними вiд карантинних органiзмiв та
супроводжуватися оригiналами фiтосанiтарних сертифiкатiв.
Чай – це харчовий продукт, який після відповідної обробки вживається
людиною

у

вигляді

напою.

У

процесі

виробництва,

зберігання,

транспортування, пакування та маркування чаю використовуються супутні
матеріали, які безпосередньо контактують з цим продуктом харчування, але
самі не придатні для споживання [2].
При ввезенні на митну територію України чаю він може носити характер
фальсифікованого та неякісного.
Фальсифікований чай – це харчовий продукт, якому з корисливою метою
надано не правдивий зовнішній вигляд і при митному огляді не можна
однозначно ідентифікувати чай як той, за який він видається відповідно до
товаросупровідних документів.
Неякісний чай – це харчовий продукт, якісні показники та споживчі
властивості якого не відповідають зазначеним у декларації нормативним
документам та якість якого не може задовільнити потреб споживача у
задекларованому вигляді. Під час митного огляду чаю в пунктах пропуску на
митному

кордоні

України

можна

встановити

наступні

фактори,

які

свідчитимуть про неякісний товар:
– порушення маркування;
– пошкодження чи деформування тари та окремих одиниць упаковки;
– наявність сторонніх запахів, ознак замокання, що не становлять загрози
для споживача, однак свідчать про зниження якості чаю;
– наявність сторонніх домішок чи предметів, що не можуть бути видалені;
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Не пропущений через митний кордон чай, як неякісний, може бути
повернутий відправнику або тимчасово зданий для зберігання на митний склад
для приведення його у відповідність із встановленими вимогами шляхом
сортування, очищення, повторного маркування, зміни цільового призначення
під митним контролем. Чай, що ввозиться в Україну і перебуває під митним
контролем, повинен бути вивезений за межі України, якщо не проведено
відповідних робіт для підтвердження його якості та безпеки.
Чай може носити характер і небезпечної продовольчої продукції,
споживання якого пов’язане з підвищеним ризиком для здоров’я і життя
людини. Чай, як продукт харчування, відноситься до небезпечних у випадках:
– що не може бути належним чином ідентифікований;
– фальсифікований;
– контрабандний;
–

на

який

відсутні

товаросупровідні

документи

виробника,

що

підтверджують його походження або документи, що підтверджують його якість
та безпеку;
– термін придатності до споживання (використання) якого закінчився;
– з явно вираженими ознаками псування та пошкодження гризунами та
комахами [2].
Забороняється ввезення в Україну чаю, як харчового продукту, без
маркування державною мовою, що містить інформацію в доступній для
сприймання споживачем формі.
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».
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Відповідно до ДСТУ 4518:2008 «Продукти харчові. Маркування для
споживачів. Загальні правила» маркування упаковки з чаєм повинно
інформувати про:
– назву продукту (у назві чаю залежно від розміру і форми чайного листя
необхідно

зазначати:

дрібний,

середньолистовий,

крупнолистовий

або

гранульований);
– назву аромату, якщо під час виготовлення чаю застосовують
ароматизатори (наприклад: чай чорний байховий з ароматом лимона);
– назву і місцезнаходження (юридичну адресу, країну), номер телефону
виробника, пакувальника, експортера, імпортера, назва місця походження;
– місце вирощування (географічний регіон країни) та період збирання
чайного листя. Назва місця вирощування у може входити у назву продукту;
– номінальну масу нетто, г;
– спосіб приготування або рекомендації щодо вживання;
– сорт (букет, вищий, перший, другий, третій);
– дату пакування (число, місяць, рік);
– умови зберігання (температурний режим, відносну вологість повітря,
освітленість) та строк придатності [6].
Що стосується мита, то відповідно до Закону України «Про Митний
тариф» ввізне мито для чаю ароматизованого чи не ароматизованого: у
первинних упаковках масою нетто не більше, як 3 кг становить 10 %, а для чаю
в упаковках, масою нетто 10 кг і більше – 0 % [4]. Таким чином, держава за
допомогою

заходів

нетарифного

регулювання,

захищає

вітчизняних

товаровиробників, які займаються переробкою та фасуванням чайної сировини.
При ввезені чаю обов’язковою є сплата податку на додану вартість та
єдиного збору. Податок на додану вартiсть нараховується та сплачується
вiдповiдно до норм розділу V Податкового кодексу України. Об’єктом
оподаткування є операції з ввезення чаю на митну територію України для його
подальшого вільного обігу. Базою оподаткування є договірна (контрактна)
вартість, але не менша митної вартості, з урахуванням мита, що підлягає сплаті,
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за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни товарів згідно
із законом. Розмір ставки ПДВ при ввезені чаю становить 20%. Єдиний збір
справляється з транспортних засобiв, визначених у ст. 5 Закону України від
04.11.99 № 1212-ХІV, якi перетинають державний кордон, за здiйснення у
пунктах пропуску митного, санiтарно-епідеміологічного, фiтосанiтарного та
радiологiчного контролю вантажу.
Отже, митне оформлення та митний контролю чаю при перетині кордону
має свої особливості. Для здійснення митних формальностей, а саме митного
контролю та митного оформлення щодо якості і безпеки чаю іноземного
походження суб’єкт господарювання обов’язково повинен подати митному
органу сертифікат про походження товару та фітосанітарний сертифікат. Під
час митного контролю чаю залучаються спеціалісти з Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та
Державної екологічної інспекції для здійснення державних видів контролю.
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Розглянуто стан та тенденції ринку чаю в Україні. Проаналізовано структуру
поставок та споживання чаю в залежності від сорту та фасування.
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Зростаючі

обсяги

сільськогосподарського

виробництва

не

тільки

забезпечують задоволення внутрішнього попиту, але й відкривають для нашої
держави широкі можливості на зарубіжних ринках. І Україна успішно цим
користується, за період незалежності традиційно позиціонуючись як експортер
аграрної продукції, щорічно поставляючи значні обсяги зернових та олійних
культур. Завдяки цьому в економіку постійно надходить валютна виручка, а
також

стабільно

зберігається

позитивне

сальдо

зовнішньої

торгівлі

продовольством. Однак практично жодна країна не в змозі самостійно
виробляти абсолютно всі продукти. Це стосується також України, яка
задовольняє внутрішній попит на окремі товари за рахунок імпорту. Мається на
увазі, зокрема чай, який постійно у великих кількостях завозиться у нашу
країну [1].
Питанням

дослідження

глобального

та

національного

ринків

агропродовольчої продукції присвячені періодичні видання спеціалізованих
установ, а також публікації вітчизняних учених, зокрема С.М. Квашілі,
П.Т. Саблука, О.М. Шпичака, В.І. Власова й ін.
Метою написання даної статті є дослідження вітчизняного ринку чаю з
оцінкою перспектив його розвитку, а також ключових особливостей його
функціонування.
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Український ринок повністю залежний від поставок з-за кордону,
основною причиною є відсутність власного вирощування зазначених культур у
зв’язку з невідповідними природно-кліматичними умовами.
Сьогодні чай вирощують близько 37 країн. Ринок чаю оцінюється в
3,9 млн. т на рік. Головними світовими виробниками чаю є Китай, Індія, Кенія
та Шрі-Ланка. На них припадає більше 50% всього світового виробництва чаю
[1].
В Україні основними постачальниками є:
– чорного чаю – Шрі-Ланка, Індія, Індонезія;
– зеленого – Китай, Шрі-Ланка;
– мате – Аргентина і Бразилія.
Структура поставок чаю в Україні має наступний вигляд: цейлонський чай
(вирощується на Шрі-Ланці) – 50 %; індійський – 15 %; кенійський чай – 15 %;
китайський – 10 %; інші країни – 10 % (рис. 1) [4].

Рисунок 1 – Структура поставок чаю в Україну
Загальною тенденцією до функціонування ринку чаю в Україні є: за
рахунок імпорту повністю забезпечується внутрішнє споживання, а решта
продукції після додаткової обробки і фасування вивозиться за кордон.
Все чайне листя завозиться з-за кордону і потім фасується вітчизняними
підприємствами під різними торговими марками. До того ж ринок чаю
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характеризувався стабільністю завдяки незмінному внутрішньому попиту. В
Україні, хоч і у зовсім незначних обсягах, вирощується трав'яний та фруктовий
чай [2].
Частка експортованого українського чаю невисока і складає близько 1 %
від обсягу імпорту чаю. Основними імпортерами чаю з України є Молдова та
Білорусь.
В середньому за рік українець споживає 500-600 грамів чайного листа.
Наприклад, у Великій Британії на кожного громадянина припадає по три
кілограми чаю на рік. Крім того у розрізі регіонів уподобання споживачів щодо
споживання чайних напоїв різняться. Наприклад, на Заході України надають
перевагу каві. Основним лідером у споживанні чаю є Київ, Київська,
Харківська, Дніпропетровська та Одеська область [3].
Споживання чаю характеризується вираженою сезонністю зі збільшенням
у холодну пору року, коли попит на продукт зростає в середньому на 15-20%.
Щорічна ємність вітчизняного ринку оцінюється в 22-24 тис. т. Такий рівень
споживання зберігається вже протягом кількох років з деяким пониженням в
кризові роки.
У

вітчизняних

споживачів

традиційно

найбільшою

популярністю

користується класичний чорний чай, продажі якого оцінюються в межах 65 %
серед усіх видів чаю. На другому місці з часткою на рівні 17 % знаходиться
зелений чай, решта припадає на фруктові й трав'яні чаї (рис. 2.).

Рисунок 2 – Структура споживання чаю в залежності від сорту у 2018 році
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У зв'язку із зростанням цін на українському ринку в середньому на 15-20 %
на всі сорти чаю, за 2018 р. значно збільшилася частка споживання трав’яних
чаїв – 9 %, що мають високу якість та більш низьку вартість у порівнянні з
чорним.
Аналіз структура споживання чаю в залежності від фасування свідчить, що
український споживач схильний вибирати зручні способи споживання, а саме –
пакетований чай (48,5 % від загального обсягу споживання) і листовий чай в
картонній упаковці (28 %). Також набирає популярність ваговий чай,
розфасований в паперову упаковку – 17 % (рис. 3).

Рисунок 3 – Структура споживання чаю в залежності від фасування у
2018 році
Основними факторами вибору чаю серед українських споживачів (в
порядку зменшення значення фактору для споживача) є: смакові властивості і
якість продукції, ціна, країна виробник, популярність торгової марки, упаковка,
реклама.
Основними гравцями на ринку чаю України є «Орими Трейд» (торгові
марки Greenfield, ТЕSS, Принцеса Нурі, Канді, Ява, Гіта), Unilever (бренди
Lipton, Вrооke Воnd, Бесіда), СП (українсько-британське) Українська чайна
фабрика «Ахмад Ті» (Аhmad Теа), «Май Україна» (Майський, Curtis, Лісма),
«СолоМія», що позиціонується як єдина українська компанія серед лідерів
ринку чаю (Ваtik, Аskold, Домашний чай) (рис. 4).
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Ці компанії займають більше 70 % ринку (у натуральному вираженні), і
близько 75 % – в грошовому. Найбільш конкурентоспроможними торговими
марками на сьогоднішній день залишаються ТМ Greenfield, Lipton і AhmadTea.

Рисунок 4 – Структура ринку за торговими марками по товарообороту, тис. т
Починаючи з 2014 року, внаслідок погіршення економічного становища й
стрімкої девальвації гривні, ситуація суттєво змінилася. Ціни на чай постійно
зростають, як наслідок вітчизняний ринок характеризують нові тенденції
переходу на дешевші сорти чаю. Споживання недорогих сортів чаю лідирує за
обсягом продажу і у вазі – його частка становить 40 %, частка преміумсегменту займає приблизно 35 % ринку, частка елітного колекційного чаю
становить 1-2 %. У період кризи найбільш динамічний преміум-сегмент здав
свої позиції, поступившись 15 % сегменту чаю економ-класу. В умовах
відновлення економіки очікується позитивна динаміка зростання преміумсегменту (рис. 5).
econom

low

medium

hight

premium

15 - 30

31 - 45

46 - 65

66 - 145

146 +

Рисунок 5 - Цінові сегменти ринку чаю в Україні в роздрібних цінах за
одиницю товару, грн.
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Econom. Цінова категорія пакетованого (60%) і листового чаю,
фасованого в пачки. Для упаковки використовується картонна, паперова, і
полімерна тара. Мінімальна кількість чаю за доступними цінами - 30-50 грам
або не більше 25 пакетів.
Low. Сегмент пакетованого (51%) і листового чаю (35%). Упаковка картонна або паперова. Сегмент з найвищим рівнем конкуренції, щорічно в
ньому з’являється більше 20 нових торгових марок.
Medium. Цінова категорія з часткою пакетованого чаю - 36%, листового
чаю - 32%. В якості тари використовується картонна, паперова, бляшана
упаковка. Сегмент сприймається споживачем як оптимальний варіант «цінаякість», в цій категорії є усталені лідери.
High. Частка листового чаю в даному сегменті - 45%, пакетованого - 41%.
Використовується картонна і жестяна упаковка, і в 10% випадків - специфічна
упаковка. У сегменті представлений якісний продукт з додатковою цінністю,
наприклад, корисність, ексклюзивність, традиційність.
Premium. Сегмент в основному листового чаю (68%) в картонній і
жерстяній упаковці, а також ексклюзивної упаковки. Найбільш дорога категорія
товарів, часто продукт даної категорії виступає предметом колекціонування і
підкреслює високе положення власника [2].
Ринок чаю в Україні є одними з небагатьох, функціонування яких
повністю залежить від зовнішніх поставок. Така прив'язка до імпорту зумовлює
синхронізацію всіх процесів і кон'юнктурних коливань із глобальними.
Вітчизняний ринок чаю до кінця не сформовані й не насичений, незважаючи на
кількарічну динаміку поступового зростання [1].
Погіршення

економічного

становища

та

падіння

купівельної

спроможності населення призвели до зменшення закордонних закупок і зміни
пріоритетів українських споживачів у напрямі економії. Подальші перспективи
ринку чаю хоча й залежатимуть від світових цін на цю продукцію, однак значно
більшою мірою від стабілізації ситуації на Сході України та курсу національної
валюти.
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ТEXHIЧНI МEТOДИ ПPOГНOЗУВAННЯ OБCЯГIВ ПPOДAЖУ
КAБEЛЬНO-ПPOВIДНИКOВOЇ ПPOДУКЦIЇ
У cтaттi дocлiджeнo cучacний cтaн кaбeльнo-пpoвiдникoвoї гaлузi, тeндeнцiї
її poзвитку. Пpoaнaлiзoвaнo eфeктивнi мeтoди пpoгнoзувaння пpoдaжiв.
Зpoблeнo пpoгнoз пpoдaжу пpoдукцiї ТOВ «Eлeктpoкaбeль» нa 2019 piк.
Ключoвi cлoвa: кaбeльнa пpoмиcлoвicть, виpoбництвo, пpoгнoзувaння, iндeкc,
тpeнд, динaмiкa.
Кaбeльнa пpoмиcлoвicть Укpaїни в нинiшнiй чac являє coбoю cукупнicть
виpoбникiв кaбeльнo-пpoвiдникoвoї пpoдукцiї, щo кoнкуpують мiж coбoю в зa
якicтю пpoдукцiї тa нaлaгoджeними взaємoвигiдними мiжнapoдними зв’язкaми.
Пpи цьoму кaбeльнa пpoмиcлoвicть кpaїни зaлишaєтьcя фpaгмeнтoвaнoю, бeз
дoмiнуючoгo лiдepa i з вeликoю кiлькicтю кoмпaнiй cepeдньoгo poзмipу. В
тaкиx умoвax функцioнувaння пiдпpиємcтв гaлузi вкpaй нeoбxiднo пpoвoдити
пpoгнoзувaння динaмiки пpoдaжiв кaбeльнo-пpoвiдникoвoї пpoдукцiї.
Мeтa cтaттi – пpoaнaлiзувaти динaмiку пpoдaжу кaбeльнo-пpoвiдникoвoї
пpoдукцiї ТOВ «Клeктpoкaбeль» тa пpoгнoзувaння oбcягiв пpoдaжу зa
дoпoмoгoю тexнiчниx мeтoдiв.
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Cтaття cпиpaєтьcя нa клacичнi i cучacнi пpaцi вiтчизняниx i зapубiжниx
вчeниx-eкoнoмicтiв тa фaxiвцiв-пpaктикiв Юджин Бpiгxeм, E.A. Чepниш,
I.Є. Мoйceєнкo, I.К. Бєляєвcький, C.A. Aйвaзян, Т.Г. Мopoзoвa тa iн.
Aвтop [3] зaзнaчaє, щo oдним з нaйбiльш вaжливиx питaнь у пpoцeci
пpoгнoзувaння пpoдaжiв пpoдукцiї є пpaвильний вибip мeтoду пpoгнoзувaння.
Зaлeжнo вiд кoнцeптуaльниx зacaд мeтoдiв пpoгнoзувaння їx пoдiляють нa
фундaмeнтaльнi тa тexнiчнi [1]. У дeякиx eкoнoмiчниx джepeлax їx тaкoж
нaзивaють cуб’єктивними тa oб’єктивними мeтoдaми. Oкpeмi нaукoвцi тa
aнaлiтики зocepeджуютьcя нa дocлiджeннi зacтocувaння кoнкpeтниx мeтoдiв
пpoгнoзувaння, cтocoвнo кoнкpeтнoї пpoдукцiї тa уpaxувaння фaктopу
ceзoннocтi її peaлiзaцiї [5].
Нa думку aвтopa [4], зaгaльнoпpийнятoю пoмилкoю пpoгнoзувaння є
фopмувaння плaну нa ocнoвi єдинo мoжливoгo peзультaту пoдiй щoдo пpoдaжiв.
У цьoму випaдку чacтo бувaє, щo фipмa нaцiлюєтьcя нa дocягнeння
вcтaнoвлeнoгo єдинoгo пpoгнoзу, a кoли йoгo дocягти нe вдaєтьcя, тo
мeнeджepи фipми пoчинaють poзчapoвувaтиcя у caмoму пpoцeci плaнувaння.
Пpoгнoз нiкoли нe збудeтьcя, якщo вiн зaдaний oдним чиcлoм.
Бiльш пoвнoю, i як нacлiдoк, мeтoдoлoгiчнo пpaвильнoю вapтo ввaжaти
cитуaцiю, кoли пpoгнoз мicтить знaчeння, щo виникaють у випaдку
oптимicтичнoгo, пecимicтичнoгo i нaйбiльш ймoвipнoгo peзультaтiв пoдiй (pиc. 1).

Pиcунoк 1 – Гpaфiчнa мoдeль пpoгнoзу oбcягiв пpoдaжу пiдпpиємcтвa з
уpaxувaнням iмoвipнoгo peзультaту
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Як виднo з нaвeдeнoї вищe гpaфiчнoї мoдeлi, у пpoцeci poзpoбки пpoгнoзу
oбcягiв пpoдaжу пiдпpиємcтвa кaбeльнo-пpoвiдникoвoї гaлузi poзглядaвcя
oптимicтичний вapiaнт peзультaту пoдiй, щo пepeдбaчaв 15 % пpиpicт oбcягiв
пpoдaжiв кoмпaнiї у плaнoвoму poцi. Ймoвipнicть тaкoгo peзультaту
oцiнювaлacя вeличинoю, пoзнaчeнoю нa мoдeлi Pmax. Кpiм тoгo, пpoгнoз
мicтить вapiaнт нaйбiльш iмoвipнoгo peзультaту пoдiй, щo пepeдбaчaє 5 %
зpocтaння oбcягу пpoдaжiв з iмoвipнicтю Pexpect. Тaкoж у пpoгнoзi зaклaдeнa
ймoвipнicть вiдтвopeння пpoдaжiв бaзoвoгo poку i пecимicтичний вapiaнт, який
пepeдбaчaє 5 % пaдiння piвня пpoдaжiв фipми у пopiвняннi з бaзoвим poкoм.
Iмoвipний peзультaт тaкoї пoдiї пoзнaчeний Pmin. Oднe з нaйбiльш вaжливиx
питaнь у пpoцeci пpoгнoзувaння пpoдaжiв кaбeльнo-пpoвiдникoвoї пpoдукцiї
cтocуєтьcя пpaвильнoгo вибopу мeтoду пpoгнoзувaння. Poзглянeмo icнуючу нa
дaний мoмeнт пpaктику викopиcтaння aктуaльниx мeтoдiв пpoгнoзувaння.
Зaлeжнo

вiд

кoнцeптуaльниx

зacaд

тaкиx

мeтoдiв

їx

пoдiляють

нa

фундaмeнтaльнi тa тexнiчнi [1]. У дeякиx eкoнoмiчниx джepeлax їx тaкoж
нaзивaють cуб’єктивними тa oб’єктивними мeтoдaми (pиc. 2).

Pиcунoк 2 – Клacифiкaцiя мeтoдiв пpoгнoзувaння
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Фундaмeнтaльнi cуб’єктивнi мeтoди бaзуютьcя пepeвaжнo нa oцiнкax
eкcпepтaми мaйбутнix oбcягiв пpoдaжу пiдпpиємcтвa тa їx пpиpocту. Пpи цьoму
eкcпepтaми oцiнювaчaми мoжуть виcтупaти як фoкуc-гpупи, щo cклaдaютьcя з
пoкупцiв кaбeльнo-пpoвiдникoвoї пpoдукцiї, тaк i гpупи пpoдaвцiв чи
мeнeджepiв пiдпpиємcтвa [9]. Пpaктикa дoвoдить, щo aктуaльний для
плaнувaння peзультaт мoжнa oтpимaти у випaдку викopиcтaння гpупи, якa
oxoплювaтимe вci вищeнaзвaнi кaтeгopiї.
Нa cьoгoднi, зa дaними icнуючиx джepeл, cтaн cпpaв у кaбeльнiй
пpoмиcлoвocтi xapaктepизуєтьcя нacтупними xapaктepиcтикaми:
− зa ocтaннi poки cпocтepiгaєтьcя cтaбiльний picт oбcягу пpoмиcлoвoгo
виpoбництвa в гaлузi;
− pяд вeликиx кaбeльниx зaвoдiв вxoдять дo cклaду xoлдингiв кoльopoвoї
мeтaлуpгiї, вce бiльшe нaближaючиcь зa cтaтуcoм дo зaвoдiв з oбpoбки
кoльopoвиx мeтaлiв;
− збiльшуєтьcя oбcяг зaкopдoнниx iнвecтицiй у кaбeльну пpoмиcлoвicть
кpaїни;
− пpoвiднi пiдпpиємcтвa кaбeльнoї пpoмиc-лoвocтi Укpaїни aктивнo
пpoвoдять мoдepнiзaцiю виpoбництвa, удocкoнaлюють тexнoлoгiю, ocвoюють
нoвi cучacнi виpoби;
− укpaїнcькa кaбeльнa пpoмиcлoвicть в ocнoвнoму зaбeзпeчує пoтpeби
вiтчизняниx

cпoживaчiв

КПП

(кaбeльнo-пpoвiдникoвoї

пpoдукцiї)

з

acopтимeнту тa нoмeнклaтуpи;
− pocтe кiлькicть cepeднix i дpiбниx пpивaтниx пiдпpиємcтв-виpoбникiв
КПП;
− вiдбувaєтьcя жopcткicть кoнкуpeнцiї cepeд виpoбникiв КПП, щo впливaє
нa eфeктивнicть гaлузi;
− cиpoвинa i мaтepiaли, якi викopиcтoвуютьcя в кaбeльнoму виpoбництвi,
здeбiльшoгo вiтчизнянoгo пoxoджeння, пpи цьoму внутpiшнi цiни нa кoльopoвi
мeтaли жopcткo пpив’язaнi дo цiн нa Лoндoнcькiй бipжi мeтaлiв.
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Cьoгoднi

вiтчизнянa

кaбeльнa

пpoмиcлoвicть

зaдoвoльняє

пoтpeби

вiтчизнянoгo pинку з бiльшocтi пoзицiй (pиc. 3). Зoкpeмa, кaбeльнi зaвoди
Укpaїни зaдoвoльняють пoпит нa вoлoкoннo-oптичний кaбeль, oбмoтoчнi
пpoвoди, з iзoльoвaниx пpoвoдiв, щo caмoнecуть. Ocтaннi кiлькa poкiв
зaгaльний бaлaнc iмпopту-eкcпopту кaбeльнoї i нaпiвпpoвiдникoвoї пpoдукцiї
Укpaїни пoкpaщивcя, i зaгaльний oбcяг iмпopтниx пocтaчaнь зa кopдoн
знaxoдивcя в пpoмiжку 13-15 %.

Pиcунoк 3 – Тeмпи зpocтaння oбcягiв виpoбництвa КПП у вapтicнoму
виpaзi
Вpaxoвуючи пocтiйнi змiни у кoн’юнктуpi тa пoпитi, oкpeмi виpoбники
вiдмoвилиcь вiд вузькoї cпeцiaлiзaцiї, яку пpaктикувaли paнiшe тa пpoпoнують
випуcк бiльшoї кiлькocтi пpoдукцiї для piзниx ceктopiв eкoнoмiки. Iншi
пiдпpиємcтвa нaдaють пepeвaгу cпeцiaлiзaцiї нa oднoму aбo дeкiлькox видax
cпopiднeнoї пpoдукцiї [3]. Acopтимeнт пpoдукцiї piзниx зaвoдiв в ocнoвнoму нe
пepeтинaєтьcя, щo нaдaє мoжливicть зaйняти лiдиpуючу пoзицiю щoдo
виpoбництвa пeвниx мapoк кaбeльнoї пpoдукцiї (тaбл. 1).
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Тaблиця

1

−

Acopтимeнт

кaбeльнo-пpoвiдникoвoї

пpoдукцiї

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

Кoмпaцiя «Тумeн»

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

Пpoвoди в acopтимeнтi

+

Гнучкий

+
+

Aвiaцiйний

+

Шнуpи

+

«Cкpучeнa пapa»

+
+
+
+
+
+

Oптикo-вoлoкoнний

+
+
+
+
+
+

Тoвapoвиpoбники

Зв'язку

Кoнтpoльнй

IнтepкaбeльКиїв
ТOВ «Кoмпaнiя НIВIТ»
ТOВ Кpoк ГТ
Eлeктpoтexнiкa
ЗAТ Пiвдeнкaбeль
ЗAТ Aзoвкaбeль
Aзoвcькaкaбeльнa
кoмпaнiя
Eлeктpoкaбeль
ВAТ Oдecкaбeль

№

Вoгнeтpивкi

Cилoвий

Види пpoдукцiї

Cигнaльнo-блoкувaльний

укpaїнcькиx виpoбникiв

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

Cьoгoднi пoтpeби внутpiшньoгo pинку пpaктичнo цiлкoм пoкpивaютьcя зa
paxунoк кaбeльнo-пpoвiдникoвoї пpoдукцiї вiтчизнянoгo виpoбниц твa. У
зв’язку з цим, oбcяги зoвнiшньoї тopгiвлi дaнoю пpoдукцiєю, у пopiвняннi з
зaгaльнoю мicткicтю pинку, вiднocнo нeвeликi [8].
Пpoгнoзувaння нa ocнoвi aнaлiзу чacoвиx pядiв пepeдбaчaє, щo змiни в
oбcягax пpoдaжiв, якi вiдбувaютьcя мoжуть бути викopиcтaнi для визнaчeння
цьoгo пoкaзникa в нacтупнi пepioди чacу. Для пpoвeдeння пpoгнoзу, пo-пepшe,
вiдoкpeмимo кoeфiцiєнти piвняння тpeнду, якi нaвeдeнo у тaбл. 2.
Тaблиця 2 – Кoeфiцiєнти piвняння тpeнду
Piк
2014
2015
2016
2017
2018

1 кв.
y1
28
30
29
16
29

Oбcяг пpoдaжу, тиc. гpн.
2 кв.
3 кв.
y2
y3
21
19
25
21
24
18
20
19
30
31
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4 кв.
y4
22
20
17
21
30

Зa peзультaтaми пpoвeдeнoгo aнaлiзу oбчиcлeння тpeнду пo квapтaлax
нacтупниx пepioдiв пoбудуємo гpaфiк динaмiки oбcягiв пpoдaжу з пpoгнoзними
дaними, якi нa pиcунку пoзнaчeнi пунктиpнoю лiнiєю (pиc. 4).

Pиcунoк 4 – Динaмiкa oбcягiв пpoдaжу ТOВ «Eлeктpoкaбeль»
Oтжe, oбcяги пpoдaжу бiльшocтi кoмпaнiй кaбeльнoї гaлузi пoкaзують
бiльш знaчнi кoливaння, нiж тi, щo пpeдcтaвлeнi в дaнoму дocлiджeннi. Вoни
збiльшуютьcя aбo змeншуютьcя в зaлeжнocтi вiд зaгaльнoї cитуaцiї в бiзнeci,
piвня пoпиту нa пpoдукти, дiяльнocтi кoнкуpeнтiв тa iншиx фaктopiв. Aлe зa
дoпoмoгoю

cтaтиcтичниx

мeтoдiв

пpoгнoзувaння

мoжливo

пpoвoдити

cтpaтeгiчну пoлiтику poзвитку пiдпpиємcтвa.
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УДК 658.821:679.7(477)
Бeзчacнюк Б.В.
Здoбувaч ocвiтньoгo cтупeня «Мaгicтp»
Вiнницький тopгoвeльнo-eкoнoмiчний iнcтитут КНТEУ
ТOВAPOЗНAВЧI ACПEКТИ ДOCЛIДЖEННЯ CТAНУ PИНКУ
КAБEЛЬНO-ПPOВIДНИКOВOЇ ПPOДУКЦIЇ
У cтaттi poзглянутo cтaн кaбeльнoї пpoмиcлoвocтi Укpaїни. Пpoвeдeнo
зaгaльну oцiнку кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтв гaлузi, якa мaє
знaчeння тa aктуaльнicть в умoвax дocтaтньo жopcтoкoї кoнкуpeнцiї,
нacaмпepeд нa вiтчизнянoму pинку, тa eкoнoмiчнoї cитуaцiї, щo cклaлacя в
Укpaїнi.
Ключовi cлoвa: кaбeльнa пpoмиcлoвicть, кoнкуpeнтocпpoмoжнicть, aнaлiз,
oцiнкa.
Cьoгoднi

для

кoжнoгo

пiдпpиємcтвa

питaння

oцiнки

й

aнaлiзу

кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi мaє нeaбиякe знaчeння тa aктуaльнicть в умoвax
дocтaтньo жopcтoкoї кoнкуpeнцiї, нacaмпepeд нa вiтчизнянoму pинку. Oднa з
ocoбливocтeй укpaїнcькoгo кaбeльнoгo pинку пoлягaє в тoму, щo кoжeн з
пpoвiдниx виpoбникiв кaбeльнo-пpoвiдникoвoї пpoдукцiї (КПП) зaйняв cвoю
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нiшу, oпинившиcь мaйжe мoнoпoлicтoм у пeвнoму ceгмeнтi. Вpaxoвуючи
ocoбливocтi нaцioнaльнoгo бiзнecу, бaгaтo укpaїнcькиx виpoбникiв КПП
вiдмoвляютьcя вiд пpaктики вузькoї cпeцiaлiзaцiї i пpaгнуть ocвoїти випуcк
якoмoгa бiльшoї кiлькocтi пpoдукцiї для piзниx ceктopiв eкoнoмiки. Aлe i в циx
умoвax є пiдпpиємcтвa, якi зaлишaютьcя мoнoпoлicтaми з випуcку oкpeмиx
видiв кaбeльнo-пpoвiдникoвoї пpoдукцiї. Тaк зa дaними aнтимoнoпoльнoгo
кoмiтeту Укpaїни, дo тaкиx пiдпpиємcтв нaлeжaть [8]:
− «Укpкaбeль» – aвiaцiйнi дpoти i кaбeлi;
− ЗAТ «Пiвдeнкaбeль» – cилoвi кaбeлi нa 1 кВ i вищe (бpoнeкaбeль),
cигнaльнo-блoкувaльнi кaбeлi;
− ПAТ «Oдecкaбeль» – oптoвoлoкoнний кaбeль, LANкaбeль;
− ВAТ «Aзoвкaбeль» – cуднoвi (мopcькi) пpoвoди тa кaбeлi.
Мeтa cтaттi − пpoaнaлiзувaти cтaн кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтв
кaбeльнoї пpoмиcлoвocтi Укpaїни.
Дocлiджeнню

кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi

пiдпpиємcтв

кaбeльнoї

пpoмиcлoвocтi пpиcвячeнi poбoти вiтчизняниx вчeниx, cepeд якиx: P.O.
Кocтиpкo, В.М. Кocтючeнкo, Т.В. Мoмoт, Н.В. Тepтичнa, В.O. Шeвчук. Їм
пepeдувaли poбoти pociйcькиx eкoнoмicтiв: В.Т. Битюцькиx, A.Г. Гpязнoвoї, П.
Дoйля, В.E. Єcипoвa, C.A. Лeнcькoї, Г.A. Мaxoвiкoвoї, В.В. Тepexoвoї, М.A.
Фeдoтoвoї тa iн. Oгляд нaукoвoї лiтepaтуpи виявив, щo дocлiджeння з пpoблeми
oцiнки кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтв кaбeльнoї пpoмиcлoвocтi нe
пpoвoдилиcя в нeoбxiднoму oбcязi.
Укpaїнa пociдaє дpугe мicцe cepeд кpaїн CНД з виpoбництвa кaбeльнoпpoвiдникoвoї пpoдукцiї (КПП). В тoй жe чac нa вiтчизнянoму pинку aктивнo
пpeдcтaвлeнi i зapубiжнi виpoбники КПП, якi уcпiшнo нaлaгoдили кaнaли збуту
i мiцнi зв'язки з зaмoвникaми. Тaк, дo 2014 poку ocнoвним кoнкуpeнтoм для
вiтчизняниx виpoбникiв ввaжaлacя pociйcькa кaбeльнoпpoвiдникoвa пpoдукцiя.
Близькo 10 вeликиx oптoвикiв пocтaчaли нa укpaїнcький pинoк кaбeль i пpoвiд
pociйcькиx виpoбникiв кaбeльнo-пpoвiдникoвoї пpoдукцiї – «Кaмкaбeль» (м.
Пepм),

«Мocкaбeль»

(м.

Мocквa),

«Cибкaбeль» (м. Тoмcьк).
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«Элeктpoкaбeль»

(м.

Кoльчугiнo),

Cьoгoднi нa нaшoму pинку кopиcтуєтьcя пoпитoм пpoдукцiя кoмпaнiї
Siemens i HELUKABEL GmbH (Нiмeччинa) i фipми Elektrim Kable SA
(Пoльщa), Nokia (Фiнляндiя), LietKabelis (Литвa), a тaкoж пpoдукцiя з Бoлгapiї,
Угopщини, Югocлaвiї тa iншиx кpaїн. Oднaк пoмiтнoї poлi нa внутpiшньoукpaїнcькoму pинку КПП цi виpoбники нe вiдiгpaють. Винятoк cтaнoвлять
тiльки кaбeльнi cиcтeми для лoкaльниx мepeж [1]. Aнaлiзуючи cпiввiднoшeння
нa укpaїнcькoму pинку КПП вiтчизнянoгo тa зapубiжнoгo виpoбництвa, фaxiвцi
зaзнaчaють, щo нa cьoгoднiшнiй дeнь пaнiвнe cтaнoвищe пociдaє пpoдукцiя
нaшиx виpoбникiв [9]:
− пo cилoвoму кaбeлю вищe 6 кВ – 85 % вiтчизнянa пpoдукцiя i 15 % –
iмпopт (pиc. 1);
− пo cилoвoму кaбeлю дo 1 кВ, вiдпoвiднo – 90 % i 10 % (pиc. 2);
− пo oптикo-вoлoкoннoму кaбeлю – 95 % тa 5 %. (pиc. 3).

Pиcунoк 1 – Структура ринку cилoвoгo кaбeлю вищe 6 кВ
за походженням

Pиcунoк 2 – Структура ринку cилoвoгo кaбeлю до 1 кВ за походженням
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Pиcунoк 3 – Структура ринку oптикo-вoлoкoннoгo кaбeлю за походженням
Винятoк тут cтaнoвлять xiбa щo oкpeмi типи кaбeлiв, якi в Укpaїнi нe
виpoбляютьcя чepeз їx нeзнaчнe cпoживaння. Цeй ceгмeнт pинку КПП
зaлишитьcя cфepoю iнтepeciв зaкopдoнниx виpoбникiв. Зaгaлoм oбcяг pинку
КПП нaйближчим чacoм (зa cтaбiльнoї eкoнoмiчнoї cитуaцiї в кpaїнi) будe
зpocтaти.
У 2016-2017 pp. в Укрaїнi cпocтepiгaвcя виcoкий picт пoпиту нa кaбeльнi
виpoби. Вoлoдiючи вeликими зaпacaми вiльниx виpoбничиx пoтужнocтeй,
укpaїнcькa кaбeльнa пpoмиcлoвicть виявилacя в cтaнi вiдпoвiдaти цьoму pocту.
Тoму збiльшeння пoпиту нe пpизвeлo дo збiльшeння iмпopтнoї пpoдукцiї.
Oбcяг виpoбництвa кaбeльнoї пpoдукцiї в 2018 p. збiльшивcя в пopiвняннi з
2017 p. зa пoкaзникoм «кaбeльнi виpoби пo вaзi мiдi» нa 10,9 % «за вaгою
мeтaлу» − нa 8,7 % (piзниця в тeмпax oбумoвлюєтьcя бiльш виcoкими тeмпaми
pocту cпoживaння aлюмiнiю в пopiвняннi з pocтoм cпoживaння мiдi нa жилу
кaбeльниx виpoбiв). Цe пoлiпшeння пepeдбaчaє, нacaмпepeд, зpocтaння пoпиту
нa кaбeльнo-пpoвiдникoву пpoдукцiю в Укpaїнi.
Бiльш виcoкi тeмпи pocту кaбeльниx виpoбiв у 2018 p. нa пiдпpиємcтвax
кpaїни пoзитивнo вплинули нa зaгaльний oбcяг пoкaзникa.
Iншoю ocoбливicтю пiдcумкiв 2018 p. cтaв picт oбcягiв пpoдaжу в 4
квapтaлi в пopiвняннi з 3 квapтaлoм. Aнaлiзуючи кiлькicть виpoбникiв
кaбeльнo-пpoвiдникoвoї

пpoдукцiї,

cлiд

змeншeння (pиc. 4).
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зaзнaчити

тeндeнцiю

дo

Pиcунoк 4 − Кiлькicть виpoбникiв кaбeльнo-пpoвiдникoвoї пpoдукцiї
Picт укpaїнcькoї eкoнoмiки нocив iнepцiйний xapaктep i нe зaвжди
визнaчaвcя cтpуктуpними змiнaми. У тoй жe чac у 2018 p. пiдвищилиcя тeмпи
oбcягiв виpoбництвa пpoмиcлoвoї пpoдукцiї, i, щo ocoбливo вaжливo, для
iнвecтицiйнo opiєнтoвaнoї кaбeльнoї пpoмиcлoвocтi − тeмпи pocту iнвecтицiй в
ocнoвний кaпiтaл. Нинi куpc нa укpупнeння бepуть нe тiльки виpoбники
кaбeльнo-пpoвiдникoвoї пpoдукцiї, aлe i нaйбiльшi пocтaчaльники кoльopoвиx
мeтaлiв, щo пpиxoдять дo думки пpo oб’єднaння уcьoгo виpoбничoгo циклу.
Ocнoвними cпoживaчaми внутpiшньoгo pинку кoльopoвиx мeтaлiв є caмe
виpoбники кaбeльнo-пpoвiдникoвoй пpoдукцiї.
Ocтaннi 3-4 poки нa pинку кaбeльнo-пpoвiдникoвoї пpoдукцiї, тaк caмo, як i
cкpiзь, бeзпepepвнo пocилюєтьcя кoнкуpeнцiя. Вeликi кoмпaнiї пpoдoвжують
poзвивaтиcя, cтвopюючи пpи цьoму peгioнaльнi тa poздpiбнi мepeжi. Нeвeликi
фipми aбo йдуть з pинку, aбo oб'єднуютьcя з вeликими кoмпaнiями. Cepeднi
вiдчувaють ceбe нeпoгaнo зa paxунoк iндивiдуaльнoгo пiдxoду дo клiєнтiв [8].
Знaчнo уcклaднює cитуaцiю нa pинку КПП нaявнicть низькoякicнoї i
кoнтpaбaнднoї пpoдукцiї. Ocoбливo цe виявляєтьcя в зaxiдниx peгioнax Укpaїни.
Тpeбa зaзнaчити i цiнoву вiйну мiж виpoбникaми. Вce цe cвiдчить пpo тe, щo
укpaїнcький pинoк КПП знaxoдитьcя нa eтaпi cтpуктуpниx змiн.
У cитуaцiї, щo cклaлacя, cтpiмкo poзвивaютьcя тi кoмпaнiї, якi здaтнi
нaдaти зaмoвникaм низькi цiни, кoмплeкc пocлуг тa шиpoкий acopтимeнт
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кaбeльнo-пpoвiдникoвoї пpoдукцiї. Цe нeпpocтe зaвдaння i виpiшити йoгo
мoжуть лишe вeликi кoмпaнiї.
У 2018 poцi пoпит нa кaбeльнo-пpoвiдникoву пpoдукцiю нe змiнивcя, в
cилу тoгo, щo в 2017-му пopiвнянo з 2016-м poкoм cтaвcя icтoтний cпaд
cпoживaння (пaдiння нa 40 %) Тoму в 2018 poцi пoкaзник peaлiзaцiї кaбeльнoї
пpoдукцiї збepiг piвeнь 2017 poку. Пpoтягoм ocтaннix poкiв pинoк КПП зpocтaє
пpиблизнo нa 10-20 % нa piк. Йoгo ємнicть збiльшувaлacя як в нaтуpaльнoму,
тaк i в гpoшoвoму виpaжeннi [3].
Cучacний pинoк кaбeльнo-пpoвiдникoвoї пpoдукцiї шиpoкий i нacичeний зa
acopтимeнтoм. Зa oфiцiйними дaними укpaїнcькa кaбeльнa пpoмиcлoвicть
випуcкaє пpиблизнo 95 % вiдoмoї у cвiтi кaбeльнoї пpoдукцiї, щo утвopює 42
тoвapнi гpупи тa кiлькa тиcяч мapкopoзмipiв. Збepiгaєтьcя виcoкa питoмa вaгa
тpaдицiйниx видiв кaбeлю, пpoтe з 2000 poку швидкo зpocтaє oбcяг
виpoбництвa виcoкoтexнoлoгiчниx видiв: oптикo-вoлoкoнний, кaбeль типу
«cкpучeнa пapa», щo є peaкцiєю тoвapoвиpoбникiв нa cтpiмкe зpocтaння пoпиту
нa цi види пpoдукцiї в Укpaїнi.
Нaлaгoджуєтьcя виpoбництвo cучacниx нaукoємнicниx видiв кaбeлiв
виcoкoї якocтi, якi зapaз пepeвaжнo ввoзять з-зa кopдoну лишe тaкi гiгaнти, як
ЗAТ «Пiвдeнкaбeль» (Xapкiв) тa ПAТ «Oдecкaбeль» (Oдeca). У нaш чac для
cумлiннoгo укpaїнcькoгo виpoбникa нa pинку кaбeльнoї пpoдукцiї icнує двi
ocнoвнi пpoблeми:
− нeякicнa дeшeвa пpoдукцiя мicцeвoгo виpoбництвa (бeз тexнiчнoї
дoкумeнтaцiї), якa нe гapaнтує cпoживaчeвi бeзпeки i дoвгoвiчнocтi в
eкcплуaтaцiї;
− вiдcутнicть мит i квoт в Укpaїнi нa iмпopтну кaбeльну пpoдукцiю, щo
зaбeзпeчує її дeшeвизну i нe peглaмeнтує якicть.
Кaбeль, який ввoзитьcя нeлeгaльнo, нaйчacтiшe є низькocopтним, aлe бepe
нa ceбe icтoтну чacтку укpaїнcькoгo pинку. З виpiшeниx зaвдaнь 2018 poку
oпepaтopи

pинку

нaзивaють

пepeocмиcлeння

плaтiжниx

вiднocин

мiж

учacникaми ceгмeнтa.
Нa cьoгoднiшнiй дeнь cпoживaчi «втягнулиcя» в нoвi cxeми плaтiжниx
вiдcтpoчoк i pинкoвa cитуaцiя дocить cтaбiльнa. Eкcпepти cтвepджують, щo
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зapубiжнi кoмпaнiї poзглядaють Укpaїну як пepcпeктивний pинoк збуту cвoгo
тoвapу i вciлякo пpaгнуть збiльшити oбcяги пocтaвoк [2]. Звичaйнo ж, цe
жoдним чинoм нe cпpияє poзвитку вiтчизнянoгo виpoбництвa кaбeлю.
В Укpaїну ввoзять cучacну виcoкoтexнoлoгiчну пpoдукцiю (пoтужнi cилoвi,
кoaкciaльнi, caмoнecучi кaбeлi), яку нaшi виpoбники нe випуcкaють, aбo
випуcкaють щe нeдocтaтньo (кaбeлi з iзoляцiєю зi зшитoгo пoлieтилeну, кaбeлi
для кoмп’ютepниx мepeж, кaбeльнoгo тeлeбaчeння, гнучкi кaбeлi в гумoвiй
iзoляцiї), a eкcпopтують в ocнoвнoму тpaдицiйнi тoвapи. Чacткa укpaїнcькиx
виpoбникiв нa pинку виcoкoтexнoлoгiчниx видiв пpoдукцiї пoки щo нeвиcoкa.
Acopтимeнт

КПП

пocтiйнo

poзшиpюєтьcя

зa

paxунoк

нoвoї

виcoкoтexнoлoгiчнoї пpoдукцiї.
Cepeд нoвинoк − пpoвiд caмoутpимний iзoльoвaний типу CIП5нг, який
викopиcтoвуєтьcя для мoнтaжу oднoфaзниx, тpифaзниx ввoдiв дo будинкiв тa
мaгicтpaльниx пoвiтpяниx лiнiй eлeктpoпepeдaч нaпpугoю 0,6 кВ (тaбл. 1)
Пpoвiд

мaє

бути

caмoутpимним

з

iзoльoвaними

aлюмiнiєвими

cтpумoпpoвiдними жилaми вiдпoвiднoгo пepepiзу тa кiлькicтю жил (бeз нecучoї
жили) з iзoляцiєю iз cвiтлocтaбiлiзoвaнoгo зшитoгo пoлieтилeну cтiйкoгo дo
впливу ультpaфioлeтoвoгo (coнячнoгo) випpoмiнювaння, нe пoшиpюючoгo
гopiння тa вiдпoвiдaти вcтaнoвлeним тexнiчним вимoгaм. Зoкpeмa, пpoвoди
пoвиннi витpимувaти iнтeнcивнicть coнячнoгo випpoмiнювaння нe мeншe 1120
Вт/м2.
Тaблиця 1 – Тexнiчнi вимoги дo пpoвoду caмoутpимнoгo iзoльoвaнoгo
типу CIП5нг
№
Нaймeнувaння
п/п
1 Пpизнaчeння
2
3

Тип пpoвoду
Тип iзoляцiї

4
5

Мaтepiaл пpoвiдникa
Вимoги дo кoнcтpукцiї

6

Викopиcтaння пpoвoду

Знaчeння
Для мoнтaжу oднoфaзниx, тpифaзниx ввoдiв дo
будинкiв тa мaгicтpaльниx пoвiтpяниx лiнiй
eлeктpoпepeдaч нaпpугoю 0,6 кВ
Caмoутpимний iзoльoвaний бaгaтoжильний
Cвiтлocтaбiлiзoвaний зшитий пoлieтилeн, щo нe
пoшиpює гopiння; cтiйкий дo дiї ультpaioлeтoвoгo
випpoмiнeння
Oднopiдний пepвинний aлюмiнiй, твepдий 160 Мпa
Жили мaють бути cкpучeнi з aлюмiнiєвиx дpoтiв,
мaти кpуглу фopму i бути ущiльнeними
Пoвiтpянi лiнiї eлeктpoпepeдaчi в paйoнax з
пoмipним тa xoлoдним клiмaтoм
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Продовження таблиці 1
№
Нaймeнувaння
п/п
7 Poбoчa нaпpугa, В
8 Випpoбувaльнa нaпpугa (В), нe мeншe
9
10
11
12

Дoпуcтимa тeмпepaтуpa нaгpiву
cтpумoвeдучиx жил пpoвoду пpи
нopмaльнoму peжимi eкcплуaтaцiї, °C
Мiнiмaльнo дoпуcтимa тeмпepaтуpa
пpи мoнтaжi, °C
Тepмiн викopиcтaння, (poки) нe мeншe
Гapaнтiйний тepмi,. нe мeншe

Знaчeння
1000 В
2500 В чacтoтoю 50 Гц, пpoтягoм 15 xв., iз
зaнуpeнням у вoду
90
-20
25 poкiв
3 poки (вiд дня ввeдeння пpoвoду в
eкcплуaтaцiю)

У тoй жe чac тpaдицiйнa пpoдукцiя з pинку нe витicняєтьcя, a збepiгaє cвoї
пoзицiї. Ceгмeнт виcoкoтexнoлoгiчнoї пpoдукцiї пociли зapубiжнi виpoбники
бeз ocoбливoгo oпopу з бoку укpaїнcькиx пiдпpиємcтв. Євpoпeйcькa КПП
пepeвepшує вiтчизняну як зa якicтю, тaк i зa цiнoю, aлe, нe дивлячиcь нa цe, мaє
cтaбiльний пoпит у cпoживaчa.
Гaлузь мaє пpoблeми, якi мoжуть бути виpiшeнi лишe нa дepжaвнoму piвнi.
Гoлoвнa з ниx – цe вiдcутнicть влacнoї cиpoвини. В Укpaїнi нeмaє пpoмиcлoвиx
зaпaciв мiдi. Щe oднa пpoблeмa – «cipий» iмпopт кaбeлю з Pociї i кpaїн Cxiднoї
Євpoпи, щo cтвopює нa pинку eфeкт нeдoбpocoвicнoї кoнкуpeнцiї i пpoблeму
кoнтpoлю якocтi.
Нoвi тeндeнцiї в гaлузяx-cпoживaчax пpoдукцiї КПП вимaгaють вiд
укpaїнcькиx виpoбникiв вивчeння cучacниx пoтpeб i нoвиx вимoг, poзpoбки
cпiльнo з нaукoвими opгaнiзaцiями нoвиx кoнcтpукцiй пpoвoдiв i кaбeлiв, a
тaкoж iзoляцiйниx мaтepiaлiв для їx вигoтoвлeння з уpaxувaнням мiжнapoднoгo
дocвiду i зaвдaнь, пocтaвлeниx cпoживaчaми.
Пiдпpиємcтвa-виpoбники КПП нe мoжуть opiєнтувaтиcя нa викopиcтaння
тpaдицiйниx тexнoлoгiй. Cфepa зaзнaє змiн, щo oбумoвлeнi пiдвищeнням
cпoживчиx, coцiaльниx тa eкoлoгiчниx cтaндapтiв; пocтiйним зpocтaнням цiни
нa ocнoвний pecуpc – мeтaл (у cклaдi coбiвapтocтi витpaти нa мiдь aбo aлюмiнiй
мoжуть дocягaти 70 %); зaгocтpeнням кoнкуpeнцiї нa глoбaльнoму pинку КПП;
poзвиткoм ocнoвниx гaлузeй-cпoживaчiв КПП; винaxoдaми нoвиx мaтepiaлiв з
нoвими xiмiчними тa фiзичними влacтивocтями [7].
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Звичaйнo, кaбeльнa пpoмиcлoвicть вiдcтaє вiд нaукoємнicниx гaлузeй
eкoнoмiки зa пoкaзникoм вiднoшeння витpaт нa НДДКP. Oднaк у нiй
здiйcнюютьcя
унiкaльнoгo

мacштaбнi
уcтaткувaння,

нaукoвo-дocлiднi
нoвiтнix

пpoгpaми

мaтepiaлiв,

з

ocтaннix

викopиcтaнням
вiдкpиттiв

у

фундaмeнтaльнiй нaуцi. Чинники кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi пpoдукцiї – цiнa aбo
унiкaльнi eкcплуaтaцiйнi xapaктepиcтики.
В умoвax кoнкуpeнтнoї бopoтьби пiдпpиємcтвa opiєнтуютьcя aбo нa
виpoбництвo дeшeвшoгo кaбeлю зa paxунoк eкoнoмiї, aбo нa пpoдукцiю, щo
вiдpiзняєтьcя якимиcь влacтивocтями. У виcoкoкoнкуpeнтнiй i зpiлiй кaбeльнiй
гaлузi цiнa кaбeлю визнaчaєтьcя цiнoю викopиcтaниx мaтepiaлiв. Виpoбництвo
КПП

caмo

пo

coбi

нe

вимaгaє

вeликoї

piзнoмaнiтнocтi

cиpoвини

(викopиcтoвуютьcя iзoляцiйнi мaтepiaли, a тaкoж aлюмiнiєвa aбo мiднa
кaтaнкa).
Зpocтaння цiни мiдi тa aлюмiнiю пpoпopцiйнo вiдбивaєтьcя нa зpocтaннi
цiни кiнцeвoї пpoдукцiї. Укpaїнa нe здiйcнює пpoмиcлoвoгo видoбутку мiднoї
pуди. Мiдь тa cиpoвинa для кiнцeвoгo виpoбництвa мiдi тa пpoдукцiї з нeї
ввoзитьcя в Укpaїну з кpaїн CНД, пepeвaжнo з Кaзaxcтaну (близькo 70 %
нeoбxiднoї cиpoвини). Дeякi xiмiчнi мaтepiaли в Укpaїнi нe виpoбляютьcя. З
викopиcтaнням iмпopтниx пoлiмepiв цiнa кaбeлю пiднiмaєтьcя, як мiнiмум, нa
25 % [8].
Нecпpиятливим фaктopoм poзвитку гaлузi є вiдcутнicть в Укpaїнi
виpoбникiв oблaднaння для КПП cвiтoвoгo клacу. Виpoбники cучacнoгo
oблaднaння – зaкopдoннi, зoкpeмa MAG (Aвcтpiя), Nokia, NEXTROM
(Фiнляндiя), PROTON (Вeликoбpитaнiя), SKET (ФPН), Caballe, Rosental,
Coilpac, Nextrom, Swisscab (Швeйцapiя), Troester (Нiмeччинa). Poбoчi взaємини,
як пpaвилo, oбмeжуютьcя зaкупiвлeю oблaднaння [6].
Oтжe, cтaн фiнaнcoвoгo ceктopa Укpaїни, вiдcутнicть вeнчуpниx фoндiв у
чиcтoму виглядi визнaчaють низьку iннoвaцiйну aктивнicть вiтчизняниx
пiдпpиємcтв. Бiльшicть укpaїнcькиx виpoбникiв КПП нe мoжуть нa piвниx
кoнкуpувaти з пiдпpиємcтвaми-виpoбникaми aнaлoгiчнoї пpoдукцiї як в Укpaїнi,
тaк i зa її мeжaми внacлiдoк нacтупниx пpичин:
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− пiдпpиємcтвa-кoнкуpeнти кpaїн дaлeкoгo зapубiжжя вигpaють в
кoнкуpeнтнiй бopoтьбi зa paxунoк викopиcтaння у виpoбництвi нoвиx нaукoвиx
тexнoлoгiй тa нaлaгoджeниx мexaнiзмiв пocтaчaння нa pинoк i пpoдaжу cвoєї
пpoдукцiї;
− пiдпpиємcтвa-кoнкуpeнти iншиx кpaїн знaчнoю мipoю зaxищeнi митними
тa пoдaткoвими oбмeжeннями пpи ввeзeннi укpaїнcькoї пpoдукцiї;
− пiдпpиємcтвa-кoнкуpeнти мaють дocтуп дo бiльш дeшeвиx eнepгeтичниx
i

cиpoвинниx

pecуpciв.

Умoвoю

виживaння

укpaїнcькиx

пiдпpиємcтв

виpoбникiв КПП є opiєнтaцiя нa виcoкoтexнoлoгiчнe виpoбництвo тa
впpoвaджeння пepeдoвиx нaукoвиx дocягнeнь.
Як

зaзнaчaють

мaшинoбудувaннi

eкcпepти,

мaють

лишe

шaнc

нa

дoвгocтpoкoвий

виcoкoтexнoлoгiчнi

poзвитoк

виpoбництвa,

у

якими

вoлoдiють вeликi пpивaтнi кopпopaцiї [4]. Aлe в гaлузi дiють лишe кiлькa
вeликиx укpaїнcькиx виpoбникiв i нaвiть їx пoтужнocтi пocтупaютьcя
iнoзeмним. Кpiм тoгo, є cepeднi тa мaлi пiдпpиємcтвa, якi нe мoжуть
poзpaxoвувaти нa тe, щoб cвoїми cилaми здiйcнювaти вci нeoбxiднi
дocлiджeння, a тaкoж упpoвaджувaти iннoвaцiї з нeoбxiднoю швидкicтю i в
нeoбxiдниx мacштaбax.
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УДК 684.4:005.936(477)(045)
Блеч М.В.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОФІСНИХ МЕБЛІВ В
УКРАЇНІ
В статті проаналізовано стан ринку меблів, зокрема офісних, в Україні;
розглянуто проблеми даного сегменту; визначено основні тенденції та шляхи
підвищення конкурентоспроможності.
Ключові слова: меблі, офісні меблі, ринок меблів, виробництво меблів, експорт
меблів, імпорт меблів.
На сьогоднішній час українська меблева промисловість є найпотужнішою
серед усієї деревообробної промисловості країни. В ній зайнято 47 %
виробничо-промислового персоналу [1]. Однак в меблевій промисловості, як і в
інших галузях, спостерігається спад. Вітчизняні виробники не мають змоги
закупити нові матеріали, технології, провести заміну старого обладнання, тому
не можуть протистояти жорсткій конкуренції. На теперішній час вітчизняні
офісні меблі не можуть в повному обсязі конкурувати із закордонними.
Останнім часом ринок офісних меблів України за рахунок збільшення
вітчизняної продукції поступово витісняє імпортні товари. Держава повинна
стимулювати розвиток ринку офісних меблів. Український ринок меблів у 2017
році оцінюється в 330 млн. доларів США, при цьому більше половини попиту
задовольняють українські виробники [1]. Нажаль, 35 % ринку працює «в тіні»,
що обумовлено несприятливим регуляторним середовищем. Деякі виробники
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(незареєстровані підприємства, розташовані у гаражах) в обхід існуючих
законів не платять реєстраційних внесків, використовують некваліфіковану
низькооплачувану робочу силу і продають свої меблі за виключно низькими
цінами. Ті, хто працює відкрито, не в змозі складати їм конкуренцію за таких
умов, при цьому до бюджету не надходять відповідні податки. Сьогодні
українські виробники меблів не мають підтримки з боку держави, оскільки
сектор не був визначений як пріоритетний. Крім того, поза увагою уряду
залишається питання щодо вирішення специфічних для цього сектору проблем
та створення сприятливого середовища для виробників меблів. В зв’язку з вище
викладеним тема дослідження актуальна.
Метою роботи є аналіз стану ринку меблів, зокрема офісних, в Україні;
розгляд проблем даного сегменту; визначення основних тенденцій та шляхів
підвищення конкурентоспроможності.
Над дослідженням ринку працювали такі науковці, як Кондратюк Т.О.,
Костюк Г.В., Білик М.С. та ін.
Український меблевий ринок є досить молодим в Україні. Як й інші
товарні ринки, він пройшов у своєму розвитку кілька етапів. Складна
економічна ситуація 1990-х років спряла тому, що великі меблеві комбінати не
могли пристосуватися до нових часів і їх витіснили іноземні постачальники,
зокрема польські. В період з 1997 по 2007 роки попит перевищував пропозицію,
тому спостерігався значний розвиток меблевого ринку, збільшувалась кількість
національних виробників, що витіснили іноземний імпорт. Перспективи,
пов’язані з постійно зростаючим попитом на офісні меблі, призвели до появи
надто великої кількості виробників, і сьогодні цей сегмент ринку існує в умовах
жорсткої конкуренції. Якщо п’ять років тому виробництво офісних меблів
можна було розпочати з нуля, не витрачаючи багато зусиль, то сьогодні увійти
на вже сформований та перевантажений ринок можна лише з великими
інвестиціями та досконалим знанням вимог клієнтів до якості і дизайну. Крім
того, спостерігається зворотний процес – виробники поступово втрачають
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зацікавлення до офісних меблів, розвиваючи інші напрями, наприклад,
виробництво м’яких та спеціальних меблів.
Меблевий ринок України переживав кілька падінь і злетів. Із 2004-го до
2009 року він виріс буквально втричі. Проте приріст продажу змінився кризою.
Картина повторюється й нині. 2014-2015 роки стали чи не найскладнішими для
вітчизняних виробників. Після анексії Криму і військових дій на сході країни
меблеві підприємства втратили приблизно 20 % ринку збуту. Завмер і
внутрішній ринок – економічна криза підірвала купівельну спроможність
українців [2].
Майже чверть підприємств, що виробляли меблі, експортувала свій товар
до Росії. А від співпраці з РФ багато хто зі зрозумілих причин змушений був
відмовитися. 2016 рік минув для меблевого бізнесу під знаком переосмислення
виробництва. Попри те, що обсяг продукції здебільшого скоротився, купівельна
спроможність стала зростати. Через зростання курсу долара українці змушені
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модернізувати виробництво, освоювати нові технології та розширювати лінійку
продукції. Унаслідок цього меблі стали більш конкурентоспроможними, що
також підвищило попит. У підсумку вітчизняний виробник відвоював у
імпортного частку продажу у середньому та нижньому цінових сегментах.
Щодо ексклюзивних меблів, то їх українці, як і раніше, хочуть більше
купувати у закордонних виробників. Головна причина тому – відсутність
дизайнерських розробок. Українські меблі в цьому істотно поступаються
імпортним. До того ж більша частина українських виробників випускає лінійки
ідентичної колірної гами, вироблені з одних і тих самих матеріалів та
комплектувальних виробів, оскільки закуповує їх у одних постачальників.
Конкурувати із західними виробниками можна тільки в ціні й обслуговуванні.
Розуміння цього змусило меблеві підприємства переглянути своє ставлення до
організації роздрібної торгівлі. У моду увійшли гіпермаркети меблів, великим
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попитом користується і продаж через інтернет. З-поміж найпопулярніших
інтернет-магазинів меблів в Україні – «Дивани для нірвани», «Файні меблі»,
«Мебеліс», «Дубок», «Софіно», «Мебельок», «Табуретка» тощо.
Зорієнтувався український меблевий ринок і на експорт. Підписання Угоди
про асоціацію з ЄС і довгоочікуваний безвіз мотивували компанії освоювати
європейський ринок. Тепер і українські виробники цікаві іноземним, а від цього
конкуренція тільки зростатиме.
Меблева індустрія втратила понад 5 млн. споживачів через ситуацію на
сході України, а також окупований Крим. Сьогодні український ринок офісних
меблів змушений скорочувати не тільки обсяги виробництва, а й кількість
працюючих на своїх підприємствах для того, щоб протриматися на плаву. Не
зважаючи на складну економічну ситуацію в країні, ринок офісних меблів
продовжує функціонувати [3].
В структурі меблевого ринку України на офісні меблі припадає 28 % усієї
виробленої продукції (рис.1) [4].

Рисунок 1 – Структура меблевого ринку України
Найчастіше офісні меблі купують фірми, компанії, які нещодавно
відкрилися. У середньому підприємства оновлюють свої меблі 2 рази в 4 роки.
Найбільшу частку від усього виробництва становлять робочі столи – 35 %,
меблі для сидіння – 25, шафи – 15, кабінети керівників – 15, комп’ютерні
столи – 10 % (рис.2).
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Рисунок 2 – Структура ринку офісних меблів за видами
Аналіз даних про виробництво офісних меблів в розрізі регіонів показав, що
у 2017 році в цілому по Україні було вироблено 1 401 594 шт. Найбільша кількість
продукції була вироблена у Волинській області – 363043 шт., місті Києві – 301473
та Харківській області – 161 138 шт. Найменший обсяг виробництва
спостерігається в Чернівецькій області – 2666 шт., Херсонській та Миколаївській
областях – 1984 та 2779 шт. відповідно. Проте в таких областях, як Тернопільська,
Закарпатська та Луганська даний вид меблевої продукції не виробляється. Загалом
по Україні відповідно до попереднього року спостерігається зменшення обсягів
виробництва на 6,4 %. Найбільше зростання виробництва відбулося в Сумській,
Чернігівській та Одеській областях – 173,7; 96,1; 53,8 % відповідно. Найбільший
спад виробництва офісної продукції спостерігається в Миколаївській – 74 %,
Івано-Франківській – 63,5 та Черкаській областях – 60,8 %.
На ринку офісних меблів України працюють компанії, обсяг виробництва
яких дозволяє класифікувати їх на групи. Частка великих компаній становить
10 %, середніх – 70, дрібних – 20 % (рис. 3).
Великі
компанії
10%

Дрібні
компанії
20%

Середні
команії
70%

Рисунок 3 – Структура компаній на ринку офісних меблів залежно від
обсягів виробництва
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Досліджуючи імпорт та експорт офісних меблів в Україні важливо сказати,
що національні виробники співпрацюють із 50 країнами світу. За даними
офіційної

статистики,

підприємства

меблевої

промисловості

України

експортують офісні меблі більше, ніж у 15 країн світу. До цих країн належать:
Казахстан, Польща, Білорусь, Німеччина, Угорщина, Молдова, Данія, Грузія,
Туркменістан. До країн лідерів за обсягами імпорту належать: Китай, Польща,
Італія, Росія, Німеччина, Туреччина. Українські виробники намагаються
задовольнити потреби вітчизняних споживачів, але за певними позиціями дещо
відстають від іноземних конкурентів.
Говорячи про розвиток ринку офісних меблів, то можна сказати, що
виробники подолали стереотип про те, що імпортні меблі кращі за вітчизняні.
Їм вдалося витіснити імпорт на 10-20 % від загального обсягу продажу. Ринок
офісних меблів України має низку переваг, які дозволяють йому розвивати свої
потужності. Вдале використання ресурсів, можливостей, технологій, а також
коректна державна політика, яка б захищала національного виробника,
призведе до економічного зростання та виходу на міжнародні ринки збуту [5].
Отже, український ринок офісних меблів є ще досить молодим. Проте він
вже сформований та перенавантажений. Увійти в дану галузь досить важко, для
цього потрібно мати великі інвестиції та бути добре обізнаним у вподобаннях
споживача. Український ринок офісних меблів має багато перспектив для свого
розвитку.

Українська

Асоціація

Мебельників

активно

працює

над

вдосконаленням всіх сегментів меблевого бізнесу. Головною їхньою метою є
збільшення інвестиційних надходжень та захист вітчизняного виробника від
дешевого імпорту.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ ЯКОСТІ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ
У статті розглядається та аналізується сутність управління якістю швейних
виробів, їх експертиза. Аналізуються основні показники, що на неї впливають.
Досліджується рівень розвитку ринку швейних виробів в Україні та його вплив
на якість продукції легкої промисловості.
Ключові слова: швейні вироби, якість, експертиза, одяг, продукція, дефекти.
Забезпечення та підвищення якості продукції є необхідним чинником для
всіх підприємств. Серед галузей промисловості, які здійснюють виробництво
споживчих товарів, провідну роль займає легка промисловість, у якій важливе
місце посідає швейна галузь.
Ключове завдання швейної промисловості – задовольняти потреби
населення в одязі високої якості та багатоманітного асортименту. Це можна
досягти шляхом прискорення науково-технічного прогресу, підвищення
ефективності діяльності підприємства, вдосконалення технологічних процесів
виробництва, зростання продуктивності праці у швейній галузі. Тому питання
ефективності методів управління якістю завжди є в полі зору товарознавцівекспертів.
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Експертиза швейних виробів – це відповідність показників якості вимогам
нормативно-технічної документації. Мета – недопущення до продажу товарів,
які виготовлені з порушенням встановлених вимог.
У наш час багато дослідників вивчають вимоги до одягу, його показники
якості та розробляють нові схеми цих показників.
Дослідження проблем управління якістю продукції, обґрунтування та
розробка показників якості, їх оцінка знайшли широке відтворення в науковій
літературі, а саме в працях таких науковців, як: Є. Коблякова, А. Фейгенбауман,
В. Тетера, Б. Губський, А. Островська, Г. Гончар та ін.
Зокрема Є. Коблякова розглядає вимоги до одягу як багаторівневу,
ієрархічну систему. На першому рівні ієрархії система якості одягу поділяється
на споживчі та техніко-економічні рівні, які взаємодіють між собою для
досягнення поставленої цілі – оцінці якості одягу. Споживчий рівень якості –
сукупність показників, які визначають суспільну й індивідуальну цінність для
споживача. Техніко-економічний рівень якості одягу дає змогу визначити
ступінь технічної досконалості конструкції, методів проектування та технології
одягу, враховуючи витрати на його виробництво та споживання [1].
Показники кожної підсистеми залежать від класових та групових
показників тих властивостей, що знаходяться на нижчих рівнях ієрархії.
Споживчі показники якості одягу характеризуються такими показниками:
1) соціальними, що визначають суспільну потребу в одязі з даною
цільовою функцією;
2) функціональними, що встановлюють ступінь відповідності одягу
основній цільовій функції (призначенню), психологічним особливостям
споживача та зовнішньому вигляду;
3) естетичними, що визначають ступінь відповідності одягу духовним
потребам суспільства;
4) ергономічними,

що

зумовлюють

ступінь

відповідності

одягу

функціональним можливостям і психофізіологічним особливостям людини, її
антропометричним характеристикам у статиці та динаміці; гігієнічність,
зручність використання виробу в різних виробничих і побутових процесах;
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5) експлуатаційними, що визначають ступінь стабільності зберігання якості
одягу в експлуатації, його надійність.
Техніко-економічні показники якості одягу характеризуються такими
показниками, як:
1) стандартизація та уніфікація – ступінь конструктивної та технологічної
послідовності проектованої конструкції;
2) технологічність – ступінь прогресивності конструкції та технології,
трудомісткість виготовлення та матеріалоємність виробу, рівень технічного
оснащення;
3) економічність – витрати на проектування, технологічну підготовку,
промислове виробництво одягу та витрати споживачів на його експлуатацію [2].
Швейний виріб – це виріб, виготовлений на швейному виробництві з усіх
видів матеріалів, що призначені для створення одягу.
Одяг – сукупність предметів або виробів із тканини, створених людиною,
якими повністю або частково закривають її тіло, захищають від зовнішніх
впливів, виконуючи утилітарні та естетичні функції. Одяг налічує безліч видів
виробів (понад дві тисячі), до основних з яких відносять – пальто, штани,
піджак, спідниця, плаття, жакет. Вони створюють комплекти одягу різного
призначення: для роботи, занять спортом, відпочинку тощо. До комплектів
можуть входити однакові види виробів, які однотипні за конструкцією, утім
неоднакові за матеріями та художньо-колористичним оформленням [3].
Товарознавча експертиза швейних виробів передбачає: ідентифікацію
тканин, визначення показників якості виробів, виявлення дефектів тканин,
дослідження асортименту швейних матеріалів тощо.
Характеризуючи якість швейних виробів, визначають дефекти зовнішнього
вигляду, посадки виробу, виконання окремих деталей.
Дефекти

зовнішнього

вигляду

швейних

виробів

визначають

органолептичним методом. При цьому відбувається перегляд їх дублікатів при
відповідному освітленні на бракувальному столі [4].
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Огляд виробів краще здійснювати зліва направо, зверху вниз, а в
комплектних виробах – варто починати з піджака або жакета. Верхні вироби з
бортами і легке плаття з розрізом до низу треба обдивлятися спершу на
манекені, а далі. на столі. Легке плаття без розрізу до низу, сорочки, білизну,
спідниці, штани – на столі [5].
Насамперед

оглядають

загальний

стан

виробів,

встановлюючи

правильність посадки, симетричність парних деталей, рівність і напрямок
сполучних і оздоблювальних швів, напрямок і збіг малюнка матеріалу в смужку
чи клітинку в симетричних деталях, якість волого-теплової обробки,
правильність розкрою деталей, наявність зовнішніх пошкоджень [5].
Під

час

розробки

та

проведення

експертизи

швейних

виробів

користуються нормативними документами, які містять вимоги до них. Це
стандарти на швейні та трикотажні вироби, на норми та правила, загальні
технічні вимоги, методи контролю, маркування тощо. Стандарти загальних
технічних вимог містять загальні положення для виготовлення швейних та
трикотажних виробів дорослого та дитячого асортименту.
Поряд зі стандартизацією сертифікація здатна впливати та формувати
якість готової продукції. Сертифікат визначається як документ, який засвідчує,
що

вироблені

товари

відповідають

відповідному

на

них

стандарту.

Сертифікація здійснюється з метою захисту прав споживачів і поділяється на
обов'язкову та добровільну [6].
Обов'язкова

сертифікація

відбувається

для

запобігання

реалізації

продукції, яка є небезпечною для життя, здоров'я та майна споживачів і
навколишнього природного середовища, а ще як підмога покупцю в
компетентному виборі товару.
Мета добровільної сертифікація швейних виробів – рекламування їх
споживчих властивостей, вихід на нові ринки збуту, формування та
підтримування іміджу окремих підприємств, а також коли цього вимагають
умови контракту [6].
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Вагому роль також відіграють технічні описи моделей та затверджені
зразки (еталони) виробів, де наведені дефекти швейних виробів. Дефекти
бувають виробничого та невиробничого характеру. Дефекти виробничого
характеру поділяються на виробничо-швейні та дефекти зовнішнього вигляду
матеріалів. В процесі виготовлення швейних виробів можуть виникати дефекти
крою, розбіжність ліній малюнка в симетричних деталях виробів з малюнком,
дефекти

з’єднань,

оздоблювальних

дефекти

волого-теплової

операцій. Недотримання

обробки

та

кінцевих

встановлених стандартами

та

технічними умовами правил упакування, транспортування і зберігання може
призвести до виникнення дефектів невиробничого характеру.
Відповідність фактичних розмірів виробу розмірам, що зазначені у
нормативно-технічній

документації

також

контролюють.

Всі

виявлені

відхилення від затвердженого зразка-еталона чи його дубліката та вимог
нормативно-технічної

документації

на

виріб

оцінюють

відповідно

до

встановлених норм.
Вступ України у 2008 р. до СОТ відкрив не лише нові можливості
розвитку економіки, але й визначив, що товари та послуги вітчизняних
підприємств повинні відповідати міжнародному рівню [6].
Аналіз літературних джерел показав, що вимоги до одягу постійно
змінюються, удосконалюються та розширюються. Хоча в теперішній час
практично не розглядаються вимоги екологічності та безпеки, що, перш за все,
необхідно враховувати при виготовленні одягу.
Швейна галузь в Україні кілька років переживала не найкращі часи.
Обсяги виробництва з кожним роком зменшувалися, а велика частка
виробленого товару йшла на експорт. Та останні два роки стали переломними і
надали українському швейному виробництву новий шанс. Тренд «Made in
Ukraine» зайняв міцну позицію в легкій промисловості.
Вітчизняний споживач, який майже завжди був орієнтований на імпорт,
останнім часом все більше проявляє інтерес до продукції українського
швейного ринку. Національних брендів одягу стає більше, як і покупців, що
віддають перевагу українському.
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Основний чинник, що стимулює розвиток ринку виробництва одягу в
Україні є підвищення цін на імпортні товари у зв’язку з падінням гривні щодо
євро та долара.
Як і раніше головними конкурентами вітчизняному виробникові на
внутрішньому ринку являються Китай і Туреччина. Причому з турецькими
товарами конкуренція відбувається в середньому ціновому сегменті, а з Китаєм
– в найдешевшому сегменті. Негативний вплив здійснює ввезення в країну
товарів «секонд-хенд» [7].
Однак, не зважаючи на пожвавлення розвитку галузі, в даній сфері все ще
залишається ряд проблем, таких як: не зовсім рівні умови конкуренції на
внутрішньому ринку, нестабільність у податковому законодавстві, висока
собівартість продукції, невдосконалений механізм контролю за безпекою
продукції, низька продуктивність праці, дефіцит кадрів з необхідною
кваліфікацією, відсутність власної сировинної бази тощо Більшість швейних
підприємств в Україні працюють за схемою давальницької сировини та
виробляють одяг для імпортних брендів. Майже всю сировину (тканини,
фурнітуру, обладнання) доводиться закуповувати в імпортерів, що в кілька
разів робить дорожчим виробництво. Особливо скрутно йдуть справи з
тканинами. Зазначені проблеми вкрай негативно впливають на діяльність
підприємств швейної промисловості, а головне – пригальмовують подальший
розвиток галузі. Тому продукція є недостатньо якісною [8].
Отже, легка промисловість відіграє досить значну роль на сучасному етапі
розвитку економіки. Зростання культурного рівня людей потребує покращення
якості товарів швейної галузі, враховуючи вподобання та побажання
споживачів. Подальшого вдосконалення та розвитку потребують застосування
міжнародної сертифікації продукції та стандартизації процесів виробництва як
складових управління якістю, прискорення науково-технічного прогресу в
галузі, підвищення ефективності виробництва, зростання продуктивності праці,
зниження собівартості продукції.

59

Список використаних джерел:
1. Коблякова Є.Б. Основы проектирования рациональных размеров и форм
одежды. Москва : Лег. и пищ. про-сть, 1984. 208 с.
2. Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. Москва :
Норма, 2013. 487 с.
3. Драбаніч А.В. Застосування методу експертних оцінок якості швейних
виробів

на

основі

маркетингових

досліджен.

Вісник

Хмельницького

національного університету. 2010. № 4. С. 197-201.
4. Семенчук А.О. Умови розвитку продукції легкої промисловості.
Актуальні проблеми економіки. 2009. № 10. С. 29-35.
5. Жоян А. Особливості оцінки якості швейних виробів. URL: https://confcv.at.ua/forum/149-1663-1.
6. Циганчук О.В. Проблеми та перспективи покращення сфери сертифікації
та стандартизації в Україні. Зб. студент. наук. пр. 2010. № 6. С. 332-334.
7. Шити чи не шити? Огляд українського швейного ринку. URL:
https://gc.ua/uk/shiti-chi-ne-shiti-oglyad-ukra%D1%97nskogo-shvejnogo-rinku/.
8. Легка промисловість України. URL: https://uteka.ua/ua/publication/news14-delovye-novosti-36-legkaya-promyshlennost-ukrainy-realii-i-perspektivy.
УДК 339.166.84
Бозуленко О.Я.
К.е.н., доцент кафедри товарознавства,
маркетингу та комерційної логістики
Серебрянська О.А.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ КОСМЕТИЧНИХ
ТОВАРІВ
В статті проаналізовано основні методи проведення експертизи якості та
безпечності косметичних виробів, особливості обігу косметичної продукції на
вітчизняному ринку та проблему боротьби із фальсифікованими товарами.
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Акцентовано увагу на комплекс випробувань косметичних товарів, та
розглянуто основні принципи та методи експертизи якості косметичних
засобів, що пропонуються на вітчизняному ринку споживачів.
Ключові слова: косметичні товари, експертиза товарів, методи оцінки
якості,

«нанокосметика»,

фальсифікати,

характеристика

косметичних

товарів.
Косметична продукція є повсякденною необхідністю, оскільки людині
будь-якого віку властиве бажання бути охайною та гарно виглядати. Кожен
щоденно користується косметичними засобами, що виконують гігієнічні,
профілактичні й естетичні функції, допомагаючи підкреслити переваги і
приховати недоліки зовнішності.
На споживчому ринку України представлено широкий асортимент
косметичної продукції, яка займає широкий сегмент ринку непродовольчих
товарів. З’явилася велика кількість косметичних товарів різного призначення та
рівня якості багатьох відомих торгових марок, що підвищило конкуренцію на
зовнішніх ринках. Разом з тим, косметична продукція безпосередньо взаємодіє
з людським організмом, тому її застосування пов’язано зі здоров’ям і
самопочуттям споживачів. Важливість показників безпеки цих товарів постійно
зростає та є визначальним критерієм під час їх вибору.
На сьогодні перед косметичною промисловістю постають проблеми, які
насамперед пов’язані з їхньою якістю, безпечністю та надійністю: це
недотримання виробниками вимог законодавства України у сфері застосування
технічних регламентів та стандартів, відсутність на підприємствах системи
управління якістю; використання суб’єктами господарювання домішок та
імпортної сировини низької якості, які не пройшли випробування на
відповідність показникам надійності та безпеки. Останнє засвідчує необхідність
підвищення якості та безпеки, а також підвищення конкурентоспроможності
косметичної продукції на європейському ринку. Вищевикладене підтверджує
актуальність теми дослідження якості та безпечності косметичної продукції.
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Проблеми, пов’язані із забезпечення та проведенням експертизи якості та
безпечності косметичних товарів відображені в різних аспектах у працях таких
дослідників: Р.І. Байцар, О.В. Вишнікіна, Ю.М. Кордіяка, О.А. Лихолат,
Г.Б. Лобойко. Науковцями та практиками розглядаються питання технічного й
технологічного забезпечення якості косметичної продукції у їх асортиментному
різноманітті, використання

сировини, яка

пройшла випробування на

відповідність показникам надійності та безпеки [3].
Проте, важливо розглянути методи та складові проведення експертизи
якості та безпечності косметичних товарів, що представлені на вітчизняному
ринку за комплексними показниками, що поєднують повноту споживчих
властивостей, регламентовану якість/безпечність та обґрунтувати необхідність
удосконалення

процесів

оцінювання

відповідної

продукції.

Зазначене

послугувало метою статті.
Величезна кількість косметичних товарів в Україні імпортується, що
свідчить про збільшення попиту на товари іноземного виробництва, внаслідок
цього виникає необхідність проведення експертизи якості даної продукції. Для
перевірки якості та безпечності використання косметичних товарів здійснюють
комплекс випробувань, а саме мікробіологічні, фізико-хімічні та клінічні, згідно
з визначеними нормативними методиками. Особливу увагу під час експертизи
приділяють

хімічним,

мікробіологічним,

токсикологічним

та

клінічним

дослідженням [4].
Мікробіологічні

випробування

відображають

безпеку

косметичної

продукції для здоров’я людини й обумовлені якістю сировини і санітарногігієнічним рівнем виробництва. Вони базуються на відсутності або обмеженні
допустимого рівня вмісту патогенних, потенційно-патогенних мікроорганізмів
для здоров’я людини, що повинні гарантувати безпеку продукції за умов
застосування відповідно до призначення протягом гарантійного терміну
зберігання.
До обов’язкових клінічних показників безпеки належать індекси «гострої»
та «хронічної» токсичності при нанесенні на шкіру, індекси шкірноподразнюючої дії, подразнюючої дії на слизову оболонку очей, фото62

сенсибілізуючої та сенсибілізуючої дії, «гострої» та «хронічної» токсичності
при введенні в шлунок, індекс негативної дії на стан шкіри людини, її придатків
і слизових оболонок в умовах практичного використання косметичних засобів.
Фізико-хімічні методи випробувань визначають не лише безпеку виробів,
але й істотно доповнюють інформацію щодо якості за функціональним
призначенням.
Для визначення основних принципів та методів експертизи якості
косметичних засобів, що пропонуються вітчизняному ринку споживачеві,
доцільно

здійснювати

огляд

основних

характеристик

найпопулярніших

косметичних товарів.
Косметичні засоби – це суміші речовин природного або синтетичного
походження, що мають певний косметичний ефект і дозволені до використання
фармацевтичним комітетом МОЗ України [2].
За формою випуску косметичні засоби поділяють на жирові (мазі,
бальзами, помади та ін.), емульсійні (креми, шампуні, крем-фарби для волосся
та ін.), суспензійні (спеціальні види кремів, декоративні косметичні засоби),
порошкоподібні та компактні (пудри та ін.), плівкоутворювальні, аерозольні,
гелеві, розчини (лосьйони, тоніки, парфумерія та ін).
Експертиза косметичних товарів проводиться з метою:
- визначення

відповідності

якості

товарів

діючим

стандартам

і

нормативним документам;
- оцінки конкурентоспроможності товарів;
- виявлення причини дефекту косметичних товарів через порушення
правил пакування, неправильне зберігання, транспортування;
- встановлення фальсифікованої продукції.
Експертиза якості косметичних товарів проводиться за органолептичними
та фізико-хімічними показниками відповідно до чинних стандартів і технічних
умов: ГОСТ Р 52343-2005 «Креми косметичні. Загальні технічні умови», ГОСТ
28767-90 «Вироби декоративної косметики на жировій основі». Правила
відбору проб і методи органолептичних випробовувань містяться в ГОСТі
29188.0-91.
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До органолептичних показників косметичних товарів належать: зовнішній
вигляд, однорідність, колір, запах виробів.
До фізико-хімічних показників якості відносять:
– показники складу косметичних засобів (масова частка води, летких
речовин, загального лугу, гліцерину, хлоридів, поверхнево-активних речовин,
етилового спирту та інші речовини залежно від виду косметики);
– водневий показник (рН) – показник якості багатьох видів гігієнічної й
декоративної косметики;
– температура краплепадіння – для декоративної косметики;
– колоїдна стабільність і термостабільність – для засобів на емульсійній
основі [5].
Кожна людина є неповторною індивідуальністю, тому шукає таку
косметику, котра би повністю підходила її фізіологічним і психологічним
потребам, тому і висуває все вищі вимоги до її якості. Споживачів уже не
задовольняє заявлена виробником основна функція, вони прагнуть, щоб в
одному засобі було поєднано цілий косметичний комплекс.
Косметична галузь розвивається у двох виробничих векторах: органічному
та на основі штучних сполук. Виробництво на основі штучних сполук займає
значну частину світового ринку та знаходиться у доступнішому для споживача
ціновому сегменті. З метою отримання дешевих замінників натуральних
косметичних речовин створено цілу низку синтетичних субстанцій з нафти та
газу і розроблені абсолютно нові молекули, яких не існує в природі. Тому,
«класичний» косметичний продукт – це суміш хімічних компонентів з
додаванням незначної кількості рослинної чи тваринної сировини.
Згідно з останніми дослідженнями екологів, з 10 500 хімічних речовин, що
використовуються в сучасній косметології, лише 11% можна вважати
безпечними та нетоксичними [6]. Науково підтверджено, що такі розробки
можуть стимулювати ріст ракових клітин, викликати алергію та запалення,
накопичуватися в тканинах організму та не розкладаються у навколишньому
середовищі. Зазначимо, що хімічний склад косметики важко дослідити та
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проаналізувати через низку компонентів, складність хімічних процесів та
застарілість методів і приладів випробувань.
До інноваційних технологій у косметичній галузі відносять використання
наноматеріалів, проте ще є компанії, які використовують у рецептурах
косметики клітини людських ембріонів, гормони тощо. Основним завданням
«нанокосметики» на сьогодні є перенесення необхідних поживних або
лікувальних речовин через міжклітинні проміжки в глибокі шари шкіри,
ґрунтуючись на тому, що рогові лусочки не пропускають активні компоненти,
бо не містять води. Кількість практичних інновацій у галузі «нанокосметики»
стрімко зростає. Однак, разом із прогресом збільшується занепокоєння щодо
безпеки нанотехнологій і наноматеріалів для здоров’я людини і довкілля. Стає
актуальним питання дослідження перспективних тенденцій виробництва
косметичних засобів на основі наноматеріалів для створення надійної науково
аргументованої нормативно-технічної бази щодо нанопродукції у косметичній
галузі [1].
Водночас з інноваційними розробками у косметичній промисловості
розвивається екологічне виробництво. При цьому не вся натуральна косметика
може вважатися органічною. Основні вимоги до такої продукції – її інгредієнти
повинні бути вирощені на екологічно чистих територіях і сертифіковані.
Виробниками ще не розроблено єдиного стандарту, який би визначав поняття
«органічна косметика», та еко- чи біокосметика, тому в європейських країнах
ця розбіжність спричиняє сертифікацію продукції за різними вимогами, проте
можна виділити спільні аспекти: косметика повинна вироблятися з натуральних
компонентів, вирощених на чистому ґрунті, воді та повітрі; колір косметики –
білий чи ніжних природних відтінків, оскільки до її складу не входять
синтетичні барвники; запах – рослинний аромат трав, квітів, лікарський чи
олійний, оскільки складається з натуральних ефірних олій.
Сучасний

ринок

косметичної

продукції

представлений

великим

різноманіттям товарів. Однак більшість косметики, яка користується попитом у
споживачів, має високі рейтинги фальсифікації. Фальсифіковану продукцію
зазвичай реалізують через підприємства роздрібної торгівлі, в тому числі й
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ринки. Продукцію навіть найвідоміших фірм підробляють, додаючи до її складу
парафін, собачий жир і навіть каніфоль. Ще однією важливою проблемою є
неправильна реалізація професійної косметики, котра призначена лише для
використання у салонах. Офіційні розповсюджувачі продають професійну
косметику всім своїм клієнтам, навіть тим, хто не є професійним майстром.
Аналізуючи

особливості

нелегального

косметичного

ринку,

можна

стверджувати, що при виборі косметичних засобів споживач стикається з
такими небезпеками: використання відвертих підробок, що шкодять його
здоров’ю, та поширення професійних брендів, за якість яких виробник не
відповідає. Боротьба з підробками залишається актуальною проблемою.
Оскільки косметична продукція є специфічною категорією товарів, то
наступним постає питання її реалізації лише в спеціалізованих магазинах,
зокрема з огляду на санітарно-гігієнічну безпеку.
Отже, косметичні товари в Україні стають все більш конкурентоздатними.
Це пояснюється нижчими цінами та високим вмістом натуральних компонентів.
Але все частіше зустрічаються випадки надходження на український ринок
фальсифікованої продукції або такої, що отримана з порушенням виробничих
процесів, пакування, транспортування і зберігання. Розробка новітніх науково
обґрунтованих принципів та методів експертизи якості косметичних засобів
дозволить запобігти надходженню в Україну неякісної продукції і зберегти
кошти, а інколи й здоров’я вітчизняних споживачів.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МОЛОЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛОКА
У статті розглянуто основні проблеми якості молочної продукції, пов’язаної із
сировинною базою. Проаналізовано різні методи дослідження якості та
безпечності молока. Визначено значення застосування різних методів для
запобігання загроз здоров’ю населення.
Ключові слова: молоко, якість, аналіз, безпека, методи дослідження.
Молоко та молочні продукти мають широкий асортимент виробів і
високий рівень їх споживання населенням. У порівнянні з м`ясними та рибними
товарами вони є більш доступними та досить корисними для споживача.
Молоко – єдиний натуральний продукт, що містить майже повний набір
необхідних для організму людини поживних речовин. Біологічна й харчова
цінність молока полягає в оптимальному збалансуванні компонентів, легкій
засвоюваності його людським організмом. Усі поживні речовини молока (білки,
жири, вуглеводи, мінеральні речовини, мікроелементи, вітаміни, ферменти)
містяться в такому співвідношенні, яке відповідає потребам людини. Проте
цінні властивості мають лише високоякісне молоко та молочні продукти.
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Неналежна
порушення

обробка

сировини,недотримання

санітарно-гігієнічних

транспортування,

зберігання

умов
і

технологічних

виробництвата

реалізації

молока

режимів,

порушення
та

умов

молочних

продуктівможутьістотно вплинути на їх якість, що в свою чергу негативно
позначиться наздоров'ї людини [1, 2]. Найбільшої фальсифікації у молочних
продуктах, зазнають заміна корисних властивостей, зміна натурального складу,
включення небезпечних для людини компонентів.
Проблеми якості й ефективності виробництва молока та молочної
продукції були й залишаються актуальними на всіх етапах суспільного
виробництва. Широкий спектр питань, присвячених дослідженню якості
молока та молочної продукції висвітлено в працях багатьох науковців, зокрема
С.В. Васильчака, М.В. Калінчика, М.М. Ільчука, Т.Л. Мостенської, О.А. Козак
та багатьох інших. Окремі питання розвитку ринку молока та молочної
продукції знайшли відображення у наукових працях П.С. Березівського,
В.І. Бойка, Т.Г. Дудара, В.О. Кільова. Проте за сучасних умов розвитку
економіки,

окремі

напрямки

цієї

діяльності

залишаються

недостатньо

вивченими. Тому постає потреба у вирішенні проблеми якості молочної
продукції як конкурентної переваги на ринку.
Метою статті є визначення основних проблем якості молочної сировини
для харчової галузі та аналіз сучасних методів дослідження молока.
Молочне скотарство – одна з провідних галузей тваринництва України.
Забезпечення населення якісними молочними продуктами є основним
завданням даного напрямку діяльності. Вступ України до світової організації
торгівлі (СОТ), прояви європейської інтеграції гостро ставлять питання якості
продукції харчування та їхнього наближення до світових стандартів.
Українська молочна сировина, яка в основному вироблена у селянських
підсобних господарствах, не відповідає міжнародним вимогам якості, і тому
залишається неконкурентоздатною слабкою ланкою вітчизняної молочної
промисловості.

Проблема

сировини

для

молочної

галузі

постійно

загострюється, причому, найбільшим дефіцитом виступає сире молоко
найвищої якості.
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Експерти зазначають, що питома вага молока вищого ґатунку в Україні
становить близько 3 % від загального обсягу виробництва, а молока, яке
відповідає вимогам СОТ, взагалі не існує. Молоко, яке відповідає вимогам
вищого ґатунку, в ЄС не приймається на переробку – так стверджують фахівці
даної галузі [3].
У Законі України «Про молоко та молочні продукти» від 24.06.2004 р.
№ 1870-ХV щодо контролю безпечності молочних продуктів вказано:
«Контроль за безпечністю та якістю молока, молочної сировини і молочних
продуктів здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до закону
шляхом:
1) додержання

умов

молока,молочноїсировини

виробництва,
і

зберігання

та

реалізації

молочнихпродуктіввідповіднодонормативно-

правовихактів;
2) створення та діяльності лабораторій, обладнаних сучасними приладами і
відповідними реактивами для визначення показників безпечності та якості
молока, молочної сировини тамолочних продуктів» [4].
При контролі якості молока проводять органолептичну оцінку, визначають
титровану кислотність і густину. При необхідності визначають термостійкість
молока за алкогольною пробою.
Правила відбору середньої проби і середнього зразку викладені в ГОСТ
26809-86 «Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и
подготовка проб к анализу».
З кожної відібраної одиниці беруть по одному пакету або пляшці,
зливають молоко в посуд, складаючи об'єднану пробу.
Температура молока під час приймання на підприємство повинна бути не
вище 8 °С, в літній час – не вище10 °С. Перед визначенням органолептичних і
фізико-хімічних показників середню пробу молока після перемішування
доводять до температури (20 ± 2) °С.
Здійснюючи органолептичну оцінку, у молоці визначають колір,
зовнішній вигляд, смак і запах. Колір молока повинен бути білим, із злегка
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жовтуватим відтінком, нежирного – білим, із злегка блакитним відтінком,
молока

з

наповнювачами

–

з

молочно-шоколадним,

молочно-кавовим

відтінками, топленого – з кремовим відтінком.
Консистенція молока повинна бути однорідною, без грудочок жиру і
пластівців білка, що збилися. У молоці з наповнювачами допускається
незначний осад. Наявність в молоці слизистої тягучої консистенції свідчить про
розвиток процесів слизистого бродіння, яке обумовлено мікроорганізмами.
Таке молоко до реалізації не придатне. Смак молока приємний, злегка
солодкуватий,запах – чистий, сторонні присмаки і запахи не допускаються.
Молоко з наповнювачами повинне мати солодкуватий смак і легкий запах
наповнювачів.
Кислотність є одним із основних показників, за яким визначають свіжість
молока. Кислотність свіжого молока залежить від наявності в ньому білків,
кислих, фосфорнокислих і лимоннокислих солей, молочної, лимонної,
вуглекислої кислот та інших сполук [5].
Методи дослідження якості молока поділяють на хімічні та фізикохімічні. До окремої групи методів контролю якості молока відносять експресметоди, що належать до інструментальних, і які полягають у швидкому та
оперативному визначенні показників якості та безпечності молока.
Для

визначення

вмісту

молочного

жиру

в

молоці

найчастіше

користуються кислотним методом, який передбачає декількадій. До молока
добавляють сірчану кислоту та ізоаміловий спирт з метою руйнування
оболонок

кульок

жиру,

підігрівають

та

центрифугують.

Далі

жироміромвираховують кількість молочного жиру в досліджуваному зразку
молока, який визначається у відсотках. При цьому допустима похибка не
повинна перевищувати 0,5 %. Показники властивостей молочного жиру
вимірюють числами, або константами та оцінюють за стандартизованими
характеристиками (число Рейхерта–Мейссля та йодне число) [6, с. 316].
Вміст білка у молоці можна визначають методом формольного
титрування, який базується на нейтралізації карбоксильних груп моноаміно70

дикарбонових кислот білків розчином гідроксиду натрію, кількість якого,
витрачена на нейтралізацію, прямо пропорційна масовій частці білку у молоці.
Цим методом користуються для контролю товарного молока, що
надходить на переробні підприємства, бо він не потребує високої кваліфікації
робітників, і похибка є значно вищою при фальсифікації товарного молока.
Однак цей метод не можна застосовувати, коливідбувалася термічна обробка
молочної сировини. Норми вмісту білка в молоці зазначені у стандартах.
Ще одним важливим нормованим параметром молока, який підлягає
обов’язковому контролю, є густина, яка повинна бути не меншою за 1023 кг/м.
Густина молока визначається густиною його компонентів та демонструє їх
кількісне співвідношення і коливається від 1027 кг/м до 1032 кг/м, а густина
знежиреного молока вища від густини незбираного і становить 1036 кг/м.
Нормується густина у молоці ареометричним методом і залежить від
температури молока та його складових. При змішуванні натурального молока з
водою густина меншає і наближається до одиниці. При цьому кожні 10 %
добавленої води знижають густину молока майже на 3 кг/м.
Контролюють

у

молоці

такий

показник,

як

точка

замерзання

(кріоскопічний спосіб), який поряд з нормуванням густини також показує вміст
води у молоці. Точка замерзання молока становить -0,52 °С для вищого,
першого та екстраґатунків. Температура замерзання молока в середньому
коливається від -0,54 °С до -0,57 °С. Цей показник – величина доволі постійна,
тому за нею можна встановити ступінь розбавлення молока водою. В
середньому точка замерзання молока підвищується при додаванні 1 % води на
0,005 °С [6].
Різновидами методів фізико-хімічного дослідження молока, які сьогодні
також часто використовують, є оптичні, електрохімічні, електрофоретичні,
хроматографічні та інші.
Так, масову частку молочного жиру у молоці встановлюють за
способами, які ґрунтуються на оптичних методах аналізу. Ультразвуковий
спосіб базується на принципі вимірювання параметрів ультразвукових
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коливань при проходженні їх через пробу молока за двох заданих значень
температури та подальшої обробки цих параметрів за заданим алгоритмом.
Дослідити якість молока можна також хроматографічними методами, які
передбачають розділенняречовин адсорбційним способом за допомогою
високого

тиску,

з

подальшою

їх

ідентифікацією.

Особливостями

хроматографічних способів аналізу є високі селективність і чутливість. Багато
методикздійснення вимірювань є універсальними, застосовними для широкого
спектра досліджень, що дає змогу займати провідне місце серед методів аналізу
складних багатокомпонентних сумішей, що існують [7].
Отже, якість – це одна з найважливіших властивостей молочних
продуктів для споживача. Для вирішення завдання безпеки молочної продукції
потрібно використовувати сучасні високоефективні методи контролю, які були
б оперативнішими, швидшими та давали можливість автоматизації процесу
контролю.
Проведене дослідження показує, що нині для визначення складу, якості
та безпечності молока і молочних продуктів використовуютьздебільшого
фізико-хімічні методи досліджень. Застосовування стандартних лабораторних
методів незначне, адже вони вимагаютьбагато часу, при цьому для більшості
методів найтривалішим процесом є підготовка проби до випробування;
використання високовартісних приладів, потреба спеціальних лабораторій та
кваліфікованого персоналу.
В нашій країні існує багато проблем, які створюють перепони на цьому
шляху, як-от застарілі методи контролю за якістю і безпекою продукції; брак
належних можливостей реалізації щодо інновацій; відсутність раціональних
методик з визначення показників якості молочної продукції.
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Бoйкo Д.М.
Здoбувaч oсвiтньoгo ступeня «Мaгiстр»
Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТЕУ
ХAРAКТEРИСТИКA AСOРТИМEНТУ ЗAСOБIВ ДOГЛЯДУ ЗA
ВЗУТТЯМ
У стaттi дoслiджeнoaсoртимeнт зaсoбiв дoгляду зa взуттям тa визнaчeнo їх
хaрaктeритстику,

oбгрунтoвaнo

прaвилa

їх

вибoру

тa

зaстoсувaння,

oсoбливoстi вигoтoвлeння тa викoристaння сучaсних зaсoбiв дoгляду зa
взуттям, якi зaбeзпeчують висoкий ступiнь зaхисту взуття у будь-яку пoру
рoку.
Ключoвi слoвa: aсoртимeнт, клaсифiкaцiя aсoртимeнту, зaсoби дoгляду зa
взуттям.
Сучaсний ринoк тoвaрiв пo дoгляду зa взуттям врaжaє свoїм рoзмaїттям,
oднaк вiтчизнянi вирoбники пoступoвo втрaчaють нa ньoму свoї пoзицiї: всe
бiльшeiмпoртних вирoбiв, нeрiдкo нe нaйкрaщoгo ґaтунку.
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Для aнaлiзу кoнкурeнтoспрoмoжнoстi нa глoбaльнoму тa рeгioнaльнoму
ринкaх булooбрaнo ринoк зaсoбiв пo дoгляду зa взуттям. Aктуaльними є
питaння пoтeнцiaлу тa мoжливoстeй Укрaїни у сфeрi вирoбництвa тa прoдaжу
зaсoбiв пo дoгляду зa взуттям, oцiнювaння динaмiки їх вирoбництвa зaoстaннi
рoки, вивчeння oснoвних тoвaрoвирoбникiв зaсoбiв пo дoгляду зa взуттям,
тoвaрoзнaвчiaспeкти визнaчeнoї тoвaрнoї групи.
Мeтoю рoбoти є дoслiджeння тoвaрoзнaвчих aспeктiв у гaлузi вирoбництвa
тoвaрiв для дoгляду взуттям в Укрaїнi, aнaлiз прoблeм тa прoпoзицiї стoсoвнo їх
рoзв’язaння.
Прoблeми, з вирiшeнням яких спрaвляється взуттєвa кoсмeтикa [1]:
– пeрeсихaння шкiри, причинoю якoгo зaзвичaй стaє нeпрaвильний дoгляд
aбo йoгo вiдсутнiсть, нeхтувaння рeкoмeндaцiями щoдo збeрiгaння шкiряних
вирoбiв;
– рoзтрiскувaння лaкoвoгo шaру;
– пoтускнeння шкiри, втрaтa блиску;
– зaбруднeння будь-якoї склaднoстi;
– виникнeння трiщин нa шкiряних вирoбaх;
– нeвiдпoвiднiсть рoзмiру взуття дoвжинi стoпи;
– втрaтaeлaстичнoстi шкiри;
– втрaтa пiгмeнтiв, якими зaбaрвлeнe шкiрянeaбo тeкстильнi вирoби,
згoдoм тривaлoгo кoнтaкту з сoнячними прoмeнями;
– пoявa зaлиснiлих (зaсмaльцьoвaних) дiлянoк нa вoрсистих типaх шкiрa
(зaмшa, нубук, вeлюр);
– пoявa сoльoвих плям i рoзлучeнь нa пoвeрхнi взуття;
– пoявa пoдряпин нa пoвeрхнi шкiряних вирoбiв;
– пoявa плям будь-якoгo типу;
– нeприємний зaпaх взуття;
– прoмoкaння нiг нaвiть пiсля мiнiмaльнoгo зa тривaлiстю кoнтaкту з
вoдoю;
– виникнeння пoтeртoстeй нa шкiряних вирoбaх;
– втрaтa пiгмeнтiв з iнших причин, вiдмiнним вiд вигoрaння;
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Рoзглянeмo види тeхнiки i зaсoбiв, щo зaстoсoвуються для дoгляду зa
рiзними типaми шкiри. Шкiрoю в взуттєвiй тeрмiнoлoгiї нaзивaється шкiрa
твaрин, a сaмe: кoрoви, вiвцi, кoзи, якa пiдтримує структуру вoлoкнa в прoцeсi
дублeння. Oтримaний тaким чинoм мaтeрiaл є вiдoмим в iстoрiї мoди, як тaкий,
щo

викoристoвується

влaстивoстям

шкiри,

для

вигoтoвлeння

тaким

як:

взуття.

Зaвдяки

пoвiтрoпрoникнiсть,

унiкaльним

пaрoпрoникнiсть,

нaкoпичeння вoлoги, мiцнoстi нa рoзрив, мoжливoстi рoзтягувaтись i
пoвeртaтись дo пeрвiснoї фoрми вoнa є нaйбiльш пoширeним i нaйцiннiшим
мaтeрiaлoм у взуттєвiй гaлузi [2].
Види мaтeрiaлiв для яких вигoтoвляється взуттєвa кoсмeтикa [3]:
– штучнa шкiрa (кoжзaм);
– глaдкa шкiрa;
– жирoвaнa шкiрa;
– eкзoтичнa шкiрa (шкiрa рeптилiй, риб тaiн.);
– «Вoрсистa» шкiрa (зaмшa, нубук, вeлюр);
– кoмбiнaцiя мaтeрiaлiв;
– Gore-Tex (гoртeкс, мeмбрaннa ткaнинa);
– тeкстиль;
– лaкoвa шкiрa;
– шкiрa рoслиннoгo дублeння;
– вoщeнa шкiрa.
Шкiрaє нaстiльки eлaстичний мaтeрiaл, щo з плинoм чaсу рoзрoблeнi рiзнi
мeтoди йoгo дублeння i пoкриття. У зв'язку з цим, в клaсифiкaцiї шкiри
видiляють глaдку шкiру, нубук, вeлюр, лaкoвaну шкiру, нaппa, брaш.
Глaдкa шкiрaoбрoбляється з її зoвнiшньoї чaстини тaк звaнoї лицeвoї
стoрoни. Тeкстурa шкiри мoжe бути нe тiльки iдeaльнo глaдкoю, aлei
зeрнистoю, з рiзнoмaнiтними структурaми, мoжe бути блискучaaбo тьмянa.
Шкiрaнe є стiйким мaтeрiaлoм дo зoвнiшнiх впливiв i лeгкo вбирaє вoду. Тoму
збiльшити її вoдoстiйкiсть мoжливoзa дoпoмoгoю викoристaння спeцiaльних
крeмiв. Пiд чaс дoщoвoї пoгoди швидшe знoшуються шкiрянi пiдoшви. Вoлoгi
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чeрeвички

нeoбхiднo

спoчaтку

рeтeльнo

висушити.

Пiсля

сушiння

нeoбхiднooбрoбити взуття i пoкрити вeрхнiй шaр вiдпoвiдним крeмoм. Вaжливo
тaкoж пiд чaс сушiння пoклaсти в сeрeдину взяття рoзпiрки, якi зaпoбiгaють
йoгo дeфoрмaцiї. Пiсля тoгo, як нaнeсeний крeм вiдпoвiднoгo вiдтiнку нa
вeрхню чaстину взуття йoгo нeoбхiднo вiдпoлiрувaти м'якoю ткaнинoю, щoб
блищaлo [3].
Нубук тa вeлюр цe вiдшлiфoвaнaaбo зeрнистa шкiрa. Зoвнiшня стoрoнa
нубукa

хaрaктeризується

кoрoтким,

м'яким,

oксaмитoвим

вoлoкнoм,

якийзaтeкстурoю схoжий нa шкiрку пeрсикa. Вeлюр, в свoю чeргу, нa
внутрiшнiй стoрoнi мaє oдиничнi м'якi й eлaстичнi вoлoкнa; чaстo в рoзмoвнiй
мoвi йoгo нaзивaють «зaмшa». Дoгляд зa цим типoм шкiри здiйснюється
спeцiaльнoю щiткoю з гуми aбoз щeтинкaми i м'яким дрoтoм, щoiдeaльнo
чистять i зaпoбiгaютьoсiдaнню бруду. Вaжливимeтaпoм дoгляду взуття з
нубуку тa вeлюрує прoсoчeнняспрeями [3].
Лaкoвaнa шкiрa – цe шкiрaaбo синтeтичнi мaтeрiaли, щo мaють oсoбливe
лaкoвe пoкриття. Тaкi мaтeрiaли мaють рiзну тeкстуру тa структуру; глaдкi,
тиснeнi, змoршкувaтi, з мeтaлeвим блискoм aбo шaрoм лaку. Для цьoгo типу
шкiри вaжливo пiдiбрaти зaсoби, якi збeрeжуть eлaстичнiсть взуття. Лaкoвaнi
туфлiнeoбхiднo прoтирaти вoлoгoю ткaнинoю тaспeцiaльними для тaкoї шкiри
крeмaмиi флaнeлeвoю ткaнинoю [3].
Взуття знaппиi брaшуoбрoбляються з зoвнiшньoї пoвeрхнi шкiри. У
прoцeсi їх вирoбництвa зaстoсoвується тeхнiкa чистки, якa нaдaє пoвeрхнiвзуття
блискучий глянцeвий вигляд. Шкiрa цьoгo типу дужe глaдкai м'якa. Чeрeз їх
нiжну структуру, вoни вимaгaють oсoбливoгo дoгляду, тaким жe спoсoбoм, щo
й у випaдку глaдкoї шкiри. Слiд, звeрнути oсoбливу увaгу нaтe, щoчистити
ioбрoбляти тaкe взуття пoтрiбнoвoдoстiйкими прeпaрaтaми рeгулярнo [3].
Взуття, щoвигoтoвляється з синтeтичних мaтeрiaлiв iмiтує взуття з
нaтурaльнoї шкiри, якe дoглядaється прoстим мeтoдoм дoгляду – прoтирaння
вoлoгoю губкoю з нeвeликoю кiлькiстю м'якoгooчищaючoгo прeпaрaту.Є рiзнi
тeкстильнi мaтeрiaли, якi всe чaстiшe викoристoвуються нe тiльки для прoдукцiї
oдягу aлe й взуття; викoристoвується в лiтньoму взуттi, дoмaшньoму, aлe й
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oстaннiм чaсoм знaхoдиться у вeчiрньoму i пoвсякдeннoму взуттi. Для дoгляду
зa взуттям з тeкстильних мaтeрiaлiв є сухa щiткa тa спрeї для тeкстильних
мaтeрiaлiв [3].
Кoсмeтикa для взуття – цe зaсoби, признaчeнi для пoлiпшeння зoвнiшньoгo
вигляду шкiрянiй aбo тeкстильнoгo взуття, прoдoвжeння її eксплуaтaцiйнoгo
тeрмiну, пiдвищeння пoкaзникiв влaстивoстeй iхaрaктeристики. Iншi пoширeнi
нaзви тaкoї групи тoвaрiв – «зaсoби пo дoгляду зa взуттям» i «взуттєвa
кoсмeтикa» [6].
Тoвaри пo дoгляду зa взуттям пoдiляються нa групи [7]:
– aксeсуaри для взуття,
– зaсoби дoгляду зa взуттям,
– устiлки для взуття.
ЗгiднoУКТЗEД, Рoздiл VI (28-38) клaсифiкaцiя прoдукцiї хiмiчнoї тa
пoв'язaних з нeю гaлузeй прoмислoвoстi, щo викoристoвуються для дoгляду зa
взуттям прeдстaвлeнa в тaбл. 1
Тaблиця 1 – Клaсифiкaцiя прoдукцiї хiмiчнoї тa пoв'язaних з нeю
гaлузeй прoмислoвoстi, щo викoристoвуються для дoгляду зa взуттям
згiднoУКТЗEД, Рoздiл VI (28-38) [8]
Групa 34

Милo, пoвeрхнeвo-aктивнi oргaнiчнi рeчoвини, мийнi зaсoби, мaстильнi
мaтeрiaли, вoски штучнi тa гoтoвi, сумiшi для чищeння aбo пoлiрувaння,
свiчки тaaнaлoгiчнi вирoби, пaсти для лiплeння, плaстилiн, «стoмaтoлoгiчний
вiск»" i сумiшi нaoснoвi гiпсу для стoмaтoлoгiї
3405
Вaкси тa крeми для чищeння взуття, мaстики, пoлiрувaльнi зaсoби для
дoгляду зa мeблями, пiдлoгoю, кузoвaми трaнспoртних зaсoбiв, склoм aбo
мeтaлoм, пaсти для чищeння, пoрoшки тaaнaлoгiчнi зaсoби (у тoму числi
пaпiр, вaтa, пoвсть, фeтр, нeткaнi мaтeрiaли, плaстмaси aбo гумa пoристa,
прoсoчeнi aбo вкритi цими рeчoвинaми), зa виняткoм вoскiв тoвaрнoї пoзицiї
3404:
3405 30 00 пoлiрувaльнi зaсoби тaaнaлoгiчнi зaсoби для дoгляду зa кузoвaми
трaнспoртних зaсoбiв, крiм пoлiрувaльних зaсoбiв для мeтaлiв
3405 30 00 10 щo викoристoвуються для прoмислoвoгo склaдaння мoтoрних трaнспoртних
зaсoбiв
3405 30 00 90 iншi

Сучaснa клaсифiкaцiя зaсoбiв пo дoгляду зa взуттям, щo викoристoвуються
при фoрмувaннi aсoртимeнту тoргoвeльними пiдприємствaми прeдстaвлeнa нa
рис. 2.
77

Рисунoк 2 – Клaсифiкaцiя зaсoбiв пo дoгляду зa взуттям, щo
викoристoвуються при фoрмувaннi асoртимeнту тoргoвeльними
пiдприємствaми [8]
На рис. 3 наведена хaрaктeристика aсoртимeнту зaсoбiв дoгляду зa взуттям
вiдпoвiднo дo прeдстaвлeнoї клaсифiкaцiї (рис. 3) [7].

Рисунок 3 – Хaрaктeристика aсoртимeнту зaсoбiв дoгляду зa взуттям
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При купівлі зaсoбу вaжливo звeртaти увaгу нa тeрмiни придaтнoстi
прoдукцiї, пoвeрхню крeму. Прaвильний i рeгулярний дoгляд зa взуттям
зaбeзпeчує збeрeжeння зoвнiшньoгo вигляду i пoчaткoвихeксплуaтaцiйних
влaстивoстeй.
Тoргiвля взуттям тa тoвaрaми пo дoгляду зa взуттям – цe сeзoннa тoргiвля,
oтжe приблизнo чoтири рaзи нa рiк мaйжe пoвнiстю oнoвлюється aсoртимeнт
взуття тa тoвaрiв пo дoгляду зa взуттям. У бiльшoстi мaгaзинiв oднoчaснo
вистaвлeнo в прoдaж сoтнi нaймeнувaнь тoвaрiв пo дoгляду зa взуттям.
Нaйкрaщe купувaти взуття i вiдпoвiднo тoвaри пo дoгляду зa ним нa
пoчaтку сeзoну, кoли є нaйбiльший вибiр – i зa мoдeлями, i зa кoльoрoм, i зa
рoзмiрoм. Нaйбiльшe люблять чoрний кoлiр взуття, aджe вoнo дo всьoгo
пiдхoдить. Взуття тa тoвaри пo дoгляду зa ним чoрнoгo кoльoру прoдaються дo
50 %. Мaйжe 60 % взуття тa тoвaрiв пo дoгляду зa ним нaсeлeння Укрaїни купує
сьoгoднi нa рeчoвих ринкaх. Тут взувaється близькo пoлoвини жiнoк i двoх
трeтин чoлoвiкiв [6].
Сьoгoднi нa укрaїнськoму ринку мiнiмум двi трeтини – нe шкiрянe взуття,
a тoму пoпит нa тoвaри пo дoгляду зa синтeтичним взуттям зрoстaє. З трьoх пaр
в мaгaзинi двi oбoв'язкoвo iз синтeтичнoї шкiри. Сeрeд вeликoгo рoзмaїття
мoжнa пoбaчити китaйськe, пoльськe, слoвaцькe, iндiйськe, iтaлiйськe, i
турeцькe взуття, oднaк, як прaвилo, всe вoнo вигoтoвлeнo нaiтaлiйських лiнiях
ioблaднaннi. Привoзять йoгo як iз крaїн-вирoбникiв, тaк i з укрaїнських oптoвих
ринкiв – oдeськoгo, чeрнiвeцькoгo, хмeльницькoгo.
Щoдo тeндeнцiй у «взуттєвiй» мoдi, фaхiвцi вiдзнaчaють, щo пeрeвaжнo
укрaїнськiспoживaчi

кoнсeрвaтивнii

дужe

пoвiльнo

сприймaють

мoднiaвaнгaрднi тeндeнцiї. Зaгaлoм жe щoдo тeндeнцiй взуттєвoгo ринку, тo
фaхiвцi вiдзнaчaють, щo упрoдoвж oстaннiх 5-6 рoкiв «взуттєвий пaрк»
пeрeсiчнoї укрaїнськoї сiм’ї скoрoтився в сeрeдньoму у 1,5 рaзу. Тaк, прaктичнo
щoрiчнo,

зa

пiдрaхункaми

фaхiвцiв,

взуттєвий

гaрдeрoб

пeрeсiчнi

укрaїнцioнoвлюють лишe нa 16-17 %, зaмiсть нeoбхiдних 38-40 %. Прaктичнo
нe купують взуття пeнсioнeри, суттєвo знизилaся купiвeльнaaктивнiсть
сiльськoгo нaсeлeння. У нaступнoму рoцioчiкується зрoстaння прoдaжу взуття
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приблизнo нa 10-20 %. Зaгaльнa ситуaцiя нa ринку будe зaлeжaти вiд дiєвoстi
зaхoдiв, спрямoвaних прoти «сiрoгo» iмпoрту тa зaнижeння митнoї вaртoстi.
Причoму, якщooстaннiй пoкaзник зaлишиться нa стaбiльнo низькoму рiвнi, тo
укрaїнський взуттєвий ринoк мoжeoпинитися пiд зaгрoзoю чeргoвoгo нaшeстя
дeшeвoї прoдукцiї aзiйськoгo вирoбникa [6].
Тeхнiчний стaн взуття укрaїнцiв зaлeжить вiд йoгo нaлeжнoгo дoгляду. Цeй
прoцeс слiд рoзпoчaти з мoмeнту пoкупки взуття. Фaхiвцi ввaжaють, щoщe
пeрeд тим, як пoчaти eксплуaтувaти взуття нeoбхiднo їх рeтeльнooбрoбити.
Нeзaлeжнo вiд рeтeльнoстii рeгулярнoстi чищeння взуття, з чaсoм в рeзультaтi
мeхaнiчнoгo знoсу aбo нeсприятливих пoгoдних умoв, взуття чaсткoвo втрaчaє
eфeкт прoсoчeння. Цe прирoдний прoцeс, нeминучe призвoдить дo знижeння
якoстi взуття i в знaчнiй мiрi нe зaлeжить нaвiть вiд йoгo якoстi. Тим нe мeнш
вaртo, щoб прeпaрaти для зaхисту взуття були висoкoї якoстi; мiстили,
вiдпoвiднooбрaнi жирoвi рeчoвини i мaслa, якi пoв'язaнi з вiдпoвiдними
бaрвникaми, щooнoвлюють взуття.
Нaйвiдoмiшими брeндaми взуттєвoї кoсмeтики нa ринку Укрaїни стaли:
AVEL (Фрaнцiя), Boot Black (Япoнiя), Columbus (Япoнiя), FAMACO (Фрaнцiя),
Kaps (Пoльщa), Lettro (Пoльщa), Mavi Step (Укрaїнa), Mountval (Пoльщa),
SAPHIR Beauté du cuir (Фрaнцiя), SAPHIR Médaille d'or тисячу дeв'ятсoт
двaдцять п'ять Paris (Фрaнцiя), Simply Spray (СШA), Tarrago (Iспaнiя), TRG 75
Diamond (Iспaнiя), TRG Sport (Iспaнiя), TRG The One (Iспaнiя), Wilbra (Iтaлiя) [7].
Зa рeзультaтaми oпитувaння спoживaчiв «Фaвoрит успiзу 2019» у нoмiнaцiї
«Пoбутoвa хiмiя – Тoвaри для дoгляду зa взуттям» зaфiксoвaнo нaступний
рeйтинг тoргoвих мaрoк, якi прoпoнують нa ринку Укрaїни прoдукцiю дaнoї
тoвaрнoї групи: Salamander – 39,17 %, Siver – 35,83, Kiwi – 35,8, Salton – 30,
Twist – 23,33, Mida – 11,67, Express – 7,5, Camel – 6,67, Блискaвкa – 8,33,
Collonil – 7,5, Mavi Step – 7,5, Erdal – 5,83, Schuman – 4,17, Штрих – 4,17,
Дивидик – 4,17, Famaco – 2,5, Casablanca – 4,17, prOK – 2,5, Tarrago – 1,67 % [6].
Рeзультaти прoвeдeнoгo у рoбoтi дoслiджeння aсoртимeнту зaсoбiв дoгляду
зa взуттям визнaчeнo їх хaрaктeритстику, прaвилa вибoру тa зaстoсувaння,
oсoбливoстi вигoтoвлeння тa викoристaння сучaсних зaсoбiв дoгляду зa
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взуттям, якi зaбeзпeчують висoкий ступiнь зaхисту взуття у будь-яку пoру рoку.
У пoдaльшoму пeрeдбaчaється прoвeсти дoслiджeння вiдгукiв спoживaчiв прo
пeрeвaги i нeдoлiки зaсoбiв дoгляду зa взуттям.
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Бондарчук В.Є.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА АСОРТИМЕНТУ БАГАТОШАРОВОГО
СКЛА
В статті розглянуто класифікацію, вимоги до якості та відмінні особливості
багатошарового скла. На прикладі багатошарового скла різних виробників
наведено результати товарознавчої оцінки за показниками якості.
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Ключові слова: багатошарове скло, асортимент, товарознавча оцінка, вимоги,
якість.
Багатошарове скло являє собою плоский виріб, який складається з одного
або декількох листів неорганічного скла та плівкових або рідких полімерних і
силікатних матеріалів, за допомогою яких склеюються і/або покриваються
листи скла [1]. Багатошарове скло є одним з видів безпечного скла. Як правило,
виготовляється шляхом пресування при нагріванні.
Багатошарове скло має широке застосування в сучасному будівництві і
успішно конкурує з більш традиційними матеріалами, завдяки своїй високій
міцності та безпечності. Комбінуючи різне за товщиною вихідне скла і
полімерні шари, можна створювати вироби з різними рівнями захисту, аж до
кулестійких. Багатошарове скло дозволяє відмовитися від традиційних решіток,
віконниць, металевих дверей [2].
Об’єктом дослідження є багатошарове скло, що реалізується на ринку
України, предметом – властивості та якість багатошарового скла
На сьогоднішній день на ринку України представлено широкий і
різноманітний асортимент досліджуваного товару. Багатошарове скло, залежно
від призначення, поділяють на такі види: стійке при механічній дії: безпечне
при експлуатації (стійке при ударах м'яким тілом), стійке при ударах твердими
предметами;

кулестійке;

вибухобезпечне;

вогнестійке;

шумозахисне;

морозостійке; багатошарове зі спеціальними властивостями (наприклад, із
захистом від радіоперешкод, із біологічним або інформаційним захистом,
підвищеною несучою здатністю й ін.).
Багатошарове шумозахисне скло залежно від зниження повітряного шуму
потоку міського транспорту поділяють на класи А-Д [3].
Багатошарове вогнезахисне скло залежно від стійкості при дії вогню
поділяють за часом (у хвилинах) до моменту втрати цілісності.
Багатошарове скло залежно від стійкості при дії мінусових температур
поділяють за мінімальною розрахунковою температурою експлуатації, що
підтверджується випробуванням на морозостійкість.
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Багатошарове скло складної конфігурації виготовляють за робочим
кресленням або шаблоном, затвердженим в установленому порядку.
За кількістю камер склопакети бувають: однокамерні (2 скла), двокамерні
(3 скла) та інші. Однокамерний пакет – це відносно проста конструкція з 2
стекол, з'єднаних між собою особливою дистанційною алюмінієвою рамкою.
Однокамерний

склопакет

не

відрізняється

особливими

специфічними

властивостями. Однокамерний склопакет не є найпоширенішим видом
склопакета.
Двокамерний склопакет, відповідно, включає три скла, з'єднаних вже
двома дистанційними рамками. Завдяки цьому двокамерний склопакет має
підвищений рівень тепло- і шумоізоляції. Однак двокамерний склопакет, який
займає перше місце в рейтингу популярності, далеко не межа для склопакетів.
Так, кількість камер у склопакеті може досягати 3 і більше.
Вибір склопакетів за кількістю камер залежить, насамперед, від
природнокліматичних

умов,

місця

розташування

будинку.

Наприклад,

потрійний склопакет буде актуальним для холодних умов або в місцях з
підвищеним рівнем шуму. Потрійний склопакет також досить розповсюджений.
Виділяють наступні види склопакетів: звичайне, енергозберігаюче,
низькоемісійне, тоноване та інше. Енергозберігаючі склопакети відрізняються
спеціальним покриттям (з оксидів металів), що пропускає короткохвильове
сонячне випромінювання всередину приміщення, а довгохвильове теплове
випромінювання від нагрівальних приладів відбиває й залишає в приміщенні.
Енергозберігаючі склопакети дозволяють зберігати в приміщенні потрібну
температуру. В енергозберігаючих склопакетах може використовуватись різне
за своїми властивостями скло, наприклад, рефлективне або тоноване [2].
Камери всередині склопакетів, що забезпечують певну дистанцію між
поверхнями стекол, наповнюються осушеним повітрям, фреоном або інертними
газами (аргоном або криптоном) чи вакуумом. В результаті, такі склопакети
забезпечують певний мікроклімат у приміщенні.
Пластикові

склопакети

можуть

наповнюватися

газом,

тому

вони

набувають хороших шумо- і теплоізоляційних властивостей. А створення в
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пластикових склопакетах вакууму є складною й дорогою операцією, тому
частіше цю технологію замінюють наповненням склопакета інертними газами,
що також виключає більшу втрату тепла в приміщенні.
Для пластикових вікон, використовують різні типи скла [3]:
– прозоре скло, товщина якого 4 та 6 мм, використовується для
виробництва склопакетів значних розмірів (більше 1500х1500). Оскільки скло
більших розмірів зазнає більш високого вітрового навантаження в процесі
експлуатації, використовують скло більшої товщини;
– тоноване скло (тоноване напилюванням або в масі) використовують для
виготовлення склопакетів для пластикових вікон зі зменшеним коефіцієнтом
світлопропускання та надання вікнам дзеркального або кольорового відтінку;
– броньоване і ударостійке скло використовується для підвищення міцності
вікон. Для виробництва протиударних захисних склопакетів застосовують, як
правило, скло триплекс, яке складається з шарів, з'єднаних між собою прозорою
плівкою. Товщина скла триплекс від 6 мм до 40 мм. Триплекс товщиною більше
13 мм є куленепробивним для пістолета Макарова. При руйнуванні «триплекса»
осколки не розлітаються, а залишаються на еластичній плівці, захищаючи вікно
навіть у такому стані. Безпечні стекла є надійним рішенням з точки зору безпеки
і міцності, забезпечуючи захист від правопорушників або пожежі, і одночасно
дозволяють створювати сміливий і привабливий дизайн;
– енергозберігаюче скло характеризується тим, що тепловідбивне покриття
нанесене способом вакуумного напилювання іонів срібла, яке знаходиться
всередині склопакета, що зберігає його від ушкоджень. Енергозберігаючі
склопакети знижують тепловтрату на 30% порівняно зі звичайними, володіють
високою

світлопропускною

здатністю

й

відбивають

ультрафіолетове

випромінювання.
Економія електроенергії відбувається в трьох напрямках: по-перше,
знижуються витрати на опалення взимку; по-друге, на кондиціювання
приміщення

–

влітку;

по-третє,

на

освітлення

в

денний

час

доби.

Енергозберігаюче скло з м'яким покриттям забезпечує комфортну обстановку,
зберігаючи прохолоду влітку і тепло взимку.
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У приміщеннях, де необхідно підкреслити індивідуальність і реалізувати
дизайнерські

ідеї

замовника

застосовуються

склопакети,

декоровані

внутрішньою розкладкою (шпросами). Є шпроси білі, коричневі, ламіновані, а
також інших кольорів.
Асортимент багатошарового скла є надзвичайно широким, тому, щоб
зорієнтуватись і зробити правильний вибір, необхідно чітко уявляти собі, в
яких умовах воно буде експлуатуватися.
Вимоги до якості та безпечності багатошарового скла регламентуються
ДСТУ Б В.2.7-123-2004 «Скло багатошарове будівельного призначення.
Технічні умови» [4]. Даний стандарт поширюється на плоске багатошарове
скло з підвищеними експлуатаційними характеристиками для захисту людей і
цінностей, призначене для безпечного скління світлопрозорих будівельних
конструкцій (фасадного, структурного скління, елементів горизонтального
скління, віконних і дверних блоків, вітрин, підлоги тощо).
Проаналізувавши асортимент багатошарового скла, представленого на
ринку України, для товарознавчої оцінки було обрано продукцію, яка досить
часто є об’єктом зовнішньоторговельних операцій, а саме, – багатошарове скло
типу «триплекс» ламіноване п’яти виробників. Характеристику досліджуваних
зразків скла наведено в табл. 1.
Таблиця 1 – Характеристика досліджуваних зразків ламінованого
багатошарового скла «триплекс»
Найменування
виробу, країна
виробництва
Зразок 1 – ТМ
Pilkington, Польща
Зразок 2 – ТМ
STADIP 33,1,
Німеччина
Зразок 3 – ТМ
Sekurit, Франція
Зразок 4 – ТМ
Nordglass, Польща
Зразок 5 – ТМ
FUYAO, Гонконг

Кількість
шарів

Товщина,
мм

Клас захисту
при ударах
м’яким тілом

11,5

Розмір
(довжинаширина),
мм
762-1747

СМ3

Клас захисту
при ударах
твердим
предметом
Р3А

2
2

11,5

762-1747

СМ3

Р3А

2

11,5

762-1747

СМ3

Р3А

2

11,5

762-1747

СМ3

Р3А

2

11,5

762-1747

СМ3

Р3А
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Проведена товарознавча оцінка багатошарових ізоляційних скляних
виробів, склопакетів, які забарвлені по всій масі, матові, чи такі що мають
поглинальний або відбивальний шар, призначені для використання в
будівництві. Досліджувалось багатошарове скло торговельної марки Pilkington
(Польща), ТМ STADIP 33,1 (Німеччина), ТМ Sekurit (Франція), ТМ Nordglass
(Польща), ТМ FUYAO.
В ході аналізу отриманих даних щодо якості склопакетів Pilkington Insuligh
TM Sun, а також візуального огляду, було встановлено, що багатошарове скло
фірми Pilkington IGP Sp. zo.o, яке імпортувалось ТОВ «Глас Технолоджі» до
України, відповідає за наявністю кількох шарів, призначенням, наявністю
забарвлення,

наявністю

поглинального

шару,

даним,

наведеним

в

товаросупровідних документах.
Згідно з результатами досліджень багатошарового скла щодо його
відповідності вимогам ДСТУ Б В.2.7 - 123 – 2004, зразки скла Pilkington IGP Sp.
zo.o (Польща), STADIP 33,1 (Німеччина), FUYAO (Гонконг) характеризувались
відсутністю дефектів, скло ТМ Sekurit (Франція), ТМ Nordglass (Польща) мали
по 1 дефекту на 1 м кв, що відповідає вимогам.
Результати товарознавчої оцінки наведені в табл.2.
Таблиця

2

–

Результати

товарознавчої

оцінки

ламінованого

багатошарового скла
Показник
1
Наявність
кількох шарів
Призначення
Наявність
забарвлення
Наявність
поглинального
або
відбивального
шару

Наявність та
розміри
дефектів

Вимоги
ДСТУ Б
В.2.7 - 123 –
2004, дані
маркування
2

Pilkington
IGP Sp.
zo.o
3

Досліджувані зразки
Триплекс
Триплекс
Триплекс
STADIP
Sekurit,
Nordglass,
33,1,
Франція
Польща
Німеччина
4
5
6

Двошарові

Триплекс
FUYAO,
Гонконг
7

Двошарові

Для
використання
Для використання в будівництві
в будівництві
Забарвлені
Не
Не
Забарвлені Забарвлені
Не
по всій масі по всій масі забарвлені по всій масі забарвлені забарвлені
Наявний
поглинальний шар
Не більше 1
шт./м2

Наявний

Відсутні

Відсутні
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Відсутній

1

1

Відсутні

Продовження таблиці 2
1
Граничні
відхилення
за довжиною
чи шириною
Кількість
лінійних вад
Стійкість
склеювання
Стійкість
при ударах
м’яким тілом
Стійкість
при ударах
твердим
предметом

Розміри

2

3

4

5

6

7

+ 6,0/-4,0

+3,1

-1,0

+2,0

+3,0

-3,0

1

Відсутні

Відсутні

Відсутні

1

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Відсутні

1230

1220

1240

1220

1210

4

3

5

6

4

шириною

всіх

1, довжиною
3 – 10 мм
Відсутність
вад після
кип’ятіння у
воді
Стійкість при
ударах з
висоти 1200
±30
Не менше 3-х
ударів

граничних

відхилень

за

довжиною

та

досліджуваних зразків не перевищували норм стандарту. Лінійні вади
довжиною 3-10 мм були зафіксовані лише у зразків Pilkington IGP Sp. zo.o
(Польща) та FUYAO (Гонконг), проте, їх кількість не перевищувала
регламентовану ДСТУ Б В.2.7-123-2004. Відсутність вад після кип’ятіння у воді
була характерною для всіх досліджуваних зразків багатошарового скла.
Фактичний клас стійкості виробів при ударах м’яким тілом і твердим тілом
за

результатами

проведених

досліджень

відповідав

номінальному,

встановленому виробником.
Таким чином, за результатами товарознавчої оцінки всі досліджувані
зразки багатошарового скла, призначеного для будівництва, що імпортувались
до України, відповідали вимогам ДСТУ Б В.2.7- 23-2004 «Скло багатошарове
будівельного призначення. Технічні умови».
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКСПЕРТИЗА ЗЕРНА ПШЕНИЦІ
В статті розглянуто відмінні ознаки пшениці м`якої та твердої, а також
проаналізовано вимоги до її якості в Україні та ЄС. На прикладі пшениці
м`якої озимої різних виробників наведено результати експертизи за
показниками якості.
Ключові слова: пшениця, м`яка пшениця, тверда пшениця, вимоги, експертиза,
якість.
Світовий ринок зерна залишається одним із найбільш важливих
стратегічних напрямів експорту вітчизняної пшениці. Будь-які тенденції і
тренди цього ринку мають безпосередній вплив і на стан розвитку аграрного
експорту України, а також відображаються на ціновій ситуації, що в загальному
підсумку має наслідки для усієї зернової галузі.
Україна здавна відома як країна з добре розвиненим зерновим
господарством. Сприятливі агрокліматичні умови дозволяють вирощувати у
ній практично всі відомі зернові і зернобобові культури, у тому числі й
пшеницю.
Пшениця ( Triticum ) – це трав'яниста рослина із родини злакових, яка є
однією

з

найважливіших

зернових

культур

у

світі

та

забезпечує

продовольством більш ніж половину населення земної кулі [1].
Пшениця належить до стратегічних видів агропродукції. Від цієї культури
залежить основа продовольчої безпеки та формування експортного потенціалу
України.
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На сучасному етапі розвитку ринку пшениці все більшої актуальності
набуває виробництво достатньої кількості зерна не лише для забезпечення
внутрішніх потреб держави, а також для зміцнення позицій України на
світовому ринку. Ціни на зерно знаходяться на високому рівні, що дає
можливість відшкодувати понесені витрати та в подальшому розвивати
виробництво цієї культури.
Пшениця

користується

постійним

попитом

на

внутрішньому

та

зовнішньому ринках. Вона головна продовольча культура для більшості
населення Землі. У зв'язку з цим підвищення якості зерна слід розглядати як
ключовий напрям у розвитку зернового господарства. Зернова галузь повинна
забезпечити зростаючі потреби країни в високоякісному продовольчому та
фуражному зерні, державні резерви зерна та ресурси його для експорту.
Тому доцільно провести експертизу сортів пшениці, що реалізуються на
ринку України.
Метою дослідження є вивчення особливостей проведення експертизи зерна
пшениці.
Об’єктом дослідження є пшениця, предметом дослідження є експертиза
зерна пшениці.
Залежно від показників якості м’яку пшеницю поділяють на шість класів
(класи 1-3 – група А, класи 4-5 – група Б і клас 6). Тверду пшеницю залежно від
показників якості поділяють на п’ять класів. М’яку пшеницю групи А
використовують

для

продовольчих

(переважно

в

борошномельній

та

хлібопекарській галузях) потреб і для експортування. Пшеницю групи Б і 6-го
класу використовують на продовольчі і непродовольчі потреби та для
експортування. На вимогу замовника у зерні м’якої та твердої пшениці можна
визначати інші показники якості, які не є класоутворювальними (сила борошна
за альвеографом, індекс седиментації тощо) відповідно до визнаних у світі
затверджених методик [2].
У разі невідповідності граничній нормі якості м’якої пшениці хоча б за
одним показником її переводять у відповідний за якістю клас. У разі
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невідповідності показників кількості та якості клейковини мінімальним
вимогам групи А пшеницю переводять у групу Б за умови дотримання вимог до
інших показників якості. У разі невідповідності хоча б одного показника м’якої
пшениці вимогам груп А і Б її переводять у 6-й клас.
Вимоги до показників якості зерна пшениці для експорту та імпорту
встановлюють у контракті (угоді) між постачальником та покупцем.
В Україні вирощують пшеницю м'яку або звичайну (Triticum aestivum L.),
яка використовується як основний компонент хлібних виробів, пшениця тверда
(Triticum durum Desf.) використовується для виготовлення макаронного тіста та
для покращення звичайних хлібних виробів.
Також в Україні в помітних кількостях вирощуються такі види пшениці, як
полба (Triticum dicoccum – використовується для виготовлення крупи),
пшениця карликова (Triticum compactum – використовується для вироблення
розсипчастої випічки), пшениця спельта (Triticum spelta), пшениця польська
(Triticum polonicum), пшениця англійська, або тургідум (Triticum turgidum). В
Україні рекомендовано близько 70 сортів пшениці, серед яких до 80 % — сорти
озимої пшениці й лише 20 % – ярої.
До озимих сортів м'якої пшениці з найвищою якістю зерна належать:
Епоха одеська, Вимпел одеський, Благодарка одеська, Вдала, Подолянка,
Безоста 1, Дончанка 3, Київська остиста, Київська 8, Лада одеська, Леля, Тіра,
Миронівська остиста, Обрій, Одеська 133, Одеська 162, Ростовчанка 2,
Скіф'янка, Юна та ін., твердої – Алий парус, Айсберг одеський, Корал
одеський, Парус.
В умовах розвитку міжнародної торгівлі особливо актуальними стають
питання забезпечення високого рівня якості зерна пшениці, що є важливою
умовою виживання в умовах ринку, виходу країни на світовий ринок та
приєднання до Європейського Союзу. Важливу роль в цьому відіграє державне
регулювання якості зерна.
З метою адаптації вітчизняних стандартів до вимог Директиви Ради
66/402/ЄС про реалізацію насіння злакових культур, Мінагрополітики
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розроблено Наказ №476 «Про затвердження Методичних вимог у сфері
насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових
культур», який встановлює вимоги до насіння пшениці м’якої, пшениці твердої,
пшениці полби, пшениці спельти, жита, тритикале, ячменю, вівса, рису, проса,
гречки, а також кукурудзи і сорго, сорти яких занесені до Державного реєстру
сортів рослин, придатних для поширення в Україні, в частині показників
сортової та фізичної чистоти, вмісту насіння інших видів культурних рослин та
бур’янів [3].
Основним документом, що встановлює вимоги до зерна пшениці є ДСТУ
3768-2010 «Пшениця. Технічні умови» [4]. У країнах ЄС таким стандартом є
ISO 7970: 2011, в якому зазначені вимоги до зерна м’якої пшениці.
Контроль

якості

зерна

пшениці

проводився

органолептичним

та

вимірювальними методами згідно із чинними стандартами.
Слід зазначити, що показники ДСТУ 3768:2010 є обмежувальними, тобто
на них грунтується визначення вартості зерна при закупках і відхилення від
показника можливі в обидва боки, як правило, без впливу на ціну. Вимоги до
зерна, яке закуповують в ЄС, є обов’язковими, тобто зерно з характеристиками,
нижчими від заданих, на торги не допускається, а за більш високу якість
надбавка щодо ціни не обов’язкова і не практикується. Тому різні партії зерна
зазвичай змішують для досягнення необхідної однорідної якості.
В якості об’єктів експертизи були відібрані сорти м’якої озимої пшениці,
що внесена

у

Державний

Реєстр

Міністерства

аграрної

політики

та

продовольства сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2019 рік
[6], зокрема:
– зразок №1 – Подолянка;
– зразок №2 – Kubus;
– зразок № 3 – Skagen;
– зразок № 4 – Шестопалівка;
– зразок № 5 – Rebell.
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Результати експертизи зразків зерна м’якої пшениці наведені у табл. 1, з
якої видно, що дослідження проведені за органолептичними, фізикомеханічними та фізико-хімічними показниками. Як критерій експертизи
використано також маркування зразків пшениці.
Таблиця 1 – Експертиза зерна м’якої пшениці
Назва
критерію

Зразок № 1

Зразок № 2

Зразок № 3

Зразок № 4

Зразок № 5

1

2

3

4

5

6

Зовнішній
вигляд:
Зерно
Зерна бочкоподіб
ерно яйцеподібно Зерно середнє Зерна середні за
форми,
велике
довжиною,
подовженої
ної
форми, середн
за
довжиною,
– стан
Зерно
червоного
овальної
форми
форми,
крупне
Зернівка
світла із
шириною
та
зерна
Світлокольору
крупністю
червоним
Кремового
коричневого
Зернівка
світла
відтінком
– колір
кольору
кольору
Запах та смак
із червоним
Запах та смак
властивий зерну
відтінком
властивий зерну
– запах та
Запах та смак Запах та смак Запах та смак
смак
властивий зерну властивий зерну властивий зерну
Маркування Озима м’яка
Озима м’яка
Озима м’яка
Озима м’яка
Озима м’яка
пшениця пшениця «Kubus»
пшениця «Skagen
пшениця
пшениця
«Подолянка»
(Німеччина;
(Німеччина) «Шестопалів-ка»
«Rebell»
(Україна)
KWSLochow
(Україна) Франція;R.A.G.T
GmbH)
Якість
45
50
48
35
43
клейковини
Маса 1000
37,6-46,8
41,3-52,4
48-49,6
45-50
45
зерен, г
Натура г/л
780
832
747
793
834
Вологість, %
12,9
13,3
13,7
12,8
13,4
Масова
частка білка,
(на суху
13,5–14,7
11,0-11,5
13,4
14,2-14,3
13,3
речовину, %
Вміст си31,0-35,8
25,2-27,2
28,6
30 - 33
26
рої клейковини, %
Склоподіб35
55
40
47
54
ність, %
Зернова
2,30
3,35
2,4
3,7
1,8
домішка, %
Сміттєва
0,90
0,84
0,7
0,76
0,8
домішка, %
Сажкове
4,5
4,8
3,67
3,4
4,1
зерно, %
Число
347
320
228
240
332
падіння, с
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Під час органолептичної оцінки відповідності дослідних зразків пшениці
ми визначили зовнішній вигляд зерна, колір, запах, зернову і сміттєву домішку,
наявність саржевого зерна. Після проведення експертизи визначили, що
дослідні зразки відповідають вимогам ДСТУ 3768-2010 «Пшениця. Технічні
умови». Відхилень виявлено не було: зовнішній вигляд, колір, запах, вміст
зернової і сміттєвої домішки, саржевого зерна повністю відповідають вимогам
стандарту і це свідчить про дотримання умов збирання, укладки і зберігання
пшениці, підтримання відповідного температурного режиму і вологості повітря.
Аналітично провели оцінку маркування дослідних зразків відповідно до
вимог Технічного регламенту щодо маркування харчових продуктів. Після
проведення оцінки ми можемо зробити висновок, що в цілому маркування
відповідає вимогам технічного регламенту. Всі дані зазначені чітко і повністю,
що не вводить в оману клієнта/споживача.
За

фізико-хімічними

показниками

якості

пшениці

ми

визначали

вимірювальним методом натуру, склоподібність, вологість, масову частку
білка, сирої клейковини, якість клейковини, число падання. В ході проведення
експертизи відхилень не було виявлено.
Отже, усі п’ять зразків зерна пшениці відповідають вимогам ДСТУ 37682010 «Пшениця.Технічні умови». Технологічні властивості зерна пшениці
достатньо високі. Сорти, що досліджувались, доброї якості з типовим для зерна
смаком та приємним, притаманним запахом, без сторонніх присмаків і запахів.
Усі показники знаходяться в межах зазначених у стандарті норм.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РИНКУ ЦУКРУ В УКРАЇНІ
У роботі наведено визначення поняття «кон’юнктура ринку» як важливого
аналітичного показника. Проаналізовано кон’юнктуру ринку цукру, включаючи
аналіз пропозиції та попиту на цукор. Розглянуто динаміку оптово-відпускних
та роздрібних цін на цукор. У статті вказано основних світових виробників та
споживачів цукру, зазначено частку України у світовому цукровому
виробництві.
Ключові слова: цукровий буряк, цукор, ринок цукру, виробництво та
споживання цукру, світовий ринок цукру.
Виробництво цукру сьогодні являється одним із потужних галузей
харчової промисловості країни в системі становлення агропромислового
комплексу.
Виробництво цукру або бурякоцукрова промисловість охоплює системний
розвиток виробників елітного і фабричного насіння цукрового буряку, насіннєві
заводи, цукрові заводи і сервісні підприємства. Завдяки співпраці цієї великої
частки агропромислового комплексу результатом є цукор в асортименті, а
також інша другорядна продукція, яка має широкий споживацький попит на
внутрішньому та світовому ринках.
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Однак, слід відмітити, що збут цукру як експорт залишається нелегкою
справою, так як за собівартістю його виробництва наші завод помітно
поступаються

іноземним.

Також,

галузь

все

ще

знаходиться

в

зоні

нестабільності та періодичних проявів кризових явищ: щорічні зміни розмірів
посівних площ під посів цукрових буряків, перепади кліматичних температур
та стрибки оптово-відпускних цін на цукор.
І все ж на світовому ринку цукрова промисловість не переживає застій: у
2018 році Україна експортувала 584,8 тис. тонн цукру загальною вартістю 216
млн. дол. Протягом року Україна експортувала цукор до Узбекистану,
Азербайджану, Лівії та інших країн. Так, зокрема до Узбекистану Україна
поставила цукру на 102,8 млн. дол., до Азербайджану – на 17,46 млн. дол., до
Лівії – на 17,44 млн. дол. [1].
Мета статті – на основі аналізу статистичних даних та основних тенденцій
розвитку ринку цукру України протягом 2016-2018 рр. обґрунтувати стратегічні
напрями і конкретні заходи щодо стабільного функціонування цукрової галузі в
умовах переходу до вільного ринку харчової продукції.
Істотний внесок у дослідження проблем розвитку цукрової галузі, зокрема
вивчення та аналіз ринку цукру, характеристики та співвідношення попиту та
пропозиції цукру, а також пов’язаних з цим питань зробили такі вчені, як
С.В. Бондар, О.Ю. Грищенко, С.Л. Дусановський, М.Я. Дем’яненко, О.С. Заєць,
Є.В. Імас, М.Ю. Коденська, І.І. Лукінов, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук,
С.А. Стасіневич, А.В. Фурса, О.М. Шпичак, О.М. Шутенко, М.М. Ярчук та ін.,
а також зарубіжні вчені – В.Р. Боєв, А.Г. Зельднер, В.А. Клюкач, І.Г. Ушачов та ін.
Цукор як продукт повсякденного вживання, як сировина у харчовій
промисловості,задовольняючи внутрішні потреби країни, на зовнішньому
економічному ринку виступає експортним товаром. Оцінка якості цукрового
ринку з перевагами та ризикованими тенденціями в сукупності визначається як
кон’юнктура ринку цукру, що відображає величини попиту і пропозиції, обсяги
продажів, ринкову активність.
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Сучасний

стан

характеризується

підприємств

цукрової

промисловості

України

гнучким хвилеподібним створенням, відновленням та

реставрацією цукрових заводів. Така тенденція пов’язана із економічним
розвитком країни, її міжнародним потенціалом та утвердженням на світовому
ринку харчової продукції (рис. 1).
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Рисунок 1 - Динаміка зміни кількості діючих цукрових заводів в Україні за
2013-2018 рр.
Таким чином, ефективність вітчизняних цукрозаводів за 2016-2018 рр.,
свідчить про зростання показників господарської діяльності за результатами
яких спостерігається істотний вплив на формування стратегічних напрямів
підвищення конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості.
Забезпечення високоякісної роботи цукрових заводів залежить від
урожайності, якості та площі посіву сировини

цукрового буряку, обсягом

темпів його перевиробництва. Зазначимо, що протягом останнього періоду
обсяг вирощування цукрового буряка переживає певний спад (рис. 2), що
пояснюється

його

низькою

рентабельністю,

високою

матеріалоємністю

вирощування та збирання, запровадженням вирощування та збирання більш
прибуткових та менш затратних сільськогосподарських культур (пшениця, соя,
ріпак тощо).
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Рисунок 2 – Динаміка площі посіву цукрових буряків в Україні, тис. га [1, 4]
Площа посіву цукрового буряка має вплив як на валовий збір та
урожайність культури в забезпеченні роботи цукрових заводів (рис. 3).

Рисунок 3 – Дані про зібрану площу та урожайність цукрових буряків в
розрізі областей в 2017/2018 рр. [3]
З даних рис. 3 видно, що передовиками по валовому збору виходять
центральні та частково західні області України (до 60 %), проте більша
урожайність спостерігається на землях Півдня України (до 80 %). Можливо, це
обумовлено більш ефективним використанням засобів захисту рослин,
високоякісним насіннєвим матеріалом, які в сукупності дають можливість
максимально проростити кожну насіннєву рослину сільськогосподарським
підприємствам, які займаються вирощуванням цукрового буряку.
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Наступним показником аналізу ринку цукру в Україні є показники роботи
цукрових заводів, від яких залежить вихід продукції на внутрішній та світовий
ринки збуту продукції. Динаміка зростання переробки цукрової сировини за
2016-2018 рр. наведена у табл. 1.
Таблиця 1 – Показники роботи цукрових заводів при переробці
цукрових буряків урожаю 2016-2018 рр. [5]
Роки

Показник
Кількість цукрових заводів
Загальна потужність переробки цукрових буряків ( тис.
т/добу)
Прийнято на цукрові заводи (млн. т)
Вироблено цукру (млн. т)
Вихід цукру, %
Середньодобова переробка цукрових буряків на один
цукровий завод/т/добу
Середня тривалість сезону переробки одного цукрового
заводу

2016-2017
40
134,97

2017-2018
46
206

13,9
2,01
30,6
2,8

14,5
2,14
50
3,9

92

107

Наведені показники свідчать про ефективність виробництва цукру для
потреб харчової промисловості та зростанням мотиваційного фактору як прояв
кон’юнктури на світовому ринку, реалізацією державної підтримки й
інвестиційною зацікавленістю у збільшенні виробників цукрових буряків,
розширенням посівних площ і нарощуванням обсягів виробництва цукрової
продукції. У 2017-2018 рр. рейтинг 10 потужних цукрових підприємств
становили сучасні й технічно модернізовані підприємства, які наварили 2,14
млн. т цукру ( у 2016-2018 рр. – 2,01 млн. т цукру) [7].
Дані про основних виробників цукру в Україні у 2017-2018 рр. наведені у
табл. 2.
Таблиця 2 – Підприємства-основні виробники цукру в Україні
у 2017-2018рр. [7]
Цукрові заводи
ТзОВ «Радехівський цукор» – Радехівське
виробництво
ПрАТ «ПК «Поділля» (Крижопільський
цукровий завод)

Переробили
цукрових
буряків, тис. т
1040,6

Виробили
цукру,
тис. т
149,5

Тривалість
виробництва,
діб
135

891,3

135,8

120

98

Продовження таблиці 2
ТОВ «Наркевицький цукровий завод»
ТзОВ «Радехівський цукор» – Чортківське
виробництво
ТОВ «ПК «Зоря Поділля» (Гайсинський
цукровий завод)
ТОВ «Цукорагропром» філія Жданівський
цукровий завод
ТзОВ «Радехівський цукор» –
Хоростківське виробництво
ПАТ «Саливонківський цукровий завод»
ПАТ «Гнідавський цукровий завод»
ПАТ «Теофіпольський цукровий завод»

860,6
837,0

125,9
122,7

151
112

691,8

105,5

115

570,4

85,3

153

501,4

73,8

85

441,9
521,3
508,6

68,3
66,3
64,9

69
122
99

Слід відзначити, що ринок цукру створюється через баланс попиту та
пропозиції і через показники таблиці 3 фіксуємо позитивне ставлення уряду
країни для розвитку цукрової галузі, відмову від імпорту та забезпечення
постійного попиту на виробництво цукру як для споживання населенням, так і
для промислової переробки.
Таблиця 3 – Баланс попиту та пропозиції цукру в Україні,
за 2016-2018 рр. (тис. т) [7]
Показники
Пропозиція продукції
Внутрішнього ринку – всього
залишки на початок періоду
власне виробництво
Імпорт
Попит на продукцію
Внутрішнього ринку – всього
в тому числі:
фонд споживання
інше споживання
Експорт
Залишки на кінець періоду
Споживання на особу, кг за рік

2016-2017
2222
2221
213
2008
1
2222
1677

2017-2018
2383
2382
242
2140
1
2383
1039

639
38
409
1136
36

956
83
433
911
30,4

В порівнянні маркетингових років, імпорт цукру практично відсутній. При
цьому експорт цукру поступово наростає: у 2017-2018 рр. експорт становить
433 тис. т порівняно із експортом цукру за 2016-2017 рр. (409 тис. т),
за 2015-2016 рр. (132 тис. т). Найбільшим експортером цукру в сезоні
2015-2016 рр. була компанія ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля»». Обсяги
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поставок складали 21,72 тис. т на суму 10,52 млн. дол. В цей період Україна в
основному здійснювала поставки до Грузії (6,9 тис. т, або 21 %), Шрі-Ланки
(6,3 тис. т; 19 %), Азербайджану (4,9 тис. т; 15%), М’янми (4,9 тис. т; 15 %) та
Киргизії (1,9 тис. т; 5,9 %) [8].
Значну частку в експорті цукру білого в 2017-2018 рр. займали великі
агропромхолдинги України, зокрема, ТОВ «Радехівський цукор» (Львівська
область), який став лідером серед експортерів цукру, поставивши на зовнішні
ринки 150,9 тис. т на суму $55 млн. Згідно аналізу даних Державної фіскальної
служби України всього за 2018 рік Україна експортувала на 2,4 % менше цукру
порівняно з 2017 роком – 584,9 тис. т на суму $216,5 млн. Основними
покупцями

стали

Узбекистан,

Азербайджан,

Лівія,

Туреччина

та

Великобританія [1].
Нинішній рік є найбільш сприятливим для України, щоб виправити
економічний стан у бурякоцукровій галузі, адже тих потужностей, що є зараз,
вистачає для задоволення потреб внутрішнього ринку, інвестори чекають на
політичну та економічну стабільність, щоб вкласти кошти в цукровий бізнес і
вивести галузь на новий експортний рівень.
За уточненим прогнозом громадської спілки «Економічний дискусійний
клуб», у 2018/2019 рр. Україна виробить 1750 тис. т цукру. З урахуванням
перехідних залишків загальна його пропозиція становитиме 2190 тис. т, а попит
внутрішнього ринку визначено на рівні 1370 тис. т. Споживання на особу, яке
протягом останніх років має чітку тенденцію до зменшення, оцінюють у 30 кг
на рік. Вільна пропозиція українського цукру для постачання на експорт
становитиме 500 тисяч тонн. Основними ринками збуту для українського цукру
у поточному сезоні є країни СНД (зокрема, Узбекистан, Азербайджан,
Киргизстан) та Євросоюзу (зокрема, Румунія, Італія). Імпорт цукру до України
у цей період був практично відсутнім [9].
Протягом останніх років, в період криз перевиробництва цукру, дана
харчова галузь переживала справжні випробовування на міцність та вихід на
зовнішній ринок. У 2018/2019 рр. розпочали сезон цукроваріння 42 заводи, що
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менше порівняно з 2017/2018 рр., виробництво цукру в 2018/2019 рр.
зменшилось на 15% і становить 1,82 млн. т. Основні поставки здійснювались в
Азербайджан (17 %) і Таджикистан (14 %). Також, значні обсяги були
відвантажені до Узбекистану (13 %), Ізраїлю (12 %) та Казахстану (11 %)» [9].
Основними причинами низхідного тренду цукрового виробництва в
Україні були та залишаються:
– відсутність
– державне

регулювання цін на цукор;

– коливання
– висока

чіткого законодавчого регулювання ринку цукру в Україні;

цін на внутрішньому ринку через сезонність виробництва;

собівартість вирощування цукрового буряку, у порівнянні з

зерновими культурами;
– дефіцит

Експерти

обігових коштів, відсутність пільгового кредитування.
стверджують,

що

тенденція

скорочення

виробництва

продовжиться. Цукровари застрягли у «порочному колі» відсутності інвестицій
і ринків збуту, тому відмовляються від вирощування буряка на користь більш
дешевих (з позиції виробничих витрат) пшениці, кукурудзи, сої та інших
культур.
Незважаючи на перелічені вище негативні явища, в Україні є виробники,
які продовжують нарощувати виробництво цукру І категорії, що має великий
попит

на

зовнішніх

ринках.

Вони

закуповують

іноземну

техніку,

використовують закордонне насіння та хімічні засоби захисту,що позначилося і
на зростанні рівня врожайності цукрових буряків.
Також є бажаним і державне втручання у перспективний розвиток
цукрового виробництва: регулювання обсягів виробництва цукру та цукрових
буряків, встановлення декларування наявного обсягу цукру у відповідних
підприємств, скасування мінімальних цін, скасування квоти на поставку цукру
на внутрішній ринок, створення стабілізаційних фондів. В перспективі розвитку
цукрової

галузі

розвивати

буряківництво

сільськогосподарських підприємствах.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РИНОК ОСВІТЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
В УКРАЇНІ
У статті здійснено комплексний аналіз споживчого ринку освітлювального
обладнання, проведено дослідження експортно-імпортного стану торгівлі
джерелами світла та освітлювальної техніки в Україні.
Ключові слова: електропобутові товари, освітлювальне обладнання, лампи
розжарювання, лазери, світло діоди.
Протягом декілька років ринок електропобутових товарів в Україні виріс у
5 разів. Побутова техніка стала дешевшою і доступнішою для вітчизняного
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споживача. Підтримка та розвиток власного вітчизняного виробництва
електропобутових

товарів

має

стати

головним

завданням

держави.

Освітлювальна продукція реалізується населенню через роздрібну торгівлю,
частково переробляється та реалізується споживачам як товари народного
споживання.
Питанням розвитку ринку електропобутових товарів присвячені роботи [2,
5, 6], в яких звернено увагу на проблеми формування вітчизняного ринку
освітлювального

обладнання,

тенденції

його

розвитку

у

створенні

конкурентоспроможної продукції і реалізації її на світовому ринку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні світлотехнічна галузь
України представлена двома десятками підприємств [7]. У складі цих
підприємств можна виділити три принципово відмінні групи, такі як виробники
джерел

світла

(лідери),

виробники

освітлювальної

арматури

(лідери),

підприємства, для яких випуск світлотехнічної продукції не є основним видом
діяльності. До лідерів галузі з виробництва джерел світла можна віднести
Полтавський завод газорозрядних ламп, Львівське АТ «Іскра», Львівський
завод низьковольтних електроламп. На «ламповому ринку» України свою
продукцію активно пропонують 10 виробників. Частка продажу української
продукції складає 60-75 % (у грошовому виразі). Найпотужніший виробник на
ринку – Львівський завод ПАТ «Іскра» – випускає переважно лампи
розжарювання і контролює, згідно з різними оцінками, 70-80 % цього сегменту
ринку.
Другим помітним українським виробником є ТОВ «Завод газорозрядних
ламп» (м. Полтава), що випускає переважно люмінесцентні та газорозрядні
лампи високого тиску. Серед лідерів галузі з виробництва світлотехнічної
арматури слід виділити «ОСП Корпорація Ватра» та ВАТ «Ватра-Шредер»
(Тернопіль), ПАТ «Сяйво» (Львів).
Решта підприємств не належить до лідерів світлотехнічної галузі і займає
певні ринкові ніші. Тернопільське «ОСП Корпорація Ватра» виготовляє майже
всю номенклатуру промислових світильників, а за деякими позиціями
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(наприклад,

вибухозахищені

світильники,

світильники

для

шахт)

є

монополістом. Крім цього, в західних областях України досить успішно
працюють інші, менш відомі польські виробники, а в південних регіонах –
турецькі.
Однак їхня частка в загальному обсязі імпорту невелика. Звичайно ж,
імпорт має неодмінні для українського ринку «чорну» і «сіру» складові, які
сумарно, згідно з деякими оцінками, сягають 8-10 % загального обсягу імпорту.
Переважно ця продукція ввозиться з Росії, але відзначено також регулярне
постачання з Туреччини і Польщі [7].
Споживання кожного виду продукції зі зростанням доходів спочатку
швидко зростає, потім зростання сповільнюється, настає насичення, що
виражається в стабілізації або падінні частки доходів, які спрямовуються
населенням на задоволення певної потреби. Зі зростанням реальних доходів
питомі витрати на світлотехнічні вироби знижуються, але їх абсолютне
значення зростає. Згідно з статистичними даними [5] виробництво електричних
ламп та світлового обладнання стабілізувалось, а за деякими видами навіть
зростає.
Упродовж останніх років значно змінилась і структура джерел світла. У
зв’язку з інвестиціями у виробництво люмінесцентних ламп з термокатодом
(компактні люмінесцентні лампи) їх кількість різко зросла і досягла 600 тис.
шт. Зменшується виробництво ламп розжарювання. Все це свідчить про
впровадження у виробництво джерел світла, що характеризуються меншим
енергоспоживанням, кращими світловими та іншими характеристиками.
Зростає і виробництво освітлювальних приладів практично в усіх групах
класифікації. Слід також відзначити і тенденції зниження ціни на продукцію.
Очевидно, що зростання виробництва за відносно постійного рівня доходів
населення свідчить про те, що внутрішнє споживання світлотехнічної продукції
змінюється в незначних розмірах. Оскільки внутрішнє споживання не зростає,
під час зростання виробництва зростає експорт. Ці дані підтверджуються і
результатами статистичних досліджень. Експорт джерел світла здійснювався
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переважно до Росії, Білорусії, Казахстану, до нових країн-членів ЄС (Польща,
Угорщина, Хорватія, Болгарія), до Туреччини, Єгипту.
На сьогодні на ринку працює біля двадцяти виробників, десять великих
імпортерів і біля трьохсот середніх і малих гуртовиків.
На рис. 1 представлена структура вітчизняного ринку освітлювального
обладнання.

Рисунок 1 – Структура вітчизняного ринку освітлювального обладнання у
2018 р. (в кількісному вираженні), %
Основними споживачами «громадсько-промислового» світла є комерційні
структури

і

бюджетні

організації,

будівництво/реконструкцію

які

об’єктів,

а

активно
також

вкладають
в

оновлення

кошти

в

«парку»

світильників. Ріст ринку пов’язаний з вливанням інвестицій в будівництво
житлової і комерційної нерухомості. Найбільшими споживачами світильників
залишаються покупці із таких міст, як: Київ, Дніпропетровськ, Харків.
Водночас, на даний час достатньо динамічно зростають обсяги продажу даного
виду товару і в західних регіонах країни.
Останніми роками намітилась стійка тенденція до зменшення кількості
експортованих ламп розжарювання. Водночас щорічно приблизно на 20–50%
зростає кількість інших типів ламп.
Поява лазерів та світлодіодів, тобто джерел оптичного випромінювання з
абсолютно унікальними властивостями, стала справжньою революцією в
оптиці. Перспективним щодо зменшення енергоємності є світлові прилади на
основі газорозрядних ламп, зокрема люмінесцентних, що мають найвищу
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світлову віддачу і великий термін служби. Розрядні лампи знаходять важливе
застосування в багатьох галузях народного господарства, в медицині, новітній
техніці, що пояснюється особливостями електричного розряду, які дають змогу
створювати джерела випромінювання з різноманітним поєднанням параметрів.
Як

свідчать

результати

проведеного

аналізу,

продукція

підприємств

світлотехнічної галузі характеризується надзвичайно великою номенклатурою
джерел світла, що мають широкий спектр параметрів експлуатації. Це й
зумовлює виробництво величезної кількості світлових приладів різного
призначення.
Сукупні

доходи

українців

зростають,

ринок

роздрібної

торгівлі

електропобутовою технікою в Україні постійно розширюється, тому вже багато
років на ринку електропобутових товарів відбувається боротьба за покупця.
Загалом, якщо розглядати магазин як торгову марку, то рівень його
продажу розподіляється приблизно таким чином:
– потенційні покупці – (близько 25-30 %) – покупці, котрі є постійними
покупцями магазину;
– разові покупці – (близько 70-75 %) – покупці, котрі не є прибічниками
конкретного магазину, а шукають, де можна придбати потрібний їм товар
подешевше.
Таким чином, на жаль сучасний споживчий ринок побутової техніки в
Україні все ж характеризується великою розмаїтістю моделей в основному
імпортної техніки. Проте, слід відмітити, що український світлотехнічний
ринок поступово цивілізується. Все більше замовників прислухається до думки
спеціалістів: використовують системи освітлення, які можуть адаптуватись до
вирішення певних задач: читання, проведення нарад, презентацій тощо.
Домінуюче

положення

відводиться

використанню

енергозберігаючих

технологій, світильників з електронними баластами. Найефективнішим засобом
для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції галузі
стають інновації, а інструментом для завоювання ринку в даній сфері –
маркетинг.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ
ВИРОБІВ
В статті розглянуті способи підвищення якості та харчової цінності хліба і
хлібобулочних виробів. Проведено аналіз сучасних напрямків розвитку харчової
індустрії, наведено приклади способів підвищення якості даної групи товарів.
Ключові слова: хлібобулочні вироби, контроль якості, органолептичні
показники, фізико-хімічні показники, тісто, рецептура приготування хліба.
Визначення якості хліба є дуже важливим технологічним процесом.
Хлібобулочні вироби проходять ретельний лабораторний аналіз властивостей експертизу якості готової продукції.
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Експертиза якості готової продукції проводиться на місцях, в лабораторіях
підприємств, в рамках передпродажної підготовки готової продукції. В ході
експертизи визначається відповідність продукції технічними умовами і
затвердженим стандартам якості.
Для контролю якості хліба, булочних, здобних і дієтичних виробів існує
чинний ГОСТ 5667-65 [1].
Даним держстандартом регулюються правила:
– прийому (приймання) готової хлібної продукції;
– методи відбору зразків для з'ясування фізико-хімічних і органолептичних
показників хліба;
– способи визначення маси хліба і його органолептичних показників.
Цей ГОСТ якості хлібобулочних виробів є загальним. Крім нього
розроблені і окремі ГОСТи для методів визначення окремих показників:
– масових частин цукру, жирів, кухонної солі в хлібі;
– пористості;
– кислотності;
– вологості хліба.
Органолептичні показники якості хліба: форма виробів, стан поверхні,
забарвлення скоринки, стан м’якушки (пропеченість, проміс, пористість,
еластичність, свіжість), смак, запах.
Для органолептичонї оцінки з середньої проби відбирають 5 характерних
зразків. Органолептичні показники якості бубличних виробів визначаються
згідно з ДСТУ для кожної партії, відбирають середню пробу масою не менше
0,5 кг. Органолептично оцінюють форму виробів, забарвлення і стан поверхні,
хрупкість, смак і запах.
Якість хліба оцінюють не раніш ніж через 4 год після випікання і не пізніш
ніж через 24 год. Визначають масу, об'єм формених хлібців, формостійкість
череневого хліба, об'ємний вихід на 100 г борошна, смак, запах, наявність
хрускоту. Крім того, оцінюють симетричність за череневим хлібцем, колір і
стан м'якуша та скорини, еластичність і пористість м'якуша.
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Насамперед оцінюються органолептичні характеристики – свіжість, смак,
аромат хліба. А на виробництві якість хліба характеризується такими
показниками: харчова цінність, безпека, оптимальні умови і період зберігання,
«стійкість» під час зберігання. До органолептичними показниками якості
ставляться такі характеристики хліба:
Зовнішній вигляд хліба і хлібних виробів визначають шляхом його огляду.
При цьому звертають увагу на симетричність і правильність його форми. Хліб
повинен бути правильної форми, відповідати своєму сорту. Деформовані і
зім'яті хлібобулочні вироби не допускаються до реалізації. Також на хлібних
вирабах не повинні бути бічні напливи і притиски - дефекти у вигляді ділянок
без кірки, оскільки саме з них починає пліснявіти м'якуш [2].
При оцінці стану поверхні звертають увагу на форму скоринки (випукла,
плоска, вигнута), поверхню скоринки (гладка, нерівна), із вздутинами,
тріщинами або підривами. Поверхня хліба повинна бути чистою, гладкою,
блискучою, не мати підривів і великих тріщин.
Колір скоринки визначають оглядом виробів і характеризуються як блідожовта, світло-коричнева, коричнева, темно-коричнева. Колір повинен бути
рівномірний, не блідий, без підгоріли ділянок.
Стан м'якушки – одне з найбільш важливих органолептичних властивостей
хліба. М'якуш хліба високої якості має тонкостінну дрібну пористість, в ньому
немає пустот і ознак гарту (щільних, нерозрихлених ділянок). Також в
м'якушки не повинно бути сторонніх включень - трісок, шматочків шпагату,
нерозмішаних грудок борошна і т. д. Сам м'якуш повинен бути добре
пропечений, що не липким і не вологим на дотик. М'якуш якісного хліба після
натискання на нього пальцем набуває первинної форми.
При

лабораторній

перевірці

якості

хліба

за

фізико-хімічними

властивостями спочатку проводяться пробні випічки хлібобулочних виробів.
Потім співробітники лабораторії приступають до детального аналізу фізикохімічних характеристик хліба, до яких відносяться:
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Вологість. Норма вологості встановлюється ГОСТами для кожного
конкретного виробу і залежить від рецептури, сорту борошна і т.д. Вологість
хлібобулочних виробів визначає їх поживну цінність, тому дотримання
нормативів за цим показником є дуже важливою умовою отримання якісної
продукції. Вимірюється вологість у відсотках. Для пшеничного хліба (простого
і покращеного) допустимі межі вологості становлять 42-48 %, для житнього –
45-51 %, для здоби – 34-42 %.
Кислотність. Від цього показника залежать смакові якості виробів - зайве
або недостатньо кислий хліб на смак неприємний. Кислотність хліба, як і
кислотність

борошна,

вимірюється

в

градусах

Неймана

(оН).

Норма

кислотності для виробів з пшеничного борошна становить 2-5 оН, а з житнього
борошна – 6-12 оН.
Пористість. Для того, щоб хліб добре засвоювався, він повинен бути добре
розпушений і володіти дрібної тонкостінної рівномірною пористістю. Показник
пористості вимірюється у відсотках і по своїй суті є відношенням об'єму пор до
об'єму

хлібної

м'якушки.

Норма

пористості

для

пшеничного

хліба,

виготовленого із сортового борошна, становить 60-75%. Пористість хліба з
житнього борошна повинна знаходитися в межах 46-60%.
Пористість

вимірюється

спеціальними

приладами,

аналогами

«класичного» приладу Журавльова – КП-101, КВАРЦ-24, УОП-01 МОД-2 та ін.
Якість хліба за всіма показниками в першу чергу залежить від дотримання
рецептур на хлібопекарських підприємствах і коректне ведення технологічного
процесу. У випадках невідповідності якості продукції встановленим нормам
вживаються відповідні заходи щодо поліпшення якості хліба, тому що неякісна
продукція непридатна для реалізації [3].
Також якість виробів залежить від якості продуктів з яких вони
виготовляються, наприклад, вода повинна відповідати питним норма, мати
необхідні прибудови жорсткості. Збільшити пишність і пористість можна за
допомогою заквасок, дріжджів.
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Важливу роль в якості хліба відіграє клейковина, вона створює умови для
того, щоб під час підйому тісто не впало. Також вона добре впливає і на інші
моменти: підвищує якість органолептичних показників, збільшення кількості
готової продукції, підвищує якісні показники фізичних і хімічних властивостей.
Смак та аромат хлібобулочних виробів обумовлюється складом сировини,
яка використовується для їх приготування, та організацією виробництва. Значна
частина речовин, що визначають смак та аромат хліба, утворюється в результаті
біохімічних та мікробіологічних процесів, які протікають при бродінні тіста під
впливом ендо- і екзоферментів, дріжджових клітин та молочнокислих бактерій.
Також смакові та ароматичні сполуки утворюються при випіканні хліба
внаслідок реакцій меланоїдиноутворення та карамелізації цукрів. Доведено
дослідженнями,

що

при

скороченні

тривалості

бродіння

тістових

напівфабрикатів спостерігається суттєве зниження смакових характеристик
хлібобулочних виробів [4].
Встановлено, що перехід на безопарний прискорений спосіб приготування
тіста зменшує вміст ароматутворюючих речовин приблизно в 2 рази. При
цьому, вченими показано і підтведжено, що зниження аромату хліба об’єктивно
зменшує його споживання .
Ще одна серйозна проблема, яка останні роки дуже хвилює споживачів, –
це швидке черствіння хлібобулочних виробів. Його ознаки у вигляді втрати
блиску скоринкою, смаку, аромату готовими виробами, зниження м’якості,
пружності м’якушки, надмірна її кришкуватості проявляються вже при
реалізації хлібобулочної продукції в торговій мережі. Відомо, що черствіння
хліба обумовлено в основному перетвореннями вуглеводів та білків при його
зберіганні. Швидкість цього процесу залежить від численних факторів: виду,
сорту,

хлібопекарських

властивостей

борошна,

що

використовується,

рецептури і технологічних режимів приготування хлібобулочних виробів, умов
їх зберігання тощо. Організація технологічного процесу приготування
хлібобулочних виробів, і в першу чергу спосіб приготування тіста, впливають
на збереження свіжості.
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Так, збільшення тривалості бродіння тіста, застосування рідких дріжджів і
заварок, рідких напівфабрикатів, сповільнюють черствіння хліба. І, навпаки,
прискорені спрощені технології не забезпечують достатньо глибокого
протікання фізико-хімічних, колоїдних, біохімічних та мікробіологічних
процесів при приготуванні тіста, що негативно впливає на строки збереження
свіжості, особливо простої рецептури. До компонентів рецептури та
спеціальних добавок, які гальмують черствіння хліба, відносять такі основні
групи інгредієнтів: ті, що затримують оцукрювання крохмалю; речовини, що
зв’язують вологу в хлібі; сполуки, які змінюють структуру білка та природні
консерванти. Це молоко і молочні продукти, соєве борошно, суха клейковина,
жирові продукти, цукор, патока, лактоза, продукти гідролізу крохмалю,
емульгатори, ферментні препарати тощо.
Якість хлібобулочних виробів в значній мірі залежить від правильності
ведення кожної технологічної стадії їх виробництва. Приготування тіста є
одним з найважливіших процесів у виготовленніь хліба. При його приготуванні
сформовуються такі показники якості готових виробів, як смак та аромат,
розпушеність, еластичність та колір м’якушки, стан та забарвленість скоринки,
кислотність та вологість готових виробів, терміни збереження свіжості,
органолептичних та мікробіологічних показників тощо [5].
Найтриваліший етап у виробництрі – це приготування тіста, він
характеризується суттєвими відмінностями в параметрах, такими як вологість,
рецептура, тривалість, приготування, кислотність та інші, все залежить від
способу приготування. Для доцільної організації виробництва при виборі
способу та режимів приготування тіста необхідно враховувати такі факторів та
умов: вид виробу, його рецептура; вид, сорт і хлібопекарські властивості
борошна, що використовується; властивості дріжджів, вид та властивості
молочнокислих бактерій; температур на виробництві та при випіканні;
потужність; тип устаткування.
Тісто

є

складною

мобільною

полікомпонентною,

багатофазною,

гетерогенною дисперсною, біоколоїдною системою з певною внутрішньою
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структурою та специфічними реологічними властивостями, складові якої
знаходяться в постійній взаємодії. Під час його приготування протікають різні
складні процеси на які впливають ферменти борошна, дріжджів та
молочнокислих бактерій. за допомогою цих процесів формуються оптимальні
властивості тіста, такі як пружность, еластичность, розтяжность, газо- та
формоутримуюча

здатность

тістових

заготовок;

накопичення

потрібної

кількості водорозчинних сполук для розвитку бродильної мікрофлори,
відбувається реакції меланоїдиноутворення завдяки якій хлібні вироби
набувають відповідного забарвлення, смаку та аромату. За допомогою
мікробіологічних процесів розмноження, розвитку та бродильної активності
дріжджів і молочнокислих бактерій,відбувається розпушення тіста та тістових
заготовок під час дозрівання та вистоювання, накопичення необхідної кількості
сполук, які формують характерний смак та аромат готових виробів.У готовій
продукціїокрім необхідних видів мікроорганізмів також може розвиватися
стороння мікрофлора, джерелом якої може бути сировина, устаткування,
повітря виробничих приміщень. Зниження якості та мікробіологічне псування
виробів може викликати розвиток деяких видів мікроорганізмів.[6]
Основне завданням фахівців- це вибрати правильний спосіб приготування
тіста, зкоректувати параметри цього процесу з урахуванням конкретних умов
виробництва, тобто забезпечити виготовлення хлібобулочних виробів високої
якості та знизити питомі витрати усіх видів ресурсів і збільшити вихід готової
продукції.
Поліпшення якості хліба відбувається багатьма способами, наприклад,
застосовування функціональних добавок і нетрадиційних видів сировини за
такими напрямками: підвищення харчової цінності хліба можливо шляхом
використанням в рецептурі хліба високобілкових продуктів або нових
цукрозамінників, а також необхідно застосовувати функціональні добавки при
переробці житнього борошна, що має підвищену автолітичну активність. Для
підвищення харчової цінності хліба також використовують нетрадиційні види
сировини, розширюють виробництво і технологічний процес, використовують
нові види зернової сировини, також житнє борошно нових помолів.
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Щоб

підвищити

харчову

і

біологічну

цінність

хлібобулочних

і

кондитерських виробів були розроблені способи введення в рецептуру
виробництва

хліба

білкових

концентратів

з

насіння

сої

і

гороху,

високобілкового люпинового борошна, так само спеціальні білковміщуючі
добавки на грибний основі, амаранту та ін. [7].
Для того, щоб підвищити якість хлібних виробів можна приготувати тест з
люпинового та пшеничного борошна з додаванням жиру, цукру та
поліпшувачів хлібопекарських в необхідних дозах. Для зміцнення структурно –
механічних властивостей тіста і збільшення водопоглинальної здатності можна
застосовувати соєві концентрати. Харчовий соєвий збагачувач – волога
однорідна маса, яка не має запаху, світло-жовтого кольору, в якому високий
вміст

протеїну

і

при

цьому

це

чудове

джерело

клітковини.

Він

використовується в основному для приготування: хлібобулочних виробів,
печива, підлив, соусів і ін. Ним можна замінити яйця. Найважливіший продукт,
що збагачує хліб рослинним білком це – клейковина, вона виробляється з
пшеничного борошна. Існують рекомендації щодо використання сухої
клейковини. Хліб можна захистити, додавши в нього пропіоновую кислоту і її
похідні, що пригнічують ріст бактерій і патогенних грибів, але, що дуже
важливо, вони безпечні для дріжджів.
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ЕКСПЕРТИЗА ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТІВ
В

статті

розглянуто

відмінні

особливості

електроінструментів,

представлених на ринку України. Визначено показники та методи для
проведення експертизи електроінструментів на прикладі електродрилів.
Проаналізовано вимоги до якості електродрилів, проведено їх експертизу та
проаналізовано результати.
Ключові слова: електроінструменти, асортимент, електродрилі, експертиза,
критерії, показники, ідентифікація.
Електричний інструмент – інструмент з електричним джерелом енергії.
Джерелом енергії для електричного інструмента може бути електрична мережа
(зазвичай, побутова, рідше з напругою 380 В), або електричний акумулятор [1].
Слід відрізняти електроінструмент від пневмоінструменту, який приводиться в
дію від стисненого повітря.
На ринку України представлено безліч видів електроінструментів, які
мають різне призначення, виготовляються за різними технологіями та
володіють певними характеристиками. Електроінструменти можуть бути як
стаціонарними, так і переносними, за призначенням виділяють інструменти для
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різання, свердління, шліфування, полірування, фарбування, приклеювання,
зняття лакофарбового покриття, загортання і відвернення кріплення [2].
Вибір електроінструменту – складна задача, так як виробники пропонують
десятки моделей різного типу. Перший електричний інструмент для свердління
отворів з’явився ще всередині ХІХ століття, і з тих пір він постійно
вдосконалюється. На сьогоднішній день на ринку України представлена значна
кількість електроінструментів різних марок та типів.
Найбільш

часто

використовуваними

є:

електродриль,

шуруповерт,

електровикрутка, гайковерт, перфоратор, відбійний молоток, електролобзик,
електропилки,

штроборіз,

бетоноріз,

шліфувальна

машина,

фрезер,

електрорубанок, будівельний фен, електричний паяльник, електроножиці тощо.
Основою будь-якого електроінструменту є електричний двигун. У
переважній більшості моделей використовується колекторний електродвигун з
послідовним збудженням обмоток (універсальний електродвигун).
В даний час на ринку ручного електроінструменту найбільш поширені
наступні торгові марки: BOSCH (Німеччина), Sparky, Eltos, Makita (Болгарія),
lack & Decker, DeWait, Elu (США), Hilti (Ліхтенштейн), Rex TQOLS
(Нідерланди), Metabo (Японія), Skil, Festo, Interkrenn і деякі інші. На ринку
імпортних електроінструментів переважають вироби фірми BOSCH, яка
лідирує завдяки не тільки вмілій політиці продажу, але й розвиненій мережі
сервісних центрів та різноманітному асортименту.
Оскільки асортимент електроінструментів досить широкий, то для
проведення експертизи було обрано один з найпоширеніших видів –
електродрилі, які займають найбільшу частку в експортно-імпортних операціях.
Дриль – це інструмент, призначений для свердління отворів у
різноманітних матеріалах, таких як метал, пластик, дерево, тощо. Різновидом
дрилів є ударні, які призначені для свердління отворів у бетоні, камені та інших
матеріалах. Дриль широко використовується як у побуті, так і в промисловості
та

на

будівництві.

Завдяки

різноманітним

насадкам

електродрилі

використовуються не лише для свердління але й для інших робіт [3].
116

Об’єктом

дослідження

при

проведенні

експертизи

були

ударні

електродрилі, предметом – їх показники, які визначались при експертизі, та
власне експертиза.
Основна функція електродрилів – свердлити отвори, але зі змінними
насадками дриль може перетворитися в шуруповерт, міксер і навіть
шліфувальний інструмент. Кутові дрилі використовуються для роботи в
обмеженому просторі і у важкодоступних місцях, коли існує необхідність
свердлити під кутом 90° до ручки дриля. За допомогою такої дрилі зручно
працювати у важкодоступних місцях. Дрилі-міксери, крім звичайної функції
свердління, підходять для розмішування текучих матеріалів – таких, як
розчини, фарба, гіпсові або цементні суміші тощо. За допомогою дриляшуруповерта можна не тільки свердлити отвори в різних матеріалах, а й
вивертати гвинти, шурупи і саморізи. Вони зазвичай мають невелику
потужність і компактний розмір.
Досить відомими торговими марками електродрилів є BOSCH, AEG, Bater,
Holzher, WAP, Italmont, Felisatti, Piacentmi, Duss, Perle, Festo, Ryobi, Starmix,
Atlas Copco, Kango, Fubag тощо. Треба відзначити, що на світовому ринку
особливою популярністю серед дрилів користуються моделі Bosch, DeWALT,
Metabo, Makita, Hitachi.
Вибір критеріїв та показників для проведення експертизи електродрилів
здійснювався шляхом аналізу товаросупровідних документів та маркування, а
також нормативних документів та технічного регламенту.
Для різних видів електроінструментів в загальному та для окремих їх видів
Міжнародною

електротехнічною

комісією

розроблені

стандарти,

що

регламентують показники безпеки, вимоги до маркування та методи
випробувань [3-4].
Дрилі на маркуванні повинні мати позначення: номінальне значення
швидкості холостого ходу в обертах на хвилину; максимальну місткість
патрона ударного дриля в міліметрах; застороги щодо безпеки застосування.
Технічний

регламент

енергетичного

маркування

енергоспоживчих

продуктів визначає, що енергоспоживчий продукт – це будь-який товар, який
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споживає енергію під час його використання, розміщується на ринку та/або
вводиться в експлуатацію в Україні, а також елементи, що можуть бути
частиною продуктів [5].
Загальні вимоги до якості та безпеки електроінструментів встановлюються
ДСТУ IEC 60745-1:2010 «Інструмент ручний електромеханічний. Безпека.
Частина 1. Загальні вимоги» [3]. Стандарт встановлює вимоги щодо безпеки
ручного електромеханічного інструменту з приводом від двигуна чи магнітним
приводом, номінальна напруга якого не перевищує 250 В для однофазного
інструменту змінного чи постійного струму та 440 В – для трифазного
інструменту змінного струму.
Відповідно

до

ДСТУ

ІЕС

60745-2-1:2010

«Інструмент

ручний

електромеханічний. Безпека. Частина 2-1. Додаткові вимоги до дрилів та
ударних дрилів» [4] встановлюються такі доповнення: для дрилів, що мають як
механічні засоби встановлення діапазонів швидкості, так і електронні засоби
для встановлення швидкості в межах обраного діапазону, механічний пристрій
установлюють на найменший допустимий діапазон, а електронний – на
найбільше значення в межах обраного діапазону.
Виходячи з вимог нормативних документів для проведення експертизи
електроінструментів запропоновано критерії та показники, наведені в табл.1.
Таблиця 1 – Критерії, показники та методи для проведення експертизи
електродрилів
Критерії та показники
Повнота маркування
Номінальні діапазони напруг, В
Вихідна потужність, Вт
Споживана потужність, Вт
Діаметр зажимного патрону, мм
Вага, кг
Діаметр свердлення (сталь), мм
Діаметр свердлення (дерево), мм
Максимальний діаметр свердлення, мм
Швидкість холостого ходу та під
навантаженням, об./хв
Механічна міцність
Рівень звукового тиску, дБ
Частота обертання, об./хв.

Методи
Аналітичний
Вимірювальний
Вимірювальний
Вимірювальний
Вимірювальний
Вимірювальний
Вимірювальний
Вимірювальний
Вимірювальний
Вимірювальний

Засоби
Технічний регламент, ДСТУ
IEC 60745-1:2010
ДСТУ IEC 60745-1:2010
ДСТУ IEC 60745-1:2010
ДСТУ IEC 60745-1:2010
ДСТУ IEC 60745-2-1:2010
ДСТУ IEC 60745-1:2010
ДСТУ IEC 60745-2-1:2010
ДСТУ IEC 60745-2-1:2010
ДСТУ IEC 60745-1:2010
ДСТУ IEC 60745-1:2010

Вимірювальний
Вимірювальний
Вимірювальний

ДСТУ IEC 60745-1:2010
ДСТУ IEC 60745-1:2010
ДСТУ IEC 60745-1:2010
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Таким чином, проаналізувавши нормативні документи, а також паспорти
якості та ТСД на електродрилі, нами було визначено наступні критерії та
показники, що можуть бути використані при проведенні експертизи:
маркування, номінальні діапазони напруг, номінальна потужність, клас захисту,
частота обертання, діаметр зажимного патрону, вага, рівень звукового тиску та
діаметр свердлення по різних матеріалах.
Для проведення експертизи було обрано 5 зразків електродрилів відомих
світових виробників: Makita (Японія), Bosch (Німеччина), WURTH (Німеччина),
DeWalt (США), зразок вітчизняного виробника «Дніпро-М». В табл. 2 за
обраними показниками наведено результати експертизи електродрилів.
При

проведенні

експертизи

необхідно

враховувати,

що

дрилі

розрізняються за потужністю, режимами свердління, класом. Дрилі, що
працюють від мережі електроживлення, як правило, мають значну потужність і
простіші в обслуговуванні. Ними можна працювати більш тривалий час, проте
електричний мотор чутливіший до перепадів напруги.
Таблиця 2 – Результати експертизи зразків електродрилів
Критерії та
показники
Торгова марка

Зразок 1

Зразок 2

Зразок 3

Зразок 4

Зразок 5

Мakita НР
1640

Bosch GSB
13 RE

WURTH BS
13 - SEC
Power

Dewalt
D21721K

Дніпро-М
ДЕУ-750

Японія
1,8
ІІ
680

Німеччина
1,8
ІІ
600

Німеччина
6,38
ІІ
750

США
2,1
ІІ
650

Україна
4,9
ІІ
750

2800
44800

2800
44800

3200
49600

2600
44200

2600
31700

1,5-13

1,5-13

1,0-13

1,5-13

13

13

10

13

13

10

30

25

35

25

25

Зовнішній вигляд

Країна-виробник
Вага, кг
Клас захисту
Споживана
потужність, Вт
Число обертів, об/хв
Ударна функція,
уд/хв
Діаметр затискного
патрону, мм
Діаметр свердлення
(сталь), мм
Діаметр свердлення
(дерево), мм
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Продовження таблиці 2
Максимальний
діаметр свердлення
(бетон), мм
Рівень шуму:
звуковий тиск дБ
Рівень шуму: звукова
потужність, дБ
Рівень вібрації:
пробивання отворів
по бетону, м/с2
Рівень вібрації:
свердлення по
металу, м/с2

16

13

20

16

13

92 (А)

93 (А)

97 (А)

95 (А)

97 (А)

103 (А)

104 (А)

108 (А)

106 (А)

110 (А)

19

26

18

20,5

28,5

2,5

3,0

3,0

3,1

3,3

Потужність дриля є досить важливим показником, оскільки чим вона
більше, тим отвір більшого діаметра можна просвердлити. Проте, висока
потужність може збільшувати вартість та енергозатратність електроінструменту [6].
Всі розглянуті зразки електродрилів за класом захисту належать до
інструментів класу ІІ – це інструмент, у якому захист від ураження
електричним струмом забезпечує не тільки основна ізоляція, але й додаткові
застережні заходи безпеки, зокрема подвійна чи посилена ізоляція.
Вага залежить від потужності, чим вона більша, тим більша маса
інструменту.
На сьогодні дрилі можуть оснащуватися двома варіантами патронів:
ключовим (зубчастим) або швидкозажимним. Традиційний зубчастий патрон
фіксує свердло за допомогою ключа, встановлення свердла в такий патрон
займає більше часу, ніж у швидкозажимний, який досить легко можна
затягнути рукою.
Наявність

додаткових

функцій,

що

використані

в

конструкції

електродрилів роблять їх ще більш безпечним для використання. Так, функція
захисту від пилу та вологи, за рахунок наявності гумових ущільнювачів,
дозволяє волозі та пилу не потрапляти всередину інструменту.
Показник числа обертів характеризує можливість здійснювати роботу з
певними матеріалами (дерево, метал, бетон). Також слід враховувати, що для
того щоб свердлити отвори, потрібні високі обороти, а щоб загвинчувати
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шурупи, потрібні обороти нижче, тому функція регулювання обертів є
необхідною. Результати експертизи засвідчили, що всі досліджувані моделі
безпечні у використанні, мають показники якості, що відповідають вимогам
стандарту ДСТУ IEC 60745-2-1:2010 [4].
За результатами експертизи встановлено, що за визначеними показниками
кращим є зразок дрилі WURTH BS 13-SEC Power, оскільки має вищі показники
потужності, обертань та ударної функції, хоча поряд з цим має вищу вагу
інструменту. Серед інших вирізняється меншим рівнем звукового тиску,
звукової потужності та рівнем вібрації під час роботи з металом та бетоном
дриль електричний марки Мakita НР 1640.
Отже, експертиза електродрилів відіграє важливу роль при визначенні
кількісних та якісних характеристик для завершення виконання митних
формальностей з метою правильності визначення коду згідно з УКТЗЕД, країни
походження, правильного встановлення ставок мита згідно з Митним тарифом
України та нарахування митних платежів.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ТОВАРІВ
У статті розглянуто стан ринку молочної продукції України. Проаналізовано
перспективи розвитку та обгрунтовано основні заходи для покращення
функціонування українського молочного ринку. Проведено оцінку обсягів
експорту та імпорту молочної продукції в Україні. Запропоновано основні
напрями підвищення рівня функціонування молочного ринку.
Ключові слова: молочна галузь, молоко, молочна продукція, експорт, імпорт,
виробництво, структура ринку, якість.
Молоко та молочні продукти є незамінними продуктами у раціональному
раціоні людини. Забезпечення населення молоком та молокопродуктами, тісно
пов’язане з розвитком молочного ринку, функціонування якого залежить від
якісної сировинної бази, стану виробництва, ринкової інфраструктури,
платоспроможності споживачів. Дефіцит сировини та зростання цін на молоко і
молочну продукцію, погіршення якості сировини та виробництва молочної
продукції говорить про негативні тенденції в розвитку молочного ринку. На
сучасному етапі українські виробники зіштовхнулися з різноманітними
проблемами, зокрема поставлені високі вимоги щодо якості молока та
молокопродуктів, зниження закупівельних цін на молоко, відсутність дотацій.
Таким чином, дослідження молочного ринку залишається актуальним на даний
час і в майбутньому за будь-яких умов розвитку економіки.
Метою статті є аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку вітчизняного
ринку молока та молочної продукції з метою пошуку напрямів розвитку
експортного потенціалу вітчизняних виробників молочної продукції.
Питання розвитку та регулювання діяльності підприємств харчової та
переробної промисловості широко досліджуються як зарубіжними, так і
вітчизняними науковцями. Проблемам дослідження розвитку ринку молока та
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молочної продукції присвячено праці Т.Л. Керанчука, Н.В. Овсієнка,
М.І. Бутенка, Т.Г. Дудар, С.В. Васильчака, В.О. Рибінцева, С.О. Степанчука,
О.В. Моргуна та інших.
Ринок молока та молочних продуктів в Україні є однією із найважливіших
та найбільш перспективних складових частин ринку. Від його розвитку
залежить забезпечення населення України життєво необхідними продуктами
харчування, що виробляються з молока. Молоко і молокопродукти необхідні
для підтримання життєдіяльності людини, вони є важливим джерелом білку,
вітамінів та мінералів, а також кальцію, що є обов’язковим для здоров’я
населення [2]. В Україні це не лише один з основних продуктів харчування, а й
окремий компонент виробництва багатьох товарів харчової промисловості
(кондитерські вироби, майонез, соуси та ін. На сучасному етапі молочна галузь
є однією з провідних у структурі харчової індустрії України [4]. Продукція цієї
галузі займає важливе місце у споживанні населення. Частка витрат на молочні
продукти становить 15 % від загальних витрат на харчування (це четверте місце
після витрат на хлібобулочні, м'ясні, борошняні та макаронні вироби). Саме
молочний ринок є складовою продовольчого ринку, оскільки молочні продукти
й морозиво споживаються 97 % дорослого населення, а за обсягами реалізації
вони займають перше місце серед інших продуктів харчування. Наявність у
ньому легкозасвоюваних органічних речовин (білків, жирів, вуглеводів), а
також мінеральних елементів, необхідних молодому організму, робить його
незамінним харчовим продуктом [2].
Ринок молока та молочної продукції України представлений такими
сегментами: ринок молока та кисломолочної продукції, ринок тваринного
масла, ринок сиру, ринок сухого молока та молочних консервів.
Молокопереробний

сектор

України

представлений

близько

450

підприємствами, загальна потужність яких становить 22 млн. т на рік. Сьогодні
використовується лише п’ята частина існуючих потужностей. Найбільшу
питому вагу в обсязі продукції молочної промисловості в натуральному виразі
мають перероблене молоко, сухі молочні продукти (сухе знежирене молоко та
сухе цільне молоко), кисломолочні продукти, сичужні сири та вершкове масло [4].
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Найбільшими виробниками продукції з молока вважають: «Данон»,
«Молочний

альянс»,

Придніпровський

«Лакталіс»,

молочний

«Люстдорф»,

комбінат,

«Вімм-Білль-Данн»,

«Галичина»,

Тернопільский

молокозавод, «Терра Фуд», група компаній «Формула» [5]. Структура ринку
молочної продукції за виробниками наведена на рис. 1.
На сьогоднішній день можна визначити основні проблеми, які присутні на
ринку молочної промисловості це: застаріле обладнання, нерозвиненість
ринкової інфраструктури, зменшення попиту на продукцію через низький
рівень

платоспроможності

населення,

погане

забезпечення

сировиною

молокозаводів для виготовлення молочної продукції.

Рисунок 1 – Структура ринку молочної продукції за виробниками
Такожважливим фактором, що стримує виробництво молочної продукції є
ціна на сировину. Всі, вищеперераховані фактори, негативно вливають на
обсяги виробництва молочної продукції.
Динаміка виробництва молока в Україні за 2014-2018 рр. наведена на рис. 2.
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Рисунок 2 – Динаміка виробництва молока в Україні за 2014-2018 рр.,
тис. т [3]
З даних рис. 2 видно, що протягом 2014-2018 рр. виробництво молока в
Україні зазнає значних змін. Протягом аналізованого періоду найбільший обсяг
виробництва молока був у 2014 р. і становив 11132,8 тис. т, а найменший – у
2018 р. (10018,3 тис. т молока). За даними Державної служби статистики
України, чисельність корів в Україні за 2017 р. зменшилася майже на 60 тис.
голів – до 2,108 млн.
З кожним роком молочний ринок України суттєво скорочує обсяги
експорту через утрату ринку збуту в окремих країнах СНД та поступово
нарощує їх імпорт. Це негативно відображається як на українських
підприємствах,

які

займаються

виробництвом

та

переробкою

молока

(зумовлено зменшенням потужностей), так і на зовнішньоторговельному
балансі. На зниження обсягу експорту молока та молочних продуктів за
досліджуваний період значною мірою вплинула заборона поставок молочної
продукції в Росію та складність доставки товару в країни Середньої Азії. До
молочних продуктів які найбільше експортуються належить: масло вершкове,
сири всіх видів і кисломолочний сир, молочна сироватка, маслянка, коагульвані
молоко та вершки, йогурт, кефір, молоко та вершки, згущені та з додаванням
цукру, молоко та вершки, незгущені та без додавання цукру. Дані про експорт
молочної продукції у 2017 р наведено в табл. 1.
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Таблиця 1 – Дані про експорт молочної продукції у 2017 р. [1]
Найменування продукціїї
Молоко та вершки, незгущені та без додавання цукру
Молоко та вершки, згущені та з додаванням цукру
Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір
та інші ферментовані або сквашені молоко та вершки,
згущені або незгущені
Молочна сироватка, продукти, що складаються з
натуральних компонентів молока
Масло вершкове та інші жири, вироблені з молока;
молочні пасти
Сири всіх видів і кисломолочний сир
Всього

2017 р
Сума, тис. дол.
Частка, %
9733,7
3,46
80585,3
28,61
4179,8

1,48

24827,8

8,82

129787,7

46,09

32510,2
281624,5

11,54
100

З табл. 1 видно, що найбільше у 2017р. було експортовано масла
вершкового – 46,09 % загального обсягу експорту молочної продукції, що в
сумі становить 129 787,7 тис. дол. На другому місці серед експорту молочної
продукції є молоко та вершки, згущені та з додаванням цукру – 28,61 % (80
585,3 тис. дол.). Не малу частину експорту займають також сири, які займають
11,54 % загального експорту, що становить 32510,2 тис. дол. Загалом інші види
молочної продукції займають незначну частку в структурі експорту.
Стосовно імпорту молочної продукції в Україні у 2017 р., то він є низьким,
оскільки є невигідним через збільшення світових цін на молокопродукти. Дані
про імпорт молочної продукції у 2017 р. наведено у табл. 2.
Таблиця 2 – Дані про імпорт молочної продукції у 2017 р. [1]
Найменування продукціїї
Молоко та вершки, незгущені та без додавання цукру
Молоко та вершки, згущені та з додаванням цукру
Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та
інші ферментовані або сквашені молоко та вершки, згущені або
незгущені
Молочна сироватка, продукти, що складаються з натуральних
компонентів молока
Масло вершкове та інші жири, вироблені з молока; молочні
пасти
Сири всіх видів і кисломолочний сир
Всього

Сума, тис. дол.
1444,2
3769,4
5617,0
2368,6
4479,1
47125,0
64803,2

З даних табл. 2 можна зробити висновок, що найбільше було імпортовано
сирів, що у сумі становить 47125,0 тис. дол., на другому місці маслянка,
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коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та інші, що загалом становить
5617,0 тис. дол. В сумі 4479,1 тис. дол. було імпортовано масла вершкового, всі
інші види молочної продукції займають меншу частину імпортованої продукції.
Основними імпортерами української молочної продукції минулого року
були країни СНД та окремі азійські країни. Рейтинг десяти найбільших
імпортерів вітчизняної молочної продукції є: Казахстан (16 %), Молдова (13 %),
Туркменістан (8 %), Грузія (7 %), Пакистан (5 %), Вірменія, В’єтнам та
Бангладеш (по 4 %), Китай і Єгипет (по 3 %).
Аналіз стану ринку молока та молочних продуктів України дає підстави
стверджувати

про

складність

умов

функціонування

підприємств

молокопереробного підкомплексу. Основним чинником зниження рівня
конкурентоспроможності

підприємств

як

на

зовнішньому,

так

і

на

внутрішньому ринку є якість молока-сировини, що прямо пов’язаний з якістю
продукції молокопереробних підприємств. У зв’язку зі скороченням поголів’я
корів та, відповідно, зменшенням обсягів виробництва молока саме в
сільськогосподарських

підприємствах,

виробничі

потужності

молокопереробних підприємств завантажені не в повній мірі, до того ж
сировиною не завжди високої якості.
Отже, молочна

галузь –

одна з пріоритетних

галузей

харчової

промисловості в Україні. Молочні продукти є обов’язковою складовою
щоденного раціону жителів нашої країни. Крім того, виробництво і переробка
молока є важливим джерелом надходжень у державний бюджет. Тому
необхідно забезпечити стабільні умови збуту для виробника, надходження
сировини на молокопереробні підприємства та готової продукції до кінцевих
споживачів.
При проведенні аналізу ринку молока та молочних товарів можна виділити
наступні фактори, що стримують розвиток ринку молочних продуктів:
зниження поголів’я корів, дефіцит якісного молока, невідповідність сировини
стандартам ЄС, зниження попиту на продукти переробки в зв’язку із низькою
купівельною спроможністю населення. Важливим фактором є унормування
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виробництва,

покращення

матеріально-технічної

бази

та

технології

виробництва продукції, виведення продукції галузі на міжнародний рівень.
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Мікрохвильові печі з'явилися не так вже й давно, але вони встигли
завоювати увагу всіх господинь в світі, так як вони допомагають
розморожувати, пекти, підігрівати, смажити, варити і це далеко не повний
список всіх можливостей корисного приладу. Але потрібно дотримуватися ряду
вимог по правильній експлуатації, серед яких - використання спеціалізованого
посуду для підігріву та приготування їжі.
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Метою статтi є розкриття особливостей асортименту посуду, який
використовується для приготування їжі в мікрохвильовій печі.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій

показує,

що

питанням

дослідження асортименту посуду для мікрохвильових печей займалося доволі
вузьке коло науковців і практиків – Басова Ю.О., Кищук А.В., Кривоконь О.Г.,
Губа Л.М., Злепко Н.П.
Принцип роботи НВЧ-печі можна пояснити таким чином: енергія
електромагнітних хвиль, що виробляються магнетроном та поглинаються
вуглеводами, жирами й водою, розганяє молекули речовин, з яких складаються
поміщені до неї продукти, і саме цей їхній рух створює тепло. Виходить, що їжа
фактично гріється зсередини, при цьому електромагнітні хвилі не впливають на
повітря, тому температура у всередині приладу може хіба що трохи піднятися
від того, що в обмеженому просторі деякий час знаходиться гаряча страва [1].
Для якісного приготування їжі потрібні спеціальні тарілки і каструлі. При
виборі посуду потрібно відмовтися від варіантів, у яких міститься метал. Він не
пропускає випромінювання і перешкоджає якісному прогріву продуктів. Навіть
якщо метал використовується лише для декору, ємність для мікрохвильовки
непридатна. Є цілий список посуду, забороненої для використання в НВЧ:
– тарілки і каструлі на який нанесений малюнок: матовий, металевий,
позолота;
– пластик і папір, що має воскове покриття;
– кераміка без глазурі;
– фольга – як і будь-який метал, вона заборонена до використання;
– алюмінієві форми, які застосовують для випічки в духовці;
– фарфоровий і скляний посуд з малюнком;
– металеве начиння – не пропускає мікрохвилі і накопичує електричний
заряд;
– тонке скло – іноді не витримує перепадів температури і сильного нагріву;
– кришталь – може розколотися.
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Щоб забезпечити безпечне використання НВЧ-печі, потрібно придбати
спеціальний посуд. У список придатних до використання матеріалів входять
скло, фарфор, фаянс, кераміка, покрита глазур'ю, пластик, вироблений для
таких потреб, папір та тканини із натуральних волокон.
Скляні тарілки повинні бути вогнетривкими і жаростійкими без жодних
нанесених малюнків або мікротріщин. Будь-яке невелике заглиблення в рівній
поверхні тарілки при впливі хвиль може лопнути. Теж саме стосується
порцеляни та фаянсу. Кераміка, повинна бути повністю покрита глазур'ю,
інакше це може призвести то пошкодження посуду або приладу.
Що стосується виробів із пластичних мас, їх використовувати можна, але
готувати в такій ємності не рекомендується, адже вони можуть деформуватися,
або передати їжі токсичні компоненти, що містяться в складі виробів. Пакети з
пластика можна використовувати для розморожування і розігрівання продуктів
тільки в розкритому вигляді, так як в закритому вигляді вони можуть
вибухнути. В даний час випускаються спеціальні пакети для СВЧ з отворами
Розглянемо детальніше асортимент посуду для мікрохвильової печі, в
залежності від матеріалу виготовлення.
Скло – це універсальний матеріал, який знайшов застосування майже у
кожній із галузей суспільного виробництва, від будівництва до скловиробів, які
застосовують як посуд для подавання їжі та напоїв [3].
Скло завжди було і залишається одним із найгігієнічних матеріалів для
приготування або зберігання будь-якої їжі. Сучасний посуд зі скла досить
міцний, стійкий не тільки до високих температур, але і до низьких.
Універсальність каструль зі скла зумовило величезну популярність такого
посуду.
Більшість скляного посуду виготовляється із жароміцного боросилікатного
скла, завдяки чому його можна використовувати як при високих, так і при
низьких

температурах.

Крім

цього,

такий

склад

матеріалу

дозволяє

використовувати каструлі, салатники і спеціальні форми в мікрохвильовій печі.
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Одним з найвідоміших і впізнаваних брендів, який виробляє посуд з
жароміцного скла, є Pyrex. Весь посуд Pyrex виробляється у Франції, тому
можна бути абсолютно впевненим, що весь скляний посуд Pyrex відповідає всім
міжнародним та європейським стандартам.
Компанія Pyrex має одну з найбільших колекцій посуду з жароміцного
скла. В асортименті Pyrex представлені різні каструлі з кришками від невеликих
з об’ємом 1,3 л до досить об’ємних і габаритних каструль. Відрізнятися такі
каструлі будуть не тільки обсягом, але і формою. Крім каструль, Pyrex виробляє
форми для випічки. Вони можуть бути круглими, овальними, квадратними,
прямокутними. Розміри і габарити так само відрізняються.
Ще один французький виробник посуду Luminarc є вже давно визнаним в
світі брендом. Ім’я компанії Luminarc найчастіше асоціюється з високою якістю
продукції, що виробляється і, що дуже часто має велике значення, привабливим
зовнішнім виглядом і дизайном продукції, яку він випускає.
Скляний посуд luminarc виготовлений із загартованого скла, яке втричі
перевищує показники міцності звичайного. Салатники Luminarc можна
використовувати для розігріву їжі в мікрохвильовій печі, але не рекомендується
використовувати їх для приготування в духовці. В асортименті компанії
Luminarc величезна кількість різних по дизайну і формі скляних салатників. Їх
габарити обчислюються виходячи з діаметру, і бувають від 6 см до 29 см.
На відміну від посуду Pyrex або Luminarc практично весь скляний посуд
Iterna виробляється в Китаї. За своїми технічними характеристиками посуд
Iterna дуже нагадує французький посуд Pyrex. Скляний посуд Iterna
виготовляється з екологічно чистих матеріалів і в своїй основі має
боросилікатне скло підвищеної міцності і стійке до високих і низьких
температур.
У своєму асортименті компанія Iterna має всілякі за формою і габаритами
скляні каструлі і форми для випічки, які можна використовувати в духовій
шафі, мікрохвильовій печі, зберігати в холодильнику або морозильній камері.
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Недорогий виробник кухонного посуду Martex відрізняється від інших
досить ліберальною ціновою політикою. Іншими словами виробляє недорогий,
а часом навіть дешевий посуд. Як і більшість брендів, з якими Martex
намагається

конкурувати,

жароміцний

посуд

даного

виробника

може

використовуватися в духовій шафі, мікрохвильової печі, для зберігання в
холодильнику і морозильній камері. Колекція посуду Martex з жароміцного
скла має в своєму асортименті каструлі з кришками різних обсягів, а так само
форми для випічки.
Ми розглянули найпоширеніші бренди, що виробляють посуд з
жароміцного скла та є найбільш популярними у покупців [4].
Фарфор. Майже всі види порцеляни, за невеликим винятком, придатні для
використання в мікрохвильовій печі. Дуже зручно розігрівати перші і другі
страви, розкладені по порціях в порцелянові тарілки, які тут же подаються на
стіл. Порційні тарілки краще вибрати без широких бортів, щоб на столику
могли поміститися відразу кілька штук.
Фаянс придатний для мікрохвильової печі, якщо начиння з усіх боків,
включаючи дно, покриті глазур'ю і в ній відсутні сколи та тріщини. Частково
глазурований керамічний посуд через нерівномірність прогрівання може
розтріскатися [6].
Ситали – це склокристалічні матеріали, що отримуються шляхом майже
повної стимульованої кристалізації скла спеціально підібраного складу. Вони
займають проміжне положення між звичайними склом і керамікою.
У побуті ситали частіше зустрічаються у вигляді білого непрозорого
жаростійкого кухонного посуду. Він може витримувати як дуже високу
температуру, так і різкі її перепади. У ній можна смажити, випікати, а також
підігрівати їжу в мікрохвильовій печі або духовці безпосередньо після
витягання з холодильника або морозилки. Посуд із ситалів добре поглинає
тепло і непогано його утримує із-за низької теплопровідності скла. А готове
блюдо можна подавати на стіл в тому ж посуді, в якому воно готувалося.
Кухонний посуд з ситалу представлена каструлями різної місткості,
формами для запікання, жаровнями, сковородами [7].
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Ємності із пластичних мас випускаються у вигляді різноманітних мисок і
контейнерів всіляких розмірів і форм з термостійкого пластика (поліпропілену,
полікарбонату),

розрахованого

на

застосування

в

широкому

діапазоні

температур. Всі вони забезпечені кришками. Такий посуд привабливий тим, що
в ньому можна і заморожувати, і готувати продукти.
Позитивними властивостями спеціального пластикового посуду також є те,
що його можна ставити в піч разом з вмістом прямо з холодильника. Ніякий
посуд зі скла, склокераміки або порцеляни не дозволяє такого використання.
Компаніями, які пропонуть великий асортимент такого посуду на ринку
України є Tupperware (США), Heidrun (Італія), Joseph Joseph (Британія) та
багато інших.
Випускається спеціальна пластикова плівка, так звана прозора фольга для
мікрохвильових печей, яка продається в рулонах, упакованих в довгасті
коробки. Вона вся покрита крихітними дірочками для виходу повітря. Ця плівка
легко облягає будь-які поверхні і захищає від пересихання продуктів, і до
певної межі – від випліскування киплячої рідини.
На

багатьох

розфасованих

в

спеціальні

ємності

продуктах,

напівфабрикатах зазначено, що їх можна поміщати в мікрохвильову піч прямо в
упаковці. Дуже поширені так звані швидкі супи в стаканчиках з тонкого
пінопласту. Зрозуміло, все це можна розігрівати і готувати тільки в режимі
мікрохвиль.
Приготування в паперовій упаковці можливо тільки для продуктів з
низьким вмістом жиру, цукру і води.
Пергаментний папір найчастіше використовується в мікрохвильовій печі в
якості прокладок при розморожуванні, наприклад, хліба і булочок.
Можна застосовувати навіть картонні коробки, вистелив дно чистої
серветкою або пергаментним папером. У них розігрівають пиріжки, круасани,
булочки та іншу дрібну випічку. Зверху їх прикривають іншою серветкою [5].
Паперові пакети, паперові рушники, серветки, пергаментний папір служать
«посудом2, в який загортають для розігрівання в печі бутерброди, булочки,
варені сосиски та інші продукти.
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Картонні

стаканчики

або

тарілки,

які

мають

воскове

покриття,

застосовувати не слід. При нагріванні віск може розплавитися і зіпсує смак їжі.
У продажу зустрічається одноразовий посуд з картону з термостійким
покриттям.
Бавовняні і лляні серветки теж можна вважати «посудом», в яку
загортають для розігрівання на мікрохвилях різноманітну випічку. Завдяки
цьому випічка не відволожується і не пересихає [2].
Отже, асортимент посуду для НВЧ-печей зараз досить широкий, відрізняються
предмети лише зовнішнім виглядом і формою, від яких, до речі, залежить і
властивості тих чи інших предметів посуду. Так в більш глибоких тарілках їжа буде
довше нагріватися, а в круглій – нагрів буде відбуватися більш рівномірно. Проте
матеріал, який використовують для виготовлення спеціального посуду для
мікрохвильової печі повинен обов'язково володіти діелектричними властивостями.
Такими є фарфор, кераміка, фаянс і само собою скло. Підходять і деякі типи
пластика, які відповідають стандартам, необхідним для зіткнення з їжею.
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В статті розглянуто особливості асортименту запірно-пломбувальних
пристроїв. Надана характеристика товарного ряду в умовах перевезення
вантажів контейнерним способом та у вагонах. Розглянуто провідні моделі
ЗПП, які представлені на українському ринку. Описані переваги пломбування
тари за допомогу ЗПП.
Ключові слова: запірно-пломбувальний пристрій, тара, контейнер, цистерна,
вагон, пломбування, розривне зусилля.
В умовах зростання товарообігу у світі та на території України, гостро
постає проблема надійного збереження вантажу під час його перевезення.
Працівники логістичних компаній намагаються максимально вдосконалити
товарний шлях: скоротити відстань перевезень, контролювати відповідність
температурних режимів, забезпечити повноцінне збереження матеріальних
цінностей.
Все більше виробників віддають перевагу залізничному та морському
виду транспортування товарів. В умовах цих переміщень найчастіше
використовують універсальні контейнери та вагони, які виготовляють різних
типорозмірів та матеріалів. Для захисту товарів, що перевозятся контейнерним
способом та у вагонах, найдоцільніше використовувати запірно-пломбувальні
пристої.
Запірно-пломбувальний пристрій (ЗПП) – це механічне пристосування, яке
дозволяє запобігти несанкціонованому доступу до матеріальних цінностей, що
знаходяться в середині тари ( вагону, контейнера, цистерни), допомагає виявити
факт втручання, якщо відкриття все таки відбулося. Запірно-пломбувальний
пристрій є виробом одноразового використання.
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На території України ЗПП виготовляє одне з найпотужніших підприємств
«Вінницятрансприлад». Згідно інформації, яка подана на офіційному сайті,
оганізація заснована у 1952 році як майстерні Південно-Західної залізниці для
забезпечення капітального ремонту вантажно-розвантажувальних машин. У
2000 році наказом Міністерства транспорту України підприємство включено до
складу Державної адміністрації залізничного транспорту та перейменовано у
державне підприємство «Вінниця-трансприлад», яке має статус юридичної
особи. З 01 грудня 2015 року в зв’язку з утворенням ПАТ «Українська
Залізниця»

підприємство

«Вінницятрансприлад»

у

розпочало
складі

АТ

господарську

діяльність

«Укрзалізниця».

як

філія

Сьогодні

філія

«Вінницятрансприлад» є одним з провідних підприємств України в галузі
машинобудування та металообробки.
Філія виготовляє більше, ніж 50 видів продукції, яка реалізується в Україні
та експортується на територію інших держав. Товари підприємства мають
патенти України, сертифікати Держспоживстандарту та систему якості ISSO.
Система ISSO 9001 вказує на високий рівень якості ЗПП.
Асортиментний ряд запірно-пломбувальних пристроїв, які виготовляються
підприємством «Вінницятрансприлад» включає в себе чотири провідні моделі.
Детальна характеристика ЗПП наведена нижче.
Запірно-пломбувальний пристрій «Варта-Універсал М» використовується
для пломбування вагонів і контейнерів при перевезенні вантажів залізницями.
Може встановлюватися на об’єкти, що мають отвори для пломбування
діаметром більше 6 мм. Пристрій неможливо розкрити без видимих слідів
механічних пошкоджень на зовнішніх та внутрішніх поверхнях. Розривне
зусилля, яке витримує ЗПП без руйнування – не менше 18 кН. Рекомендована
довжина канату для контейнерів – 350 мм, для вагонів – 350-550 мм. Маса – не
більше 0,20 кг, час встановлення – не більше 10 с. Пломбування об'єктів
здійснюється вручну без застосування будь-яких інструментів.
Запірно-пломбувальний

пристрій

«Варта

Л»

використовується

для

пломбування спеціалізованих залізничних цистерн при перевезенні вантажів
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залізницями, а також для пломбування митних складів, автофургонів та інших
об'єктів. Може встановлюватись на об'єкти, що мають отвори для пломбування
діаметром більше ніж 3,0 мм. Корпус ЗПП виготовлений методом лиття під
тиском. Його неможливо розкрити без видимих слідів механічних пошкоджень
на зовнішніх і внутрішніх поверхнях. Пломбування об'єктів виконується без
застосування будь-яких інструментів. Час встановлення – не більше 10 с; маса
ЗПП – не більше 0,05 кг; розривне зусилля, яке витримує пристрій – не менше
350 кг (3,5 кН). Завдяки комп'ютерному обліку підприємство в лічені хвилини
за номером пристрою може повідомити: коли, кому, на яку адресу і за яким
документом відвантажено кожний ЗПП.
Запірно-пломбувальний

пристрій

«ЛЮКС»

використовується

для

пломбування спеціалізованих залізничних цистерн. Може встановлюватися на
об'єкти, що мають отвори для пломбування діаметром більше 3,0 мм. ЗПП
неможливо розкрити без видимих слідів механічних пошкоджень на зовнішніх
та внутрішніх поверхнях. Сталевий корпус і канат мають захисне цинкове
покриття, що забезпечує пожежну безпеку ЗПП. Довжина каната для
спеціалізованих цистерн – 450 мм, маса – не більше 0,06 кг; розривне зусилля,
яке витримує ЗПП - не менше 350 кгс, час встановлення – не більше 10 сек.
Пломбування об'єктів здійснюється вручну без застосування будь-яких
інструментів.
Запірно-пломбувальний

пристрій

«КАПКАН»

використовується

для

пломбування вагонів і контейнерів. Може встановлюватися на об’єкти, що
мають отвори для пломбування діаметром більше 6 мм. Зварювання деталей
виконано за оригінальною технологією. Пристрій неможливо розкрити без
видимих слідів механічних пошкоджень на зовнішніх та внутрішніх поверхнях.
Сталевий корпус і канат мають захисне цинкове покриття, що забезпечує
пожежну безпеку ЗПП. Завдяки комп’ютерному обліку підприємство за
номером ЗПП може повідомити органи МВС та керівництво залізниці: коли,
кому, на яку адресу і за яким документом відвантажено кожний ЗПП, а також
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номер вагону або контейнеру, на який встановлений ЗПП. Рекомендована
довжина канату для контейнерів – 350 мм, для вагонів – 350-550 мм. Маса – не
більше 0,20 кг, час встановлення – не більше 10 сек. Пломбування об'єктів
здійснюється вручну без застосування будь-яких інструментів
З метою уникнення фальсифікації на усі товари наноситься унікальна
гравіровка та контрольний номер, який заноситься до єдиної електронної бази.
Крім візуальних важелів захисту провідні спеціалісти «Вінницятрансприлад»
додали звуковий сигнал. На підприємстві була розроблена спеціальна програма,
за допомогою якої можна встановити кому та коли був проданий ЗПП.
Запірно-пломбувальні присторої своєю появою, вивели на новий рівень
досконалості перевезення контейнерного типу та у вагонах. Значно скоротили
ризик втрати товару постачальників та виробників, унеможливили крадіжки з
боку перевізників та сторонніх осіб. Час пломбування тари скоротився у 6-ть
разів, зменшився час очікування під час завантаження, праця робітників
полегшилась.
Розвиток та комп’ютеризація надає можливість ще більше покращити
якість перевезення та збереження вантажу. Проаналізувавши технології, які
доступні до використання та сумісні з технічними властивостями ЗПП
підприємство постійно вводить нові асортиментні позиції товарний ряд.
З метою оптимізації асортименту ЗПП доцільно ввести модулі GPS-систем,
які забезпечать точні та своєчасні сигнальні повідомлення, дані переміщення
вантажу, стан запірно-пломбувального пристрою та інформацію стосовно
цілісності тари перевезення, створення мобільних та комп’ютерних програм
для стеження за процесом переміщення матеріальних цінностей. Поєднання
інноваційних технологій з технологіями ЗПП дасть змогу покращити
властивості та якість ЗПП.
Список використаних джерел:
1. Офіційний сайт «Вінницятрансприлад» URL: www.vtranspribor.com.ua
2. Офіційний сайт АТ «Укрзалізниця» URL: https://www.uz.gov.ua/
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КАВИ В УКРАЇНІ
В статті охарактеризовано сучасний стан ринку кави України, названо
основних виробників та найбільш популярні серед населення торгові марки,
виявлено основні тенденції даного ринку, зроблена спроба спрогнозувати
перспективи розвитку ринку кави України на найближчі декілька років.
Ключові слова: кава, ринок кави, споживна цінність, натуральна кава,
розчинна кава, кавові суміші.
На сучасному етапі розвитку України ринок кави є одним з найбільш
активно зростаючих ринків харчової сфери. З 2012 року середньодобове
споживання кави в Україні збільшилося на 25 %. Але за останні 3 роки через
збільшення цін на продукцію та зменшення купівельної спроможності
українців ринок в натуральному вираженні скоротився на 20 %. Ринок кави
характеризується слабкою сезонністю: спостерігається щорічне тимчасове
зниження продажу в літні місяці (на 2-4 % у натуральному вираженні) з
відновленням у вересні. Як і для всіх ринків гарячих напоїв, найвищий сезон
для ринку кави припадає на зимовий період. Все вище зазначене, зумовлює
актуальність даного дослідження.
Мета статті – аналіз стану та перспектив розвитку ринку кави в Україні,
виявлення основних тенденцій на ньому.
Серед публікацій щодо особливостей і тенденцій вітчизняного ринку кави
слід відзначити роботи В. Андрійчука, Л. Вакуленко, Ю. Воскобійника, В.
Галушко, В. Гриньової, А. Діброви, О. Жемойди, C. Кваши, О. Скидана, О.
Шпичака та інших. Результати дослідження окремих питань регламентування
ринку кави висвітлювались у працях О. Горохівського, Т. Гречук, Л. Васільєвої,
І. Кайтанського, І. Сала, І. Федуняка та інших науковців. Але останнім часом
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ґрунтовних досліджень з цієї тематики не проводилось. В основному
розглядалась історія, сортові особливості, рецептура, культура споживання
кави чи особливості ведення кавового бізнесу.
Назва «кава» походить від арабського слова «каве», що означає силу і
енергію. Кожен день в світі випивають більше 1,4 мільйона чашок цього напою.
Кава – ключовий елемент світової торгівлі. Основними сортами для продажу є
арабіка і робуста. Ці два види займають 98 % ринку у співвідношенні арабіка 70
%, робуста – 30 %. Приблизно 2 % займають рідкісні дорогі сорти [2]. Основне
місце на світовому ринку кави займають 10 гігантів-виробників: Бразилія,
В’єтнам, Колумбія, Індонезія, Ефіопія, Індія, Гондурас, Мексика, Гватемала,
Перу (табл. 1). Ці країни виробляють 70 % усього світового обороту кави.
Таблиця 1 – Структура виробництва кави за країнами-виробниками,
2015-2016 рр. [2]
Країна
Бразилія
В’єтнам
Колумбія
Індонезія
Ефіопія
Індія
Гондурас
Мексика
Гватемала
Перу
Разом

Виробництво, млн. мішків
47,3
30,1
14,8
10,9
8,1
6,3
5,5
4,7
4,1
3,9
135,7

Частка ринку, %
34,9
22,2
10,9
8
5,9
4,6
4,1
3,5
3
2,9
100,0

Як стверджує статистика, в 2015-2016 рр. найбільшими виробниками кави
в світі були Бразилія (34,9 %), В'єтнам (22,2 %) і Колумбія (10,9 %). Що ж
стосується споживання, основний попит на кавові зерна ініціюють США – 26,5 %
та Німеччина – 21,7 %, найменше – Іспанія – 6,2 % (табл. 2), причому
споживання є більш стабільною величиною щодо пропозиції, неминуче
збільшуючись протягом останніх 30 років (+ 20 % ) [2].
Найвищий рівень споживання кави на душу населення припадає на країни
Європи, зокрема скандинавські.
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Таблиця 2 – Структура імпорту світового ринку кави за країнами в
2015-2016 рр., % [4]
Країна
США
Німеччина
Франція
Італія
Нідерланди
Японія
Іспанія
Інші

Роки
2015
26,3
21,6
9,3
8,4
8,1
7,2
6,2
12,9

2016
26,5
21,7
9,1
8,6
7,8
7,5
6,2
12,6

Так, зокрема у Фінляндії, споживають 13,2 кг на душу населення, у
Норвегії – 10,9, у Данії – 8,7 кг (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура споживання кави, кг на рік [2]
Ціни на світовому ринку кави постійно змінюються під впливом прогнозів
про стан кавових плантацій, обсягів врожаїв в основних країнах-виробниках,
змін обсягів експорту з найбільших країн-експортерів (рис. 2).
Збільшення світових цін на 20 %, збереження існуючого рівня
оподаткування (податок на додану вартість – 20 %) із одночасним зниженням
ставок ввізного (імпортного) мита та девальвація національної валюти може
призвести до зниження споживання кави в Україні [5].
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Рисунок 2 – Динаміка світових цін на каву у 2014-2018 рр. за 1кг, дол.
США [4]
Українські виробники імпортують сировину не з країн-виробників, а через
посередників. Вони купують сировину у країн-сусідів – насамперед в Польщі
(майже дві третини всіх замовлень) та Росії. Частка співпраці з країнамивиробниками (перш за все, з Бразилією) становить 33 % від загальної кількості
замовлень за 2017 рік (це не стосується великих міжнародних компаній – у них
налагоджені зв'язки безпосередньо з виробниками сировини) [2].
Основна частина постачань на український ринок кави в 2014-2018 рр.
здійснювалася через Німеччину, Італію, Польщу, Австралію, В'єтнам та Індію
(рис. 3).
Більшість угод проводиться через інтернет через те, що ціни там нижчі. За
2017 рік Україна імпортувала кави на суму майже 89 294 тис. доларів [2].
Імпорт готової продукції здійснюють великі мережі рітейлу. Експорт готової
продукції знаходиться на вкрай низькому рівні (через те, що в Україні сировина
не виготовляється). Основними покупцями кави та кавових сумішей з України є
трейдери з Молдови, Білорусії, Грузії, Литви та Вірменії.
Лідерами ринку кави в Україні є такі компанії:
1) ТОВ «Nestle-Україна» (ТМ Nestle). У галузі виробництва продуктів
харчування корпорація «Nestle» є однією з найбільших, яка володіє понад 500
фабриками та підприємствами в 86 країнах [1].
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Рисунок 3 – Географічна структура імпорту кави в Україну в 2017 р. у
натуральному вираженні, % [6]
В Україні «Nestle» реалізує продукцію під торговими марками «Nescafe»,
«Nesquik», «Coffee-mate»;
2) ПАТ «Монделіс Україна» – підприємство, що входить до групи
компаній «Mondelēz International», яка є однією з найбільших в світі з
виготовлення продуктів харчування і напоїв. В Україні ПАТ «Монделіс
Україна» має 4 заводи, продукція компанії представлена такими торговими
марками, як «Jacobs», «Maxwell House», «Carte Noire»;
3) СП «Галка»: британсько-українське спільне підприємство, на якому
здійснюється повний цикл виробництва розчинної кави. Компанія «Галка» є
найбільшим виробником кави в Україні, яка виготовляє близько 50 %
загального обсягу виробленої натуральної кави [1];
4) Tchibo GmbH: підприємство входить до складу Tchibo Holding AG і
займає п’яте місце серед найбільших компаній-виробників кави. З появою
Tchibo в кавовому бізнесі почалося формування сегменту дорогих сортів кави.
На українському ринку компанія Tchibo працює з 1996 року і представлена
підприємством «Tchibo-Ukraine».
Також смажену, зернову та мелену каву в Україні виробляють близько 10
підприємств такі, як: «Панорама», ТОВ «Юнікаф», СП «ТОВ «Віденьська кава»
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(виготовлює близько 75 видів кави), ТОВ «Р.Е.Й.В.», «Країна кави»,
«Roastmaster» та інші [1].

Найпопулярнішими ТМ кави на сьогоднішній день в Україні є Lavazza,
Jacobs, Кава зі Львова та інші (рис. 4).

Рисунок 4 – Структура ринку кави в Україні у 2018 р. за брендами, % [6]
При виборі конкретного виду кави покупці в Україні орієнтуються
спочатку на свої смакові уподобання, а потім – на країну-виробника, репутацію
бренду і ціну. Останнім часом зміцнюються позиції кави як елемента швидкого
харчування. Його все частіше купують в міських фастфудах на винос. Для
кавових гурманів активно відкриваються авторські заклади, де практикуються
особливі методи обсмаження і приготування напою, за які клієнти готові
платити більше.
Стосовно прогнозів на найближче майбутнє слід відзначити, що в умовах
загострення економічної ситуації в країні та масового зубожіння населення
очікується значний перерозподіл ринку кави. Найбільш вразлива позиція на
кавовому ринку України для натуральної кави. З одного боку, її можуть
підтримати підвищення культури споживання та обізнаності, а також поява
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серед населення шанувальників смакових властивостей натуральної кави. Якщо
розчинну каву українці купують на роботу і додому, то основним місцем
споживання натуральної кави здебільшого є кав'ярні. З іншого боку не можна
стверджувати, що ця група споживачів є стійкою чи відбулася кардинальна
зміна смаків й менталітету вітчизняного покупця.
Передбачається

підвищення

споживання

кавових

міксів,

головною

перевагою яких є відносна дешевизна (покупка не потребує вкладання відразу
значних коштів, їх можуть дозволити собі люди з незначним статком);
зручність упаковки; швидкість приготування; великий асортимент смаків, що
робить зазначений продукт дуже привабливим для молоді.
Крім того перспективними напрямками розвитку ринку кави в Україні є:
1. Підвищення рівня інформування про каву та споживання кави в зернах і
меленої. Якщо підвищувати рівень поінформованості про продукт, його
користь, можна впливати на рівень продажу. Сьогодні багато брендів на своїх
сайтах виділяють окремий розділ з кавовими рецептами. Також кавові
виробники часто є спонсорами різноманітних заходів. Рекомендується
використовувати ці майданчики для просування свого товару і розвитку
культури споживання напою.
2. Попит продовжує зростати. Це стосується як усього світу, так і України.
Як виробники, так і статистика говорять про те, що рівень споживання кави в
країні буде продовжувати рости. А за умови закінчення АТО і стабілізації курсу
гривні споживачі швидко повернуться до більш дорогих брендів.
3. Підвищення цін на сировину. Останні роки характеризуються
підвищенням попиту на каву і екологічними кризами, які впливають на
зниження рівня виробництва. Це означає, що ціна на кінцевий продукт і далі
буде зростати, якщо буде неможливим розширення географії вирощування
кавових зерен, оскільки для цього потрібні інноваційні технологічні рішення [2].
Отже, ринок кави в Україні дуже перспективний і має великий потенціал.
Кількість підприємств, які займаються виготовленням кави, поступово
збільшується, тобто буде зростати конкуренція між вітчизняними та
зарубіжними виробниками.
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Витрати на каву, незважаючи на кризові явища в економіці та складні часи
для домогосподарств України, займають провідне місце серед найбільш
важливих для споживачів продуктів і демонструють стабільність.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН РИНКУ МЕХАНІЧНИХ ОЛІВЦІВ В УКРАЇНІ
В статті охарактеризовано сучасний стан ринку механічних олівців України;
проаналізовано дані про їх експорт-імпорт у 2011-2018 роках в цілому та в
розрізі основних країн; виявлено основні тенденції даного ринку; зроблена
спроба спрогнозувати перспективи розвитку ринку механічних олівців України
на найближчі декілька років.
Ключові слова: механічні олівці, ринок механічних олівців, експорт-імпорт,
країни-експортери, країни-імпортери.
Олівець (карандаш) (тюрк. Karadaş, «кара» – чорний, «даш» камінь,
дослівно, – чорний камінь) – інструмент у вигляді стрижня, що виготовляється
з пишучого матеріалу (вугілля, графіту, сухих фарб і т. п.), що застосовується
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для писання, малювання, креслення. Часто, з метою зручності, пишучий
стрижень олівця вставляється в спеціальну оправу.
У 1869 році було створено металевий олівець – графітний стрижень
розміщувався в металевій трубці і міг за потребою висуватися на відповідну
довжину. Цей винахід вплинув на розвиток цілої групи товарів, які
використовуються

сьогодні

повсюдно.

Найпростішою

конструкцією

є

механічний олівець з грифелем 2 мм, де стрижень утримується металевими
притисками (цангами) – цанговий олівець. Відкриваються цанги при натисканні
кнопки на кінці олівця, що призводить до висування на довжину, регульовану
користувачем олівця.
Сучасні механічні олівці більш досконалі. При кожному натисканні кнопки
відбувається автоматична подача невеликої ділянки грифеля. Такі олівці не
потрібно заточувати, вони забезпечені вбудованим (як правило, під кнопкою
подачі грифеля) ластиком і мають різну фіксовану товщину лінії (0,3 мм, 0,5
мм, 0,7 мм, 0,9 мм, 1мм).
В структурі роздрібної торгівлі приладдя для письма в Україні значну
частку займають механічні олівці, що свідчить про зростаючий попит на них.
Оскільки у літературних джерелах відсутні дані про ринок механічних олівців в
Україні, у тому числі про експортно-імпортні операції, дослідження даної
проблеми викликає значний інтерес.
Дослідженням ринків різних груп непродовольчих товарів займались такі
вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Андрієвська Л.В., Барабаш С.С., Вілкова С.А.,
Гладилін А.В., Глушкова Т.Г., Додін Є.В., Дубініна А.А., Зельніченко О.І.,
Коломієць Т.М., Личніков Д.С., Мережко Н.В., Нєвєров А.М., Ніколаєва М.А.,
Огієвська В.С., Пашко П.В., Приймаченко Д.В., Терещенко О.О., Ченцов В.В.
та інші.
Однак ринок механічних олівців в Україні не досліджувався, тому тема
даного дослідження актуальна.
Метою статті є аналіз імпортно-експортних операцій механічних олівців в
Україні у 2011-2018 роках в цілому та в розрізі основних країн; виявлення
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основних тенденцій даного ринку; спроба спрогнозувати перспективи розвитку
ринку механічних олівців України на найближчі декілька років.
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].
Олівці, у тому числі механічні, в Україні не виробляються. Ринок на 100
відсотків імпортозалежний.
Нами проаналізовано експортно-імпортні операції товарів товарної позиції
9608 «Ручки; маркери; пера; олівці механічні; тримачі та частини до них» за
2011-2018 роки. Сумарний обсяг імпорту та експорту наведено в табл. 1.
Таблиця 1 – Сумарний обсяг імпорту та експорту товарів товарної
позиції 9608 «Ручки; маркери; пера; олівці механічні; тримачі та частини
до них» за 2011-2018 роки [10]
Роки
вартість,
тис. дол.
2011
318
2012
311
2013
340
2014
368
2015
318
2016
404
2017
535
2018 рік*
708
*Дані про січень-листопад 2018 року

Експорт
питома
вага, %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

вага
нетто, т
25
24
18
18
19
30
44
53

вартість,
тис. дол.
10654
13153
10962
10107
6284
9036
10388
10707

Імпорт
питома
вага, %
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

вага
нетто, т
2502
2990
3353
2233
1503
2045
2616
2594

У 2017 році в Україну було імпортовано товарів по товарній позиції 9608
«Ручки; маркери; пера; олівці механічні; тримачі та частини до них» на
10388 тис. дол. США, що на 2,5 % менше, ніж у 2011, а за кількістю – на 114 т, або
4,6 %, хоча у 2013 році ввезена кількість зросла на 851 т, чи 28,5 % в порівнянні із
2011 роком. У 2012 році була найбільша сума імпорту – 13153 тис. дол.
За 11 місяців 2018 року імпорт склав 103,1 % за сумою і 99,2 – за вагою до
минулого року.
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Питома вага імпорту по цій позиції за даний період зросла з 0,01 до 0,02 %.
Показники експорту даної продукції протягом 2011-2017 років певним
чином коливалися. За сумою у 2012 році він зменшився до 311 тис. дол.,
(зменшення склало 2,2 %); 2013 рік показав зростання до 340, що на 9,3 %
порівнюючи із 2012); 2014 рік засвідчив зростання ще на 28 тис. дол., або 8,2 %;
проте у 2015 році знову спостерігалося зменшення на 318 тис. дол. (13,6 %),
тобто рівень 2011 року, а у 2017 році він зріс до 535 тис. дол., що склало
168,2 % до 2011 року.
За 11 місяців 2018 року було вивезено досліджуваних товарів на 708 тис.
дол., що склало 132,3 % до 2017.
Вага експортованих товарів зменшувалася упродовж всього періоду й у
2015 році склала 19 т проти 25 у 2011 році. У 2017 році кількість була
найбільшою – 44 т. За 11 місяців 2018 року було вивезено товару у кількості
53 т, або 120,5 % до попереднього року.
Країни, у які експортувалися товари позиції 9608 «Ручки; маркери; пера;
олівці механічні; тримачі та частини до них», наступні: Російська Федерація –
2011, 2012, 2016 роки; Білорусь – 2011-2013, 2015, 2017, 2018 роки; Республіка
Молдова – 2013-2018 роки; невизначені та інші країни – 2011-2018 роки.
Питома вага вказаних країн знаходилась у наступних межах: Росія – від
11,58 (2012 рік) до 21,88 % (2016 рік); Білорусь – від 9,75 (2011 рік) до 17,01 %
(2017 рік); Молдова – від 27,48 (2016 рік) до 34,28 % (2015 рік); невизначені
країни від – 21,19 (2018 рік) до 56,29 % (2011 рік); інші країни – 14,78 (2011 рік)
до 38,84 % (2018 рік).
Країнами-імпортерами товарів позиції 9608 «Ручки; маркери; пера; олівці
механічні; тримачі та частини до них» у даний період були: Китай
(2011-2018 роки; з частками від 50,92 у 2011 році до 65,65 % – у 2015);
Німеччина (2011-2018 роки; з частками від 9,12 у 2012 році до 15,23 % – у
2013); Індія (2015-2018 роки; з частками від 4,84 у 2015 році до 10,39 % – у
2018); Японія (2012-2014 роки; з частками від 5,21 у 2014 році до 7,27 % – у
2013); Франція (2011 рік з часткою 8,39 %); інші країни (2011-2018 роки; з
частками від 16,45 у 2015 році до 28,88 % у 2011).
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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. 2).
Таблиця

2

–

Структура

експорту-імпорту

олівців

механічних

у 2017-2018 роках [2, 3]
Код за УКТ ЗЕД
9608000000

у тому числі
9608400000
Частка

9608000000
у тому числі
9608400000
Частка

2017 рік
Одиниця виміру
Експорт
Імпорт
Кількість, кг
43907,6
2615830,2
Кількість, шт.
4594136,0 294376143,0
Вартість, тис. дол.
535,0
10388,9
Кількість, кг
409,4
13281,2
Кількість, шт.
36111,0
1155514,0
Вартість, тис. дол.
8,0
163,3
За кількістю, %
0,93
0,51
За кількістю, %
0,79
0,39
За вартістю, %
1,50
1,57
Січень-листопад 2018 року
Кількість, кг
51590,7
2280142,3
Кількість, шт.
5638045,0 235934732,5
Вартість, тис. дол.
677,5
9362,3
Кількість, кг
266,4
7773,1
Кількість, шт.
27846,0
555591,0
Вартість, тис. дол.
5,5
110,5
За кількістю, %
0,52
0,34
За кількістю, %
0,49
0,24
За вартістю, %
0,81
1,18

У 2017 році експорт товарів, закодованих за УКТ ЗЕД 9608000000, склав
535,0 тис. дол., 43907,6 кг – за кількістю (4594136,0 штук), імпорт відповідно:
10388,9 тис. дол.; 2615830,2 кг; 294376143,0 штук.
Олівців механічних (код за УКТ ЗЕД 9608400000) у 2017 році вивезено на
суму 8,0 тис. дол. США у кількості 409,4 кг або 36111,0 штук.
Імпорт відповідно складав: 163,3 тис. дол.; 13281,2 кг; 1155514,0 штуки.
Питома вага олівців механічних у експорті становила всього 1,50 % – за
вартістю; 0,93 – за вагою; 0,79 % – за кількістю в штуках. По імпорту
показники відповідно були наступні 1,57; 0,51; 0,39 %.
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За 11 місяців 2018 року у порівнянні з 2017 значення показників були
такими – експорт по механічних олівцях (за вартістю) 0,81 %; за вагою – 0,52;
за кількістю – 0,49 %; імпорт – відповідно 1,18; 0,34; 0,24 %.
Нами була проаналізована структура експортно-імпортних операцій з
механічними олівцями у 2017-2018 роках за групами країн.
У 2017 році показники експорту механічних олівців із країн СНД складав
73,75 %, а з інших – 26,25. У 2018 році вони становили 92,8 та 7,2 % відповідно.
У 2017 році експорт продукції здійснювався у такі країни СНД, як
Азербайджан, Білорусь, Республіка Молдова, Російська Федерація. Найбільше
відправлялось у Білорусь (27,5 %) та Російську Федерацію (21,2 %). У 2018 році
були Білорусь, Республіка Молдова, Російська Федерація, Таджикистан та
Туркменістан. Найбільші частки – по 30,9 % – припадало на Білорусь та
Республіку Молдову.
Серед країн Європи найбільше відправлялось механічних олівців у 2017
році в Литву (8,75 %), у 2018 – Латвію (3,6 %).
Вся досліджувана продукція надходила з інших країн, зокрема із Азії.
Частка надходжень у 2017 році становила 91,9, а у 2018 – 85,5 %.
Серед країн Азії найбільшу питому вагу у постачаннях займав Китай – 78,0
та 69,0 % відповідно по роках.
Серед країн Європи найбільше механічних олівців надходило із Німеччини
(питома вага по роках складала 3,9 і 8,1 %).
Таким чином, аналіз експортно-імпортних операцій механічних олівців
показує, що Україна здійснює їх реекспорт як в країни СНД, так і в країни
Європи.
Історично склалося так, що в Україні механічний олівець поступається
чорнографітним олівцям за популярністю. Це пов'язано з традиційними
уподобаннями вітчизняних покупців і ціною як фактором вибору продукту.
За обсягом продажу механічні олівці поступаються дерев'яним аналогам,
головним чином, через більш високу ціну. Однак в асортименті письмових та
креслярських приладь вони займають гідне місце. Широкий вибір марок і
моделей, представлених на ринку, говорить сам за себе.
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У цій товарній групі традиційно виділяють 3 якісно-цінові сегменти.
У кожному сегменті механічні олівці володіють цілком певними якісними
характеристиками. У недорогому сегменті корпус і внутрішній механізм олівця
виконані, як правило, з пластика. Моделі мають традиційну кнопку зверху і 2-3
пелюстки, які утримують грифель. Товар без жодних надмірностей. Мінуси:
пластикова цанга з часом розхитується і стирається, що призводить до частої
поломки грифеля. В результаті збільшуються його витрати. При натиску
грифель часто йде всередину, оскільки пелюстки тримають його нещільно. Зона
захоплення нічим не оброблена. При використанні таких олівців рука швидше
втомлюється, пальці ковзають. Але такі олівці мають очевидні переваги в ціні [9].
У олівцях більш високої цінової категорії присутній гумовий грип. Іноді
він точковий, що дозволяє певним чином масажувати пальці при писанні.
Останнім часом стали дуже популярні олівці тригранної форми, які найбільш
зручні і рекомендовані фахівцями при навчанні дітей письму та малюванню. У
олівцях середнього сегменту присутні різні форми корпусу, гумка для стирання
кращої якості, олівці мають металеву цангу, металевий висувний механізм і
більш надійний і довговічний трипелюстковий затиск.
У моделях високого цінового сегменту представлений, як правило,
висувний механізм «Press and Shake» з кнопкою збоку, може використовуватися
як пластик, так і метал. Вузол, що утримує грифель, складається з 5 пелюсток.
Ці олівці недешеві і підходять більше в якості подарунка, сувеніра [1].
Перевага механічних олівців – це відсутність необхідності постійного
заточування, тонка акуратна лінія письма постійної товщини, наявність гумки в
комплекті. Недоліки їх при використанні дітьми – більш висока ціна і невміння
розподіляти навантаження при натиску (діти можуть порвати папір при
сильному натиску).
Механічні олівці зручніші¸ ніж звичайні дерев'яні. Вони завжди гострі,
завжди готові до роботи, дають передбачувану рівну лінію обраної довжини (в
залежності від товщини грифеля), з ними шкільні зошити і підручники
виглядають акуратно. Багато моделей механічних олівців оснащені ластиками –
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з їх допомогою можна швидко прибрати і виправити помилку. Завдяки
ергономічному корпусу з комфортною зоною захоплення, ними зручно писати
– майже так само, як ручкою. У деяких школах першокласники вчаться
краснопису за допомогою механічних олівців, тільки потім переходячи на
ручки. Перед тим, як прибрати олівець в пенал або сумку, грифель можна
заховати, тому навіть на дні шкільної сумки такий олівець не зламається.
Однак навіть при таких очевидних перевагах механічного олівця
український

споживач

вперто

продовжує

купувати,

головним

чином,

аналоговий дерев'яний. Основних факторів, що визначають споживчі переваги,
два: ціна, продиктована багато в чому економічними умовами життя в країні, і
менталітет, який підштовхує купувати те, що дешевше «тут і зараз», а не те, що
окупиться в перспективі. Експерти звертають особливу увагу на те, що обидва
чинники не є константами, і сьогодні на ринку існує тенденція до зміни
споживчих переваг, яка кардинальним чином здатна визначити перевагу на
користь механічних олівців [7].
Основна цільова аудиторія, на яку розраховує більшість учасників
вітчизняного канцелярського ринку в продажах механічних олівців, – це
співробітники конструкторських бюро і студенти технічних закладів вищої
освіти, де вимагають креслення, зроблені за допомогою олівця.
Що стосується шкільного сегменту ринку, то механічні олівці в
асортименті займають від 2 до 5 відсотків від усього письмового приладдя для
школи [11]. У школі в основному використовуються 2 типи олівців: з
товщиною 0,5 і 0,7 мм. Частка школярів, які купують механічні олівці, поки
невелика, але останнім часом постійно і помітно зростає. Вони здійснюють
переважно разові купівлі товарів цієї групи. Діти часто втомлюються від чогось
однотипного, а купувати кожного разу новий механічний олівець об'єктивно
дорого. Для школярів купівля механічного олівця, як правило, імпульсивна. У
шкільному сегменті основна аудиторія, що купує механічні олівці, – це учні
середніх і старших класів, які вивчають креслення.
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Механічні олівці – затребуваний шкільний товар, впевнено набирає
популярність. Частота придбання механічних олівців – від одного до декількох
разів на рік. З одного боку, це довговічний товар, а з іншого, у школярів
канцтовари часто губляться або ламаються. Іноді мотивом для купівлі нової
моделі стає яскравий дизайн новинки.
Є група покупців, які ґрунтують свій вибір виключно на ціні. Вони
вибирають продукти no-name. Якщо батьки беруть з собою в магазин дітей, то
вибір дитини проходить за яскравим кольором, оригінальним дизайном тощо.
Основною трудністю в продажах механічних олівців є, на думку експертів,
те, що споживач поки в своїй більшості не усвідомив, що механічний олівець
вигідніше аналогового. Крім цього, споживач поки не завжди розуміє, з чого
складається ціна на ті чи інші моделі [8].
На вартість товару впливають якість корпусу, міцність грифеля, додаткові
пристосування типу бічної кнопки висунення грифеля, країна виробництва.
Довіра до бренду також допомагає здійсненню успішного продажу.
У силу сформованої економічної ситуації в країні і певного менталітету
ціна грає вирішальну роль при виборі товарів. Оскільки механічний олівець
дорожче, то споживачі вважають за краще купувати дерев'яні олівці. Але при
регулярному заточуванні звичайного дерев'яного олівця вистачає приблизно на
півтора місяця. Механічний олівець за умови, що дитина не розраховує силу
натиску, ще не вміє креслити або писати, може служити близько 3 місяців. Його
грифель легко замінити на новий. Крім цього, дерев'яні олівці поступово
дорожчають,

оскільки

дорожчає

дерево

–

основний

матеріал,

який

використовується в їх виробництві. За ціною купити новий дерев'яний олівець
або упаковку запасних грифелів – однаково. Тільки новий олівець купують
всього на місяць, а грифелі – на 3 [7].
Як

показує

практика,

український

ринок

повторює

тенденції

європейського, але з деяким відставанням. Перспективи збільшення продажу
механічних олівців в Україні експерти пов'язують з тим, що в Європі вони
існують вже без малого півтора століття, а на вітчизняному ринку цей товар
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представлений тільки 2 десятиліття і ще не освоєний споживачем, який тільки
починає розуміти і бачити його переваги. Разом з тим, тенденція переходу до
«механіки» проявляє себе все більш явно.
Прогнози і оцінки експертів наступні. Протягом 3-4 років товарна група
«механічні олівці» в Україні покаже відчутне зростання. Споживач просто не
може не звернути увагу на те, що використання механічного олівця вигідне для
нього з економічної точки зору.
Відзначається нормальний стабільний ріст цієї товарної групи. Успішному
продажу механічних олівців, на погляд експертів, нічого не заважає, тим
більше, що демографічний прогноз на найближчі роки позитивний, а, значить,
ринок шкільної канцелярії буде тільки зростати. Асортимент механічних
олівців повинен бути різноманітним, щоб задовольняти інтереси різних груп
покупців. Його основу повинні складати найбільш затребувані моделі з
середньої цінової категорії [6].
На вибір споживача, безсумнівно, впливає ціна, дизайн і надійність тієї чи
іншої моделі. Тенденція переходу до механічних олівців аж ніяк не означає, що
сегмент аналогових олівців буде скорочуватися. Разом з тим, в цьому сегменті
намітилися хороші передумови зростання, яке проявляє себе особливо в
«шкільний сезон» [4].
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КАНЦЕЛЯРСЬКОГО
ПРИЛАДДЯ
У роботі наведено аналіз розвитку ринку канцелярських товарів в Україні,
проаналізовано товарну структуру ринку, склад імпорту в цій структурі та
вітчизняних товарів, обсяги реалізації канцелярських товарів на ринку України,
виявлено

основні

проблеми,

запропоновано

напрями

їх

вирішення

та

покращення сучасної тенденції на цьому ринку.
Ключові слова: канцелярські товари, шкільно-письмові товари, ринок, імпорт.
На сьогодні ринок канцелярських товарів в Україні висококонкурентний і
низькомаржинальний. Велика частина товарів – імпортна, їх постачають із
Китаю та Європи. Однак останнім часом, продукція, що вироблена в Україні,
стала користуватися попитом завдяки значно зниженій ціні. Це призвело до
того, що деякі імпортери стали замовляти випуск товарів під власною торговою
маркою за рахунок використання потужностей українських виробників.
Найбільш відомими іноземними виробниками є - ТМ Buromax, Skiper і
Economix.
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В Україні добре налагоджено виробництво шкільно-письмової та
канцелярської продукції зокрема, блокноти, щоденники, зошити, альбоми
(значна частка в сегменті шкільних товарів (до 90 %)) кулькові ручки, скотч,
фарби, пластилін, настільні пластмасові вироби, папки реєстратори та інше
приладдя для діловодства.
Споживчий ринок канцелярських товарів значно насичений, проте
вітчизняних виробників відносно мало. Насичення канцелярських виробів
забезпечує переважно імпортна продукція з Європейських країн, а також з
Китаю, Тайваня та Малайзії. Проте, такі канцелярські товари характеризуються
низькою якістю або є контрофактом. Вхід на ринок ускладнений високою
конкуренцією серед імпортерів.
Варто зауважити, що і на сьогодні обсяг ринку канцелярських товарів
оцінюється в 150-200 млн. USD. Близько 70% ринка складають товари
імпортного виробництва, до 20 тис. найменувань. Порівняно невелика кількість
«офіційних» імпортерів пояснюється тим, що практично на 80% канцтоварів
встановлені заборонні мито, що заганяє більшу частину ринку в «тінь» [1].
У різні періоди, аналізу ринку канцтоварів присвятили безліч своїх
наукових робіт такі науковці, як О.І. Чайкова, Т.А. Полякова [3] які
проаналізували розвиток канцелярського ринку, К.А. Корженко [4], який
визначив залежність торгівлі канцелярськими товарами від місця його
розташування. виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.
Варто зазначити, що сьогодні не є визначеною перспектива розвитку
вітчизняного ринку канцелярських товарів, зокрема по видах та різновидах.
Група канцелярських товарів охоплює широкий асортимент різних виробів
повсякденного попиту. ними користуються практично всі верстви населення.
На сьогодні асортимент цих товарів значно розширився, з’явилась велика
кількість нових товарів різноманітного оформлення. Канцелярські товари
діляться на дві основні групи, а саме товари для школи та офісні товари.
На вітчизняному ринку представлено значно широкий асортимент
приладдя для діловодства, а саме; бокси для архівації; візитниці; обкладинки,
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папки-органайзери для документів; папки з прижимом; папки з файлами; папки
картонні; папки на гумці; папки на кільцях; папки на блискавці, на липучці;
папки-конверти на кнопці; папки-кутики, папки-обкладинки; папки-планшетки;
папки-реєстратори; папки-швидкозшивачі; портфелі та папки зі шкірзамінника;
портфелі, папки пластикові; розділювачи; файли.
Попит на товари для школи має сезонний характер, торгівці роблять
основні продажі саме перед початком навчального року. Через це головними
клієнтами підприємств, які реалізують канцелярські товари, є інші юридичні
особи та фізичні особи-підприємці, а також державні служби, які придбають
товари для офісу. Також одним з факторів, що висунув товари для офісу вперед
відносно товарів для школи є залежність канцелярського ринку від
демографічного стану в країні, адже чим більше народжуваність, тим більше
майбутніх школярів та потенційних клієнтів для цього ринку.
Переваги

зазначених

ринкових

сегментів

послідовно

змінювалися

відповідно до підвищення культури вжитку канцелярського приладдя, а також
зміни фінансових можливостей корпоративних споживачів та зростання
доходів населення.
Проаналізувавши ринок канцелярських товарів, варто відзначити зміни
роздрібного обсягу продажу канцелярських товарів на ринку (табл. 1).
Таблиця 1 - Обсяги реалізації канцелярських товарів на ринку України
Рік

2015
2016
2017
2018

Роздрібний товарообіг
канцелярськими
товарами, млн. грн.
1 008,1
1 070,8
980,8
1 309,3

Роздрібний товарообіг
непродовольчими
товарами млн. грн.
230 456,6
242 340,8
257 286,8
287 321,7

Частка канцелярських
товарів від загального
товарообігу, %
0,43
0,44
0,38
0,45

Виробництво канцелярських товарів в Україні зростатиме протягом
наступних п’яти років в середньому на 0,6-0,8 % щорічно. Така тенденція
підтверджується

результатами

прогнозування

частки

вітчизняних

канцелярських товарів, що реалізовуватимуться через мережу підприємств.
Вона зростатиме приблизно на 0,6 пункти щорічно. Гуртовий та роздрібний
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продаж також зростатимуть. Причому приблизно однаковими темпами, а саме
0,7-0,8 % за рік. таке зростання є невеликим, тому не здатне суттєво змінити
попит на ринку канцелярських товарів, проте може підтримати його на
постійному рівні.
Роздрібний продаж шкільно-письмових товарів здійснюється через
спеціалізовані підприємства, зокрема фірмові підприємства з універсальним
асортиментом
підприємств

непродовольчих
з

товарів,

універсальним

спеціалізовані

асортиментом

відділи

продовольчих

(секції)
товарів,

підприємства роздрібної торгівлі споживчої кооперації, дрібно-роздрібну
торговельну мережу.
Оскільки шкільно-письмові товари є підгрупою канцелярських товарів, в
подальшому будемо розглядати організацію продажу канцелярських товарів.
так,

в

окремий

відділ

шкільно-письмові

товари

виокремлюють

в

спеціалізованих канцелярських крамницях.
Роздрібна

торгівля

канцелярськими

товарами

може

здійснюватися

декількома різновидами магазинів. По-перше, це спеціалізовані магазини. Подруге, універмаги, які

пропонують

подарунковий та представницький

асортимент.
Супер- та гіпермаркети, кількість яких постійно зростає в Україні останнім
часом, також пропонують серед свого асортименту канцелярію. До того ж вони
«перетягують» значну частину забезпечених покупців.
Переваги крупних торговельних мереж полягають в тому, що їх
відвідувачам зручно купувати все необхідне в одному місці, до того ж такі
магазини можуть працювати на дуже низьких цінах, привабливих для усіх
верств населення, а також мають у своєму складі широкий асортимент
канцтоварів [4].
Для кращого розуміння потреб ринку досліджене середнє споживання
канцтоварів на одного офісного працівника, які є одними з основних
споживачів на цьому ринку (табл. 2).
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Таблиця

2

-

Сегментування

споживачів

залежно

від

місця

розташування підприємства роздрібної торгівлі
Група
Торговельні
майданчики,
ринки
Відділи в
універсальних
магазинах
Спеціалізовані
магазини
У переходах
станцій
метрополітену

Організації,
заклади та
установи, які
мають вільний
вхід
Заклади вищої
освіти
(наявність
перепускної
системи входу)

Опис основного сегменту споживачів
споживачі жіночої статі, пенсіонери або жінки пенсійного віку з низьким
рівнем доходу, які раз на тиждень купують канцелярські товари, при
цьому мотиваційними факторами для них виступають ціна товару та
зручне місце розташування торговельного об’єкта
Споживачі з високим або середнім рівнем доходу від 20 до 60 років, які
постійно купують канцелярські товари з частотою раз на тиждень або раз
на місяць. Для них основними впливовими факторами є якість товару та
тривалий зручний графік роботи. За родом занять основну кількість
складають підприємці, державні службовці, працівники творчих
професій, офісні працівники
Студенти, робочі, клерки, державні службовці та працівники торгівлі, що
купують канцелярські товари постійно та в моменти необхідності за
частотою придбання раз або декілька разів на тиждень. в результаті
низького рівня доходу орієнтуються на низьку ціну, за відсутності
вільного часу задоволені зручним місцем розташування та тривалим
графіком роботи
Працівники (офісні працівники, державні службовці та працівники
творчих професій), клієнти або пацієнти цих організацій із середнім
рівнем доходу, які постійно купують товари у цьому місті, але частіше в
разі виникнення необхідності в цьому. вигідне розташування
торговельного об’єкта – це основний стимулюючий фактор придбання
товарів для цього споживчого сегменту
Працівники та студенти цих навчальних закладів, які купують товари
кожного дня або декілька разів на тиждень. вигідне місце розташування
стимулює споживчу активність, але високі ціни – це основний
негативний фактор, який відлякує покупців. частіше респонденти
купують канцелярські товари в цих місцях в разі виникнення гострої
необхідності та відсутності поблизу підприємств-конкурентів

З метою виокремлення найбільш суттєвих факторів, що впливають на обсяги
реалізації, в результаті застосування багатофакторного регресійного аналізу
побудовано економіко-математичну модель, яка відображає рівень впливу
зовнішніх та внутрішніх факторів на загальний обсяг реалізації канцелярських
товарів. Рівняння багатофакторної регресійної моделі має такий вигляд:
Y = 36,16х2 + 22,52х4 +12,11х5 + 404,67х6 – 826,70, (R2 = 0,9),
де Y – обсяг реалізації канцелярських товарів, тис. грн.;
х2 – кількість конкурентів в радіусі 200 м., од.;
х4 – розмір торговельної націнки, %;
х5 – торговельна площа, м2;
х6 – кількість торговельного персоналу, осіб.
Формула складена авторами на основі матеріалів дослідження [5].
160

Ринок канцтоварів усіх країн зростає швидкими темпами, що пов’язане з
відкриттям нових компаній і, відповідно, нових офісів. Крім того, зростає число
так званих домашніх офісів, тому попит на канцтовари не знижується. Одна з
головних тенденцій на ринку канцелярських товарів – зміна дизайну товарів. У
моді ергономічні форми: прямі кути поступаються округлим поверхням.
Розширюється колірна гамма: замість сірого та чорного кольорів з’являються
яскраві; популярні металізовані та флуоресцентні відтінки. Наприклад, у
Польщі ринок канцелярських товарів порівняно з українським розвинений
вперед на п’ять років через захист держави вітчизняних виробників [6].
Нині учасники ринку активізуються та починають співпрацювати з
іноземними партнерами, які не тільки стежать за якістю продукції, але й
надають українським підприємствам право користуватися європейськими
технологіями виготовлення.
Найбільшим попитом з боку державних установ користуються товари
загального користування, наприклад папір форматний, який використовується в
усіх офісах та конторах державного та недержавного рівнів, а також інша
продукція, що повсякденно купується українцями.
Отже, завдяки підвищенню якості товарів багато українських підприємств
змогли підвищити попит саме на вітчизняний товар. У зв’язку з цим зростає
здорова конкуренція серед підприємців, які все частіше пропонують якісні
вироби за зниженими цінами.
Вітчизняний ринок канцелярських товарів досить насичений, має свою
постійну клієнтуру та охоплює незначну частину від обігу всієї торгівлі. Однак
цей ринок дуже залежить від сезонності, потреб бізнесу, розвитку сучасних
технологій, а також від кризових тенденцій.
За підсумками аналізу ринку можна визначити його основі тенденції
розвитку, канцелярський ринок стабільно, проте незначно зростає, а також
поступово займає нові сегменти ринку (0,7–0,8 % за рік). Таке зростання є
невеликим, проте стабільним для підтримання наявного стану ринку.
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Відтак, напрямами покращення стану ринку канцелярських товарів та
подальше удосконалення їх асортименту, на нашу думку мають бути такими:
– підтримка вітчизняних виробників з боку держави, шляхом підняття
мита на кордоні на імпортні товари;
– розробка пільгових канікул або кредитна допомога для підприємстввиробників канцелярських товарів;
– розробка нових досліджень та нових товарних одиниць.
Підприємці, виробники, а також торговці на ринку канцелярських товарів
можуть:
– розширяти свій асортимент;
– налагоджувати торгові зв’язки з вітчизняними підприємствами як
основні постачальники матеріалів, товарів для вироблення та реалізації
канцелярських товарів;
– розробити унікальні канцелярські товари для можливого експорту;
– створити мережу магазинів, яка б займалась реалізацією в певних
регіонах та можливих місцях продажу з урахуванням усіх нюансів, переваг та
недоліків такої торгівлі.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ І МІСЦЕ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ НА НЬОМУ
В статті проаналізовано стан ринку будівельних матеріалів в Україні і місце
залізобетонних виробів на ньому. Визначено основні пріоритети ринку
будівельних матеріалів. Розглянуто сутність та склад будівельного комплексу
України, окреслено основні підгалузі, види продукції та продуктові групи.
Ключові слова: товар, залізобетонні вироби, будівельні матеріали, ринок,
промисловість, будівельний комплекс.
Економіка будь-якої країни дуже тісно пов'язана з промисловістю
будівельних матеріалів. Вона є основною матеріальною базою для всього
будівельно-індустріального комплексу та має значний вплив на темпи
зростання економіки країни, стан розвитку та рівень якості життя суспільства.
Ситуація, що склалася в будівельному комплексі, обсяги капітального
будівництва та розмір залучених інвестицій в дану галузь мають значний вплив
на економічне зростання всієї країни. Проте ринок будівельних матеріалів не є
стабільним, на кон’юнктуру цього ринку впливають як внутрішні, так і
глобалізаційні

процеси,

тому

постійне

дослідження

тенденцій

ринку

будівельних матеріалів та виявлення факторів впливу на нього є актуальним
науковим завданням.
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Мета статті полягає в дослідженні ситуації, що склалася на ринку
будівельних матеріалів України, та залізобетонних виробів зокрема, визначення
проблем та пошук можливих напрямків його розвитку, що дозволить
прогнозувати майбутні зміни.
Дослідженням ринку будівельних матеріалів, проблем та можливих
напрямків розвитку будівельного комплексу присвячені праці вітчизняних та
зарубіжних вчених таких, як: В.І. Борейко, Ю.І. Киреєва, В.Б. Коваль, В.С.
Куйбіда, М.І. Коломієць, М.Ю. Притула та інших.
Одним із динамічних ринків десятиліття є ринок будівельних матеріалів,
який відрізняється щорічним збільшенням частки у структурі роздрібного та
оптового товарообороту. За оцінками аналітиків, якщо в Європі ринок
будівельних матеріалів зростає щорічно на 2-3 %, то в нашій державі – на 12-15 %
в рік [1]. Тенденції на даному ринку впливають на інші сфери економіки. Ціни
на

будівельні

маркетингові

матеріали

впливають

на

вартість

бюджети роздрібних посередників

будівництва;

ринку

значні

дозволяють

їм

заволодіти новими технологіями просування товару; розвиток роздрібної
торгівлі дозволяє нарощувати доходи для вітчизняних виробників будівельних
матеріалів, адже ця галузь безпосередньо визнана однією з пріоритетних у
контексті інтеграції країни до світового співтовариства
Ринок будівельних матеріалів є важливим сегментом будівельного
комплексу, від функціонування якого залежить правильність, ефективність та
конкурентоспроможність

будівництва

загалом.

Нестабільна

ситуація

в

будівельному комплексі спричинила певний занепад у виробництві будівельних
матеріалів. Якщо до 2008 року ринок будівельних матеріалів стабільно
розвивався,

то

впродовж

2010

року

зниження

обсягів

виробництва

спостерігалось фактично за всіма видами будівельних матеріалів. У 2011-2013 рр.
ситуація трохи стабілізувалася, але незабаром ринок знову зіткнувся з
падінням. В останні роки в Україні спостерігається значне зростання грошових
показників будівництва за рахунок стабілізації національної економіки та
зниження курсу національної валюти.
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З 2014 по 2017 роки обсяг ринку капітального будівництва зріс з 24,9 до
50,5 млрд. грн. (рис. 1).

Рисунок 1 – Обсяг ринку капітального будівництва, млрд. грн. [1]
Будівельний ринок мало привертає увагу дослідників і проектантів, хоча
обсяги капіталів, що обертаються в цій сфері, є доволі значними. Значною
мірою це пов’язано з тим, що найголовніша проблема будівельного ринку
сьогодні – його стійка непрозорість [6]. Це пояснюється браком системної
профільної інформації, недосконалої класифікації будматеріалів та типів
об’єктів й одиниць вимірювань, використання «тіньових схем» в діяльності
будівельних

організацій,

виконання

ремонтно-будівельних

робіт

некваліфікованими бригадами-самоуками. До причин, які гальмують розвиток
будівельного ринку, науковці зараховують відсутність системи обов’язкової
сертифікації на чималу кількість виготовлених будівельних матеріалів та
виконання

ремонтно-будівельних

робіт,

чим

користується

більшість

будівельних підприємств [2].
Дослідники вважають, що «будівельний комплекс має вагомий ресурсний
потенціал для швидкого економічного розвитку, але він повністю не
використовується» [8]
Сучасна промисловість будівельних матеріалів – це комплексна галузь, яка
містить у собі більше двадцяти самостійних підгалузей, багато з яких, у свою
чергу, нараховують у своєму складі кілька видів виробництв, при цьому кожна
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підгалузь утворює свій ринок, який функціонує самостійно, утворюючи у
сукупності загальний ринок будівельних матеріалів [3].
До складу будівельного комплексу входять три основні групи галузей:
1) видобуток і обробка мінерально-будівельної сировини (пісок, гравій,
щебінь, бутовий камінь та ін.);
2) виробництво в'яжучих матеріалів (цемент, вапно, гіпс);
3) виробництво стінових матеріалів, виробів і конструкцій (бетонні,
залізобетонні та інші конструкції та блоки).
Усі ці виробництва розвиваються на території України. Найбільшого
розвитку набуло виробництво збірного залізобетону, деяких стінових виробів,
віконного скла і цементу [5].
Ринок залізобетонних виробів і конструкцій є складовою ринку бетону,
який представлений наступними сегментами: товарний бетон, залізобетонні
конструкції (ЗБК), залізобетонні вироби (ЗБВ), вогнетривкі бетони. Обсяг
ринку демонструє помірний темп зростання, в середньому на 12 % на рік.
Згідно з результатами щомісячного аналітичного дослідження в червні 2018
року український ринок будівельних матеріалів знизився на 1 % в порівнянні з
травнем 2018, а ринок будівельних робіт – на 12 %. За результатами 6 міс. 2018
український ринок будівництва виріс на 2,8 %, а ринок будматеріалів знизився
на 8,3 % в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Загальна тенденція
ринку – фаза уповільнення зростання ринку будівельної індустрії України і
перехід в фазу насичення [6].
Бетон
будівництва,

–

один
який

з

головних

поєднує

конструкційних

високу

міцність,

матеріалів

вогнестійкість,

сучасного
водо-

та

морозостійкість, низьку теплопровідність. Для виготовлення бетону із заданими
властивостями потрібно правильно підібрати найвигідніші пропорції вихідних
матеріалів: великого кам'яного заповнювача, піску, цементу, води. Їх беруть в
певних кількостях, а потім перемішують між собою. Відповідно до призначення
бетони класифікуються наступним чином:
– звичайний бетон – для виготовлення колон, балок, плит та інших
конструкцій;
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– бетон гідротехнічний – для гребель, шлюзів, облицювання каналів;
– бетон для підземних споруд – для виготовлення труб колодязів,
резервуарів;
– бетон для дорожніх покриттів;
– бетони спеціального призначення на спеціальних видах цементу –
кислототривкий, жаростійкий і т. п.
Залізобетон – це бетон, в який вводяться сталеві стрижні – арматура.
Залізобетон як будівельний матеріал з'явився тільки в середині XIX століття,
але вже широко застосовувався в усіх галузях будівництва. У залізобетоні
обидва матеріали (бетон і сталь) працювати як одне ціле, завдяки чому
досягається висока міцність конструкції в зоні стиску і в зоні розтягування
навантаження.
Сьогоднішнє виробництво товарного бетону України являє собою галузь із
значними бар’єрами для входу. Обладнання є дуже дорогим, ринок насичений
виробниками, пропозиція перевищує попит.
Ринок територіально розділений на сегменти. Кожен сегмент являє собою
територію з точкою у вигляді бетонно-змішувального вузла (БЗВ) всередині і
радіусом в 30-50 км., максимум 100 км. Отже, конкурентність ринку бетонних
сумішей слід розглядати виключно у локальних географічних сегментах, а не в
цілому по країні. Виробники бетону дуже залежні від стану будівельної
активності у тих локальних регіонах, де вони розміщені.
Ціна у всіх виробників ринку бетонних сумішей, як правило, відрізняється
незначно, визначальною є ціна доставки. Чим ближче БЗВ до точки заливки
бетону, тим більш конкурентною стає сукупна ціна на бетон. Виробники бетону
можуть зменшити залежність від географічної локалізації споживання лише за
рахунок використання бетонних сумішей для виробництва виробів з бетону, у
тому числі залізобетонні плити, панелі, збірно-монолітні каркаси заводського
виготовлення.
Використання крупних залізобетонних панелей заводського виготовлення
при будівництві багатоквартирних житлових будинків значно зменшує
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будівельну собівартість житла, тому розвиток державних програм сприяння
будівництва соціального та доступного житла слід розглядати як важливий
драйвер розвитку ринку, що розглядається. Панельні будинки споруджуються
скоріше та більш доступні за ціною, ніж, наприклад, монолітні (за деякими
експертними оцінками, до 25 %), отже, можуть забезпечити більшу
ефективність асигнувань з державного бюджету на будівництво доступного
житла.
Як було зазначено вище, виробництво виробів з бетону, у тому числі
залізобетону, у теперішній час зазнає значних фінансових збитків, що пов’язано
на

сам

перед

із

застарілими

енерговитратними

технологіями,

які

використовуються на більшості підприємств (особливо за межами міст
«мільйонників»). Загалом, не виглядає дивним, що лідери ринку бетону та
бетонних виробів розміщені у місті Києві, обсяги будівництва у якому
складають приблизно 23 % від обсягів усієї країни [1]. Київ і область, як
діловий центр країни, тримають лідируючі позиції за обсягом ведених в
експлуатацію житлових будинків.
Опосередковано про сучасні проблеми ринку бетону та бетонних виробів
свідчить

динаміка

експортно-імпортних

операцій

по

технологічному

обладнанню: бетономiшалок та розчинозмiшувачiв (УКТ ЗЕД 847431), та
бетононасосів (УКТ ЗЕД 841340). Імпорт цього обладнання майже завжди і
суттєво переважав експорт, але, починаючи з 2014 року, спостерігається різке
падіння, насамперед імпорту. Імпорт бетономiшалок та розчинозмiшувачiв у
2017 році за вартістю був у 4,3 рази менший, ніж середній показник за 20102013 роки [1]. Завезення технологічного обладнання реагує на зміну ринкової
кон’юнктури із запізненням, і така динаміка наочно демонструє реакцію ринку
на економічний шок 2015-2017 років.
Сучасний ринок будівельних матеріалів в Україні характеризується
наступними головними тенденціями: збільшення об'ємів експорту основної
частини будівельних матеріалів, серед яких більшу частину складає сировина;
обсяги виробництва шлаковати, силікатної та мінеральної вати зросли на 6 % у
2017 році порівняно з 2016, що на 6 % менше, ніж зростання 2016-го відносно
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2015-го рр.; зростання обсягів виробництва цегли керамічної невогнетривкої
будівельної на 5,1 % у 2017 році порівняно з 2016; стрімке збільшення обсягів
експорту облицювальної цегли та клінкеру (28-29 млн. штук); збільшився ринок
лакофарбових матеріалів на 10-15 % порівняно з попереднім роком;
спостерігається зниження обсягів виробництва плит та плиток керамічних на
20,9 % у 2017 році порівняно з 2016; зниження обсягів виробництва сумішей
будівельних та бетонів на 11,1 % у 2017 році порівняно з 2016; різке зменшення
виробництва виробів з гіпсу для будівництва на 47,5 % у 2017 році порівняно з
2016 [6].
За оцінкою підприємств, основними засобами конкурентної боротьби на
внутрішньому ринку є встановлення найбільш привабливої ціни, ефективне
функціонування мережі збуту товару і краща, ніж у конкурентів, якість
продукції.
Таким чином, сучасний стан ринку будівельних матеріалів в Україні
характеризується збільшенням обсягів виробництва, зростанням цін на
будівельну продукцію і нестабільністю економічної ситуації. Спостерігається
стійка динаміка зростання експорту над імпортом за основними будівельними
матеріалами.
Незважаючи на відносно сталі обсяги виробництва товарів у натуральному
та вартісному вимірі, ринок бетону та бетонних виробів накопичує внутрішні
проблеми, які здатні значно вплинути на розвиток будівельної галузі України.
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Лаба Т.В.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН РИНКУ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД УКРАЇНИ
Вода є одним з головних хімічних сполук на нашій планеті, без якого було б
неможливе життя в тому вигляді, в якому вона існує в даний час. Особливо
цінна вода, у якій в розчиненому вигляді містяться мінерали, необхідні для
нормальної

роботи

організму

людини.

Тому,

розглянемо

стан

ринку

мінеральних вод в Україні.
Ключові слова: ринок мінеральних вод, виробництво та види вод, регіональні
відмінності споживання вод.
Мінеральна вода – це дощова вода, що багато століть і навіть тисячоліть
тому пішла глибоко у землю, просочуючись крізь щілини і пори різних верств
породи. Причому у ній розчинялися різні мінеральні речовини, перебувають у
породі. Від просто природної води з підгрунтових джерел постачання та
відкритих водойм мінеральні води відрізняються складом. Що глибша вони
залягають, тим тепліше й багатше вуглекислотою і мінеральними речовинами.
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З іншого боку, чим глибше проникає в породу вода, тим вона очищається. У
такій воді мінеральні речовини накопичуються природним чином принаймні
проходження її через геологічні формації. Отже, мінеральні води – це води,
передусім підземних джерел.
Екологічна

ситуація

вимагає

наукового

підходу

до

використання

природних багатств, зокрема питної, мінеральної та інших видів вод. Здоров’я
людини на 70% залежить від якості води. Вода найнеобхідніший для
споживачів, проте зручний для фальсифікації та дешевий у виробництві товар.
Надра нашої землі містять значні запаси чистої і цілющою води.
Збільшенню попиту на мінералку сприяє поширення моди на здоровий спосіб
життя і погіршення якості водопровідної води. У вітчизняних торгових точках
представлено вже понад сотню найменувань мінеральної води. Тож не дивно,
що провідні виробники змушені збільшувати свої рекламні бюджети для
утримання уваги покупців саме на свій товар.
Рівень споживання мінеральної води в пляшках в нашій країні закономірно
доводиться на теплу пору року: з травня по жовтень. Близько 40% української
мінералки випивають в найбільших містах країни: Києві, Харкові, Одесі,
Дніпрі, Львові. За статистикою, українець вживає в середньому 30 літрів
мінеральної

води

в

рік,

що

приблизно

в

чотири

рази

менше

середньоєвропейського показника. Тому можна прогнозувати розширення
внутрішнього ринку даної продукції в подальшому. Даний факт важливий для
вітчизняних виробників, так як 96 % їхнього продукту реалізується в межах
України.
На українському ринку мінеральних вод спостерігається тенденція
динамічного зростання. Середньорічні темпи росту у 2017 році становив 13,5 %,
останнім часом ця динаміка продовжується [1]. Виробництво мінеральної води
в Україні покриває внутрішній попит більше, ніж на 96 % (рис. 1).
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Рисунок 1 – Структура ринку мінеральної води в залежності від
походження продукції у 2016 році, %
Але, проведені аналітичні дослідження вказують на відсутність сталої
динаміки виробництва мінеральної фасованої води: так у 2015 р. відбулося
зростання обсягу виробництва на 3,9 млн дол порівняно з 2016 р., у 2018 р.
виробництво знизилося майже на 9 %, а в 2019 р. знову збільшилося на 4 % і
становить 128,4 млн. дол. (рис. 2).

Рисунок 2 – Виробництво фасованої мінеральної води, 2015-2019 рр., млн.
дал.
Моніторинг ринку питної води вказує на збільшення частки сегмента
фасованої питної води, упакованої в тару місткістю 0,33-0,75 літрів та
зростання споживання слабогазованої води в сегменті газованої. Так, у 2018
році у сегменті фасованої питної води зросла частка води, упакованої в тару
місткістю 0,33-0,75 літрів, до 28 %, при тому, що у 2016 році вона становила
24,2 %. А частка слабогазованої води, у сегменті газованих вод, становить 19%,
а у 2018 році вона була лише 7,9 %.
Асортиментний ряд мінеральної води України дуже широкий. На території
країни освоєно 500 джерел. Найбільше у межах Українських Карпат. У
структурі підприємств щодо виробництва окремих видів мінеральної води
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найбільше

потужностей

сконцентровано

у

сегменті

води

натуральної

мінералізованої газованої: у 2018 році тут нараховувалося 93 підприємства
(61,6 % від загальної кількості продуцентів по випуску мінеральних вод). На
другому

місці

знаходиться

виробництво

води

непідсолодженої,

неароматизованої, льоду і снігу – 62 підприємства (41%: на третьому –
виробництво води натуральної мінеральної негазованої – 49 од. (32,4%): на
четвертому – виробництво води газованої – 39 підприємств (25,8%) [2]. У 2018
році об'єм виробництва води в Україні склав 192092 тис. дал.
На українському ринку мінеральних вод представлено понад 300
виробників. Експортується газована мінеральна вода з Дніпропетровської,
Тернопільської, Львівської, Одеської, Чернігівської областей. Негазовані води
експортують практично з усіх адміністративних областей України. Найбільшу
пропозицію мінеральної та питної води в Україні в останні роки забезпечують:
«IDS Group», корпорація «Оболонь», «Росинка», «Ерлан», «Біола».
Таблиця 1 – Лідери по виробництву мінеральної води в Україні
№
1
2
3
4

Назва виробника
IDS Group
Оболонь
Росинка
Біола

Торгова марка мінеральної води
«Миргородська», «Моршинська», «Трускавець»
«Прозора»
«Софія Київська»
«Знаменівська»

На інших виробників припадає дещо більше 1/3 від загального розливу
води в країні. Ринок мінеральної води має ознаки олігополістичного, тому що
представлений великими компаніями, які володіють унікальним складом води.
Наявність великих потужностей та капіталу для технічного розвитку дозволяє
цим підприємствам витіснити з арени маленькі нерозвинуті підприємства або
поглинути їх.
Негативно вплинуло на український ринок і зниження купівельної
спроможності населення. Разом з тим, підвищення цього показника в
майбутньому дасть додатковий поштовх для зростання продажів, а значить, і
доходів виробників. Розуміючи це, компанії, що займаються видобутком
мінеральної води, намагаються завоювати якомога більшу частку ринку за
допомогою посилення реклами своїх торгових марок. Так, за даними
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Всеукраїнської рекламної коаліції, витрати на всі види реклами в 2016 році
збільшилися на 30 % у порівнянні з роком раніше.
Попри наявність вагомих чинників розвитку даного ринку, дослідники
виділяють ряд проблем для існуючих товаровиробників та для виходу на ринок
нових. Так, однією з головних проблем виділяють сформованість вподобань
споживачів. Проведені дослідження показали, що найбільша частка покупців
надає

перевагу

торговій

марці

«Миргородська»

[5].

При

тому,

що

асортиментний ряд мінеральної води на полицях магазинів представлений і
штучно мінералізованою водою низької якості з меншою ціною, більша
прихильність віддається все ж таки відомим маркам. Це свідчить про сумнівні
перспективи для виробників товарів-замінників.
Не менш проблемним аспектом є спроба підробити продукцію відомих
брендів. Тому виробники постійно удосконалюють захист своєї продукції від
підробок,процес оновлення дизайну упаковки не стоїть на місці. Безупинний
контроль за якістю своєї продукції з боку підприємств-лідерів стає суттєвою
перешкодою для виходу на ринок недобросовісних виробників.
Вихід на ринок мінеральної води для молодих компаній ускладнюється й
наявністю ряду бар’єрів. Найбільш суттєвим бар’єром виходу на ринок є
економія діючих підприємств завдяки ефекту масштабу. До того ж, могутні
виробники вже контролюють сировинні джерела, якими не володіють нові
підприємства.
Вагомою проблемою для нових гравців є законодавчо-правова база, яка
висуває конкретні вимоги до якості нової продукції з урахуванням існуючих
стандартів. Ці стандарти прописані в Законах України «Про безпечність та
якість харчових продуктів» та «Про питну воду та питне водопостачання» [4].
Ринок мінеральних вод, на відміну від інших галузей національної
економіки, має сприятливі перспективи для подальшого розвитку, оскільки
Україна характеризується доволі низьким рівнем споживання бутильованої
води – лише 40-46 л на людину, а це в кілька разів менше порівняно з
європейськими країнами, де припадає на душу населення 150-170 л. Але на
даний час він переживає не найкращі часи, оскільки спостерігається скорочення
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підприємств,

яке

спричинене

погіршенням

економічної

рядом

факторів:

кон’юнктури

та

економічною

політичною

і

кризою,

соціальною

нестабільністю [3].
Узагалі цей ринок можна назвати монополістичним, оскільки на ньому
присутні великі компанії, які володіють унікальними за складом водами, мають
великі потужності та, перш за все, великий капітал, котрий спрямовують на
технічний розвиток підприємств, рекламні компанії та на підвищення
кваліфікації

працівників.

Таким

чином

витісняють

або

поглинають

підприємства з низьким економічним розвитком. Отже можна констатувати, що
на ринку мінеральних вод існує велика конкуренція, умови входження на ринок
не є легкими, але доступ можливий. У цього ринку великі перспективи.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РИНОК БОРОШНА В УКРАЇНІ
В статті розглядається стан та перспективи розвитку борошномельної
промисловості України. Розглянуті основні чинники, що впливають на
розвиток борошняно-круп’яної галузі в Україні. Проаналізована проблематика
вітчизняного ринку борошна, його процеси та тенденції.
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Ключові слова: ринок борошна, борошномельна промисловість, виробництво,
ціноутворення, види борошна, сорти борошна, експорт борошна.
Борошномельна промисловість входить до числа найбільш соціально
значущих галузей агропромислового комплексу. Хліб, хлібобулочні, макаронні,
круп'яні та кондитерські вироби, що виробляються з борошна необхідні всім в
будь-якому віці. Саме тому основним критерієм продовольчої безпеки країни є
стабільне забезпечення споживання продуктів переробки зерна.
Борошно – харчовий продукт, що отримується в результаті переробки
зерна злакових та інших зернових культур [1].
Борошно пшеничне, що використовується для виробництва хліба,
хлібобулочних, борошняних кондитерських виробів, повинно відповідати
вимогам ДСТУ 46.004-99 «Борошно пшеничне. Технічні умови» [2].
Згідно з діючими стандартами, вітчизняні борошномельні підприємства
виробляють борошно наступних видів:
– пшеничне борошно п’яти ґатунків (питлівка, вищий, перший, другий,
обійне);
– житнє борошно трьох ґатунків (сіяне, обдирне, обійне);
– житньо-пшеничне й пшенично-житнє обійне борошно.
Також в Україні виробляється борошно другого ґатунку з твердої пшениці
(дурум), кукурудзяне, вівсяне, у незначних обсягах – рисове, ячмінне, гречане,
соєве.
Розглянемо основні чинники, що впливають на розвиток борошнянокруп’яної галузі в Україні [3].
По-перше, слід відзначити вплив світового зернового ринку, який полягає
в тому, що Україна інтегрована у світовий торговельний простір, і всі зміни, які
відбуваються на світовому ринку, мають безпосередній вплив на ринок
борошна в Україні.
Другим чинником, що здійснює негативний вплив на борошномельнокруп’яну галузь є слабкий розвиток аграрного сектора в цілому і зернового
ринку, зокрема. В Україні, за оцінками експертів, аграрний сектор працює на
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40-50% своєї потужності. Тому ринок борошна й круп, як продуктів переробки
зернових, не є розвинутим в Україні.
По-третє, борошномельно-круп’яна галузь має високу залежність від
обсягу врожаю: як і в інших аграрних галузях, вона прямо залежить від
погодних умов.
Четвертим чинником є державне регулювання борошномельно-круп’яної
галузі: держава має тотальний контроль над ціновою політикою, яка
проявляється в неринкових методах регулювання цін для зерна (сировини) і на
ринку стратегічних продуктів (наприклад, на ринку хліба), які мають
негативний вплив на економічні показники підприємств борошномельної
промисловості.
Ціноутворення на продукцію борошномельної промисловості залежить від
обсягу зібраного зерна, хоча це часто коригується Антимонопольним
комітетом, Кабінетом Міністрів і Державним резервним фондом [4].
В Україні існує механізм фактичного обмеження експорту шляхом
квотування. Обмеження експорту має вплинути на ціну зерна (знизити)
всередині країни. Але вплив квот не настільки істотний. Так, експорт
обмежений, але не закритий. Багато хто, знаючи реальну ціну зерна, готові
чекати – світова ціна тисне на українську ціну. До того ж потреби внутрішнього
ринку складають 60% від виробництва.
Український ринок борошна складається з промислового (90 %) й
побутового споживання (10 %). Ринок є конкурентний: хоча існує 1500
виробників борошна, тим не менше, 70% ринку контролюється 60-70 великими
виробниками, в той час, як топ-20 з них тримає 50 %. Всі регіональні ринки
поділені

між

6

ключовими

вертикально

інтегрованими

українськими

фінансово-промисловими групами, які контролюють близько 50-70 % місцевого
ринку [5].
За даними Української зернової асоціації офіційна середня рентабельність
виробництва борошна становить 8-10 % [6].
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Обсяг ринку борошна в Україні в основному орієнтований на внутрішній
ринок і приводиться в рух за рахунок внутрішнього виробництва та імпорту. А
невелике зменшення загального річного внутрішнього споживання (1-5%),
компенсується за рахунок збільшення експорту борошна із України. Ринок
борошна характеризується невеликими обсягами імпорту борошна.
Нижче наводимо перелік основних споживачів борошна залежно від
різновидів на внутрішньому ринку:
– пшеничне і житнє борошно: продукти, що використовуються для випічки
та виробництва різних видів хліба та кондитерських виробів (тістечка, торти,
вафлі, печиво). Споживачі: пекарні, кондитерська галузь. Найбільші виробники:
всі ключові гравці ринку;
– кукурудзяне борошно: обмежене використання для виробництва
хлібобулочних виробів, різних закусок (пластівці, снеки, чіпси і т.д.).
Використовується як доповнення до пшеничного борошна в хлібі та
хлібобулочних виробах. Споживачі: пекарні, кондитерська промисловість і
кафе [7].
Найбільшим виробником борошна за підсумками 2017 р. є «Вінницький
КХП № 2», який входить в структуру холдингу «Укрпромінвест-Агро».
На частку «Вінницького КХП №2» доводиться 8,2 % виробництва
борошна.
Рейтинг

найкрупніших

виробників-постачальників

борошна

в

Україні (рис. 1):
1. «Вінницький КХП №2» – 8,2 % (частка на ринку);
2. «Новопокровський КХП» (Держрезерв) – 6,4 %;
3. Дніпропетровський млиновий комбінат ТМ «Дніпромлин» (Ristone
Holdings) – 6 %;
4. «Столичний Млин» – 5,3 %;
5. Комерційно-виробнича фірма «Рома» – 4,2 %.
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Рисунок 1 – Структура ринку борошна в Україні за найбільшими
виробниками-постачальниками за підсумками 2017 року [7]
Вони сьогодні є високотехнологічними виробництвами, що мають значний
потенціал для забезпечення конкурентоспроможного розвитку борошномельної
галузі в Україні, і зокрема, в частині збільшення експорту її продукції на
світовий ринок.
У структурі роздрібного товарообороту минулого року Державна
продовольча-зернова корпорація України збільшила обсяги реалізації борошна
на внутрішній ринок у понад 1,5 рази. За перші чотири місяці маркетингового
року (липень-жовтень 2018 р.) держкорпорацією було реалізовано 36,3 тис. т
борошна та висівок, що складає 22 % від планових показників та на 56 %
перевищує обсяги відвантаження аналогічного періоду минулого року.
Збільшення обсягів реалізації досягнуто за рахунок гнучкої цінової політики,
вдалого розташування підприємств, оптимізації логістики та ефективному
використанню власних виробничих потужностей.
Основними і найбільшими споживачами борошна на внутрішньому ринку
є передусім підприємства готової продукції (хлібозаводи, макаронні фабрики,
пекарні), що забезпечують корпорації можливість пропонувати кожному з них
індивідуальну продукцію з якісними характеристиками.
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У березні 2018 року на зовнішні ринки було поставлено 41,3 тис. т
українського борошна, що на 28 % більше, ніж в цей же місяць 2017 року.
За підсумками дев’яти місяців 2018 МР Україна експортувала 353,7 тис. т
борошна, що на 17 % більше експортних поставок в аналогічний період
2017 маркетингового року. Також зовнішні поставки борошна за дев’ять
місяців 2017/18 МР перевищують обсяг експорту за весь 2015/16 МР, а також за
кожен з попередніх сезонів з 1996/1997 по 2015/16 МР, тобто за 22 роки.
Китай залишається основним ринком збуту українського борошна з
тенденцією зростання поставок в цю країну.
У звітний період українські експортери відправили в Китай 105,3 тис. т
борошна, що вже на 30 % перевищує експорт за весь минулий сезон. Таким
чином, частка Китаю в структурі експорту борошна з України досягла
рекордних 30 %. Аналогічний істотне зростання поставок відзначений в
Євросоюз. За аналізований період в даному напрямку було відвантажено
19,7 тис. т борошна, що на 20% більше, ніж за весь 2016/17 МР.
Проте, географія експорту українського борошна скоротилася з 87 в
2016/17 до 58 країн в 2018 маркетинговому році. Однак поставки здійснюються
в країни, розташовані практично у всіх регіонах світу. При цьому на частку
країн Азії і Близького сходу припадає 64 % від загальної структури експорту [9].
Зменшення відвантажень до Північної Кореї нарешті привело до
збільшення поставок за іншими, більш перспективними напрямками. І якщо до
Ізраїлю відвантаження зменшилися, то до Палестини, навпаки, збільшилися.
Другу позицію за обсягами експорту у 2018-2019 МР вийшла Палестина з
часткою 16 % у загальній структурі експорту. Відзначається, що за липеньгрудень поставки в цю країну зросли на 16% і становили 19,7 тис. т. Крім того,
в першому півріччі 2018-2019 МР помітно зріс експорт української борошна в
Сінгапур – до 17,1 тис. т проти 6,8 тис. т за аналогічний період минулого
маркетингового року (рис. 2).
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Рисунок 2 – Структура ринку борошна за країнами-споживачами
у 2018/19 МР
На ринку борошна цінова ситуація, з одного боку, головним

чином

залежить від обсягів виробництва зерна та його собівартості, а також інших
витрат, пов’язаних із його переробкою, а з іншого, певним чином регулюється
через механізм інтервенційних закупівель і продажів ПАТ «Аграрний фонд» та
ДПЗКУ.
З початку року, за даними аналізу моніторингу споживчих цін, який
ведеться щомісячно Державною службою статистики України, середні ціни на
борошно пшеничне вищого ґатунку загалом зросли на 29,50 %.
В лютому 2018 року вартість становила 6 720,81 грн./т, а в лютому
2019 року – 8 703,78 грн./т (табл. 1).
Таблиця 1 – Порівняння цін продукції переробки зерна станом
на 2018-19 рр., грн./т
Товар
Борошно пшеничне вищого ґатунку
Борошно пшеничне першого ґатунку
Борошно пшеничне другого ґатунку
Борошно житнє
Висівки пшеничні

Середня ціна у
лютому 2018 р.
6 720,81
6 405,57
5 996,10
5 157,04
2 934,64

Середня ціна у
лютому 2019 р.
8 703,78
8 338,19
7 722,00
6 368,21
3 158,89

Приріст
цін, %
29,50
30,17
28,78
23,49
7,64

Так, середньозважена ціна на продукцію переробки зерна (борошно,
висівки) у лютому 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. зросла
(грн/т).
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Загалом ціни на борошно залежать від сезонності, обсягів продукції, які
присутні

на

ринку,

кон'юнктури

ринку

зернових

на

зовнішньому

і

внутрішньому ринку, діяльності державних агентів.
Таким чином, борошномельно-круп’яна галузь є важливою ланкою
агропромислового

комплексу.

Вона

забезпечує

виробництво

основних

продуктів харчування людей – борошна та круп, а також відіграє провідну роль
в забезпеченні населення та інших галузей харчової індустрії цими соціальнозначущими продуктами.
Подальший

розвиток

борошномельної

промисловості

передбачає

підвищення ефективності використання зерна, виготовлення і продаж готових
сумішей для потреб хлібопечення, а також забезпечення якості та безпеки
продуктів переробки зерна.
Перспективи розвитку борошномельної промисловості пов'язані зі значним
розширенням
оснащеності

асортименту
підприємств

продукції,
і

освоєнням

з

підвищенням
нових

рівня

технологій,

а

технічної
також

з

організаційними перетвореннями.
Якщо ж розглядати ситуацію в борошномельній галузі на перспективу, то
тут, однозначно, єдиним фундаментальним фактором стає оцінка чисельності
населення України, яке скорочується, його вікові критерії й ступінь урбанізації,
все це у подальшому може привести до зростання обсягу експорту.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БУЛОЧНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ
У статті досліджено сучасний стан ринку булочних виробів в Україні.
Виявлено основні проблеми розвитку ринку булочних виробів. Проведено
порівняльний аналіз виробництва та споживання хліба та хлібобулочних
виробів 2008 – 2017 рр. Досліджені чинники, що впливають на зменшення
виробництва та споживання булочних виробів в Україні.
Ключові слова: булочні вироби, ринок, обсяги виробництва, обсяги споживання,
ціна, виробництво, асортимент, статистика.
Хлібопекарська

промисловість

України

одна

з

найбільших

високомеханізованих галузей. Хліб та хлібобулочні вироби займають провідне
місце на ринку, адже вони є важливим продуктом харчування (а для
найбідніших верств – основним). Хліб та хлібобулочні вироби користуються
постійним попитом у населення, адже на ці продукти в Україні припадає до
40% загальної калорійності харчового раціону населення. За даними офіційної
статистики обсяги виробництва булочних виробів постійно скорочується.
Одним із найбільш реалістичних пояснень даної тенденції є те, що на сьогодні
вітчизняний ринок булочних виробів представлений великою кількістю
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вітчизняних підприємств, які виготовляють хлібобулочну продукцію, проте
статистичний облік обсягів виробництва міні-пекарень, хлібопекарський цехів,
малих підприємств встановити досить складно, адже не ведеться цих суб’єктів.
Таким чином, дослідження ринку булочних виробів у всебічних аспектах,
залишається актуальним як на даний час так і в майбутньому за будь-яких
умов розвитку економіки.
Мета статті – дослідження сучасного стану ринку булочних виробів в
Україні.
Дослідженням проблем розвитку ринку булочних виробів займалися такі
науковці,

як:

О.В.

Михайленко,

А.Н.

Васильченко,

В.Г.

Федоренко,

Ж.А. Говоруха, Ю.В. Давидюк, Самойленко, С.В. Пеструха, М.Ф. Плотнікова,
О. Опря, Н. Скопенко та інші вітчизняні науковці.
Основні напрями діяльності та перспективи розвитку хлібопекарської
галузі викладено у Галузевій програмі її розвитку, затвердженій Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України. Зокрема в Програмі
наголошувалося, що хлібопекарська галузь − це одна з провідних галузей
харчової промисловості України, призначення якої − безперебійне забезпечення
виробництва хліба, хлібобулочних та інших борошняних виробів у обсягах, які
відповідають нормам державної продовольчої безпеки [5].
Хлібопекарська галузь є однією з провідних галузей України, яка
забезпечує продовольчу безпеку країни. Основні фактори, які формують попит
на булочні вироби це: споживання булочних виробів, ціна, чисельність
населення, дохід населення, рівень безробіття, виробництво борошна.
Хлібобулочні вироби є важливим продуктом для населення, адже
забезпечують потребу людини у вуглеводах майже на половину, у білках – на
третину, у вітамінах групи В – більше ніж на половину, також вони містять
солі, фосфати, залізо і харчові волокна. З іншого боку – ці продукти мають
соціально важливе значення, у зв'язку з цим питання задоволення потреб
населення в хлібопродуктах має першочергове значення. Висока значимість
хлібобулочних виробів передбачає виконання ряду першочергових завдань, а
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саме, у найбільш повній мірі задовольнити реальні потреби населення України
у кількості, якості та асортименті хлібобулочної продукції.
Офіційні
спостерігається

статистичні
стабільне

дані

свідчать,

скорочення

що

за

останнє

споживання

хлібних

десятиліття
продуктів

населенням України, настільки що люди споживають булочних виробів менше
біологічної норми [3]. Але офіційна статистика, як зазначалось вище, не є
коректною, тому можна припустити що фактичне споживання є значно
більшим. Якщо провести розрахунок обсягів виробництва продукції на основі
мінімального споживчого кошику (постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів
та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення»
від 14 квітня 2000 р. № 656), де норма споживання хлібопродуктів на одну
особу становить 101 кг на рік, то в 2017 р. обсяг виробництва хліба і
хлібобулочної продукції становив би 4336 тис. т, однак, згідно зі
статистичними даними, він є на рівні 1072,6 тис. т (табл. 1).
Основними причинами зменшення промислового випуску булочних
виробів в Україні протягом 2008-2017 рр. є:
1. Економічна криза.
Таблиця 1 – Показники виробництва і фактичного споживання хліба
та хлібобулочної продукції в Україні за 2008-2017 рр. [2, 6]
Рік

Виробництво
хліба, тис. т

Чисельність
населення тис. осіб

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1978,4
1827,5
1807,7
1763,5
1686,0
1561,0
1357,0
1205,5
1160,0
1072,6

46373
46144
45963
45779
45633
45553
45426
42929
42760
42584

Виробництво
продукції на 1 особу,
кг на рік
43
40
39
39
37
34
30
28
26
25

Фактичне
споживання
продукції, тис. т
4684
4661
4662
4624
4609
4601
4588
4336
4308
4284

2. Зменшення чисельності населення, через втрату значних частин
території, міграція населення.
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3. Наявність тіньового ринку, що не потрапляє в статистику.
4. Незадовільний стан технічного обладнання та виробничих ліній на
підприємствах хлібопекарської галузі, ступінь зносу яких складає від 60 % до
70 %.
5. Ускладнення доставки продукції у віддалені від обласних або районних
центрів села та селища через відсутність транспортної і збутової інфраструктур.
6. Підвищення вартості продукції, через підвищення цін на енергоресурси
та інгредієнти. Державне регулювання цін на хліб та булочні вироби було
скасовано у 2017 році. І все ж підвищення цін на продукцію пекарень протягом
трьох років нижче загального індексу інфляції.
7. Здоровий спосіб життя. Значна частина споживачів прагнуть до
здорового способу життя і ведуть боротьбу із зайвою вагою, що також є
причиною зменшення споживання і як наслідок виготовлення булочних
виробів.
На

сьогодні

вітчизняний

ринок

булочних

виробів

відрізняється

відсутністю вираженого лідера. Навіть найбільші виробники конкурують з
малими підприємствами, малими пекарнями, приватними підприємцями,
кондитерськими цехами, за прихильність покупців. Малі підприємства часто
мають перевагу перед великими, так як оподатковуються за спрощеною
системою. Основні учасники ринку хліба та хлібобулочних виробів України
узагальнені в табл. 2.
Таблиця 2 – Основні учасники ринку хліба та хлібобулочних виробів
України [1]
Ланцюг
постачання
Виробництво

Оптова торгівля
Роздрібна торгівля
Кінцеві споживачі

Кількість учасників

Основні гравці

ПАТ «Київхліб», ТОВ «ХК «Хлібні інвестиції»,
ПрАТ «Концерн «Хлібпром», ТОВ
«Хлібокомбінат «Куліничі», ГК «Формула
смаку», ГК «Хлібодар», холдинг «Золотий
урожай» Lauffer Group.
Більше 100
ТОВ «Август-Кий», ТОВ «Афіна-Груп», ТОВ
учасників
«Тема-Б» , ТОВ ТД «Гекта», ТОВ «Альта-Віста»
Роздрібна торгівля Торговельні мережі, супермаркети, магазини,
МАФи, продовольчі ринки
Населення України
Більше 100
хлібозаводів та
понад 400 мініпекарень.
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Діяльність хлібопекарських підприємств значною мірою залежить від
закупівельних цін на борошно, адже від вартості борошна залежить біля 50%
собівартості готової продукції, залежно від виду виробу. Держава регулює
механізм забезпечення хлібопекарських підприємств зерном і борошном для
потреб виробництва. Але, з поглибленням кризової ситуації в країні, з боку
держави

запроваджено

обмеження

щодо

забезпечення

виробників

хлібопекарської продукції борошном із зерна з Аграрного фонду. У 2014 р.
постановою КМУ №381 від 27 серпня 2014 р. «Про внесення зміни до Порядку
постачання та використання борошна, виробленого із зерна державного
інтервенційного фонду» [7] запроваджено зміни, згідно з якими зерно за
пільговими цінами із державного інтервенційного фонду хлібопекарські
підприємства можуть отримувати лише для виробництва «хліба вагою більш як
500 грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту та їх
суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього простої
рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших
наповнювачів, хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків», а не «хліба та
хлібобулочних виробів, що користуються найвищим споживчим попитом у
регіоні» як було раніше [3]. Дана постанова обмежує можливості розширення
асортименту булочних виробів, які містять у своїй рецептурі цукор, молоко і
молочні продукти, жири, оскільки їх не можна віднести до простих рецептур.
Отже, хлібопекарські підприємства повинні переглядати асортимент своєї
продукції, та виготовляти нові види булочних виробів, які будуть для них
прибутковими.
На основі аналізу ринку булочних виробів можна відмітити те, що
хлібопекарська галузь займає важливе місце в харчовій промисловості України.
Виявлено, що за останні десять років виробництво і сподівання булочних
виробі зменшилося. Причинами цього є демографічні зміни, зміни смаків
споживачів, низька купівельна спроможність населення. Головним завданням
держави і хлібопекарської промисловості є задоволення попиту споживачів за
умови встановлення стабільних і доступних цін для всіх верств населення.
Тому безпрограшною буде позиція підприємств, зорієнтованих на виробництво
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продукції

для

певних

верств

населення,

цільового

призначення

та

удосконалення упаковки.
Важливе місце при реалізації продукції і формуванні попиту у цільової
аудиторії має реклама. Зростання частки населення із середнім рівнем доходів
спонукає хлібопекарні до розширення асортименту продукції, а підвищення
вимог щодо якості на перше місце висуває смакові властивості виробів, їх
оригінальність й харчову цінність.
Та все ж, економічний стан хлібопекарських підприємств залишається
дуже складним, і це є серйозною перешкодою до їх технічного переоснащення.
Хлібопекарське виробництво є високозатратним з точки зору забезпечення
сировиною

і

енергоносіями.

Серйозною

проблемою

в

діяльності

хлібопекарських підприємств є стійка негативна тенденція до зменшення
фактичного рівня рентабельності хлібопекарського виробництва.
Аналізуючи досліджену літературу можна виявити такі особливості ринку
булочних виробів:
1. Хліб та булочні вироби – товар першої необхідності, який володіє
нееластичним попитом.
2. Місця ринків збуту булочних не повинні перевищувати 100 км від місць
їх виробництва, що пов'язано з великими транспортними витратами та
невеликими термінами зберігання продукції.
3. Хлібобулочні продукти не є конкурентними через адміністративний
контроль та методи впливу на виробників хлібобулочних виробів у регіонах.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА
ТА МОЛОКОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано сучасний стан ринку молока та молочних продуктів
України; описано структуру ринку молокопродуктів; визначено тенденції,
економічні проблеми та цінові чинники розвитку ринку, проаналізовано
постачання молочних продуктів до країн ЄС.
Ключові слова: молоко, молокопродукти, закупівельна ціна, поголів'я корів,
структура ринку, внутрішній ринок, експорт, імпорт.
Харчова цінність молокопродуктів полягає в тому, що вони містять усі
необхідні

для

збалансованому

організму

людини

співвідношенні.

поживні

За

нормами,

речовини

у

оптимально

розробленими

науково-

дослідними інститутом харчування України, доросла людина повинна
споживати певну кількість молокопродуктів (табл. 1) [6].
Таблиця 1 – Норми споживання молока та молокопродуктів
Продукт
Молоко (свіже або сквашене)
Сир кисломолочний
Сметана
Сир твердий
Масло вершкове

кг, на рік
162,2
7,3
6,6
6,6
5,5
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г, на добу
450
20
18
18
15

Молочні продукти є невід’ємною складовою раціону харчування. Усього
споживання молока і молочних продуктів (у перерахунку на молоко) має
становити за рік 433,6 кг, за добу – 1188 г [2].
Дослідження тенденцій з 1990 р. засвідчило, що калорійність раціону
населення України весь час була вище граничного рівня 2500 ккал. Зокрема, в
2018 р. українці споживали продукти харчування, калорійність яких на 10 %
більша за граничний рівень. Варто зауважити, що в США цей показник
становить 3900 ккал, в країнах Євросоюзу – 3500 ккал [6].
Структура спожитих продуктів, їхня якість і кількість має велике значення,
оскільки надмірне чи недостатнє споживання харчових продуктів призводять
до дисбалансу обмінних процесів, зниження імунітету та тривалості життя.
Якщо говорити про якість добового раціону, то в Україні норма 55 % не
виконується. У 2018 р. співвідношення споживання продуктів рослинного й
тваринного походження було на рівні 79 % на 21 % при рекомендованих 45 %
на 55 %. Це свідчить про те, що зростання калорійності відбувається за рахунок
підвищення споживання продуктів харчування з низькою біологічною цінністю
– хліба, картоплі, овочів. За таких умов можна говорити про незбалансованість
сучасної структури харчування громадян нашої країни [2].
Необхідність підвищення якості та конкурентоспроможності молока та
молочної продукції в Україні з метою успішного виводу на міжнародні ринки і,
перш за все, на ринок країн ЄС вивчали Пархоменко В., Шпичак О., Янишин Я.
Зарубіжний

досвід

забезпечення

високого

рівня

конкурентності

молокопродуктів висвітлили в своїх працях Канцевич С., Галушко В. Проте,
незважаючи на значну кількість публікацій, проблема низької якості молока і
відповідно низький рівень конкурентоспроможності молокопродуктів потребує
більш різнопланового дослідження, особливо враховуючи необхідність пошуку
нових ринків збуту вітчизняної молокопродукції.
Метою статті є аналіз стану вітчизняного ринку молока та молочної
продукції та пошук шляхів для збільшення експортних можливостей України
на ринку ЄС та інших світових ринках
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Український ринок виробництва молочної продукції перебуває на порозі
стагнації. Гостра потреба в модернізації заводів виникла давно, проте на
сучасному економічному підґрунті процес оновлення технічного парку
практично

неможливий.

За

висновками

експертного

середовища

при

модернізації тільки частини заводського обладнання знадобиться 7 років для
окупності витрат. На ринку молока й молочної продукції України працює
досить велика кількість підприємств, зокрема понад 50 % загального обсягу
виробництва концентрується на складах десяти великих компаній [1].
Для виходу з економічної кризи великого значення для України має
налагодження зовнішньоекономічних зв'язків та участь у міжнародній торгівлі,
як активного та рівноправного партнера. В такій ситуації вихід на нові зовнішні
ринки та утримання існуючих ринкових позицій для підприємств України є
непростим завданням та потребує більш ефективного застосування ними
різноманітних управлінських концепцій [3].
Серед лідерів молокопереробної галузі є не лише українські виробники, а й
транснаціональні корпорації, які мають виробництво в Україні. Решту ринку
розподіляють між собою дрібні компанії та одиничні молокопереробні заводи.
Сучасний

стан

вітчизняного

ринку

молока

та

молочних

продуктів

характеризується помірним рівнем консолідації. Майже 80 % ринку контролює
50 підприємств, значна частина яких входить до складу великих холдингів. Для
ефективного розвитку вітчизняної молокопереробної галузі українським
виробникам треба дотримуватися міжнародних вимог до якості продукції та
управління якістю товарів, що дасть їм змогу стати рівноправними партнерами
в світовому товарообігу.
В останні роки вітчизняні підприємства молочної промисловості концентрують
свої зусилля на виробництві молочної продукції, конкурентоспроможної на ринках
країн ЄС. Починаючи із 2016 року, Україна отримала дозвіл на поставки молочних
товарів до ЄС. Згідно з рішенням Європейської Комісії ряд українських виробників
молочної продукції, мають доступ на ринок ЄС. Це «Молочний дім»
(Дніпропетровська обл.), «Люстдорф» (Вінницька обл.), «Гадячсир» (Полтавська
обл.), «Менський сир» (Чернігівська обл.), «Лакталіс» (м. Миколаїв), Львівський
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холодокомбінат, «Роменський молочний комбінат» (Сумська обл.), «Золотоніський
маслоробний комбінат» (Черкаська обл.).
На даний час Україна здійснює зовнішньоторговельні операції з
партнерами з-понад 200 країн світу, зокрема з країнами СНД, ЄС, АзійськоТихоокеанського регіону, Африканського регіону, Близького та Середнього
Сходу, Північної та Латинської Америки.
До

основних

міжнародних

стандартів,

які

використовуються

у

молокопереробній промисловості, належать такі системи якості, як ISO,
HACCP (система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних
точок) та GMP (стандарти належної виробничої практики). Для підприємств
упровадження систем якості є доволі затратним і трудомістким процесом, що
можуть собі дозволити потужні виробники або об’єднання підприємств.
Зазначені

системи

є

основними

моделями

управління

якістю

та

безпечністю молочних продуктів у промислово розвинених країнах світу,
офіційно визнані всіма країнами-учасницями СОТ і ЄС та схвалені
Міжнародною комісією з харчових продуктів (Комісія «Кодекс Аліментаріус»).
Упровадження

системи

молокопереробними

європейських

підприємствами

стандартів

уможливить

отримати

вітчизняними
конкурентні

переваги й досягти економічного зростання.
З 01 січня 2016 р. Україна має дозвіл на постачання молочних продуктів до
ЄС. Це означає, що вітчизняний продукт якісний і це дає змогу підвищити
рівень довіри до вітчизняної молочної продукції на інших ринках.
Сьогодні в структурі експорту молочних продуктів з України відбулися
значні зміни. Так, у 2018 р. молоко та вершки, не згущені, займали в структурі
експорту 7,4 % проти 46,2 % у 2014 р., частка молока та вершків згущених зросла
й становила 11,1 % проти 0,5 %, частка молочної сироватки зросла з 16,7 % до
21,9 %, частка сирів незначно зросла з 11,8 до 13,9 %, частка сухого молока зросла
майже удвічі й становила 33,5 %. Зросла також частка масла вершкового й
молочних жирів, але її розмір незначний – 2,6 % в загальній структурі експорту
молочної продукції 2018 р. Загалом вартість експортованих молочних продуктів з
України в 2018 р. становила 158 млн. дол. США, і це третина експорту 2012 р.,
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вдвічі менше, ніж у 2016 р., і на 12 % нижче попереднього 2017 р. Проте варто
зазначити, що експорт стимулює розвиток внутрішніх ринків [4].
У порівнянні з 2017 роком виробництво молочних продуктів в Україні
скоротилося незначно. У минулому році Україна імпортувала молочних
продуктів на $ 94,6 млн., що перевищує показник минулого року на 25% [5].
Скорочення виробництва експерти пов'язують з низькою купівельною
спроможністю населення і скороченням поголів'я великої рогатої худоби.
Ціни на українське молоко і молочні продукти постійно зростають. У
вересні 2017 року середня закупівельна ціна на молоко у вітчизняних фермерів
зросла на 47,1 % в порівнянні з аналогічним періодом 2016-го, з 4,73 до
6,95 гривень за кілограм [4].
Збільшенню доходів агропідприємств в сфері виробництва молока сприяє
уповільнення темпів скорочення поголів'я корів в країні. Зазначена тенденція
свідчить про поступове подолання кризових явищ у молокопереробній галузі.
Ключовою проблемою вітчизняних гравців ринку молочної продукції є
пошук нових ринків збуту. Важливим напрямком розвитку ринку і зростання
виробництва є нарощування поставок продуктів в Азійському напрямку і
подальше просування на ринки країн Європи.
Конкурентні позиції вітчизняної молочної продукції на внутрішньому і на
зовнішньому ринках дедалі більше визначатимуться її якістю. Державне
регулювання національного молочного ринку має реалізовуватися через
механізми впливу на зовнішню торгівлю, обмеження або стимулювання
виробництва та безпосередню підтримку доходів виробників. Розширення
виробництва й оновлення і узгодження асортименту з потребами конкретних
країн-імпортерів.

Реалізація

агресивної

зовнішньоторговельної

політики

заміщення традиційних експортерів в умовах перевищення попиту над
пропозицією продукції та зростання цін на неї. Реалізація конкурентної
стратегії лідирування за витратами на зовнішньому ринку.
Ефективний розвиток молокопереробної галузі та підприємств, що
працюють у цій галузі, можливий при врахуванні результатів досліджених
можливостей і загроз.
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Таким чином, молокопереробна галузь має перспективи розвитку як на
вітчизняному, так і на світовому ринку. Вітчизняний ринок молочної продукції
далекий від насичення й має хороші перспективи до зростання, але за умови
поліпшення добробуту населення та зростання його купівельної спроможності.
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На сьогоднішній день набувають популярності водночас практичні та
витончені речі. Ця тенденція не обійшла й моду на посуд. В Україні значна
кількість споживачів обирає міцний, надійний, стильний столовий посуд. Саме
фарфорові вироби мають найбільше значення при сервіруванні українського
столу. На українському ринку пропонують широкий асортимент фарфорового
столового посуду як від вітчизняного виробника, так і від імпортних компаній.
Мета статті – розглянути основні принципи проведення товарознавчої
експертизи фарфорового посуду; визначити показники, що впливають на якість
фарфору;

проаналізувати

типові

помилки

експерта

при

проведенні

товарознавчої експертизи.
Проблемами експертизи непродовольчих товарів, їх митного оформлення і
контролю займалися різні зарубіжні та вітчизняні науковці: Годованець О.В.,
Коломієць Т.М., Притульська Н.В., Романенко О.Л., Матвієнко О.В.,
Полікарпов І.С., Закусілов А.П., Свобода Є.Ю., Ягелюк С.В. та багато інших.
Товарознавча експертиза – це дослідження основних характеристик
(споживних властивостей) товару за органолептичними та фізико-хімічними
показниками і процесів, під час яких вони формуються і зберігаються [5].
У митних цілях товарознавча експертиза проводиться з метою:
– ідентифікації товару;
– визначення країни походження;
– визначення відповідності коду товару Українській класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності;
– визначення стану товару, його характеристики, упакування, кількості для
розміщення товару на митному складі на тимчасове зберігання;
– митного оформлення;
– розрахунку норм виходу продукту переробки та витрат сировини,
проведення ідентифікації продукту переробки;
– визначення експортної продукції як продукції власного виробництва [1].
Серед товарознавчих експертиз, що здійснюються в митних цілях,
розрізняють такі: хімічна, мінералогічна (гемологічна), матеріалознавча,
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експертиза

справжності

(автентичності),

експертиза

якості,

кількості,

експертиза за комплектністю, сертифікаційна експертиза [2].
Замовником

експертизи

можуть

бути

безпосередньо

виробники

фарфорової продукції або ж підприємці, що постачають на ринок імпортні
вироби. Після ухвалення заявки, замовник повинен підготувати робоче місце,
забезпечити вільний доступ до товарів, виділити підсобних робітників для
здійснення допоміжних операцій, забезпечити дотримання правил техніки
безпеки, підготувати необхідні документи на товар.
Залежно від поставленого замовником завдання експерт обирає методи та
види перевірки (вибіркова чи суцільна), засоби перевірки (машини, хімічні
реагенти, вимірювальні пристрої, інструменти), види випробувань (руйнівні чи
неруйнівні), умови проведення експертизи (на місці або в акредитованій
лабораторії). На цьому етапі експерт узгоджує обов’язкові та рекомендовані
показники якості та обирає відповідні методи досліджень. Під час експертизи
якості проводиться перевірка всіх виробів, пред’явлених після розбраковки
партії замовником експертизи. При одночасній перевірці кількості та якості
партії або частини партії виробів експерт в процесі кількісної експертизи
відбирає не менше 10 % виробів для перевірки їх якості. Якщо під час
експертизи виявлені вироби з дефектами, але партія товару велика, експерт,
щоб

уникнути

затримки

приймання

всієї

партії

товароодержувачем,

обмежується перевіркою якості відібраних виробів. Якщо порівняти виріб зі
зразком закупленого товару неможливо, експерт повинен в акті експертизи дати
докладний опис виробів, що перевіряються. Всі дані заносять в робочий зошит,
а на пред’явлених документах ставить штамп, дату, свій підпис «Пред’явлено
експерту». У робочий зошит експерт записує прізвища, ініціали та посади
відповідальних осіб, призначених замовником для участі в експертизі, які в
подальшому підписують констатуючу частину акта, а у випадку незгоди з нею
викладають свою особисту думку в письмовому вигляді прикладають до акта
експертизи [6].
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Для перевірки фарфорового посуду, експерт повинен провести:
– матеріалознавчу експертизу – з метою виявлення, з якого матеріалу
виготовлено товар, встановити фізичні, хімічні і механічні властивості
матеріалу, з якого виготовлено товар та описати технологічні критерії, що
впливають на класифікацію досліджуваного матеріалу;
– експертизу справжності (автентичності) – допоможе встановити
характерні показники, що відрізняють справжній продукт від підробки;
– експертизу якості товару – оцінити якісні характеристики товару для
визначення відповідності вимогам сертифікованої документації;
– експертиза кількості – визначити кількість товару в товарній партії,
кількісні характеристики їхніх одиничних екземплярів чи комплексних
пакувальних одиниць;
– експертиза товарів за комплектністю – оцінка експертом наявності
необхідних елементів комплекту (у випадку з сервізами, наборами) [3].
Якість кожного виробу та кожної складової комплекту посуду експерт
визначає за зовнішнім виглядом. Виділяють такі основні показники якості
фарфорового виробу:
1. Розмір. Для визначення розмірів габаритної продукції досліджують його
діаметр та висоту. Діаметр вимірюють міліметровою лінійкою, висоту
вимірюють двома лінійками, із яких одну встановлюють вертикально поряд з
виробом, а другу кладуть горизонтально поверх виробу. Місце перетину двох
лінійок є висотою виробу. Овальний виріб вимірюють за великою та малими
осями.
2. Форма, повинна відповідати сертифікату якості на товар, зображенню на
упаковці, якщо така є.
3. Об'єм виробу визначають за допомогою мірного циліндру:
– пустотілого виробу – за кількістю води, що заповнює виріб до верхнього
краю;
– чайників, кавників, супниць – за кількістю води, що заповнює виріб до
місця доторкання кришок;
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– глибоких тарілок – за кількістю води, що заповнює тарілку до рівня, що
нижче на 25 мм від зовнішнього.
4. Колір (білизну) визначають зовнішнім оглядом виробу, в окремих
випадках – порівнянням з еталоном. Еталоном білизни служить спеціальна
пластинка, одна сторона якої вкрита глазур'ю. У спірних випадках колір
визначають фотоелектричним вимірюванням.
5. Просвічуваність визначають оглядом виробу проти денного розсіяного
світла або електролампи потужністю 100 Вт на відстані одного метру.
Просвічуваність фотометричним (оптичним) і фотоелектричним методами
визначають фотометром в лабораторії.
6. Деформацію плоских виробів (тарілки, сервірувальні блюда) визначають
шляхом виміру зазору між краєм виробу і площиною рівної плити за
допомогою вимірювального клину або ступінчастих лінійок; порожнистих
виробів – шляхом визначення різниці максимального і мінімального діаметрів
виробу. [5] У випадку, коли причину утворення дефектів виробів зовнішнім
оглядом

визначити

неможливо,

проводять

лабораторне

дослідження.

Проведення досліджень та здійснення експертної діяльності у податковій та
митній сферах покладено на Спеціалізовану лабораторію з питань експертизи і
досліджень Державної фіскальної служби (СЛЕД ДФС). Лабораторія є
спеціалізованим органом з питань експертизи та досліджень у системі
територіальних органів Державної фіскальної служби [10]. В такому випадку
експерт відбирає зразки, пломбує їх і складає акт відбору проб (зразків).
Замовник експертизи направляє ці зразки в незалежну експертну лабораторію.
Акт відбору проб та результати лабораторного дослідження експерт додає до
акту експертизи [1].
7. Правильність монтування деталей визначають відхиленням носиків і
ручок від нормального їх положення на виробах. Відхилення приставних
деталей не допускається від вертикальної площини більше 5 – для крупних
виробів, і не більше 3 – для дрібних. Кришки до чайників і інших порожнистих
виробів при нахилі виробів на 70° не повинні випадати.
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8. Механічну міцність плоских виробів визначають за результатами 5денного зберігання в стосах по 120 тарілок/блюдець, перекладених папером.
При цьому краї виробів не повинні стикатися.
Рішення про призначення експертизи під час здійснення митного
контролю та митного оформлення оформлюється уповноваженою посадовою
особою органу ДФС у вигляді запиту. Товарознавча експертиза в митних цілях
проводиться протягом 10 днів після надходження відібраних проб чи зразків до
СЛЕД ДФС або іншої експертної установи (організації). У разі потреби цей
строк може бути продовжено за рішенням керівника СЛЕД ДФС або керівника
відповідної експертної установи (організації), але не більше, ніж на 20 днів.
Для того, щоб бути певним в належності надійного якісного фарфорового
посуду, в митних цілях проводяться товарознавчі експертизи. Актуальним
питанням є достовірність та правильність проведення товарознавчих експертиз
експертами. Звісно, що об’єктивний висновок експерта залежить не тільки від
його досвіду проведення експертиз, а й від його компетентності та цілого ряду
ймовірних порушень. Розглядаючи цю проблематику, автори [7] змогли
виявити найбільш типові помилки, які допускають експерти:
– при неповних та неясних формулюваннях завдання у заявці та/чи наряді
експерт не вимагає його уточнення та доповнення;
– товарна експертиза проводиться експертом без письмового оформлення
заявки, переданого телефоном;
– проведення експертизи без достатніх підстав;
– використання застарілих і/або відмінених (скасованих) нормативних
документів при проведенні товарознавчої експертизи або при написанні
виведення;
– узгодження висновку експерта з представниками зацікавленої сторони;
– використання неповної або недостатньої інформації, наданої однієї із
зацікавлених сторін без всебічної перевірки технічних документів;
– передача частини своїх повноважень представнику однієї з зацікавлених
сторін (наприклад, зважування або відбір зразків без участі експерта);
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– орієнтація в експертній оцінці на думку інших експертів або
представників зацікавлених сторін;
– неправильне (неточне або неповне) оформлення актів експертизи, актів
відбору зразків без вказівки всього необхідного переліку відомостей про товар,
його виробника, постачальника, отримувача та інше.
Наявність цих помилок є також підставою для відміни результатів
експертизи та призначення повторної експертизи.
В своїй роботі автор [4] позиціонує тему недостовірних результатів
експертизи із недостатнім інформаційним потоком та механічними помилками
експерта. Він відзначає такі помилки під час експертних технологій:
– перебільшення можливостей експертних оцінок;
– залучення некомпетентних експертів;
– недостатня поінформованість експертів про об’єкт експертизи;
– недостатньо чітка постановка задачі перед експертами;
– обмеження експертизи межами однієї експертної процедури;
– надлишкове захоплення кількісними оцінками;
– порушення правил теорії вимірювань;
– необхідність організації інформаційної взаємодії між експертами;
– конформізм експертів;
– неврахування фактору кон’юнктурності;
– невірне розуміння точності експертних оцінок;
– неправильна обробка результатів експертизи;
– некоректна інтерпретація результатів.
Автор [8] дотримується точки зору, що походження помилок експерта
може бути зумовлене двома факторами: об’єктивними умовами, тобто такими,
що не залежать від експерта, і суб’єктивними, які кореняться у способі
мислення і діях експерта. Неправильна організація праці і надмірна
завантаженість, обмежені терміни виконання досліджень можуть слугувати
причиною поверхневого дослідження з порушенням методики, що часто
призводить до формулювання невірних висновків.
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ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ В
ГОДУВАННІ ТВАРИН
Стаття присвячена дослідженню видів кормів тваринного походження по
живильній цінності і їх використанню в годуванні сільськогосподарських
тварин.

Корми

тваринного

походження

в

кормовому

балансі

сільськогосподарських тварин займають дуже низьку питому вагу в порівнянні
з рослинними кормами, але маючи високий вміст протеїну і біологічноактивних речовин вони грають важливу роль в годуванні окремих груп тварин,
особливо певних виробничих груп свиней, птахів, звірів.
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До групи кормів тваринного походження входить велика кількість кормів цінні компоненти комбікормів, а також входять до складу багатокомпонентного
раціону дорослих тварин і молодих. Корми цієї групи використовують в
годуванні молодих тварин (молочні корми), виробників всіх видів (молоко
знежирене, борошно м'ясо – кісткове, рибне, м'ясне, кров'яне та ін.). Основним
споживачем м'ясних кормів даної групи є м'ясоїдні хутрові звірі (норка, соболь,
песець, лисиця, тхір).
У кормів цієї групи входять побічні продукти м'ясної, рибної, молочної
промисловості (молоко знежирене натуральне і сухе, сироватка, маслянка). У
більшості випадків ці корми багаті білком, мінеральними речовинами. При
використанні в раціонах тварин кормів даної групи слід проводити ретельний
ветеринарний контроль якості [1]. Корми тваринного походження – швидко
псуються, тому або проводять вологотермальну обробку (варіння, в тому числі
в автоклавах) або готують борошно і зберігають у відповідних умовах.
Використовують не лише борошно, а й свіжу кров, кістки, нутрощі, внутрішній
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жир, кормовой жир – суміш жирів – свинячого та баранячого, відходи птахів,
свіжу нехарчову рибу, відходи від обробки риби, рибний фарш, рибу солону,
яйце куряче, відходи інкубації, лялечку тутового шовкопряда.
Молоко є основним кормом молодих тварин в перші дні їх життя. При
використанні молока в харчуванні телят, вони збільшують масу свого тіла в 2
рази в перший місяць життя, поросята можуть збільшити масу тіла в 6 разів.
Хімічний склад молока залежить від періоду лактації, виду, породи тварин і
характеру їх годування в різні сезони року [2].
Найбільша кількість поживних речовин міститься в молозиві, необхідному
молодому організму для формування іммунітета. Молозиво за складом стає, як
молоко на 5-8-й день після пологів. Молозиво містить велику кількість
вітамінів А і Е, в складі багато солей магнію, які сприяють відділенню в першу
ж добу життя первородного калу і нормалізують подальше становлення
травлення у новонароджених тварин.
Живильні і хімічні властивості молозива безпосередньо залежать від
годування самки стосовно вагітності. При годуванні матері раціоном бідним за
вмістом білка і каротину молозиво буде бідно імунними речовинами,
вітамінами. Низькоякісне молозиво – головна причина розладу травлення у
новонароджених і їх загибелі в перший тиждень життя. Максимальна кількість
антитіл міститься в перших порціях молозива, тому вкрай важливо, щоб теля
після народження як найшвидше (краще через 0,5 год., але не пізніше, ніж через
1,5 год.) отримало першу порцію молозива [3].
Склад коров'ячого молока постійно змінюється протягом лактації.
Найвищий вміст сухої речовини в ньому спостерігається на початку та
наприкінці лактації (13,0-13,8 %), а мінімальне – на 3-4-му місяці лактації (12,512,4 %).
Коров'яче молоко – повноцінний додатковий корм для молодих всіх видів
сільськогосподарських тварин. В даний час для годівлі тварин використовують
все в більших обсягах продукти, одержані при переробці молока, - обрат,
молочну сиворотку і сколотину.
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Обрат містить молочний цукор, білок, мінеральні речовини. Відрізняється
від молока низьким вмістом жиру (0,1-0,2 %) і жиророзчинних вітамінів.
перетравного протеїну. При висушуванні обрата отримують сухе зняте молоко.
Готовий продукт має вигляд жовтувато-бурий пухкий порошок, що містить
близько 5-7 % води, 30-33 – білка, 44-47 – цукру, 7-8 – золи, 05-15 % – жиру .
Його використовують при вирощуванні телят, птиці. Він благотворно впливає
на травлення і пригнічує дію гнильних бактерій в кишечнику [4].
Молочна сироватка – побічний продукт виробництва сиру. Вона містить
мало білка і жиру, за поживністю поступається молоку. В 1 кг сироватки при
натуральній вологості міститься близько 0,09 ОКЕ, 0,8 МДж обмінної енергії і 9
г перетравного протеїну.
У зв'язку з великим вмістом лактози її дають телятам і поросятам лише з 34-місячного віку, в іншому випадку відзначаються проноси. Сироватка –
хороший корм для свиней на відгодівлі.
Маслянка побічний продукт олійного виробництва і за поживністю трохи
поступається обрату. Маслянка вважається прекрасним кормом для свиней.
Поросятам її можна згодовувати з 3-4-тижневого віку по 200-400 мл на
голову, дорослим свиням – по 2-4 л на голову в день.
У годуванні тварин останнім часом використовується близько десятка
відходів, серед яких найбільше значення мають м'ясне, м'ясо-кісткове і кров'яне
борошно.
Поживність 1 кг м'ясного борошна становить 1,0-1,5 ОКЕ, 10-14 МДж
обмінної енергії. У 100 г борошна міститься 3,6-3,8 г – лізину, 1,2-1,5 г –
метіоніну + цистину, 5,8 г – триптофану. Відповідно до ГОСТ 17536 рівень
сирого протеїну в ній повинен становити не менше 54 %.
У годуванні використовується зазвичай для моногастричних тварин, в
раціонах яких переважають зернові корми.
М'ясо-кісткове борошно отримують при переробці цілих туш тварин,
непридатних для харчових цілей, а також з різних відходів забою. У ній
міститься не менше 90 % сухої речовини, 30-50 % сирого протеїну, 12-20 %
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жиру. Енергетична цінність такого корму – близько однієї вівсяної кормової
одиниці. Протеїнова поживність залежить від співвідношення в ній м'яса і
кісток, в середньому в 1 кг міститься близько 350 г перетравного протеїну.
Перетравність поживних речовин становить близько 80 %. Найчастіше її
використовують для виробництва комбікормів.
Кров'яне борошно отримують з крові і змивних вод з невеликою добавкою
кісток (не більше 5 %). Хороша кров'яне борошно має темно-коричневий колір,
без грудок, зі специфічним запахом. Енергетична цінність становить в
середньому близько 1 вівсяної кормової одиниці (12 МДж обмінної енергії).
В якості кормової добавки вона використовується як джерело протеїну
невисокої якості, так як має низьку перетравність (близько 66 %), невисокий
вміст метіоніну, ізолейцину, сліди гліцину. Відрізняється високим рівнем
заліза.
Кормової тваринний жир виготовляється на м'ясокомбінатах при утилізації
туш тварин і являє собою суміш яловичого, свинячого та баранячого сала.
Використовується кормовой жир для промислового приготування сухих
замінників цільного молока і на птахофабриках в якості енергетичної добавки
(5-7 %) до комбікормів для курчат-бройлерів і курей-несучок. Поживна цінність
визначається високим вмістом енергії (3,5-3,6 ОКЕ і 36-40 МДж обмінної
енергії в 1 кг) і наявністю незамінних жирних кислот – ліноленової і
арахідонової, які не синтезуються в організмі тварин, але вкрай необхідні для
нормальної життєдіяльності .
Добова дача жиру для дійних корів у літній період може становити - 300500г на голову. Особливо він ефективний в раціонах високопродуктивних
корів. При цьому повинно враховуватися енергопротеіновое відношення.
Рибне борошно. Для приготування рибного борошна використовують
нехарчові сорти свіжої та мороженої риби і відходи консервної промисловості голови, нутрощі, плавники. Залежно від якості вихідної сировини в 1 кг
рибного борошна міститься 0,9-1,5 ОКЕ і 10-17 МДж обмінної енергії, 480-630
г перетравного протеїну, 20-80 г кальцію, 15-60 г фосфору.
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Рибне борошно повинно мати вологість не більше 12 %, вміст протеїну –
не менше 48 % (кращі сорти до 70 %), жиру – не більше 10 %,
фосфорнокислого кальцію – 28-30 %, кухонної солі – не більше 5 %.
Рибне борошно – високоцінний білково-мінерально-вітамінний корм.
Перетравність органічних речовин цього продукту свинями становить 85-90 %.
Протеїн рибного борошна представлений усіма незамінними амінокислотами
приблизно в такій же кількості, як і в білку курячого яйця. В 1 кг цього корму
міститься 51 г лізину, 15 г метіоніну і 5,7 г триптофану, 2-4 % фосфору, 3-6 %
кальцію і підвищений вміст йоду. У свіжій рибі містяться майже всі вітаміни,
необхідні тваринам. При її переробці частина вітамінів, менш стійких до
підвищених температур, руйнується. Рибне борошно містить багато вітамінів
групи, а в сортах отриманих з цілих риб з печінкою, міститься вітамін D [5].
Рибне борошно використовується в першу чергу, при приготуванні
комбінованих кормів для молодих свиней і птахів. У комбікорми для молодих
тварин її включають в кількості до 10-12 %. При визначенні рівня введення
рибного борошна до складу комбікормів слід мати на увазі, що в ній може
міститися до 5 % кухонної солі. З цієї причини, щоб уникнути сольового
отруєння, яке нерідко буває у свиней і птиці, слід зменшити введення кухонної
солі в комбікорми
Рибний фарш – розріджена маса зі специфічним запахом. Отримують зі
свіжої, охолодженої і мороженої риби, рибних відходів і м'яса морських тварин.
Для виготовлення фаршу допускається використання підсоленій риби (хамси,
тюльки, кільки і ін.) З вмістом солі не більше 2 %. Вологість фаршу повинна
бути не більше 80 %, рівень сирого протеїну – 6,5-11,8 %, жиру – 2,8-2,9, золи –
5,3-5,7 %. В 1 кг продукту міститься 5,8-6,7 МДж обмінної енергії, близько 0,7
ОКЕ і 130 г перетравного протеїну.
Згодовують фарш в кількості не більше 30 % від протеїну кормів
тваринного походження. Він використовується головним чином в хутровому
твартнтцтві. У молочному тваринництві не використовується, оскільки при
згодовуванні рибного фаршу коровам молоко набуває специфічний присмак і
запах риби.
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Таким чином, корми тваринного походження відрізняються високим
вмістом протеїну і незамінних амінокислот, що робить їх важливими
складовими кормового раціону тварин.
Крім розглянутих кормів практичне значення мають відходи шкіряного
виробництва, їх використовують при виготовленні комбікормів, і лялечки
тутового шовкопряда, для годування риб.
У годуванні тварин і птиці корми тваринного походження використовують
в основному в якості білкових добавок, за винятком молока та молочних
продуктів, які для молодих тварин є основним кормом у перші тижні життя.
Спиок використаних джерел:
1. Кузавлева Н.В. Изменение репродуктивных качеств свиноматок и
продуктивности

их

приплода

при

скармливании

сухой

молочной

деминерализованной сыворотки : автореф. дис. … канд. сельхоз. наук :
06.02.02. Брянск, 2006. 20 с.
2. Легеза В.Н. Животноводство. Москва : ИРПО; ПрофОбрИздат, 2001. 384 с.
3. Макарцев Н. Кормление сельскохозяйственных животных. Калуга :
Изддательство Н.Ф. Бочкаревой, 2007. 608с.
4. Менькин В.К. Кормление сельскохозяйственных животных. Москва :
Колос, 1997. 303 с.
5. Калашников А.П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных
животных. Москва, 2003. 456 с.
УДК 658.62:005.52]674.817
Оріх М.О.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКСПЕРТИЗА ДЕРЕВОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ
В статті проаналізовано відмінні особливості деревостружкових плит різних
видів, а також наведена характеристика асортименту найбільш поширених
видів

плит.

Визначено

показники,

методи

деревостружкових плит різних виробників.
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Деревина – найпопулярніший і затребуваний матеріал у будівництві та
меблевому виробництві. Ще в минулому столітті для побудови дерев’яних
будинків або для виготовлення дерев’яних меблів вирубувалися гектари лісів.
Дерева зникали швидше, ніж встигали вирости нові. Раніше для
будівельних цілей використовували тільки певні частини стовбура дерева. Інша
частина, що залишилася, просто згнивала. У надії зберегти вимираючий ліс,
вчені стали досліджувати, як можна було б використовувати раніше непридатну
деревину – відходи після деревообробки. В результаті було розроблено
деревостружкові плити (ДСП).
Згідно [1], деревостружкова плита – плита з деревини у формі пластини,
виготовленої під тиском та нагріванням із дрібних частинок дерева (наприклад,
деревної стружки, тріски після стругання, тирси від розпилювання, кори, луба
тощо) і (або) інших лігноцелюлозних матеріалів (наприклад, лляна костриця,
прядивна костриця, фрагменти басаги тощо) із додаванням клейких матеріалів.
Деревостружкова плита – дешевий листовий композиційний матеріал,
вироблений гарячим пресуванням деревинної стружки. Людство отримало
недорогий і екологічний матеріал, який застосовують як замінник фанери для
вироблення корпусних, м'яких та інших меблів, будівельних елементів, тари.
Плити можуть бути облицьовані шпоном, папером, полімерними плівками,
пластиком, що підвищує їх естетичні властивості та дозволяє використовувати
як предмет декорування.
Наразі виготовлення ДСП – один із найперспективніших способів
використання відходів виробництва. ДСП як будівельний матеріал має ряд
переваг: міцність, легкість в обробці, низька ціна, тому це найпоширеніший
матеріал для меблів економ-класу. Для виробництва кухонь та ванних кімнат
використовують спеціальний вид ДСП – з підвищеною вологостійкістю.
Незважаючи на велику кількість переваг, ДСП все ж таки не позбавлені
недоліків, а саме: неможливість тонкої обробки (глибокого фрезерування,
виготовлення різноманітних фігурних деталей тощо).
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Об’єктом експертизи були деревостружкові плити ламіновані, просочені
меламіном (меламіно-формальдегідною смолою), однакового розміру різних
виробників.
Як зазначалось, ДСП являє собою листовий композиційний матеріал, який
виготовляють з деревини (іноді не деревних частинок) різними методами і для
різних цілей та потреб споживачів. Цим пояснюється велика різноманітність та
асортимент ДСП.
При проведенні експертизи ДСП необхідно пам’ятати, що за способом
пресування ДСП бувають плоского та екструзійного пресування. У плитах
плоского пресування деревні частинки розташовані паралельно площині. Такі
плити мають однакову міцність у всіх напрямках площини.
У плитах екструзійного пресування (отриманих методом пресування)
деревні частинки розташовані перпендикулярно площині. Ці плити мають дуже
низьку міцність при вигині вздовж площини і дещо вищу поперек плити, тому
для збільшення міцності такі плити підлягають обов'язковому облицюванню з
обох сторін лущеним шпоном [2].
Важливою особливістю ДСП є також конструкція. За даною ознакою ДСП
можуть бути одношарові, тришарові, п'ятишарові і багатошарові [3].
Одношарові плити мають однакові розміри деревних частинок і однакову
кількість зв’язувальної речовини по всій товщині, можуть бути суцільними, а
також із внутрішніми повздовжніми каналами (багатопустотні ДСП).
У тришарових плитах обидва зовнішніх шари виготовляють з більш тонких
деревних частинок і з більшою кількістю зв’язувальної речовини в порівнянні з
внутрішнім шаром. В даний час у виробничому асортименті країн світу
тришарові плити займають найбільшу частку.
П'ятишарова плита складається з одного внутрішнього і двох однакових
симетрично розташованих проміжних і зовнішніх шарів, що відрізняються один
від одного розмірами деревних частинок і вмістом зв’язувальної речовини. У
зовнішніх шарах використовують дрібні деревні частинки і пил, в проміжних –
дрібні деревні частки невеликих розмірів і у внутрішньому – деревні частинки з
найбільшими розмірами, тобто найбільш грубою стружкою [2].
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У багатошарових плитах розмір деревних частинок поступово зростає від
поверхні до середини, а вміст зв’язувальної речовини, відповідно, зменшується.
Однак, на відміну від тришарових або п'ятишарових, в яких є яскраво виражена
межа між шарами, в багатошарових плитах такої межі немає.
Для формування зовнішніх шарів використовують різні види деревних
часток: плити з зовнішніми шарами із спеціальної тонко різаної стружки і плити
з дрібноструктурною поверхнею. Перші мають більш високу міцність на
статичний вигин, але високу шорсткість поверхні. Такі плити застосовують без
облицювання або облицьовують шпоном, наприклад в меблевому виробництві.
Для формування зовнішніх шарів також використовують найдрібніші, деревні
частинки і пил. Такі плити характеризуються більш низькою міцністю на
статичний вигин (приблизно на 10-20%), але мають високоякісну поверхню;
вони придатні для облицювання сучасними полімерними композиційними
матеріалами [3].
Згідно з УКТ ЗЕД, ДСП можуть класифікуватися в різних товарних
підпозиціях та мати різну митну вартість. Саме тому важливе значення має
ідентифікація ДСП для визначення їх виду, покриття, екологічного класу тощо.
Для визначення показників, методів та засобів ідентифікації ДСП
використовували ряд нормативних документів, які регламентують вимоги до їх
якості, зокрема ДСТУ EN 312-1-2003 «Плити деревостружкові. Технічні умови.
Частина 1. Загальні вимоги до плит усіх типів» (EN 312-1:1996, IDT) [4] та
ДСТУ EN 312-2:2003 «Плити деревостружкові. Технічні умови. Частина 2.
Вимоги до плит загального призначення, розрахованих на сухі умови
експлуатації (EN 312-2:1996, IDT)» [5].
Для вибору показників ідентифікації деревостружкових плит необхідно
обрати однотипні, оскільки у наш час на ринку представлено надзвичайно
широкий і різноманітний їх асортимент: вироби з глянсовою і матовою
поверхнею, оригінальним малюнком і зображенням, що імітує природний
матеріал (камінь, граніт, дерево, шкіра, текстиль та інших) тощо.
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При проведенні ідентифікації необхідно враховувати, що деревостружкові
плити поділяються на шліфовані та ламіновані наступних видів:
– ДСП PR – пориста поверхня;
– ДСП РЕ – поверхня, яка нагадує апельсинову шкірку,
– ДСП SM – гладка поверхня;
– ДСП ЅЕ – поверхня з глибокими порами, яка схожа на дерево ясена.
Ідентифікаційною ознакою є також щільність: плити малої щільності (до
500 кг/м3), середньої щільності (500-650 кг/м 3), високої щільності (650-850
кг/м3). Більшість плит виготовляють зі щільністю 650-750 кг/м3.
Однією з важливих характеристик є також товщина. Плити виготовляють
товщиною 8 - 38 мм, з градацією 1 мм [4].
За видом обробки поверхні ДСП поділяють на шліфовані і не шліфовані, не
облицьовані і фанеровані. Плити облицьовують шпоном, декоративним
паперово-шаруватим

пластиком,

термореактивних

термопластичних

і

паперово-смоляною
смол,

плівкою

покривають

на

основі

лакофарбовими

матеріалами, іноді металом тощо.
Тому важливим параметром плит є гранично допустима концентрація
(ГДК) шкідливих речовин на питомий об'єм, який визначається санітарними
нормами. За вмістом формальдегіду в плитах у відповідності з європейською
класифікацією

передбачається

три

класи

емісії.

Допустимий

вміст

формальдегіду, в міліграмах на 100 г абсолютно сухої плити для класів емісії
становить: Е-1 – до 10; Е-2 – 10...30; Е-3 – 30...60. Причому ці норми
відносяться до необлицьованих плит. Для виготовлення меблів застосовують, як
правило, плити класів Е-1 і Е-2. Плити класу емісії формальдегіду ЕЗ не
виготовляються.
Перед початком експертизи необхідно визначити вид ДСП за типом
облицювання: чорнові (не мають облицювання); ламіновані (мають покриття з
плівки меламіну або спеціального стійкого лаку); шпоновані (мають
облицювання у вигляді тонкого листа натурального дерева).

211

Спочатку проводили експертизу за маркувальними даними, результати
наведені в табл. 1.
Таблиця 1 – Результати експертизи ЛДСП за маркувальними даними
Назва виробника

ТОВ «ЕГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН»

Linyi Huifeng
Wood Industry
Co., Ltd

Kronopol

Shouguang
fushi wood
Co., Ltd,

Країна виробництва

Росія

Китай

Польща

Китай

Торгова марка або
товарний знак

ЕGGER

SWISS
KRONO

Kronopol

SwissPan

EN 312-3-2003

EN 312-3-2003

EN 312-3-2003

Позначення
стандарту

EN 312-3-2003

Номінальна
товщина, мм

16

16

16

16

Клас за вмістом
формальдегіду

Е1

Е1

Е1

Е1

45/2018

13/2017

03/2018

12/2017

Ламінування

Ламінування

Ламінування

Ламінування

Номер партії,
виготовлення

рік

Обробка поверхні

За результатами експертизи маркування встановлено, що всі зразки
відносяться до ламінованих ДСП, тобто мають покриття. ЛДСП – ламінована
деревостружкова плита, для виготовлення якої використовують тільки
високоякісні шліфовані ДСП. ЛДСП дуже міцні і добре тримають кріплення,
практично не бояться механічних пошкоджень, а при правильному і зовсім
нескладному догляді можуть прослужити мінімум 10 років.
ЛДСП можуть мати клас емісії формальдегіду E1 та E2. В приміщеннях
дозволяється застосовувати плити з класом емісії формальдегіду Е1 (виділення
у повітря вільного формальдегіду менше 0,124 мг/м3). Встановлено, що усі
досліджувані зразки мають клас емісії формальдегіду Е1 та номінальну
товщину 16 мм.
Далі проводили дослідження за фізичними та фізико-механічними
показниками, результати вимірювань яких наведені в табл. 2.
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Таблиця 2 – Результати експертизи ЛДСП за показниками якості
Назва виробника

ТОВ «ЕГГЕР

Linyi Huifeng Wood
Industry Co., Ltd,

Kronopol

2800
2070

2750
1830

Shouguang
fushi wood Co.,
Ltd,
2440
1830

16
білий
1

16
жовтий
0,6

16
білий
1

16
жовтий
1,1

1,6

0,7

0,5

0,4

7,3
710
3

5,3
800
4

8
750
4

6,5
640
5

20

24

24

23

1700

2500

1900

1990

0,93

0,45

0,50

0,84

1,1

1,2

1,2

1

ДРЕВПРОДУКТ

Довжина, мм
Ширина, мм
Товщина, мм
Колір
Відхил
від
прямолінійності
ребра, мм/1м
Відхил
від
перпендикулярності
ребра, мм/1м
Вміст вологи, %
Щільність, кг/ м3
Вміст формальдегіду,
мг/100г
Границя міцності під
час згинання, Н/мм2
Модуль
пружності
під час згинання,
Н/мм2
Поперечна міцність
на розтяг, Н/мм2
Міцність поверхні,
Н/мм2

ГАГАРИН»
2800
2070

Для того щоб встановити приналежність плит та визначити код згідно з
УКТЗЕД, необхідно і достатньо перевірити два фізико-механічні показники, а
саме: структуру (будову) плити – для того щоб встановити конкретний вид
продукції (ДСП або ДВП), та характер і матеріал обробки поверхні – для того
щоб відповісти на питання: чи має оздоблення плита і якщо має, то яким
матеріалом.
Аналізуючи дані табл. 2, необхідно зазначити, що ЛДСП виробництва
ТОВ «ЕГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» має найнижчий модуль пружності
під час згинання – 1700 Н/мм2, але найбільшу поперечну міцність на розтяг.
Отже, за результатами експертизи встановлено, що надані на дослідження
зразки за зовнішнім виглядом та кольором являють собою деревостружкові
плити, призначені для внутрішнього облаштування в сухих умовах. Зразки
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ЛДСП, що мають клас за вмістом формальдегіду Е1 марка Р2 – загального
призначення, підтверджено код згідно з УКТЗЕД – 4411139000.
Список використаних джерел:
1. ДСП плити. Їх види та сфера застосування. URL: http://www.kromka
.com.ua/dsp-pliti-jix-vidi-ta-sfera-zastosuvannya.html
2. Козак Р.О., Козакєвич П.А. Технологія деревинної маси : навч. посіб.
Сучасні теоретичні розробки в деревообробному і меблевому виробництвах : зб.
наук.-техн. праць. Львів : УкрДЛТУ. 2002. Вип. 12.5. С.137-140.
3. Технологія

виготовлення

деревостружкових

плит

(ДСП).

URL:

http://svitppt.com.ua/trudove-navchannya/tehnologiya-vigotovlennya-derevostruzhkovih-plit-dsp.html
4. ДСТУ EN 312-1:2003. (EN 312-1:1996, IDT). Плити деревостружкові.
Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги до плит усіх типів. [Чинний від
2005-07-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2003. 12 с.
5. ДСТУ EN 312-2:2003. (EN 312-2:1996, IDT). Плити деревостружкові.
Технічні умови. Частина 2. Вимоги до плит загального призначення,
розрахованих на сухі умови експлуатації. [Чинний від 2005-07-01]. Київ :
Держспоживстандарт України, 2003. 8 с.
УДК 336.244.6375 (045)
Островська В.В.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ
ОХОЛОДЖЕНОЇ СВИНИНИ
Розглянуто

поняття

митної

вартості

товару.

Визначено

та

охарактеризовано перелік документів, що підтверджують заявлену митну
вартість товару та метод її визначення. Наведено перелік заходів з контролю
за правильністю визначення митної вартості, що здійснюються посадовою
особою митного органу під час митного оформлення імпорту охолодженого
м’яса свинини.
214

Ключові слова: митне оформлення, митний контроль, митна вартість,
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Митна вартість є однією з найважливіших категорій не тільки в системі
тарифного регулювання, але й у системі митного контролю та митного
оформлення. Функціональне призначення митної вартості товарів являє собою
підґрунтя, на якому розраховується більшість платежів, що здійснюються на
митниці: мито, акцизний податок та податок на додану вартість.
На сьогодні проблема недостовірного декларування митної вартості
товарів в Україні за своїми масштабами набуває ознак загрози для економічної
безпеки

країни.

При

цьому,

ключовою

складовою

системи

митного

адміністрування є забезпечення контролю правильності визначення митної
вартості товарів, що здійснюється митницею під час проведення митного
контролю і митного оформлення шляхом перевірки числового значення
заявленої митної вартості, зокрема, в режимі імпорту [3].
Тематика визначення митної вартості є популярною і розглядається
достатньо широко у наукових публікаціях таких вітчизняних вчених як С.С.
Терещенко, В.П. Науменко, І.Г. Бережнюк, С.В. Волосович, Т.Д. Ліпіхіна, О.Б.
Єгоров, В.В. Суворов, Г.О. Хабло, П.В. Пашко.
Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон
України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка
базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари [1].
Заявлення митної вартості товарів здійснюється декларантом або
уповноваженою ним особою під час декларування товарів у порядку,
встановленому главою 8 розділу ІІІ МКУ. При цьому, декларант або
уповноважена ним особа зобов’язані подавати в митницю оформлення
достовірні відомості про визначення митної вартості, які повинні базуватися на
об’єктивних документально підтверджених даних, що піддаються обчисленню [1].
Порядок декларування митної вартості товарів, які переміщуються через
митний кордон України та подання відомостей для її підтвердження (далі –
Порядок №1766) затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від
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20.12.2006 №1766, яким визначено, що визначення митної вартості – це
сукупність дій, які вчиняються декларантом та/або митним органом з метою
визначення вартості товарів відповідно до положень Митного кодексу України
та інших нормативно правових актів.
Відповідно до положень пункту 7 Порядку №1766 заявлені відомості про
митну вартість товарів декларант зобов’язаний підтвердити шляхом подання
митному органу відповідних документів, які підтверджують заявлену митну
вартість товарів і обраний метод її визначення. Розглянемо детальніше
документи, які можуть використовуватись з метою перевірки правильності
визначення митної вартості товарів:
1) декларація митної вартості – документ встановленої форми, що
подається декларантом і містить відомості щодо митної вартості товарів, які
переміщуються через митний кордон України чи стосовно яких змінюється
митний режим. Подається у випадках: якщо до ціни, що була фактично
сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються витрати що не
включалися до ціни; якщо з ціни, що була фактично сплачена або підлягає
сплаті за оцінювані товари, виділено витрати; якщо покупець та продавець
пов’язані між собою; за власним бажанням декларанта або уповноваженої ним
особи. Не подається у разі декларування партій товарів, митна вартість яких не
перевищує 5 000 євро;
2) зовнішньоекономічний договір (контракт) і додатки до нього –
матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів ЗЕД та їх іноземних
контрагентів, та спрямована на встановлення, зміну або припинення їх
взаємних прав та обов’язків у ЗЕД;
3) рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є
об’єктом купівлі-продажу). Рахунок-фактура (інвойс) – різновид комерційного
рахунка, надається продавцем іноземному покупцеві, містить інформацію щодо
суми, яка повинна бути сплачена за товар. Є зобов’язанням покупця оплатити
товар відповідно до вказаних умов. Рахунок-проформа не містить вимоги щодо
обов’язкової сплати та може виписуватися за таких умов: товар поставляється
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на безоплатній основі; товар поставляється відповідно до договору, іншого ніж
договір купівлі-продажу; за товар здійснено попередню оплату тощо;
4) банківські платіжні документи (якщо рахунок сплачено), а також інші
платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та
містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару. Суб’єкт ЗЕД
(платник) відповідно до умов контракту здійснює операції з переказу (оплати)
коштів з рахунку за платіжним дорученням у валюті, що узгоджена умовами
контракту за довільною формою, яке містить обов’язкові реквізити. Заповнення
реквізиту «Призначення платежу» забезпечує повну інформацію про платіж та
документи, на підставі яких здійснюється перерахування бенефіціару коштів в
іноземній валюті;
5) рішення митного органу про визначення митної вартості раніше
ввезених ідентичних та/або подібних (аналогічних) товарів, якщо воно
прийнято за одним договором (контрактом);
6) транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати
на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що
містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів. Відображення
здійснення витрат на транспортування оцінюваних товарів є обов’язковим у
регістрах бухгалтерського обліку як одержувача, так і перевізника відповідно
до чинного законодавства. Відомості за результатами обчислення транспортних
витрат, наводяться в порядку, визначеному для заповнення графи 20 декларації
митної вартості;
7) копію ліцензії на ввезення (вивезення) товарів, імпорт яких підлягає
ліцензуванню. Ліцензія видається із строком дії, що не перешкоджає
здійсненню

суб’єктом

ЗЕД

імпорту

та

відповідає

умовам

зовнішньоекономічного договору (контракту);
8) страхові документи, а також документи, що містять відомості про
вартість страхування. Оформлюється страховим брокером як повідомлення про
те, що були початі дії по оформленню страхового поліса чи сертифіката.
Вказується

вартість

товарів

і

приводяться
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докладні

зведення

про

відвантаження, а також про ризики, що покриваються. Він підписується
експортером і страховою компанією. Докладні зведення про ризики, що
покриваються і є свідченням договору про страхування.
Основою для формування чисельного значення митної вартості товару є
ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі (інвойсі), а також наявні фактичні
витрати, якщо їх не включено до рахунку-фактури: на транспортування,
навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту
перетину митного кордону України у залежності від умов поставки товару,
передбачених контрактом; комісійні та брокерські, що були нараховані до
моменту перетину кордону, якщо це передбачено контрактом; плата за
використання об’єктів інтелектуальної власності, якщо це передбачено
контрактом. Перелік складових митної вартості не є вичерпним [2].
Митним Кодексом України передбачено 6 методів визначення митної
вартості товарів:
1) за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції);
2) за ціною договору щодо ідентичних товарів;
3) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;
4) на основі віднімання вартості;
5) на основі додавання вартості (обчислена вартість);
6) резервного [1].
Пріоритет віддається першому методу (метод ціни договору є основним).
Кожен наступний метод можна застосувати лише в тому випадку, коли
неможливо визначити митну вартість за попередніми методами. Для
застосування інших методів визначення митної вартості, окрім основного,
повинні бути вагомі підстави. Застосуванню другорядних методів передує
процедура консультацій між митним органом та декларантом з метою
визначення основи вартості. Під час таких консультацій митний орган та
декларант можуть здійснити обмін наявною у кожного з них інформацією за
умови додержання вимог щодо її конфіденційності [3].
Митний орган має право упевнитися в достовірності або точності будь-якої
заяви, документа чи декларації, поданої для цілей визначення митної вартості.
Якщо митний орган дійшов висновку, що визначена декларантом митна
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вартість нижча, ніж прямі витрати на виробництво цього товару, в тому числі
сировини, матеріалів та/або комплектуючих, які входять до складу товару,
митний орган має право зобов’язати декларанта визначити митну вартість
іншим способом, ніж він використав для її визначення.
Декларант

зобов’язаний

надати

митному

органу

передбачені

законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних
процедур. Термін подання додаткових документи становить 10 календарних
днів після ознайомлення із записом митного органу про їх надання, за
вмотивованою

заявою

декларанта

такий

строк

продовжується.

Якщо

декларантом не надані в установлений законодавством термін вищезазначені
додаткові документи або якщо він відмовився від їх надання, то митний орган
визначає митну вартість товарів на підставі наявних відомостей згідно із
законодавством.
Під час митного оформлення імпорту охолодженого м’яса свинини
проводиться посилений контроль за правильністю визначення його митної
вартості. Конкретні заходи, що вживаються митним органом визначено у
регулюючому документі фіскальної служби (лист ДМСУ від 08.07.2009 №16/12/1299-ЕП), зокрема, посадовою особою митного органу здійснюється:
– порівняння рівня заявленої вартості з рівнем митної вартості ідентичних
товарів;
– перевірка документів для підтвердження заявленої митної вартості;
– перевірка дотримання вимог заповнення графи 31 поданої митної
декларації.
Отже, митні органи зосереджують усі зусилля для визначення митної
вартості товарів, що імпортуються та підлягають митному оформленню для
випуску у вільний обіг. З одного боку, збільшення митної вартості на момент її
обчислення сприяє збільшенню надходжень до державного бюджету за
результатами
збільшуючи

митного
вартість

оформлення

імпортованих

імпортного

товару,

товарів,

одночасно

роблячи

його

неконкурентоспроможним за ціною порівняно з аналогічними чи подібними
вітчизняними товарами. З іншого боку, таке збільшення спричиняє виникнення
219

конфліктних ситуацій із суб’єктами ЗЕД і, як наслідок, зменшення обсягів
імпорту та надходжень до бюджету держави. Заниження ж митної вартості
призводить до недоборів митних платежів та зменшення ціни імпортованих
товарів на внутрішньому споживчому ринку порівняно з ціною товарів
вітчизняного виробництва, що стримуватиме виробництво аналогічних та
подібних товарів вітчизняними товаровиробниками.
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В статті проаналізовано відмінні особливості та галузі використання
деревного вугілля. Визначено показники та методи, за якими проведено
ідентифікаційну експертизу деревного вугілля різних виробників.
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Ринок деревного вугілля в Україні має досить значний потенціал і
перспективи, оскільки сумарний запас деревини близько 1,8 мільярдів
кубометрів. Деревне вугілля займає лідируючі позиції на ринку за рахунок
ефективності, практичності та зручності у використанні, низької ціни,
екологічності, а також бездимності й відсутності запаху та шкідливих викидів
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при згоранні, тривалому процесі горіння та підтриманні високих температур,
володіє високим коефіцієнтом корисної дії [1].
На сьогодні в Україні експорт деревного вугілля майже не регламентується:
експортери не сплачують експортних мит, зборів, ПДВ, мають право на
бюджетне відшкодування ПДВ. Поставки даного виду палива повинні
відповідати не лише національним, а й міжнародним нормам за якістю та
безпечністю.
Ідентифікаційна експертиза деревного вугілля – один із засобів митного
контролю, що забезпечить однозначне визначення коду згідно з УКТЗЕД,
країни походження, ринкової ціни, дозволить ідентифікувати деревне вугілля, і,
як наслідок, застосувати необхідні тарифні та нетарифні заходи регулювання
експорту, а також дозволить запобігти порушенням митних правил [2].
Деревне

вугілля

–

мікропористий

високовуглецевий

продукт,

що

утворюється при піролізі деревини без доступу повітря. Завдяки унікальним
характеристикам, деревне вугілля використовують у різних галузях. Ще кілька
років тому воно не користувалося великою популярністю, але сьогодні
привертає все більше й більше уваги.
Деревне вугілля ідеально підходить для домашнього використання в
мангалах, камінах, барбекю, так як воно є бездимним і екологічно чистим.
Також його використовують у промисловості: у машинобудуванні (наприклад,
для отримання алюмінію, бору); у виробництві чистого кремнію, який
використовується

для

виготовлення

напівпровідників;

у

хімічній

промисловості; металургійній промисловості в якості окислювача, тому що у
вугіллі міститься значна кількість вуглецю; у виробництві скла, кришталю,
фарб, електродів, пластмас тощо.
Деревне вугілля, що відповідає вимогам якості, може бути виготовлене з
кускових деревних відходів, відходів лісозаготівлі, дров і брикетів рослинного
походження, тобто некондиційної деревини та інших рослинних відходів.
Отже, актуальність досліджень є обґрунтованою.
Мета досліджень – провести ідентифікаційну експертизу деревного вугілля
та проаналізувати результати.
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Деревне вугілля відповідно до ст. 5 Закону України «Про альтернативні
види палива» № 1391 належить до альтернативних видів твердого палива [3].
Деревне вугілля на вітчизняному ринку виробляється відповідно до вимог
ГОСТ

7657-84

«Уголь

древесный.

Технические

условия»

[4].

Серед

європейських стандартів DIN 1860 «Деревне вугілля для пристроїв для
смаження і брикети деревного вугілля. Вимоги і методи випробування» [5]
(частина 2), що встановлює вимоги до якості готової продукції. Важливим
питанням є легальність сировини та її документальне підтвердження з огляду
на набуття чинності Регламенту ЄС № 995/2010 «Щодо легального походження
деревини при експорті до країн ЄС».
Сьогодні все більше компаній по всьому світу купують деревне вугілля,
що має маркування Лісової опікунської ради «FSC» (Forest Stewardship
Council). Як правило, виробниками деревного вугілля мають використовуватись
деревина з сертифікатом FSC, що дає певні переваги з погляду дбайливого
ставлення до навколишнього середовища та екології в цілому. Сертифікація
лісів за системою FSC гарантує високий рівень лісоуправління відповідно до
міжнародних вимог [6].
Якість деревного вугілля визначається не тільки технологією виробництва,
а й породою дерева, з якого зроблене дане вугілля. За зовнішніми ознаками
якісне вугілля при яскравому освітленні повинне відблискувати синім
відтінком.
Деревне вугілля з м'яких порід дерева розпалюється легко, але при цьому
дає менше теплоти і горить близько 1 години. А для розпалювання деревного
вугілля з твердих порід дерева потрібно затратити більше часу, але при цьому
воно дає більше жару і горить близько двох годин [7].
Технічний стан вугілля характеризується вмістом нелеткого вуглецю,
летких речовин та золи. Ці речовини ускладнюють ведення технологічного
процесу, конденсуючись в газопроводах.
В залежності від кінцевої температури і способу піролізу деревини вугілля
містить 70-85 % нелеткого вуглецю. Ця технологічна характеристика товарного
деревного вугілля оцінюється масовою часткою нелеткого вуглецю – залишку
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від спалювання вугілля при температурі 860 °С протягом 7 хв. Чим вище
кінцева температура піролізу, тим якісніше вугілля за цим показником.
Найменша допустима масова частка нелеткого вуглецю у вугіллі дорівнює 67 %.
При проведенні експертизи деревного вугілля важливою є мікроструктура,
що дозволяє встановити походження вугілля, марку, сорт, наявність сторонніх
домішок. Мікроскопічний аналіз дозволяє виявити неприпустимі домішки, що
не повинні перевищити 1 % від обсягу вугілля. Завдяки аналізу мікроструктури
можна виявити включення (неприпустимі речовини), серед яких є як органічні
(всі вугільні скам'янілості, нафта, кокс, пластмаса), такі і неорганічні (скло,
шлак, іржа, шматочки металу, кам'яного порошку) [8].
Проведення ідентифікаційної експертизи в митних цілях необхідно для
встановлення відповідності характеристик деревного вугілля даним, зазначеним
на маркуванні, в митній декларації та ТСД вимогам нормативних документів,
приналежності товару до однорідної групи або до виробів (речовин),
ввезення/вивезення яких обмежене чи вони заборонені до обігу, відповідності
деревного вугілля якісним характеристикам і технічному опису на нього з
метою застосування всіх необхідних тарифних і нетарифних заходів
регулювання ЗЕД.
В табл. 1 наведено показники та методи для проведення ідентифікаційної
експертизи деревного вугілля.
Таблиця 1 – Критерії, засоби та методи ідентифікаційної експертизи
деревного вугілля
№
пор.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Критерії та показники
Повнота маркування
(назва, призначення,
марка, виробник)
Зовнішній вигляд (колір,
блиск, макроструктура)
Вміст зв’язаного вуглецю
Вихід летких речовин
Вміст золи
Маса 1м³
Насипна густина вугілля
Питома теплота згоряння

Засоби

Методи

Інформація у маркуванні,
ТСД, ГОСТ 7657-84

Аналітичний

ГОСТ 7657-84
DIN-EN-1860
ГОСТ 7657-84 DIN-EN-1860
ГОСТ 6382-91
ГОСТ 7657-84
ГОСТ 2160-92
Довідкова література
ДСТУ ISO 1928:2006

Органолептичний,
аналітичний
Інструментальний
Інструментальний
Інструментальний
Інструментальний
Інструментальний
Інструментальний
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Застосування органолептичного та аналітичного методів дозволили
дослідити та проаналізувати зовнішній вигляд, форму, відмінні особливості
вугілля різного походження, а інструментальний метод забезпечив встановлення
маси 1 м3, щільності, вмісту нелеткого вуглецю, насипної щільності, вмісту
сірки, зольності, питомої теплоти згоряння і т. д.
З

метою

проведення

ідентифікації

деревного

вугілля

побутового

призначення для порівняння і аналізу обрано вугілля різного способу
виготовлення, призначення, коду згідно з УКТ ЗЕД, що може належати до
товарів групи «прикриття», а саме:
1) торф – це рослинна сировина, що підлягала безкисневому перетворенню
під шаром води та мінерально-органічних речовин;
2) активоване вугілля – це речовина з високо розвинутою пористою
структурою, яку отримують з різних вуглецевих матеріалів органічного
походження, таких як деревне вугілля, кам'яновугільний кокс, нафтовий кокс,
шкарлупа кокоса, волоського горіха, кісточки абрикоса, маслин і інших
плодових культур;
3) антрацит – це викопне вугілля, що при своєму виникненні прогрівалося
найглибше,

вугілля

найвищої

міри

вуглефікації

(природного

процесу

структурно-молекулярного перетворення органічної речовини вугілля під
впливом високого тиску та температур);
4) кам'яне вугілля – це осадова порода, що є продуктом глибокого розкладу
решток рослин (дерев'янистих папоротей, хвощів і плаунів, а також перших
голонасінних рослин).
Один з вагомих критеріїв ідентифікації для деревного вугілля, що
зумовлюють його суттєву відмінність від товарів групи «прикриття» є маса 1м3
(кг). Дана характеристика залежить від вмісту мінеральних домішок, природи
вугілля, ступеню метаморфізму, походження. Найбільшу масу має антрацит
(близько 1200 кг у 1м3), а найменша маса властива деревному вугіллю
(180 кг у 1 м3).
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Насипна щільність вугілля – відношення маси вугілля до об’єму, що
характеризує його стан насипу у вагоні, бункері, штабелі тощо. Змінюється
залежно від щільності насипу, гранулометричного складу, вологості вугілля,
способу заповнення, прийомів ущільнення. Найвища щільність при насипанні у
антрациту (1200 кг/м3), а найнижча – в активованого вугілля (240 кг/м3).
Питома теплота згоряння – це кількість теплоти, що виділяється у разі
повного згоряння одиниці маси твердого палива, залежить від властивостей,
складу органічної маси, зольності та вологості. Найвищі показники за даним
критерієм має деревне вугілля (30 МДж/кг), далі – антрацит (28 МДж/кг), а
найменшу має торф (12 МДж/кг).
Вихід летких речовин залежить від виду органічного матеріалу і стадії
метаморфізму: для антрациту – до 9 %, для деревного вугілля – до 20 %, для
торфу – до 70%, для кам’яного вугілля – 60 %.
Одним з найсуттєвіших для ідентифікації критеріїв в митних цілях є аналіз
мікроструктури з допомогою електронного мікроскопа, що чітко дозволить
підтвердити походження вугілля, сировину, марку, сорт і, як наслідок,
призначення у використанні та код згідно з УКТ ЗЕД.
В табл. 2 наведено зразки деревного вугілля, які досліджувались.
Таблиця 2 – Зразки деревного вугілля різного призначення, обрані для
ідентифікаційної експертизи
Зразок № 1

Зразок № 2

Зразок № 3

Зразок № 4

Зразок № 5

Вугілля деревне
для мангалу,
барбекю ТМ
«Кожен день», м.
Київ

Вугілля
деревне для
мангалу,
барбекю
ТМ «Calumbus
GrillMan»,
Німеччина

Вугілля деревне
для побутових
потреб,
підприємство
Крижопільского
ВП №113,
Вінницька обл.,
с.Городківка

Вугілля
активоване
ТОВ
«Астрофарм»,
Харківська
обл.,
с. Соронівка

Вугілля деревне
для кальяну
«Даліан Чем
Троуп. Лтд»
Ренмін роад,
Даліан, Китай
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До товарів групи прикриття для деревного вугілля відносять кам’яне та
буре вугілля, антрацит, торф, активоване вугілля.
Активоване деревне вугілля має модифіковану поверхневу структуру через
обробку теплом, хімічними речовинами тощо, щоб зробити їх придатними для
певних цілей (знебарвлення, поглинання газу чи вологи, фільтрування). Вугілля
активоване виготовляються з деревного вугілля марки А обробкою водяним
паром в умовах високої температури і подрібнення. Використовується частіше
в лікеро-горілчаному виробництві.
Деревне вугілля побутового призначення відрізняється за структурою від
вугілля іншого призначення. Проаналізувавши УКТ ЗЕД, можна відзначити, що
залежно від сфери використання формується код деревного вугілля, а також в
залежності від способу обробки та зв’язних елементів.
Проведена ідентифікаційна експертиза показала (табл. 3), що зразки
деревного вугілля № 1, № 2 та № 3 мають характерну для відповідного товару
структуру деревини, що чітко відслідковується під збільшенням мікроскопа у
500 разів, матову та місцями блискучу поверхню.
Таблиця 3 – Результат мікроскопічного дослідження структури зразків
деревного вугілля різного призначення
Зразок № 1

Зразок № 2

Зразок № 3

Зразок № 4

Зразок № 5

В дослідному зразку № 1 відслідковуються залишки смол, що характерно
для хвойних порід, що дозволяє віднести дане вугілля до марки Б, що
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підтверджує маркування товару. Дослідний зразок № 2 на розрізі мав
характерну для твердолистяних порід структуру без сторонніх включень,
залишків смоли, домішок, що дозволяє віднести до його до марки А. Зразки № 5
та № 4 мають відповідно оброблену адсорбційну поверхню, вузький
гранулометричний розподіл, високу щільність і міцність, проте структура зразка
№ 4 більш дрібнозерниста та щільніша.
Отже, в результаті проведення мікроскопічного дослідження зразків № 1,
№ 2 та № 3, № 5 деревного вугілля дані товари можуть бути класифіковані у
товарній підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД – 4402 90 00 00, а активоване деревне
вугілля (зразок № 4) має код згідно з УКТ ЗЕД – 3802 10 00 00. Зразок № 3
(вугілля деревне для побутового використання (гриль, мангал), що виробляється
Крижопільським виправним центром № 113 та переміщується через митний
кордон України в режимі «експорту») має грануляцію 20мм-120 мм). Зразок на
зламі має характерну структуру деревини.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ
ЗВАРЮВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОДІВ
Зварювання має вагому значимість в житті, а особливо в промисловому. На
прикладі провідног овиробника ПрАТ «ПлазмаТек» можна спостерігати вірне
співвідношення ціни та якості, що на сьогоднішній день, нажаль, нечасто
спостерігаєтьсяв порівнянні з іншими виробниками.Особливостей продукції
данного виробника є велика кількість, але також велику роль відіграє
правильна стратегія, структура i органiзацiя роботи компанії.
Ключові слова: зварюванність, ринок зварювальних електродів, провідний
виробник,ассортимент електродів, особливість продукції,прогресивні форми і
методи вивчення попиту.
Найпоширенішим

способом

виготовлення

зварних

конструкцій,

незважаючи на розвиток технологій, є дугова зварка металевими електродами з
покриттям. Основним матеріалом для виготовлення електродів служить дріт
зварювальний.
Вперше в 1911 р. патент на покриття для електродів був отриманий
О. Кельбергом, а в 1928 р. на ринку світу з'явилися електроди з товстими
покриттями.
Першими вітчизняними покритими електродами стали електроди марки
ЛІМ, які отримали свою назву завдяки Ленінградському інституту металів, де
вони і були розроблені М. Нікітіном і А. Горячевим в 1933 р. Ці електроди
застосовувалися для зварювання низьковуглецевих сталей, а через відсутність в
їх покритті феросплавів не забезпечували необхідного розкислення і легування
металу шва, тому зварні з'єднання не забезпечували механічних властивостей,
рівноцінних основному металу.
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Перші фундаментальні дослідження металургійних процесів зварювання, в
яких було науково обґрунтовано вплив різних компонентів покриттів на склад і
властивості наплавленого металу, були проведені А. Ерохіним і М. Куліковим в
період 1935-1937 рр. На основі цих досліджень була розроблена серія
електродів з рудно-кислим і ільменітовим покриттями. Ці покриття містили,
крім

шлакоутворення,

розкислюючих

і

легуючих

компонентів,

також

газозахисні органічні компоненти. До речі, цей принцип використовується досі.
Паралельно з цими дослідженнями були розроблені нові електроди марки
ТК, якими виконувалася зварювання першого в країні зварного мосту. При
виготовленні електроди були застосовані формуючі добавки, що дозволили
наносити покриття методом занурення в один шар із забезпеченням необхідної
товщини, концентричності і міцності покриттів після сушки і прокалювання.
Електроди застосовують в зварці. Завдяки їм утворюється електрична
розрядна дуга, розплавляються метал. Від якості електродів багато в чому
залежить стабільність дуги, а їх склад впливає на міцність і інші важливі
характеристики шва.
Як звичайні, так і універсальні електроди, які належать до категорії
найкращих, повинні:
– підтримувати стабільну дугу при зварюванні;
– забезпечувати отримання зварювального шва необхідного хімічного
складу;
– рівномірно плавитися (це відноситься до стержня і покриття);
– створювати умови для зниження рівня розбризкування металу і
підвищення ефективності зварювальних робіт;
– забезпечувати легкість відділення шлаку і гарантовану міцність з'єднань;
– зберігати в процесі зварювання ступінь токсичності на допустимому
рівні.
Для того, щоб правильно вибрати відповідний для кожного конкретного
випадку електрод, зварник має бути ознайомлений з їх класифікацією,
складеної відповідно до призначення, хімічним складом покриття і способом
виготовлення.
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Всі відомі типи електродів діляться на вироби, призначені для зварювання
різних

марок сталей,

чавунних

заготовок або

кольорових

металів і

сплавів.Такий поділ передбачає облік не тільки струмових режимів, а й видів
обладнання, за допомогою якого передбачається варити заготовки. Виділяється
також особлива категорія електродів, що застосовуються для так званої
«наплавлення» металів.
Залежно від призначення відбувається розподіл по технологічних
особливостях ручних операцій. Зварювання проводиться в певних положеннях,
з різним ступенем проплавления і розташуванням щодо зварювальної ванни.
Відповідно до товщиною покриття всі електроди для ручного зварювання
поділяються на вироби тонкі (М), середнього розміру (С) і товсті (Д).
А за типом обмазки вони діляться на стрижні з кислим (А), так званим
«основним» (Б), рутиловим (Р), целюлозним (Ц) і комбінованим покриттями.
Останнє має подвійне позначення; для всіх же інших випадків передбачається
спеціальне позначення «П» (інші).
Покриття може містити домішки, що покращують якість шва при роботі з
певним матеріалом. Так, зварювання рутиловими електродами допомагає
створити шов, стійкий до утворення тріщин. Найчастіше ними варять
низьколегованісталі.
Крім цього, всі електроди класифікуються за видом і полярністю напруги
струму, а також за величиною діючої в мережі напруги.
Кисле покриття складається з кремнію, марганцю і оксидів заліза.
Електроди з кислим покриттям (СМ-5, АНО-1), по властивостях зварного
з'єднання і металу шва, є типи Е38 і Е42 [1] При зварці електродами з кислим
покриттям металів, покритих іржею або окалиною, не утворюватимуться пори
(те ж - при подовженні дуги). Зварювальний струм для таких електродів може
бути змінним або постійним. Негативним чинником при зварці електродами з
кислим покриттям є висока схильність до появи в металі шва гарячих тріщин.
Основне покриття електродів (ДСК-50) утворене фтористими з'єднаннями і
карбонатами. Хімічний склад металу, направленого такими електродами,
ідентичний спокійній сталі. Низький вміст включень неметалів, газів і
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шкідливих домішок забезпечує метал шва високою ударною в'язкістю (при
нормальній і зниженій температурах) і пластичністю, він відрізняється
підвищеною стійкістю до появи гарячих тріщин. По своїх характеристиках,
електроди з основним покриттям відносяться до типів Е42А і Е46А, Е50А і Е60.
Проте

електроди

з

основним

покриттям

поступаються

по

своїх

технологічних характеристиках деяким видам електродів із-за своїх недоліків –
в разі зволоження покриття і при подовженні дуги в роботі з ними висока
чутливість до пороутворення в металі шва. Зварка такими електродами
виконується під постійним струмом із зворотною полярністю, електроди перед
початком зварювальних робіт вимагають прожарення (при t 250-420 °С) [2].
Електроди з рутиловим покриттям (МР-3, АНО-3, АНО-4, ОЗС-4) обходять
по ряду технологічних якостей всі інші типи електродів. При виконанні зварки
змінним струмом горіння дуги таких електродів потужне і стабільне, з
мінімальним розбризкуванням металу – формується якісний шов, а кірка з
шлаків легко відділяється. Зміна довжини дуги, зварка вологого або покритого
іржею металу, зварка по поверхні з оксидами – все це мало впливає на
пороутвореннярутилових електродів.
Проте утворюваний ними метал шва має і негативні якості – знижену ударну
в'язкість і пластичність, що викликаються включеннями оксиду кремнію.
Органічні компоненти у великій кількості (до 50 %) складають
целюлозного типа покриття електродів (ВСЦ-1, ВСЦ-2, ОМА-2). Наплавлений
ними метал ідентичний спокійній або напівспокійній сталі (за хімічним
складом). За своїми характеристиками електроди з целюлозним покриттям
відносяться до типів Е50, Е46 і Е42.
Однобічна зварка целюлозними електродами на вазі дозволяє отримати
рівномірно зворотний шовний валик, можна зварювати і вертикальні шви –
методом зверху вниз. Проте в отриманому при зварці целюлозними
електродами шовному металі високий вміст водню і це – великий мінус.
Змішане покриття дозволяє об'єднати якісні характеристики різних типів
електродних покриттів. Змішаними покриттями є кислорутиловое, рутиловоцелюлозне, рутилово-основне і так далі
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Тип покриття Маркування по ГОСТ 9466-75 Міжнародне маркування по
ISO Маркування по старому ГОСТ 9467-60 кисле А А Р (руднокислое) основне
Б У Ф (фтористокальцеве) рутилове P R Т (рутилове (титанове)) целюлозне Ц З
Об (органічне) змішаних типів покриття кислорутилове АР AR рутиловоосновне РБ RC змішані інші П S рутилові із залізним порошком РЖ RR
Сучасні електроди при належній якості їх виготовлення і правильному
застосуванні дозволяють забезпечити надійність зварних швів, що задовольняє
найсуворішим вимогам. Їх використовують, в тому числі, при виготовленні і
ремонті найбільш відповідальних і складних конструкцій і споруд з різних
марок сталей і сплавів.
Працями

вчених

і

інженерів

створено

широкий

асортимент

спеціалізованих марок електродів. Кожна з них відповідає специфічним
вимогам, що пред'являються в різних конкретних випадках. В одній марці
технічно поєднувати такі вимоги неможливо. Ці електроди дозволяють
проводити зварювання декількох тисяч марок сталей і сплавів, з яких
виготовлено безліч виробів, конструкцій і споруд. Тому основне завдання
працівників електродних виробництв – випуск продукції зі стабільно високими
властивостями.
Список використаних джерел:
1. Особенности дуговой сварки. URL: http://www.drevniymir.ru/zv01.html
2. Николаев Г.А. и др. Сварка в машиностроении : Справочник в 4-х т.
Москва : Машиностроение, 1978. Т. 1. 504 с,
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН РИНКУ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОДІВ В УКРАЇНІ НА
ПРИКЛАДІ ПРОВІДНОГО ВИРОБНИКА ПРАТ «ПЛАЗМАТЕК»
Електроди випускаються не тільки для ручного електродугового зварювання,
але і багатьох інших видів, однак більшу частину все-таки випускають саме
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для нього. Це пов’язано з найбільшою частотою застосування цього виду
зварювання, отже, потреба в електродах для нього, як витратних матеріалів,
набагато більше. Причому вони сильно відрізняються своїм різноманітним
хімічним вмістом та геометричними характеристиками, від чого і залежать
всі перераховані вище критерії.
Ключові слова: фундаментальні дослідження процесів зварювання, роль
зварювальних електродів, класифікація зварювальних електродів, електродне
покриття, сучасні електроди.
Зварюваність – це здатність металу або двох різних металів утворювати в
процесі зварювання з'єднання, що відповідає заданим вимогам. Ці вимоги
обумовлені конструкцією і умовами експлуатації виробу. А виконання таких
вимог залежить від правильного вибору технології зварювання, електродів,
присадних матеріалів і режимів зварювання. Головний показникзварюваності –
відсутність в зварних з'єднаннях різних дефектів, що негативно впливають на
міцність

і

надійність

характеризуються

виробу.

хорошою

Якщо

конструкційні

зварюваністю

і

не

вуглецеві

вимагають

сталі

особливих

технологічних хитрувань для їх зварювання, то з підвищенням вмісту вуглецю
або

легуючих

домішок

зварюваність

погіршується.У

цьому

випадку

застосовуються електроди для зварювання з покриттями.Зварювальні електроди
для дугового зварювання металів почали застосовуватися в XIX столітті і з року
в рік виробництво електродів вдосконалюється, а якість поліпшується.
Компанія ПрАТ «ПлазмаТек» є провідним виробником зварювальних
електродів, виробничий випуск яких складає понад 2000 тон на місяць, а
асортиментних позицій налічує більше 30. ПрАТ «ПлазмаТек» займає більше
третини українського ринку зварювальних електродів.
Використовуючи інноваційні технології і системний підхід, компанія
забезпечує споживачів зварювальними матеріалами найвищої якості.
Основними споживачами продукції «ПлазмаТек» є:
– будівельні компанії;
– нафто- і газодобувні галузі;
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– металургія;
– машинобудування;
– сільськогосподарські підприємства;
– приватний покупець.
На підприємстві здійснюється контроль продукції на кожному етапі,
використовується найкраща сировина вітчизняного та імпортного виробництва.
Сировина проходить повний цикл виробничої перевірки.
Вся продукція захищається від підробок індивідуальним маркуванням.
Безперервно

удосконалюється

забезпеченнянайкращого

сервісу

для

якість
клієнтів.

обслуговування,
ПрАТ

для

«ПлазмаТек»

налаштований на довгострокові, побудовані на довірі відносини з клієнтами.
Головним пріоритетом компанії «ПлазмаТек» є задоволений споживач!
Виробництво компанії успішно пройшло сертифікацію за системою
управління якістю в сфері виготовлення зварювальних електродів і надання
лабораторних послуг по ISO 9001: 2008
Компанія «ПлазмаТек» виготовляє велику кількість марок електродів для
ручного дугового зварювання металевих конструкцiй:
– для чорних металів: Моноліт РЦ, Моноліт Pro, Стандарт РЦ, АНО-21,
АНО-36, МР-3 Плазма, МР-3 АРС, УОНИ-13/55 Плазма, УОНИ-13/45;
– для нержавіючої сталі: ЦЛ-11 Плазма, ОЗЛ-6 Плазма, ОЗЛ-8 Плазма;
– для чавуну: ЦЧ-4, МНЧ-2, MonolithENiFe-CI,MonolithENi-CI;
– для наплавки: Т-590, Т-620, M-Fe6;
– для теплостійких сталей: ТМУ-21У, ТМЛ-1У, ТМЛ-3У, ЦУ-5;
– для алюмінію: Е 4043, Е 4047.
Електроди виробництва ПрАТ «ПлазмаТек» становлять близько 80 %
загального обсягу ринку України. Використовуються вони практично в усiх
галузях економіки i в приватному секторі. Основною позицiєюпродукцiї, що
виробляється підприємством, є зварювальнi електроди марки Моноліт РЦ
(34,7 % вiдобсягiв випуску продукції у 2017 роцi). Решта позицiй: Стандарт
РЦ – 23,8 %; АНО-21-18,5 %.
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Основною причиною виробництва саме цих марок електродів, є
присутність більшості компонентів сировини на національному ринку. Крім
того, нові технології для малих виробників «не по силах», а великі – занадто
інерційні, щоб швидко перебудуватися. Пошуком таких технологій практично
ніхто не займається і зараз, бо з технічної точки зору існуючі марки електродів
майже оптимальні, і для визначення їх невідповідності вимогам ринку потрібно
щонайменше провести дослідження останнього. Перспективність виробництва
зварювальних електродів: споживання електродiв, як витратних матерiалiв,
коливається, але попит присутнiй завжди. Найбiльшийрiвень споживання –
квітень-жовтень. Зимовий спад пов'язаний зi спадом обсягiвробiт в будiвництвi
та сiльськомугосподарствi.
Основною тезою, яка визначає структуру i органiзацiю роботи каналiв
збуту є: зварювальнi електроди майже для всiхтипiвспоживачiв є супутнiм
товаром

по

вiдношенню

загальних

закупiвель.

Вiдповiдно

до

поведiнкиспоживачiв сформувались i дiючi на сьогоднiзбутовi системи i
мережi, а також гнучка система знижок. За оцiнками самих оптовикiв обсяг
продажу електродiв коливається тут вiд 1500 до 2400 т/мiс. Причому цiни на
електроди суттєво вищiвiдцiнвиробникiв. Пiдприємство працює на сегментi
ринку найбiльш дорогих i якiснихелектродiв. Вiн є найбiльшстабiльним за
обсягами i найбiльш платоспроможним.
Особливостiпродукцiї ПрАТ «ПлазмаТек» в порiвняннi з продукцiєю
конкурентiв є: найвища якiсть, найвища цiна, але спiввiдношення краще, нiж у
конкурентiв. Доставка здійснюється в більшості випадків власним транспортом.
Ті клієнти, що забирають продукцію самостійно, отримують знижку в розмірі
транспортних витрат компанії «ПлазмаТек» до місця розташування даного
клієнта. Для мінімізації транспортних витрат на 1 т продукції застосовується
групова доставка. Зворотній вантаж – попутній (послуга сторонній організації)
або сировина (для власних потреб). Цінова політика жорстоко визначена для
кожного регіону, і залежить від:
1) якщо клієнт споживач – ціна вища, якщо посередник - нижча, щоб
утримувати паритет кінцевих цін;
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2) цінової кон’юктури в конкретному регіоні;
3) вирівнювання товариством ціни на свою продукцію.
Строки розрахунків за отриману продукцію дуже різноманітні. Чинники
наступні:
– максимальне збільшення обсягу продажу;
– мінімізація дебіторської заборгованості;
– максимальне освоєння регіону;
– мінімізація транспортних витрат на 1 т продукції;
– «кредитна історія» кожного клієнта;
– обсяги продажу посередником;
– частота відправки партій в даному напрямку;
– строк хороших взаємовідносин з клієнтом.
Продаж продукції товариство проводить через оптову мережу в 19
регіонах України, посередників у Латвії, Естонії, Молдові, Узбекистані,
Азербайджані, Киргизії, Казакстані, Литві, Білорусії Румунії, Польщі, Росії.
Основні конкуренти товариства: «ЕЗЗМ ім.. Патона», ТОВ «Вістек», ТОВ
«БаДМ». Великою перевагою ПрАТ «Плазматек» є те, що є власна лабораторія
– нова, повністю комп’ютеризована, яка дозволяє контролювати хімічні та
механічні властивості металу (катанки і металу шва). Свідоцтво про атестацію
видано 30 липня 2010 року.
За підсумками 2017 року «ПлазмаТек» займає 1 місце за кількістю
вироблених і проданих електродів в Україні. Більше, ніж 800 фахівців
працюють на виробництві, виготовляючи більше 20 000 т зварювальних
електродів в рік.
Пріоритетом у виробництві є, перш за все, якість, а також:
– оснащення заводу якісним сучасним устаткуванням.
– контроль продукції на кожному етапі, використовуючи найкращу
сировину виробництва України, Росії, Швейцарії, Індії та Німеччини. Сировина
проходить повний цикл виробничої перевірки.
– дотримання всіх умов стандартів і рецептур продукції.
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– захист від підробок індивідуальним маркуванням кожної одиниці
продукції.
– тришарова упаковка усіх вироблених електродів.
– власна сучасна лабораторія, що дозволяє оперативно контролювати
якість сировини і готової продукції.
Досвід зарубіжних компаній підтверджує, що для просування товару на
ринок і створення у покупців сприятливого відношення до запропонованого
товару необхідно брати активнішу участь у виставках, презентаціях і
використовувати можливості виставкової діяльності в повному об'ємі, оскільки
реклама устаткування підприємства не може повністю розкрити всі достоїнства
і переваги пропонованих товарів і послуг. Щоб урівноважити попит та
пропозицію необхідно налагодити у компанії використання прогресивних форм
і методів вивчення попиту, проводити різноманітні види виставок, купівельні
конференції, тестування товарів, анкетування покупців з метою ознайомлення
покупців з продукцією компанії, формування думки про них в потенційних
покупців.
Список використаних джерел:
1. Пелихов Е.Ф. Економіка виробничо-підприємницької діяльності : навч.
посіб. Харків : ХГИ «НУА», 1994.
УДК 338.12.015
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ РИНКУ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ
Метою даної роботи є аналіз ринку ювелірних виробів в Україні, визначення
динаміки коливань цін на ювелірну сировину, визначення факторів впливу на
ціноутворення дорогоцінних металів. Наведені основні негативні фактори
розвитку ринку ювелірних товарів, а також запропоновані методи покращення
розвику.
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Ключові слова: ринок ювелірних виробів, дорогоцінні метали, вироби з
дорогоцінних металів, динаміка цін на дорогоцінні метали, фактори впливу на
ринок ювелірних виробів.
Сьогодні в Україні серед споживачів постають питання, пов'язані із якістю,
надійністю, безпечністю грошових вкладень. При соціально-економічних
кризах населення країни намагається вкладати свої кошти з максимальною
вигодою, оскільки банківскі послуги нав'язують певні умови і не завжди є
доцільною альтернативою для вкладень. По цій причині вкладення коштів у
нерухомість, цінні папери та дорогоцінні метали є більш привабливішим
варіантом для населення. Аналізуючи ринок дорогоцінних металів можна
помітити, що серед переваг таких вкладень є довговічність матеріалів,
довгостроковий термін використання без втрати цінності товару, постійне
зростання цін на обраний метал, естетичне задоволення від виробів з
дорогоцінних металів, можливість купівлі металу як у оптових постачальників
так і роздрібно.
Ринок ювелірних виробів має значно великий рівень насичення та жорстку
конкуренцію. В Україні він являється одним з найбільш перспективних ринків
непродовольчих товарів.
Аналізом

ринку

ювелірних

товарів,

дослідженням

проблем

функціонування ювелірного ринку та ринку золота в Україні, а також пошуком
шляхів їх подолання займались такі українці, як Т. Артюх, В. Індутний,
В. Михальський, О. Михайловський Ю. Попівняк, К. Єфремова, , В. Вартанян,.
Інформація щодо стану та розвитку ювелірної галузі в України представлена на
офіційних сайтах Державної служби статистики України, Національного банку
України, союзу ювелірів України та найбільших виробників ювелірної
продукції в Україні.
Метою статті є аналіз розвитку ринку ювелірних, визначення динаміки
коливань цін на ювелірну сировину, визначення факторів впливу на
ціноутворення дорогоцінних металів та визначення факторів, що впливають на
його функціонування.
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На сьогодні існує багато комерційних виробництв, що виготовляють
коштовносте та ще більше структур, які реалізують їх на ринку. Серед безлічі
дрібних підприємств існують великі підприємства зі штатом більше ста
працівників. Одними із таких організацій є: «Аурум» (м. Одеса), «Кристал»
(м. Вінниця), «Діадема» (м. Вінниця) [9].
Найбільшими мережами з продажу ювелірних виробів називають мережу
«УкрЗолото», мережу «КЮЗ», «585», «Заріна», «Перлина». Багато з них
працюють у якості ювелірних магазинів, деякі працюють як ювелірні
супермаркети, бутіки, салони та галереї.
Серед великого вибору комерційних компаній та їх широкого асортименту
товарів структура ринку постійно змінюється. Попит на вироби із дорогоцінних
металів має нестабільний характер через соціально-економічні умови в країні.
Тому структура ринку має досить різну динаміку товарообігу. За період 20062012 рр. попит та товарообіг на ювелірні вироби постійно зростав і мав пікове
значення у 2012 році, але протягом періоду 2013-2016 рр. товарообіг різко
зменшився, незважаючи на невелике підвищення розміру товарообігу під
кінець 2016 року. Основними причинами виникнення обмеження розвитку
промисловості ювелірних прикрас є зменшення кількості населення середнього
класу по соціально-економічним причинам, наслідком чого є зниження
платоспроможності серед населення.
Також до ключових проблем відносять невідповідність законодавчих норм
принципам ринкової економіки, надмірна податкова політика, державне
втручання

у

функціонування

ринку,

відсутність

державної

підтримки

вітчизняного виробництва, бюрократія, недосконале регулювання обігу
дорогоцінних металів і каміння [2]. Одними з важливих умов для ефективного
функціонування ринку є науково-дослідні роботи, аналіз ринку, аналітика і
розробка статистики. Серед факторів, що впливають на ринок, можна окремо
виділити недобросовісну конкуренцію серед комерційних підприємств. В свою
чергу, митно-податкове законодавство також має великий вплив на розвиток
ринку, оскільки закупівля сировини для вітчизняних підприємств здійснюється
із інших країн.
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Нелегальний імпорт ювелірних виробів, матеріалів, продукції є також
чинником збільшення розвитку вітчизняних компаній. Основні неофіційні
учасники ринку: Росія, Китай, Туреччина [2]. За офіційною інформацією імпорт
ювелірних прикрас в Україну значно перевищує експорт у декілька разів. Так за
2016 р. Україна експортувала ювелірні вироби у розмірі 2 165,4 кг, що
еквівалентно 1 489,4 тис. USD, а імпорт у 3,6 рази перевищив експорт і складав
5 374,5 кг. (15 974,6 USD). Головними країнами-імпортерами серед країн Азії є
Таїланд (9 388,7 млн. USD), а серед країн Європи – Італія (1 762,4 млн. USD) та
Франція (1 701,7 млн. USD) [1]. Основними актуальними причинами високого
рівня імпорту порівняно із експортом є те, що продукція з Таїланду відносно
дешева, також модні віяння, дизайн і світові бренди мають свій вплив. Сам
розвиток ринку залежить в основному від якісного стану сировинної бази, що
включає в себе дорогоцінні метали (золото, срібло, паладій, платина). Для
створення ювелірних виробів широко використовуються данні матеріали і
можуть бути скомбіновані між собою різними методами. Це зумовлено їх
унікальними властивостями. Україна постійно імпортує дорогоцінні метали
через те, що не має власного видобутку. Це робить її повністю залежною від
курсу валют постачальників, що зумовлює певні незручності та високі ціни.
Так, розвиток ринку залежить від ціни на дорогоцінні метали, із яких
виробляються прикраси, годинники, тощо.
Легальний імпорт в Україну дорогоцінних металів залишається на досить
стабільному рівні протягом декількох років, але з незначними відхиленнями.
Так, часта імпорту срібла є більшою за частку імпорту золота доволі довгий
період [10].
Аналізуючи ціни протягом певного часу можна скласти динаміку коливань
ціни за дорогоцінні метали. Станом на 2015 рік було виявленно, що ціна золота
рахуючи від початку до кінця року зросла на 35% (18 827,66 грн. за тройську
унцію і 25 430,47 грн. відповідно), а срібло зросло на 33%. Станом на 2016 рік
ціна на золото зросла на 17%, а срібло на 27%. У 2017 році ціна на золото
постійно підіймалась ще на 28%, а протягом 2018 року були постійні скачки у
240

ціні, від чого ціна за тройську унцію впала на 1,77%. Таким чином, із
результатів статистичних данних маємо, що середня ціна у доларах США за
тройскьку унцію становила: 2015 – 1158,66 USD, 2016 –1253,51 USD, 2017 –
1257,53 USD, 2018 –1262,43 USD і на початок 2019 – 1301,3 USD (рис. 1).

Рисунок 1 – Зростання цін на золото за одну тройську унцію, USD [3]
Аналізуючи вартість дорогоцінних металів за період 2015-2019 рр. (табл.
1), було визначено, що ціни на золото постійно зростали, і причиною цього
стала девальвація української гривні.
Таблиця 1 – Ціни на золото за період 2015-2019 рр. за одну тройську
унцію, USD
Метал
Золото

2015
Ціна USD
1158,66

Рік
2017
Ціна USD
1257,53

2016
Ціна USD
1253,51

2018
Ціна USD
1262,43

2019
Ціна USD
1301,3

Платина є більш дорогоцінним металом із порівнюваних. Ціни на паладій
мали високий ріст і змогли залишитися більш стабільними у порівнянні. У 2015
р. зростання ціни всіх дорогоцінних металів були високими і більшими за весь
аналізований період, а тепи підвищення цін на паладій в 2015 р. досяли
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максимального рівня за весь період і становив 227,18 %. У 2016 році ціни на
золото були нестабільними, але постійно зростали, а темпи зростання були
найвищими серед дорогоцінних металів і складали 136,05 %. У 2017 р. паладій
став лідером у зростанні темпу (144,06 %). Більш ліквідним металом являється
золото. Порівняно із сріблом воно вигідніше переводиться у готівку. Срібло має
низьку ліквідність оскільки є більш дешевим металом і купувати його є сенс
великими партіями. Це є не зручно і більш затратно порівнянно із вкладенням
коштів у золото. Платина і паладій не є такими розповсюдженими і
поширеними. При стабільному розвитку економіки ціна на золото постійно
зростає, але не настільки швидкими темпами, як у період криз. З 2013 року
криза, що була на світовому ринку золота, привела до падіння його ціності.
Український мінімум ціни на золото зафіксований 21 грудня 2013 р. на рівні 9
551,635 грн. за унцію. Це зумовлено політичною та економічною кризою
всередині держави. Але погіршення ситуації в економіці країни призводить до
зростання ціни на дорогоцінні метали за тройську унцію.
Ключовими причинами всесвітнього зростання цін на метали являються:
вичерпність данних ресурсів; нестабільні ціни на енергоносії на ринках;
інфляція світових валют (перш за все долара США).
Покращити ситуацію і стабілізувати її можна впроваджуючи ефективні
заходи впливу на неї держави і ювелірних підприємств Основна роль віддається
налаштуванню стабільності економічного механізму і механізму управління
витрат. Це має бути спрямованим на вирішення зазначених проблем і
покращенням якості і надійності ювелірних прикрас, а також стабілізування
ринкової ціни на дорогоцінні метали. Також, необхідним є підтримка державою
вітчизняного виробника і зменшення імпорту.
Основними дистриб'юторами на виробниками на вітчизняному ринку
ювелірних виробів є декілька компаній, серед яких торговельна компанія
«Укрзолото» – мережа мультибрендових ювелірних супермаркетів, яка
представлена більш ніж 200 магазинами по всіх містах України і яка здійснює
реалізацію прикрас та аксесуарів більш ніж 100 відомих світових та
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українських ювелірних брендів. У 2016 р. вона провела ребрединг, і оновила
логотип, фірмовий елемент та корпоративні кольори. Ефективна діяльность
організації «УкрЗолото» здійснюється синергетичним ефектом від об’єднання
багатьох виробників ювелірних виробів [4].
Серед інших підприємств вітчизняного ринку можна виділити «Київський
ювелірний завод» – одне з головних підприємств виробництва ювелірних
прикрас України. Завод випускає і продає прикраси із золота, срібла і платини,
інкрустованих дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням. Асортимент
продукції заводу складають понад 6 тис. найменувань. Кожен місяць завод
випускає 50 нових виробів. Щорічно підприємство презентує по три колекції
прикрас. Але частка експорту є малим і становить 5% від загального обсягу
виробництва [5].
Одним із провідних ювелірний заводів є «Золотий Вік» – один із
найбільших виробників ювелірних виробів в Україні, знаходиться у місті
Запоріжжя, створює прикраси із золота з дорогоцінного і напівдорогоцінного
каміння на німецькому та італійському обладнанні авторитетних виробників.
Асортимент виробів заводу постійно збільшується та має понад 6 тис.
найменувань. Завод має власні магазини-партнери (у тому числі «УкрЗолото»)
у багатьох містах України. Підприємство постійно бере участь у фестиваляхконкурсах і отримує нагороди у різних номінаціях [6].
Статистика уподобань клієнті ювелірних виробів демонструє, що більш за
все довіряють найбільш розрученим ювелірним брендам і вважаються гарантом
високої надійності та якості, що дає почуття естетики, розкоші і престижу. Це
збільшує реалізацію товарів на 50% порівняно з небрендованими товарами [7].
Останнім часом споживачі все більше користуються послугами інтернетмагазинів, тому великі компанії вважають доцільним розробити свій власний
сайт по реалізації своєї продукції і створити систему взаємозв'язку між сайтом
та магазинами своєї мережі. Правильна маркетингова компанія може утримати
ключових клієнтів під час економічних криз та соціальної нестабільності, а
також розповсюдити інформацію про акції, новий товар, мотивувати до
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покупок та збільшити кількість клієнтів. Електроний маркетинг дозволяє
використовувати інформацію клієнтів на користь компанії, пропонуючи їм саме
ті послуги, які їм будуть необхідні. Інформування клієнтів поштовими
розсилками, проведення офіційних відриттів та розіграшів, проведення вечірок,
виставок, культурних заходів – все це допомагає у ведені активної
маркетингової компанії та збільшити обсяг клієнтів. На вітчизняному ринку
ювелірних виробів переважають потужні підприємства та провідні виробники,
що відкриває великий потенціал для ведення конкуренції. Через це
зменшується кількість суб'єктів господарювання на ринку ювелірних послуг і
товарів. Згідно інформації порталу союзу ювелірів України кількість
виробників ювелірної продукції в країні скоротілась майже у половину за
останні роки через зменшення кількості малих підприємств. Ця інформація
підтверджується числом зареєстрованих іменників – спеціальних ювелірних
знаків [8].
Введення в Україні збору під час клеймування ювелірних виробів
державним пробірним клеймом на підприємствах пробірного контролю за
ставкою 10 % вартості основного дорогоцінного металу в сплаві і лігатурі за
цінами НБУ стало відчутним для галузі. Зростання світових цін на дорогоцінні
метали, падіння курса гривні, імпортні ювелірні вироби, суб'єктивне ставлення
споживачів до ювелірних виробів – є основними негативними факторами, що
впливають на розвиток вітчизняного ринку ювелірних товарів та його подальше
існування на світовому ринку серед інших всесвітніх ювелірних брендів.
Прискорене зростання цін на ювелірні метали являються основною сировиною,
через яку країна залежить від імпорту з інших країн. Падіння курсу
національної валюти спричиняє зростання цін на сировину та готові прикраси,
які будуть імпортовані. Зниження купівельної спроможності населення
призводить до зменшення попиту. Низька якість турецького золота погіршує
надійність і якість ювелірних товарів. Незаконні ввезення неякісних
імпортованних виробів та сировини призводить до зменшення якості і
зниження попиту на ці вироби. Щільна конкуренція зменшує кількість малих
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компаній, що збільшує ціновий тиск на клієнтів. Відсутність можлиості
державних

інвестицій

у

вітчизняні

компанії

також

зменшує

конкурентноспроможність малих компаній, яким часто бракує фінансових
ресурсів для існування на ринку. Через зміну податкового законодавства
зростає нестабільне зовнішнє середовище, що негативно впливає

на ринок

ювелірних товарів.
Для

вирішення

вищезазначених

проблем

необхідно

боротися

з

нелегальним імпортом, сприяти розвитку науково-дослідницьких робіт,
статистики, аналітики, впровадження науковотехнічних розробок на заводах,
розробка державних програм підтримки вітчизняного виробництва, перейняття
міжнародних інновацій та досвіду, вирішення питань у економічній сфері,
покращення політики збуту вітчизняних виробів із дорогоцінних металів,
орієнтація виробничих компаній на споживача, покращення якості виробів та
переосмислення цінової політики.
Як висновок даного дослідження можна визначити, що для ринку
ювелірних

виробів

платоспроможності

необхідні
населення,

умови,
стабілізація

що

сприяють

національної

підвищенню
валюті,

чесна

конкуренція та розвиток малих підприємств, а на основі аналізу даних,
статистичного аналізу і аналітичних суджень щодо цін на золото на терміни
2015-2019 рр. визначено, що зниження курсу золота в певні періоди, його
вартість на ринку все ж таки зростає. Така тенденція до зростання спричинена
факторами, які впливають на зміну курсу дорогоцінного металу, серед яких є
обсяг видобутку золота, ціни на нафту і курс долара США. Сама динаміка
розвитку ринку ювелірних товарів в країні протягом останніх 5 років
характеризувалась скороченим товарообігом. Серед ключових факторів даної
тенденції є ріст цін на сировину, зниження купівельної спроможності покупців,
розвиток тіньової торгівлі коштовностями, пагубне державне регулювання
ринку ювелірних виробів, недосконала фіскально-податкова політика у сфері
регулювання імпортних відносин на ринку дорогоцінних металів та виробів з
них.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РИНОК ЛІСО- ТА ПИЛОМАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано перспективи розвитку вітчизняного ринку лісо- та
пиломатеріалів. Виявлено роль виробників даної продукції на зовнішньому та
внутрішньому ринках. Проаналізовано статистичні дані щодо ринку лісо- та
пиломатеріалів.
Ключові слова: ринок лісоматеріалів, ринок пиломатеріалів, експорт, імпорт,
товарознавча характеристика.
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Згідно з останніми статистичними даними поданими у «Глобальній оцінці
лісових ресурсів» продовольчої та сільськогосподарської організації FAO, яка
належить до ООН, за площею лісів Україна посідає дев’яте місце серед країн
Європи [2].
Лісо- та пиломатеріали в більшості випадках застосовують у будівництві
різноманітних споруд, а також при проведенні ремонту. В залежності від
потреб, їх можна використовувати від даху до підвалу.
Лісоматеріали – це деревні матеріали, які під час обробки зберегли свою
природну структуру та хімічний склад. Їх отримують шляхом поперечного або
повздовжнього поділу з повалених дерев та хлистів.Класифікація лісоматеріалів
залежить від їх зовнішнього вигляду та властивостей деревини. Вони можуть
бути круглі, розпилені та подрібнені [5].
Пиломатеріали – це пиляна деревна продукція певних розмірів та якості,
яка отримана шляхом розпилювання колод. До них відносять дошки і бруси,
вагонку, фанеру, плити. Ціна на такі матеріали залежить від породи дерева та
рівня його обробки [5].
У деревообробній промисловості пріоритетом є виробництво фанери,
деревинностружкових і деревинноволокнистих плит, меблів.
Деревообробна промисловість розвивається в усіх областях України та
виробляє пиломатеріали, меблі, фурнітуру, сірники тощо. Найбільші лісопильні
підприємства знаходяться у Берегометі (Чернівецька область), Надвірній (ІваноФранківська область), Рахові (Закарпатська область), Овручі (Житомирська
область). Меблі виготовляють у великих містах таких, як Київ, Львів, Одеса,
Харків, Дніпро, Донецьк. Головна проблема деревообробної промисловості комплексне використання деревини [6].
Основною метою дослідження є аналіз ринку лісо- та пиломатеріалів на
Україні, конкурентоспроможність вітчизняної лісопродукції на міжнародному
рівні та аналіз статистичних даних щодо ринку лісо- та пиломатеріалів.
Проблемам розвитку світового ринку лісо- та пиломатеріалів присвячені
наукові розробки відомих дослідників: М.М. Бойко, Є.М. Воронкова, В.А.
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Дадалко,

Я.Я.

Дяченко,

А.А.

Мазаракі,

В.І.

Пила,

І.М.

Синякевич,

В.В. Юхименко та інші.
Згідно із Законом України № 2860 «Про особливості державного
регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з
реалізацією та експортом лісоматеріалів» реалізація за межі митної території
України в режимі експорту вітчизняними підприємцями, які виготовляють
лісоматеріали та пиломатеріали, допускається тільки при наявності сертифікату
про походження продукції. Такий сертифікат затверджується Кабінетом
Міністрів України. Механізм видачі зазначених сертифікатів, встановлений
Тимчасовим порядком № 1260, поширюється на всіх суб’єктів підприємницької
діяльності незалежно від форми власності та діє протягом 60 днів з дати його
видачі.
У статті № 1 даного Закону зазначено певні вимоги, які поширюються на:
– лісоматеріали – деревні матеріали, які добуваються шляхом розподілу
на частини звалених дерев та деревних колод (уздовж або поперек) для
подальшого використання або переробки;
– лісоматеріали необроблені – лісоматеріали згідно з кодом 4403 групи 44
розділу X УКТ ЗЕД;
– пиломатеріали – пилопродукція певних розмірів та якості, яка має
щонайменше дві плоскопаралельні пласті (розділ IX, група 44, код 4407 УКТ
ЗЕД) [1].
Перелік лісотоварів згідно з українською класифікацією УКТ ЗЕД наведено
у табл. 1.
Таблиця 1 – Перелік лісотоварів згідно із українською класифікацією
товарів зовнішньоекономічної діяльності [4]
Код товару
згідно УКТ ЗЕД
4401 10 00 00
4401 21 00 00
4401 22 00 00
4403

Опис товару
Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок тощо*
Тріска або стружка деревна хвойних порід*
Тріска або стружка деревна листяних порід*
Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою
або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані*
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Продовження таблиці 1

4404

4406
4407

Деревина бондарна; колоди колоті; палі, кілки, стовпи, загострені
з дерева, але нерозпиляні уздовж; лісоматеріали, начорно
обтесані, але необточені, не вигнуті або не оброблені іншим
способом, що використовуються для виробництва ціпків,
парасольок, ручок для інструментів або подібних виробів;
деревина лущена та аналогічна*
Шпали дерев’яні для залізничних або трамвайних колій*
Лісоматеріали, розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари
або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані,
які мають або не мають торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6
мм*

Згідно зі ст. 2 Закону № 2860 забороняється вивезення за межі митної
території України лісо- та пиломатеріалів цінних і рідкісних порід дерев, таких
як акація, берека, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір,
ялівець [1].
Здійснено аналіз експертно-імпортових операцій лісо- та пиломатеріалів за
2014-2018 роки. Результати представлено в табл. 2, 3.
Аналіз імпорту лісо- та пиломатеріалів за 2014-2018 роки показав, що
імпорт лісопродукції за останні два роки збільшився. Найбільша частка в складі
імпорту складають лісоматеріали необроблені та лісоматеріали оброблені,
завтовшки більш як 6 мм.
А ось найменшу частку лісотоварів у складі імпорту займають деревина
паливна, тріска та деревина бондарна, колоди, палі, стовпи, кілки.
Таблиця 2 – Динаміка імпорту лісо- та пиломатеріалів згідно кодів УКТ
ЗЕД за 2014-2018 роки, тис. дол. США [3]
Код
позиції за
УКТ ЗЕД
4401
4403
4404
4406
4407

Назва позиції
Деревина паливна; деревна тріска або
стружка
Лісоматеріали необроблені
Деревина бондарна; колоди; палі, кілки,
стовпи, деревина лущена
Шпали дерев'яні для залізничних чи
трамвайних колій
Лісоматеріали оброблені, завтовшки
більш як 6 мм
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2014

2015

Роки
2016

2017

2018

284

121

87

71

70

852
37

416
101

409
0

1019
49

3232
0

1212

60

71

0

449

1807

1702

3957

5711

6824

Таблиця 3 – Динаміка експорту лісо- та пиломатеріалів згідно кодів
УКТ ЗЕД за 2014-2018 роки [3]
Код
позиції
за УКТ
ЗЕД
4401
4403
4404
4406
4407

Назва позиції

Деревина паливна; деревна тріска
або стружка
Лісоматеріали необроблені
Деревина бондарна; колоди; палі,
кілки, стовпи, деревина лущена
Шпали дерев'яні для залізничних
чи трамвайних колій
Лісоматеріали оброблені,
завтовшки більш як 6 мм

2014

2015

Роки
2016

2017

2018

112543

100366

101694

114294

146671

254486

173021

106094

880

2844

608

432

816

1407

9906

2383

1372

1062

970

6190

356196

361880

394314

460082

2334615

Аналіз таблиці показав, що за останні роки

зменшився експорт на

необроблену деревину. Головною причиною проблеми зменшення експорту за
останні роки став мораторій на вивезення деревини з терен України, прийнятий
у 2015. А лише в січні 2017 року почала діяти заборона на експорт необробленої
сосни. За січень 2018 року, за даними статистики, ліс у круглому вигляді не
експортувався [3].
Стабільним залишається експорт дров, а саме у вигляді деревини паливної
та тріски, якої щороку з України вивозиться близько 2 млн т. Згідно мораторію
на вивезення лісо- та пиломатеріалів не забороняється експорт дошки, бруса та
іншої обробленої деревини. Тому експорт лісопродукції за кодами УКТ ЗЕД
4404, 4406 та 4407 значно зріз.
Причиною

зростання

експорту

призвели

іноземні

інвестиції

в

деревообробне виробництво України. Таким чином у 2017 році запустили в
роботу потужний комплекс деревної переробки вартістю в 25 мільйонів EUR,
який знаходиться на Рівненщині.
Головною особливістю ринку продукції лісового комплексу є те, що
обсяги виробництва, кон’юктура рику та ціни в основному залежать від стану
лісових масивів країни, екологічної ситуації та внутрішньодержавної лісової
політики.
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Якщо ж говорити про основних споживачів вітчизняних пиломатеріалів, то
ними є Польща та Угорщина. Можна відзначити якщо на внутрішньому ринку
давно домінують хвойні породи, то іноземці воліють листяні (особливо дуб).
Втім, з минулого року країни Євросоюзу почали активно імпортувати і сосну [7].
За результатами проведеного аналізу можна стверджувати, що ринок лісо – та
пиломатеріалів України на сьогоднішній день перебуває на стадії піднесення і має
всі перспективи для подальшого успішного розвитку. На сьогоднішній день
подолання існуючих бар’єрів розвитку ринку продукції шляхом формування
сприятливого середовища в Україні та ефективної комунікації між владою, наукою
та бізнесом є принциповим чинником до його зростання. А це значно посилить
стратегічне значення ринку продукції з деревини, його експортоорієнтованість. Це
також стане вагомим впливом на створення нових робочих місць, наповнення
бюджету, залучення регіонів до різноманітної економічної діяльності, зростання
конкурентоспроможності регіонів та країни в цілому.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
КУЛЬТИВОВАНИХ ГРИБІВ
У роботі наведено характеристику споживних властивостей культивованих
грибів що реалізуються на сучасному споживчому ринку. Визначено переваги
грибівництва в Україні. Наведено коротку харчові цінність культивованих
грибів.

Представлено

культивованих

грибів

розгорнуту
за

товарознавчу

органолептичними

та

характеристику
функціонально-

технологічнимим властивостями.
Ключові слова: культивовані гриби, гливи, шампіньйони, шиїтаке, ерінги,
споживні властивості, органолептичні показники, функціонально-технологічні
властивості.
На сьогодні актуальними напрямами в вітчизняній харчовій промисловості
є створення харчових продуктів нового покоління [9]. При цьому варто
зауважити, що не значна частина сировини, яка використовується для
виробництва харчових продуктів, переобтяжена засвоюваними вуглеводами, і
тому ці продукти мають низьку біологічну цінність, малий вміст вітамінів і
підвищену калорійність [1]. Відтак, для вирішення даної проблематики варто
вивчити особливості споживних властивостей культивованих грибів, що
реалізуються в сучасних підприємствах роздрібної торгівлі.
Мета статті – Ннадати товарознавчу характеристику та характеристику
споживним властивостям культивованих грибів, що реалізуються в сучасних
умовах.
Результати

аналізу

наукових

напрацювань

продемонстрували,

що

використання грибів, які можуть культивуватись в штучних або природніх
умовах, особливостям збереженню споживних властивостей приділяється
достатня увага як серед зарубіжних так і вітчизняних науковців, а саме:
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Бурлака Т., Вдовенко С., Гінзбург А., Григора І., Дубініна А., Жарікова Г.,
Крайнюк Л., Нестеренко Н., Нечитайло В., Одарченко Д., Орлова Н. та багато
ін. Зокрема, питаннями вивчення хімічного складу, вирощування, збереження
культивованих грибів займалися такі вчені, як Сичов П., Дудка І., Бісько Н.,
Колтунов Б., Мячикова Н. та ін.
На сьогодні, в умовах динамічності споживчого ринку, постійного росту
конкуренції, спостерігається стійка тенденція до розробки технологій, які б
сприяли забезпеченню постійної активізації розвитку харчової промисловості.
Сьогодні гриби включені в численні рецептури дієтичного харчування у
всьому світі. Одночасний збір великої кількості їстівних грибів і обмежений
термін зберігання обумовлюють розробку нових і вдосконалення існуючих
технологій переробки і зберігання грибів. Дубініна А. виділила наступні
переваги грибівництва (рис. 1).
За останні роки вирощування культивованих грибів (печериць, гливи
звичайної) стало дуже популярним. Перш за усе, це обумовлено тим, що
дефіцит

повноцінного

рослинного

білка

стає

проблемою

державного

масштабу [7].
Переваги грибівництва
- гриби належать до продовольчої групи і є сировиною для переробних підприємств
плодоовочевої галузі протягом усього року, що дає змогу ліквідувати сезонність у
постачанні грибної продукції як для населення, так і для переробних підприємств
- висока врожайність – із одного гектара можна зібрати за рік до 800 т грибів, а це
2.4 т повноцінного білка – жодна інша культура не здатна забезпечити такий
високий вихід продукції
- можливість організації безперервного виробничого потоку зі щоденним збором
продукції
- використання для штучного культивування грибів, окрім спеціальних, інших
приміщень, які не експлуатуються за прямим призначенням (склади, овочесховища,
ферми, підвали, відпрацьовані вугільні виробки тощо)
- екологічно чиста й безвідходна технологія вирощування грибів із подальшим
використанням субстрату як цінного добрива або кормової добавки до раціону
сільськогосподарських тварин і птиці

Рисунок 1 – Основні переваги грибівництва [5]
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Штучно вирощені гриби – це екологічно чистий продукт, який виключає
можливість отруєння. При правильному вирощуванні грибів їх виробництво
має достатньо високий рівень рентабельності [2].
Технологічні властивості продуктів визначаються складом та будовою
утворюючих їх харчових речовин, взаємозв'язком цих речовин в окремих
структурних компонентах продуктів, тобто, поведінка й зміна харчових
речовин, з яких складаються продукти, під час теплової обробки в сукупності
визначають технологічні властивості останніх [7].
На підставі проведених аналітичних та експериментальних досліджень
автором встановлено залежності формування технологічних властивостей від
характеристик грибу та факторів, які проявляються через певні властивості
грибів [7].
Крайнюк Л.М. зазначив, що технологічні властивості грибів визначаються
їх складом, будовою, розмірно-масовими характеристиками та взаємозв’язком
речовин, що входять до складу структурних елементів грибу, а також залежать
від таких факторів, як умови вирощування, склад субстрату, особливості
штаму, вік плодового тіла [7].
Гриби, які культивують містять понад 35 % протеїну, мають великий вміст
незамінних для харчування людини амінокислот, ненасичених жирних кислот
та важливі макро- і мікроелементи. Також гриби багаті на лізин, триптофан і
треонін, залізо та кобальт, яких мало у рослинах. Вони є джерелом вітамінів С,
D, Е, групи В, містять антиоксидантний комплекс, волокнисті речовини, багато
біологічно активних сполук [6].
Гриби цінуються як дієтичний продукт через незначну кількість калорій,
жирів, натрію, а також відсутність холестерину, нітратів та нітритів, а такі
їстівні гриби, як глива та шиїтаке, мають протипухлинні, радіопротекторні,
антидіабетичні та гепатопротекторні властивості.
Асортимент

культивованих

грибів,

представимо на рис. 2.
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що

реалізуються

в

магазинах

КУЛЬТИВОВАНІ ГРИБИ
Харчова цінність: в 100 г: білки – 3,6 г, жири – 0,4 г,
вуглеводи – 1,9 г.
Енергетична цінність: в 100 г: 17 ккал

Шиїтаке

Шампіньйони

Харчова цінність: в 100г: білки -– 3,6 г, жири – 0,4 г,
вуглеводи – 1,9 г.
Енергетична цінність: в 100 г: 17 ккал

Еринги

Харчова цінність: в 100г: білки – 3.31 г; жири – 0.41 г;
вуглеводи – 4.17 г.
Енергетична цінність: в 100г: 43 кКал.

Гливи

Харчова цінність: в 100 г: білки – 3,3 г, жири – 0,4 г,
вуглеводи – 4,17 г, харчові волокна – 2,3 г
Енергетична цінність: в 100 г:40 Ккал

Рисунок 2 – Види культивованих грибів, що реалізуються в мережах
роздрібних торговельних підприємств
Відзначено, що культивовані гриби є багатим джерелом рослинного білка,
але найбільшим його вмістом відрізняються гриби шиїтаке (11,23 %). Також
визначено наявність у складі плодових тіл культивованих грибів жирів (глива –
0,41 %, печериці – 0,61 %, шиїтаке – 2,4 %), харчових волокон (найбільше в
шиїтаке – 7,11 %), незначної кількості вітамінів групи В та ін. Загальний уміст
золи в культивованих грибах коливається від 0,9 до 7 % [3].
Органолептичні показники культивованих грибів таких як печериць, глив
(ерінги – королівські гливи) та шиїтаке досить відрізняються – глива має більш
пружну консистенцію, але не досить виражені запах та смак, печериці –
навпаки, характеризуються виразним характерним смаком та запахом, та
здатністю швидко змінювати колір (темніють) внаслідок ферментативних
процесів. Шиїтаке, які відрізняються як специфічними запахом і смаком, так і
досить твердою і пружною, порівняно з печерицями, консистенцією, будуть
суттєво

впливати

на

органолептичні

показники

Товарознавчу характеристику представимо в табл. 1.
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напівфабрикату

[7].

Таблиця 1 - Товарознавча характеристика культивованих грибів
Порівняльна характеристика грибів
Печериця
Глива
Шиїтаке
Органолептичні показники
Зовнішній вигляд
Шапинка опукла,
Шапинка однобока
Шапинка опукла,
напівсферична,
чи округла
напівсферична,
ніжка центральна
ніжка центральна
або ексцентрична
або ексцентрична
Запах
Інтенсивний
Слабко виражений
Специфічний
грибний
гострий
Смак
Інтенсивний
Слабко виражений
Специфічний
грибний
гострий
Колір
Шапинка та ніжка
Шапинка – темноШапинка – темносвітло-сірого, під час сірого, ніжка світло- коричневого, ніжка
контакту з повітрям
сірого
світло-коричневого,
м’якоть темніє
підчас ушкодження
шапинки незначно
темніють
Консистенція
Щільна, соковита
Шапинки-щільна,
Шапинки - щільна,
соковита, ніжка соковита, ніжка –
щільна
щільна
Функціонально-технологічні властивості
Структура
Однорідна пружна,
Шапинка пружна,
Шапинка пружна,
плодового тіла
м'яка
м'яка, м’ясиста,
м'яка, м’ясиста,
ніжка - жорстка
ніжка-жорстка
Співвідношення
Шапинки незначно
Шапинки значно
Шапинки значно
шапинки та ніжки
більші за ніжки
більші за ніжки
більші за ніжки
Тривалість теплової Шапинок та ніжок - Шапинок менше ніж Шапинок менше ніж
обробки
однакова
ніжок
ніжок
Розмірно-масові
Різниця між
Різниця між
Різниця між
характеристики
розміром грибів
розміром грибів
розміром грибів
незначна
значна
значна
Назва показника

Характеристикою культивованих грибів, від якої залежать їх технологічні
властивості, є будова плодового тіла. Шапка шиїтаке 4,0...15,0 см у
діаметрі,напівсферична, опукла, у процесі дозрівання стає більш плоскою,
ззовні темно-коричневого кольору. Ніжка гриба шиїтаке довжиною 3,0...8,0 см
та товщиною 1,0...3,0 см, центральна або ексцентрична, волокниста, світлокоричневого кольору. Тканина шапинки та ніжки при ушкодженні стає темнокоричневою. Гриби ростуть поодиноко [8].
Збалансованість грибів як цінних харчових продуктів оцінюється
енергетичним виходом, вмістом пластичних речовин (білків, вуглеводів,
жирів), вітамінів, макро- та мікроелементів.
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Характеризуючи свіжи гриби печериці зауважимо, що калорійність 1 кг
невисока і коливається в межах 175-380 ккал. Суха речовина становить лише
10%, а решта 90% – вода. В середньому, біля половини сухої речовини
становить протеїн. Організмом здорової людини він на 70-80 % засвоюється.
Харчова цінність плодових тіл печериці визначається вмістом незамінних
амінокислот: лізину, треоніну, валіну, лейцину, ізолейцину, триптофану,
цистеїну, метіоніну, тирозину та фенілаланіну. В склад плодового тіла входять
різні види вуглеводів: дисахариди (сахароза), моносахариди (глюкоза,
галактоза), аміносахари (глюкозаміни). З високомолекулярних біополімерів
знаходиться хітин N-ацетилглюкозамін, який є одним з структурних
компонентів клітинних стінок грибів.
Біологічна

цінність

печериці

визначається

індексом

незамінних

амінокислот і коливається в межах від 72,9-98,6 (згідно EAA index).
Лімітуючими амінокислотами вважають метіонін, цистін, лейцин, ізолейцин.
Біологічна цінність становить 67,8-95,8 (згідно BV FAO). Амінокислотний
покажчик

коливається

в

межах

36,0-90,0.

Індекс

поживності

22,2

(згідно N FAO).
До хімічного складу плодового тіла входять вітаміни: тіамін, рибофлавін,
ніацин (В5, РР), піродоксин (В6), біотин (В2), аскорбінова кислота (С), фолієва
кислота. Велику цінність надають плодові тіла шампіньйона через вміст у них
макро- та мікроелементів, що повністю забезпечують потребу людського
організму. Особливо важливим і дефіцитним мікроелементом в тілах
шампіньйонів вважають наявність селену.
Варто зауважити, в Україні для культивування печериці рекомендовано
використовувати штами селекції зарубіжних фірм, такі як: Horst, Hauser
(Нідерланди) Somycel (Франція), Italspawn (Італія).
Глива звичайна або плеврот звичайний (Pleurotus ostreatus Fr. Kumm.) –
сапрофітний гриб, належить до класу базидіальних грибів. Може розкладати
деревину та інші види рослинних відходів (солому, качани кукурудзи тощо). У
виробництві поширені такі види, як Pleurotus ostreatus Kumm, P. pulmonarius
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Quce, P. Florida Kumm., P. Columbinus Quel,. P. Cornucopiae Rolland, P. Eryngii
Kumm., P. Sajor Caju.
Шиїтаке (Lentinula edodes (Berk) Pegler) - сапрофітний гриб, належить до
базидіоміцетів. За масштабом вирощування займає друге місце після
шампіньйонів. Даний представник вирощується в Китаї, Японії, Кореї,
Південно-Східній Азії. Останнім часом вирощування шиїтаке розпочато і на
європейському континенті, особливо в колишніх країнах східної Європи.
Вживання цих грибів у їжу істотно знижує ризик захворювань
атеросклерозом за рахунок їх здатності знижувати рівень холестерину в крові,
уповільнює

розвиток

злоякісних

пухлин,

регулює

імунну

систему,

перешкоджає хімічним отруєння. Ці речовини до всього іншого мають
антивірусними, антибактеріальними і антигрибковими властивостями. Плодові
тіла шиїтаке містять 13-18 % білка, 6-10 % клітковини, 2-5 % жиру, вітаміни B1,
B2, B6, B12, D, PP і ряд мікроелементів (табл. 2).
Таблиця 2 – Поживна цінність культивованих грибів шиїтаке
Показник
1

Вміст, мг/100 г
2
10,0-17,0
54,0-82,0
0,6-8,0
6,5-8,5
175,0-337,0
7,0-10,0
1530
650,0
130-1079
11-126
130-247
1,7-30

Білки
Вуглеводи
Жири
Клітковина
Енергетична цінність (ккал)
Зольність
Ka
P
Na
Ca
Mg
Fe

У багатьох країнах шиїтаке став невід'ємною частиною раціону
харчування. У країнах Південно-східної Азії шиїтаке не тільки продають у
свіжому і сушеному вигляді, а й отримують з нього різноманітні екстракти, які
додають в напої, тістечка і навіть в цукерки.
У східній кухні шиїтаке часто вживаються в приправах, соусах, супах, з
локшиною, в газованих цілющих напоях, в харчових добавках і льодяниках,
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при виробництві багатого калієм йогурту. У західних країнах не залишилися
непоміченими такі якості шиїтаке, як можливість різноманітного використання
і приємний карамельний запах: в дорогих ресторанах з'явилися страви з
шиїтаке, а в журналах з домоводства - рецепти його приготування, а також
вихваляння його чудового смаку.
Гриби належать до продуктів, що швидко псуються. Це пов’язано з
особливостями хімічного складу і високої активності тканинних ферментів, а
також інтенсивного розвитку в плодових тілах мікроорганізмів. Терміни
зберігання грибів у свіжому вигляді обмежуються годинами, протягом яких
повинно бути проведене спеціальне оброблення (консервація), що змінює їх
властивості. Безпека грибної продукції повинна бути досягнута на основі
аналізу і контролю за біологічними, хімічними і фізичними забрудненнями,
починаючи з моменту збирання і зберігання грибів і закінчуючи виробництвом,
продажем і споживанням продукції [4].
Отже, варто відзначити дослідження та систематизація інформації
показали, що культивовані гриби є джерелом низки важливих харчових
речовин, мають переваги в технології вирощування, тощо.
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Романюк Т.М.
Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
СОСИСОК І САРДЕЛЬОК
У статті розглядається питання оцінки конкурентоспроможності ковбасних
виробів, зокрема сосисок та сардельок. Визначаються основні чинники
забезпечення конкурентоспроможності сосисок та сардельок. Сформовано
послідовність

здійснення

оцінки

конкурентоспроможності

сосисок

та

сардельок.
Ключові слова: конкурентоспроможність, оцінка конкурентоспроможності,
чинники конкурентоспроможності, сосиски, сардельки.
Проблема конкурентоспроможності продовольчих товарів в Україні досить
актуальна. Загострення конкурентної боротьби за збут продукції, за місце на
ринку штовхає усіх виробників на пошук нових можливостей для створення
більш

економічних

товарів

підвищеної

якості.

Виробництво

конкурентоспроможних товарів є однією з головних цілей реформування й
розвитку промислового комплексу України. В сучасних умовах для нього
характерна низька конкурентоспроможність більшої частини продукції через
низьку її якість [1].
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Теоретичні проблеми розвитку конкурентоспроможності розглядаються у
публікація таких вчених, як Л.О. Назаренко, Г.С. Демчук, Г.А. Жучкова, І.М.
Задорожний, О.М. Якубчак, О.С. Любчик та ін.
Тому на сьогодні досягнення конкурентоспроможності продукції на ринку
як одне із найважливіших завдань розвитку підприємства нерозривно пов’язане
з ефективністю виробництва, забезпеченням випуску необхідної кількості
продукції і поліпшенням якості вже існуючого асортименту.
Так, якщо підприємство прагне підтримувати темпи свого розвитку й
досягати розширення ринку збуту, то воно має постійно дбати про те, щоб
додавати до набору основних видів своєї діяльності нові й відкидати ті, що не
відповідають стратегічним цілям такого підприємства.
Конкурентоспроможність

–

відносна

характеристика

товару,

яка

відображає його відмінні особливості від товару конкурента за ступенем
відповідності одній і тій же суспільній потребі і за затратами на задоволення
цієї потреби. Конкурентоспроможність включає такі основні складові: якість
товару, економічні характеристики товаропросування і економічні можливості
споживачів.
Для

забезпечення

конкурентоспроможністю

якісної

організації

продукції

ефективного

підприємствам

управління

необхідний

дієвий

інструмент для проведення її оцінювання.
Оцінка конкурентоспроможності продукції – це визначення її рівня, що дає
відносну

характеристику

можливості

продукції

задовольняти

вимоги

конкретного ринку в теперішній період, відносно продукції конкурентів.
Базою
покупця,

оцінювання
вимог

ринку.

конкурентоспроможності
Завдання

управління

є

дослідження

потреб

конкурентоспроможністю

продукції невіддільне від завдань управління його розвитком, оскільки
формування конкурентних переваг передбачає організаційні зміни, необхідні
для набуття підприємством нових якостей, які б зменшували його вразливість
до зовнішніх загроз, підвищували конкурентний потенціал, забезпечували його
стійкість і здатність посилювати свій вплив на ринкові процеси [2].
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В основу здійснення оцінки показника конкурентоспроможності продукції
закладаються конкретні методи. На вибір конкретної методики визначення
конкурентоспроможності

впливають:

специфіка

продукту,

терміновість

отримання результатів оцінки, обсяг доступної інформації, ресурсні обмеження,
аудиторії, на яку вони розраховані, тощо. На сьогоднішній день розроблено
значну кількість методів оцінки конкур вони ентоспроможності продукції, які
можна класифікувати за різними критеріями. Усі орієнтовані на отримання
відповідних показників рівня конкурентоспроможності.
Існує п’ять чинників забезпечення конкурентоспроможності продукції
(рис. 1.):
 перший чинник відображає рівень якості продукції, її стиль,
унікальність, гарантії та рівень обслуговування, зручність у використанні;
 другий чинник – рівень ціни порівняно з іншими конкурентами,
систему знижок, форми оплати та можливість відстрочки у платежах тощо;
 третій чинник – форми збуту, стан ринку, систему транспортування та
складування;
 четвертий чинник відображає ефективність діяльності маркетингових
служб, дієвість реклами, використання систем просування товару на ринок
тощо;
 п'ятий чинник – кваліфікаційний рівень персоналу підприємства,
ефективність

використання

кадрового

потенціалу,

прогресивність

управлінської структури та її мобільність тощо.
Чинники забезпечення
конкурентоспроможності

5. Кваліфікація
персоналу

1. Продукт
2. Ціна

4. Реалізація

3. Канал збуту

Рисунок 1 – Чинники забезпечення конкурентоспроможності
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Методика
інтегрального

оцінювання
результату

рівня

дії

конкурентоспроможності

широкого

спектра

чинників

товару

як

передбачає

проведення розрахунків у декілька етапів [3].
Аналіз ринку і вимог споживачів задля визначення номенклатури
параметрів

(нормативних,

конкурентоспроможного

технічних,

товару

–

економічних),

зразка

для

вибір

порівняння.

найбільш
Обчислення

одиничних показників за окремими параметрами та визначення сукупності
параметрів двох товарів для порівняння. Розрахунок групових показників на
основі одиничних, що у кількісному вираженні відображають відмінність між
характеристиками аналізованої продукції та потребами споживачів окремої
групи параметрів. Визначення інтегрального показника з усіх груп параметрів у
цілому, який указує на рівень конкурентоспроможності аналізованого виробу.
Випуск конкурентоспроможної продукції – головна вимога ринкової
економіки. Якість продукції, включаючи новизну, є головним чинником
утримання позицій на ринку, забезпечення максимального рівня продажів
виробів [1]. Тільки постійно підвищуючи якість продукції, додаючи їй нові,
необхідні

з

урахуванням

зміни

кон’юнктури

ринку

властивості

та

характеристики й забезпечуючи одночасно зниження витрат на виробництво,
можна сподіватися на одержання максимального прибутку.
При покупці сосисок та сардельок споживач здійснює процес вибору
необхідного йому продукту серед цілого ряду аналогічних, пропонованих на
ринку, і купує саме ті, що найбільше задовольняють його потребу. При цьому
покупець ураховує їх споживчі властивості, з’ясовує ступінь відповідності
власної потреби. Кожна потреба має властивості та характерні параметри, які
визначають її сутність, необхідний споживачеві корисний ефект і конкретні
умови процесу споживання. При збігу параметрів потреби з параметрами, що
характеризують сам виріб, і відбувається покупка.
Для того щоб сосиски та сардельки, як товар був придбаний конкретним
покупцем, він має відповідати потребам за смаковими якостями і фінансовими
можливостями споживача, при цьому споживач прагне витратити мінімум
коштів для придбання та споживання товару, тобто оптимізувати свої повні
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витрати. Оскільки потреби кожного окремо складаються під впливом великого
комплексу факторів і мають індивідуальний характер, оцінки того самого
товару різними споживачами можуть не збігатися. Відповідно й буде їх
перевага, вибір із маси аналогічних товарів, пропонованих на ринку.
Отже, стосовно конкретного споживача конкурентоспроможність сосисок
та сардельок також буде індивідуальною. Найбільше визнання серед товарів,
призначених для задоволення потреби, одержить той, хто більше їй
відповідатиме. Це й виділяє його із загальної товарної маси, забезпечує успіх у
конкурентній боротьбі.
Таким чином, конкурентоспроможність будь-якого товару може бути
визначена тільки в результаті порівняння, і тому є відносним показником. Вона
являє собою характеристику товару, що відображає його відмінність від товаруконкурента за ступенем задоволення конкурентної суспільної потреби.
Конкурентоспроможність сосисок та сардельок визначається сукупністю
їх властивостей, що входять до складу їх якостей, важливих для споживача, і
визначають витрати споживача із придбання та споживання даної продукції.
Оцінювання конкурентоспроможності починається з визначення мети
дослідження: якщо необхідно визначити положення даного товару в ряді
аналогічних, то досить провести їх пряме порівняння за найважливішими
параметрами; якщо метою дослідження є оцінювання перспектив збуту товару на
конкретному ринку, то в аналізі слід використовувати інформацію, що включає
відомості про вироби, які вийдуть на ринок у перспективі, а також відомості про
зміну діючих у країні стандартів і законодавства, динаміки споживчого попиту.
При аналізі слід використовувати ті самі критерії, якими оперує споживач,
вибираючи товар. За кожною із груп параметрів проводиться порівняння, що
показує наскільки ці параметри близькі до відповідного параметра потреби.
Аналіз конкурентоспроможності сосисок та сардельок починається з
оцінки нормативних параметрів [3]. Якщо хоча б один із них не відповідає
рівню, що запропонований діючими нормами та стандартами, то подальша
оцінка

конкурентоспроможності

продукції

результату порівняння за іншими параметрами.
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недоцільна,

незалежно

від

Проводиться підрахунок групових показників, які в кількісній формі
виражають розходження між аналізованою продукцією та потребою за даною
групою параметрів і дозволяють судити про ступінь задоволення потреби цією
групою.
Розраховується
оцінювання

інтегральний

показник,

конкурентоспроможності

що

аналізованої

використовується
продукції

за

для
всіма

розглянутими групами параметрів у цілому.
Результати оцінювання конкурентоспроможності сосисок та сардельок
використовуються для вироблення висновку про даний товар, а також – для
вибору шляхів оптимального підвищення конкурентоспроможності сосисок та
сардельок, для вирішення ринкових завдань.
З урахуванням викладеного можна сформувати наступну послідовність
дій щодо здійснення оцінки конкурентоспроможності сосисок та сардельок:
 вибір конкуруючої продукції для зіставлення;
 збір ринкової інформації;
 формування еталона для зіставлення;
 розрахунок відносних значень факторів;
 оцінка вагових коефіцієнтів параметрів;
 розрахунок

інтегрального

показника

абсолютної

ринкової

конкуренто-спроможності.
На першому етапі здійснюється вибір конкуруючої продукції для
зіставлення. Потім здійснюється збір інформації про досліджувану продукцію
та конкуруючі види продукції. Далі провадиться формування еталона
зіставлення. Оскільки досліджується конкурентоспроможність конкретного
виду продукції на конкретному ринку, то й еталонний вид продукції повинен
мати не вигадані «ідеальні» характеристики, а відображати позитивні сторони
всіх видів продукції, дійсно представлених на ринку. Потім обчислюються
відносні значення факторів, але вже порівняно з еталонною продукцією. І
тільки після цього здійснюється оцінка вагових коефіцієнтів параметрів.
Після проведення оцінки керівництвом підприємства приймається
відповідне управлінське рішення, наступний крок до «просування» продукції на
ринки.
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У результаті оцінювання конкурентоспроможності сосисок та сардельок
можуть бути прийняті рішення щодо зміни: рецептури, асортименту сосисок та
сардельок; виду сировини, з якої їх виробляють; цін та підходів до реалізації
даного товару; структури й розміру витрат на їх виробництво чи закупівлю.
Отже, лише глибокий аналіз конкурентоспроможності продукції як
економічної категорії та показника економічної діяльності надасть можливість
підприємству вирішити стратегічне завдання щодо «просування» продукції на
ринку. Незважаючи на те що під конкурентоспроможністю продукції розуміють
комплекс її споживчих і вартісних (цінових) характеристик, які визначають її
успіх на конкурентному ринку, продукція є результатом виробничогосподарської діяльності підприємства.
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У статті розглядаються питання формування якості сосисок і сардельок в
умовах сучасного вітчизняного ринку. Визначаються основні напрями та
складові забезпечення споживчої цінності та харчових переваг.
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якість та безпека ковбасних виробів.
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Продукція м’ясної гастрономії займає почесне місце в раціоні харчування
українських споживачів. Без неї не можна уявити ні обідню перерву, ні
святкову

вечерю.

До

продукції

м’ясної

гастрономії

відносяться

найрізноманітніші ковбасні вироби, м’ясні делікатеси і м’ясні консерви.
Сосиски

і

сардельки

у

населення

України

користуються

особливою

популярністю, оскільки володіють значними споживчими перевагами та
харчовою цінністю, насамперед завдяки високому вмісту повноцінних білків й
деяких інших поживних речовин та за рахунок швидкого приготування страв на
їх основі [1].
Значне асортиментне різноманіття ковбасної продукції, яке сьогодні
пропонує споживачам вітчизняний ринок формується на основі технологічного
поєднання основної й додаткової сировини, нових рецептурних схем та методів
м’ясного виробництва, використання різних видів ковбасних оболонок за
формою/матеріалами, застосування сучасних способів термічної обробки та
цільового призначення готових продуктів [4].
Враховуючи тенденції розвитку ринкових відносин, появу на ринку
виробників різних форм власності, які займаються реалізацією широкого
асортименту продуктів харчування, проблема підвищення рівня якості м’ясної
продукції

є

актуальною,

що

підтверджується

сучасними

соціальними

критеріями безпечності харчування.
Питання, пов’язані з формуванням якості та безпечності ковбасних виробів
на вітчизняних м’ясопереробних підприємствах відображені в працях:
І.В. Сирохмана, Т.М. Лозової, І.М. Задорожного, В.В. Власенка, О.М. Якубчак,
О.С. Любчик та ін.
У структурі вітчизняного ринку м’ясо-ковбасних виробів беззаперечними
лідерами продаж є варені ковбаси, сардельки і сосиски [2]. В сукупності на них
припадає понад половини обсягів споживання (рис.1.). В першу чергу такий
попит обумовлений тим, що сосиски і сардельки відносяться до продуктів
харчування швидкого приготування.
За своєю суттю сосиски – це варені ковбаси, тільки меншого розміру.
Згідно з ДСТУ 4424:2005 [3], який встановлює терміни у виробництві м’ясних
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продуктів, сосиски – варені ковбаски з діаметром від 14 мм до 32 мм і
довжиною до 14 см. Сардельки – варені ковбаски з діаметром від 32 мм до 44
мм і довжиною до 11 см. Ковбаска – це виріб з ковбасного фаршу в оболонці,
підданий термічній обробці до готовності. Від варених ковбас сосиски
відрізняються однорідним тонкоподрібненим фаршем, ніжністю і соковитістю.

Рисунок 1 – Структура українського ринку м’ясо-ковбасних виробів,
2017 рік
На ринку ковбасних виробів присутня велика конкуренція: виробники
змушені підвищувати якість продукції і шукати різні шляхи для зниження
собівартості. Ціни на ковбасні вироби безпосередньо залежать від сировини цін на свинину, яловичину і курку [1].
На сьогодні проблема формування необхідного рівня якості вітчизняної
м’ясної продукції загалом, в тому числі сосисок і сардельок, є достатньо
різносторонньою та відображає важливі соціально-економічні аспекти:
1) ефективне функціонування та прогресивний розвиток вітчизняних
м’ясопереробних підприємств;
2) забезпечення населення України якісною та безпечною ковбасною
продукцією.
Ці складові взаємопов’язані на відповідному ринку й знаходять своє
відображення у формі виробництва конкурентоспроможної м’ясної продукції,
яка користується постійним споживчим попитом (рис. 2).
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Ковбасні продукти за своєю рецептурною та технологічною сутністю є
складними гетерогенними системами, які поєднують окремі хімічні інгредієнти
– білки, жири, мінеральні речовини та деякі інші компоненти в єдиний
комплекс споживчих параметрів [5].

Техніко-технологічна
організація виробництва
м’ясної продукції

Якість
виробничого процесу

Сировинне забезпечення

Система стандартизації
та сертифікації харчової
продукції
Система контролю якості

Якість
м’ясної продукції
Харчова цінність готових
м’ясних продуктів
Біологічна та
фізіологічна корисність
м’ясних виробів

Нова культура
споживання
Якісні
параметри споживання

Розвиток суспільства на
основі якісних пріоритетів
та споживчих переваг

Рисунок 2 – Складові формування якісних параметрів м’ясної продукції в
умовах вітчизняного ринку
Доцільно виокремити та обґрунтувати основні споживчі переваги ковбасної
продукції, яка сьогодні пропонується на вітчизняному ринку (табл. 1) [5].
Таблиця 1 – Систематизація основних показників споживчої цінності
ковбасних продуктів
Споживчі
показники
Харчова
цінність

Характеристика споживчих властивостей ковбасних виробів

Харчові переваги створюються на основі оптимального поєднання
сировини та виду технологічної обробки при формуванні відповідного
асортименту продукції
Органолептична Естетично привабливий зовнішній вигляд; приємні, властиві для
цінність
кожного виду сосисок та сардельок смак і запах; різна консистенція
фаршу, яка нормативно визначена в технічних регламентах на
відповідні види виробів
Енергетична
Висока енергетична цінність готового продукту за рахунок вмісту білків
цінність
та додаткового введення жирів
Біологічна
Визначається високим вмістом повноцінних білків, що містять
цінність
незамінні амінокислоти; оптимальним співвідношенням «жири : білки»,
вмістом додаткових хімічних інгредієнтів (залежно від асортиментного
виду / різновиду продукту)
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Ковбасні продукти характеризуються підвищеною фізіологічною цінністю
та засвоюваністю організмом людини, оскільки:
- при виробництві ковбас із м’яса виділяють менш цінні в харчовому
відношенні частини – кістки, хрящі, сухожилля, плівки

та деякі інші

компоненти сполучної тканини забійних тварин, які містять незасвоювані
білки, зокрема колаген й еластин;
- основну м’ясну сировину тонко подрібнюють, піддають термічній
обробці або ферментації, що підвищує ступінь фізіологічної засвоюваності
готового продукту;
- в рецептуру вводять додаткові компоненти, які покращують смакові та
інші властивості, зокрема, замість яловичого жиру, що має високу температуру
плавлення, додають свинячий шпик та рослинні олії в різних співвідношеннях,
котрі містять комплекс жирних кислот, що мають захисну дію на серцевосудинну систему та легко засвоюються організмом.
На сьогодні важливою проблемою розвитку вітчизняного м’ясного ринку є
забезпечення належної якості ковбасних продуктів, що є необхідним елементом
їх споживчої безпеки. Зокрема, йдеться про формування комплексної та дієвої
системи безпеки ковбасної продукції на основі ефективного поєднання й
відповідності виробничого, торговельного і власне споживчого процесу.
Першоосновою формування показників споживчих властивостей, в тому
числі безпечності ковбасної продукції, є використання відповідної сировини на
підприємствах

м’ясопереробної

галузі

та

дотримання

виробниками

нормативних регламентів й технічних вимог щодо її походження та поєднання
у готових виробах.
Сировина також має вагоме значення при створенні та розширенні
асортименту ковбас. Йдеться про необхідність збалансування інтересів, з
одного боку, товаровиробників, з іншого – покупців ковбасної продукції.
Наприклад, основною сировиною варених ковбасних виробів, згідно з ДСТУ
[3], є яловичина, телятина, свинина та м’ясо деяких інших тварин, зокрема
баранина, козлятина, м’ясо птиці тощо. Додатковою сировиною ковбасного
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виробництва є сало ковбасне, молочні та яєчні продукти,

матеріали для

соління, включаючи сіль, нітрит натрію, цукор, прянощі та інші компоненти.
Сировина для виробництва ковбас, особливо м’ясо забійних тварин вищої
категорії, в умовах сучасного ринку України має достатньо високу вартість.
Тому певна частина вітчизняних виробників йдуть шляхом здешевлення своєї
продукції за рахунок заміни частини м’яса гідратованими соєвими білками.
Використання таких замінників у великій кількості суттєво знижує споживчі
властивості ковбасної продукції, насамперед запах і смак. Поряд із зазначеним,
при виробництві ковбас використовуються харчові функціональні добавки, в
тому числі штучного синтетичного походження – емульгатори, стабілізатори
структури, кольору тощо. Невідповідною є висока ціна на таку ковбасну
продукцію, оскільки порушується ринкове співвідношення якість/ціна.
З позицій наукового обґрунтування безпеки ковбасних виробів та їх
практичного забезпечення, слід відзначити необхідні вимоги до її зберігання на
всіх етапах товаропросування – від виробника до безпосереднього споживача.
Особливістю процесу зберігання показників якості ковбасної продукції є,
поперше, певний температурний режим та створення додаткових умов
зберігання, по-друге, обмеженим в часі є термін реалізації та кінцевого
споживання. Для прикладу, сосиски і сардельки, зберігаються від 24 до 72
годин при температурі не вище 60С.
На сьогодні необхідною складовою забезпечення споживчої цінності та
харчових переваг ковбасних виробів є удосконалення показників маркування,
зокрема інформаційного супроводу із обов’язковим зазначенням дати та часу
виробництва відповідної ковбасної продукції.
Відповідно, в умовах вітчизняного ринку слід постійно удосконалювати
вищезазначені технічні, технологічні та інформаційні параметри, створюючи
ефективну систему зберігання якості ковбасної продукції на виробничому,
торговельному та споживчому рівні. Перспективним є виробництво ковбасних
виробів з підвищеними споживчими показниками, в тому числі екологічно
чистих. Виробництво такої продукції можливо на базі господарств, які
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використовують високоякісну м’ясну сировину, натуральні додаткові харчові
інгредієнти для ковбасного виробництва, сучасні технології та ефективне
обладнання, професійний досвід та інноваційні підходи працівників, що
дозволить виготовляти традиційні ковбасні продукти з новими споживчими
показниками, високої якості та екологічно безпечні.
Пропозиції

вищезазначеної

категорії

ковбасної

продукції

з

удосконаленими споживчими параметрами повинні бути орієнтовані на певний
сегмент покупців, які спроможні заплатити за високоякісний товар. Для цього
необхідно розробити сучасні критерії позиціонування екологічно чистої
ковбасної продукції на відповідному споживчому ринку, зазначити її переваги в
харчовому раціоні сучасної людини як вагомої фізіологічної компоненти та
необхідної складової індивідуального захисту в умовах складного екологічного
стану.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СКЛАДОВІ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В СИСТЕМІ ПРОСУВАННЯ ОДЯГУ
ОБ’ЄКТАМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
У статті визначено особливості застосування мерчандайзингу в роздрібній
торгівлі та за пропоновано рекомендації щодо удосконалення в непростих
реаліях вітчизняного ринку чоловічого одягу.
Ключові слова: об’єкт роздрібної торгівлі, рітейлер, чоловічий одяг,
споживач.
В сучасних ринкових умовах ефективний розвиток об’єктів роздрібної
торгівлі, що спеціалізуються продажем брендового одягу не відбувається без
реалізації загальної політики мерчандайзингу.
З іншого боку, через постійне зростання кількості роздрібних підприємств
відбувається боротьба за привертання уваги споживачів. Тому підприємства
роздрібної торгівлі вимушені постійно вдосконалювати методи та форми
торгівлі. Відтак, будь-яка компанія, що пов'язана з роздрібною торгівлею, має
піклуватися не тільки про вигляд та атмосферу бутику чи магазину, а і
приділяти особливу увагу використанню всіх засобів мерчандайзингу. Отже,
актуальність

даного

дослідження

полягає

у

визначенні

особливостей

застосування мерчандайзингу в роздрібній торгівлі та пропозиції рекомендацій
щодо удосконалення в непростих реаліях вітчизняного ринку одягу.
Дослідження останніх досліджень та публікацій. Вивченню змісту та
особливостей реалізації мерчандайзингу на торговельних підприємствах
присвячені праці багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, таких яких,
Б. Берман, А. Веллхофф, С. Гаркавенко, М. Гришанова, Дж. Еванс,
С. Єстерлінг, Т. Діброва, К. Канаян, Р. Канаян, О. Котляренко, В. Лісіца,
Ж.-Е. Массон, О. Майборода, О. Нікітіна, Є. Ромат, П. Сміт, В. Снєгірьова,
Т. Старицький, Н. Тарнавська, Н. Тягунова, Х. Удалова та ін.
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Метою даного дослідження є виявлення особливостей використання
мерчандайзингу у магазинах роздрібної торгівлі.
При наявності досить жорсткої конкуренції на ринку рітейлерів для того
щоб домогтися високих продажів, компанії повинні вирішувати проблеми
просування своїх марок на ринок. Часто таке рішення набуває першорядного
значення. На думку більшості фахівців в цій царині просування – це будь-яка
форма маркетингових комунікацій, яка використовується компанією для
інформування, формування, позитивного ставлення або іміджу марки, фірми,
нагадування, про свої товари/послуги для стимулювання попиту на них [2, 3].
Зазначимо, що головне призначення такого інструменту маркетингу це
стимулювання

попиту

на

конкретну

стимулювання

попиту

на

всі

товари

марку,
і

поліпшення

послуги,

що

її

образу,

виробляються

підприємством. Для реалізації стратегії просування використовуються різні
засоби та заходи маркетингових комунікацій, так і як реклама, PR,
мерчандайзинг, стимулювання збуту, особистий продаж, прямий маркетинг,
спонсорство тощо. Проте, підприємства роздрібної торгівлі свій успіх
пов’язують в першу чергу з впровадженням технологій мерчандайзингу.
Необхідність мерчандайзингу була доведена після того, як з’ясувалося, що
дві третини усіх рішень про купівлю споживачі приймають саме у магазині,
навіть якщо покупка запланована заздалегідь. Тобто, більшість споживачів, що
прийшли у магазин, як правило, ще не визначились з вибором марки або
продукту [2]. Вперше почали застосовувати мерчандайзинг в мережах
супермаркетів. Було помічено, що отримати додатковий ефект можна якщо
спростити пошук і вибір товару, перетворити процес вибору та купівлі в
захопливу гру і, таким чином, збільшивши час перебування покупця у
торговельній залі, можна здобути додатковий ефект. Покупці залишають на
13% більше грошей у тих магазинах, де мерчандайзинг продукції є
бездоганним. Відповідно, якщо сфокусувати їх увагу на конкретній пропозиції
безпосередньо в точці продажу то можна вплинути на його вибір і, відповідно,
збільшити обсяги продажів.
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На думку Козакова О. мерчандайзинг – це елемент маркетингу,
представлений сучасними схемами організації продажів і просування продукції,
призначених для сукупного вираження методів і форм продажу товару [1] (рис. 1).
Все це свідчить про багатофункціональність мерчандайзингу та широкий
асортимент інструментів. Які здатні реалізувати зазначені вище функції.
Проте, існує певна різниця у застосуванні мерчандайзингу різними
суб`єктами ринкової діяльності. Зокрема, це стосується роздрібної торгівлі та
виробниками.
Функції мерчандайзингу
створення конкурентної переваги магазину і окремих марок
ефективне представлення товару на ринку
забезпечення покупців необхідною інформацією
формування прихильності до магазину і окремим торговим маркам,
збільшення числа лояльних покупців і завоювати нових
привернення уваги покупця до товарів, звертання увагу на нові продукти і
спеціальні пропозиції
закріплення у свідомості покупців відмінних рис марок
вплив на поведінку споживачів, дотримуючись при цьому соціальної
законності і етичних норм
підвищення рівня прийняття рішень покупцем безпосередньо в точці
продажу, збільшити час перебування покупця в магазині і число скоєних
ним покупок

Рисунок 1 – Функції мерчандайзингу в структурі просування
Основні цілі, які ставить перед собою виробник це збільшення рівня
привабливості своїх товарів та просуванні своїх власних торгових марок. Щодо
основних цілей які ставить перед собою роздрібний торгівець, то це залучення
максимального потоку покупців в магазин, у формуванні прихильності до
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нього, удосконаленні структури свого асортименту магазину та підвищенні
прибутку. Магазин також зацікавлений в якісних ТМ, як і бренди в магазинах
але товар тут це засіб, за допомогою якого можна залучити і задовольнити
покупця.
Для

реалізації

стратегії

мерчандайзингу

використовуються

різні

інструменти, які відрізняються за своїми функціями. Для збільшення кількості
спонтанних покупок використовують планування та дизайн торгового
простору. Щоб вплинути на поведінку споживачів використовують колір, а для
того щоб виділити товари з поміж інших розроблюють систему освітлення. Для
донесення інформації до споживачів та рекламної підтримки застосовуються
POS-матеріали. Проте, основні функції інструментів мерчандайзингу це
стимулювання продажів. І використовуючи всі ці інструменти підприємство
може значно підвищити продажі і тим самим свої прибутки.
Розглянемо

використання

інструментів

мерчандайзингу

в

Україні

виробниками модного одягу. Так як на українському ринку присутня велика
кількість молодого активного населення, яке цікавиться модним чоловічим
одягом, вітчизняний ринок несе в собі великі перспективи для розвитку ринку
fashion рітейла. Специфіка українського ринку для розвитку магазинів модного
одягу: – велика популярність магазинів за рахунок прихильності українських
жінок до моди.-незважаючи на середню купівельну спроможність, жінки
прагнуть виглядить модно – використання одягу українськими жінками як
способу самоствердження.
На українському ринку присутня велика кількість магазинів модного
чоловічого одягу таких як ARBER, ZARA, MANGO, Topshop, які конкурують
між

собою.

Традиційно

на

українському

ринку

роздрібні

торговці

використовують різні стилі оформлення і дизайну магазинів. Компанії за
допомогою використання мерчандайзингу підтримують загальну концепцію
самого торгівельного бренду. Але найбільшу перевагу серед них має компанія
«ARBER», за рахунок ефективного використання мерчандайзингу.
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Слід зазначити, що у магазинах «ARBER» стратегію мерчандайзингу
визначають фахівці іспанського офісу. У магазин надходять лише технічна
інформація, ескізи і обладнання. На місцевий відділ мерчандайзингу
покладається тільки безпосереднє втілення ідеї і розміщення товару в залі.
Вся площа торгового залу магазинів «ARBER» підрозділяється таким
чином: вхідна зона, касова зона, площа, зайнята торговим обладнанням,
магістраль

для

основного

потоку

покупців.

Це

сприяє

ефективному

використанню торгового простору і торгового устаткування. І тому допомагає
значно збільшити кількість спонтанних покупок.
Основні кольори у яких виконані магазини «ARBER» – це фірмові кольори
компанії чорний та білий. Це кольори які відносяться до холодних, які
змушують покупця довго обдумувати покупку. Але до того щоб підштовхнути
покупців зробити покупки краще було б використати більш теплі кольори.
Оцінюючи вітрини фірмового магазину «ARBER», то потрібно відмітити,
що за характером оформлення найчастіше вони товарно-декоративні. Вони
відповідають фірмовому стилю компанії. Завдяки незвичним декораціям
вітрини «ARBER» привертають до себе споживачів і заманюють зайти в
магазин і здійснити покупку.
Щодо освітлення, то у магазинах «ARBER» поєднується загальне і
акцентне освітлення, частина світильників створює рівномірний світловий фон,
а більш яскравими світловими плямами виділяються функціональні зони
торгового залу. При освітленні стіни в «ARBER» лампи регулюються таким
чином, щоб промені фокусувалися на одязі, а не на порожніх сусідніх стінах, на
підлозі або стелі тим самим виділяючи товари, що впливає на бажання покупців
підійти і розглянути товар. У «ARBER» викладка товарів здійснюється уздовж
стіни все обладнання розподілено на блоки. Найчастіше це профільне та
фронтальне розташування продукції, що спрощує покупцям вибір товару. У
вхідній зоні магазину активно використовуються POS-матеріали, такі як
покажчики місця розташування товарів зі знижками, що допомагають
споживачу знайти необхідний товар і спонукають зробити покупку. В
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магазинах «ARBER» також часто грає іспанська музика, наприклад самба. Така
музика не дуже підходить для залучення українських жінок. Крім того в
магазинах використовують швидку музику, яка змушує швидше рухатися
вздовж полиць.
На основі аналізу використання мерчандайзингу у магазинах компанії
«ARBER», можна запропонувати наступні пропозиції щодо вдосконалення
інструментів мерчандайзингу. У магазинах компанії «ARBER» необхідно
використовувати більш теплі кольори в оформленні магазину. Це посприяє
активізації покупців, підштовхне їх до здійснення покупки. Потрібно
використовувати постільні тони, які найкраще підходять для товарів для жінок
так як передають настрій жіночності та легкості. Крім того, у магазинах
«ARBER» краще використовувати повільну музику, яка створить в магазині
затишну атмосферу, спонукаючи покупців не поспішати і більше часу
присвятити вибору покупкам. Потрібно використовувати більш нейтральну
сучасну західну поп-музику. В основному ритмічну музику. Ключовим
настроєм тут є саме легкість і невимушеність.
Щодо POS-матеріалів, то, крім покажчиків, у магазинах можна розмістити
плакати із зображенням моделей, які демонструють колекцію ARBER, біля
входу в магазин та у самому магазині. Плакати, на яких зображенні моделі в
одягу із колекцій, допоможуть покупцеві визначитися з образом, у них виникне
бажання купити відразу весь комплект одягу, щоб виглядати так само добре.
Отже, будь-яка компанія, яка прагне успішно працювати на ринку
споживчих товарів, повинна орієнтуватися не тільки на якість і актуальність
продукції, що випускається, а й замислюватися про мерчандайзинг. Для
успішного досягнення запланованих результатів необхідно створення та
впровадження комплексної програми мерчандайзингу, що включає розробку
інструментів мерчандайзингу та його організацію в компанії. Аналізуючи
викладку в магазинах ARBER, можна відзначити важливість мерчандайзингу в
роздрібних

мережах

масового

одягу.

Використання

різних

засобів

мерчандайзингу є ефективним і необхідним магазинам. Варто відзначити, що
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мерчандайзинг кожного окремого модного магазину працює не тільки на
збільшення свого прибутку, а й на підтримку іміджу, завоювання і зміцнення
лояльності до бренду компанії.
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СТАН РИНКУ ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ
У статті досліджено стан хлібопекарської галузі харчової промисловості
України на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки, виокремлено
основні проблеми розвитку хлібопекарства, запропоновано шляхи їх вирішення
та обґрунтовано напрями подальшого розвитку хлібопекарської галузі.
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Хліб та хлібобулочна продукція посідають важливе місце в раціоні
населення України, оскільки вони призначені для щоденного задоволення
фізіологічних потреб людей. Проте диференціація потреб споживачів залежно
від їх доходу, уподобань, можливостей вживання різних видів хліба та
хлібобулочних виробів внаслідок особливостей їх здоров’я актуалізує питання
розширення товарного асортименту виробників хліба та хлібобулочних виробів
шляхом втілення у їх діяльність інноваційних підходів. Кожне підприємство
працює в ринкових умовах, тому вивчення ринку є важливим і невід’ємним
елементом

підприємницької

діяльності.

Обсяги

виробництва

хліба

та

хлібобулочних виробів в Україні постійно скорочуються. Частка потужних
підприємств у загальному виробництві хліба та хлібобулочних виробів значна і
становить близько 90 %. Проте встановити реальну частку, обсяги виробництва
та обсяги реалізації малих підприємств, пекарень та мініпекарень досить
складно,

оскільки

не

ведеться

статистичного

обліку

цих

суб’єктів

підприємницької діяльності. Таким чином, постає необхідність у всебічному
дослідженні ринку хліба та хлібобулочних виробів в Україні з метою виявлення
причин, наслідків та факторів, що на нього вплинули.
Питання розвитку хлібопекарської галузі України постійно досліджували в
своїх працях вітчизняні й зарубіжні науковці, такі як О.М. Васильченко,
О.А. Опря, М.М. Перелигін, М.В. Нетяжук, В.І. Дробот, О.В. Шубравська,
М.М. Білоусова та ін. Окремо потрібно відмітити праці Л.І. Карнаушенка,
Ю.Л. Труші, С. Петрухи, М.П. Сичевського, Л.М. Чернелевського, сферою
досліджень яких є стан виробничо-господарської діяльності хлібопекарських
підприємств України.
Мета статті – дослідження особливостей ринку хліба і хлібобулочних
виробів в Україні, сучасного стану, проблем і перспектив подальшого розвитку
в сучасних умовах господарювання.
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Збалансований розвиток виробництва – одне з головних завдань
економічної політики кожної країни, здійснення якого є основною умовою
задоволення потреб внутрішнього ринку в продовольчих товарах, а також
формування потужного експортного потенціалу.
Важливу роль у формуванні валової доданої вартості регіонів України
відіграє хлібопекарська промисловість. Необхідність дослідження розвитку
хлібопекарської промисловості підкреслюється тим, що хліб та хлібобулочні
вироби виступають невід'ємною складовою частиною раціону кожної людини,
тому їх виробництво буде завжди актуальним. Поєднання традиційних умов і
чинників розвитку економіки з необхідністю швидкого реагування на ринкові
перетворення, а також вплив глобалізації зумовили нерівномірність розвитку
регіонів та областей України.
Хлібопекарська галузь – одна з провідних галузей харчової промисловості
України, призначенням якої є безперебійне забезпечення виробництва хліба,
хлібобулочних та інших борошняних виробів в обсягах, які відповідають
нормам державної продовольчої безпеки.
Хлібопекарська галузь грає значну соціальну і стратегічну роль у житті
суспільства. У сумарному обсязі продукції всієї харчової промисловості
України вона займає одне із провідних місць, а частка хлібопродуктів у раціоні
населення України становить 15%, що підтверджує їх статус як основного
продукту харчування. Традиційно цій галузі приділяється менше уваги, ніж
іншим, але будь-які зміни, що відбуваються на ринку хліба і хлібобулочних
виробів, моментально впливають на економічне та соціально-політичне життя
країни.
Сьогодні ринок хліба і хлібобулочних виробів наповнений продукцією від
різних виробників та в широкому асортименті. Основними гравцями ринку в
2017 р. були такі компанії, як: «Київхліб», «Хлібні інвестиції», «Кулиничі»,
«Група Lauffer», «Формула смаку», «Концерн Хлібпром» тощо. Сумарна частка
інших виробників становила 48,1 % [5].
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Асортимент хлібобулочних виробів, які виробляються українськими
підприємствами, налічує понад 1000 найменувань. Він збільшується щороку в
межах конкурентної боротьби за споживача, при цьому використовуються
сучасні технології із застосуванням різних смакових добавок, наповнювачів
тощо. Структура ринку 2017 р. за асортиментом продукції має такий вигляд:
хліб пшеничний (35,6 % від загального обсягу ринку), хліб житньо-пшеничний
і пшенично-житній (31,3 %), вироби булочні (21,0 %), вироби булочні здобні
(4,1 %), дієтичні хлібобулочні вироби (2 %) інші (5,9 %) (рис 1).

Рисунок 1 – Структура ринку хлібобулочних виробів в Україні
у 2017 р. за асортиментом продукції [4]
Зменшення виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Україні
протягом останніх років було зумовлено такими чинниками [4]:
- зниження купівельної спроможності населення;
- зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби, яке зумовлене
девальвацією гривні;
- виникнення

великої

кількості

малих

підприємств,

міні-пекарень,

фізичних осіб-підприємців;
Поширеною є думка, що чим розвиненіша економіка країни, тим ближче
фактичне споживання певного продукту харчування до раціональної норми.
Особливо це твердження стосується рівня споживання хліба та хлібобулочних
виробів, оскільки високий рівень їх споживання характерний для бідних країн.
З цієї точки зору на довгострокову перспективу можна стверджувати, що ринок
хліба та хлібобулочних виробів в Україні є насиченим. Проте, на думку
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експертів, споживання хліба та хлібобулочних виробів у значних обсягах в
нашій країні є традиційним, тому можна передбачити, що з розвитком
економіки України фактичне споживання хліба та хлібобулочних виробів не
зміниться в натуральному виразі, а смаки споживачів перемістяться з
«соціальних» видів хліба та хлібобулочних виробів на «елітні» [2]
Зважаючи на те, що все більше число жителів країни прагнуть до
здорового способу життя і ведуть боротьбу із зайвою вагою, зростає
популярність інноваційних продуктів – хліба дієтичного та лікувальнопрофілактичного спрямування, що містять зернові суміші, висівки, фруктозу,
мед, горіхи, овочеві і фруктові добавки. Отже, на таку частку продукції
припадає близько 5-7 % від загального обсягу продажів. Однак, як запевняють
виробники, потреба населення в групі дієтичних хлібобулочних виробів,
збагачених вітамінами, буде зростати (рис 2).
Хлібці з насінням льону, соняшника

Інноваційні хлібобулочні вироби

Дієтична
продукція

Хлібці з кунжутом
Безглютеновий хліб з рисового борошна
Безглютеновий хліб з картопляним і
кукурудзяним крохмалем

Продукція
спортивного
спрямування

Гречаний хліб
Хліб без солі

Продукція,
збагачена
вітамінами,
мінералами та
корисними
добавками

Хліб з додаванням спіруліни
Мультизерновий хліб
Хліб з пророщеної пшениці

Низькокалорій
на продукція
оздоровчої дії

Хліб з диспергованого зерна

Рисунок 2 – Основні напрямки хлібобулочних інновацій на 2018 р. [1]
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Суттєве зростання цін на енергоносії, сировину, що спостерігається в останні
роки, призвело до зменшення кількості хлібопекарських підприємств, які не
втримались на ринку у зв’язку зі збільшенням собівартості виробництва
хлібопекарської продукції та контрольованості цін на продукцію з боку держави.
За всі роки незалежності України хліб був найбільш зарегульованим
продуктом. Нині в Україні ще діє Постанова № 1548 від 1996 р., що надає право
місцевим органам влади регулювати ціни на соціальну групу товарів шляхом
обмеження

рентабельності,

встановлення

фіксованих

цін,

торговельної

надбавки. Адміністративний тиск негативно позначається на галузі, її
технічному розвитку, якості продукції. Така ситуація буде критичною для тих
підприємств, які займають малу частку на ринку хліба і хлібобулочних виробів [6].
З початку 2018 р. ціни на хлібопекарську продукцію підвищились більше
ніж на 39 %, що було зумовлено низкою факторів, а саме: ростом цін на
сировину, тарифів на енергоносії, високим рівнем зносу устаткування.
Структура витрат на виробництво хлібопекарської продукції сьогодні така:
сировина займає до 53 % собівартості, енергоносії, газ – 8 %, витрати на збут –
14 %, заробітня плата – 6 %, загальновиробничі витрати – 5 % тощо. Такі
складники і формують ціну продукції хлібопекарських підприємств (рис 3) [3].
За підрахунками експертів, вплив економічних факторів, таких як падіння
курсу гривні, ріст цін на пальне, на ціну хлібобулочних виробів у 2018 р. склав
42-50 %. На нашу думку, вплив економічних факторів на ціну хліба та
хлібобулочних виробів буде ще більш відчутним у 2019 р., у зв’язку із
погіршенням економічної ситуації у країні.

Рисунок 3 – Структура собівартості випічки хліба простої рецептури у 2018 р.
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Український ринок хлібопекарської продукції в цілому знаходиться у
депресивному стані, про що свідчить невпинне скорочення обсягів виробництва
та споживання продукції.
Перспективними шляхами розвитку галузі та збільшення її якісної частки у
валовій доданій вартості областей України є:
- зменшення

рівня

державної

регульованості

окремих

сегментів

хлібопекарської промисловості; розробка і реалізація програм державної
підтримки хлібопекарської промисловості;
- вдосконалення державного регулювання цін на борошно, енергоносії
тощо;
- надання пільгового кредитування підприємствам хлібопекарської галузі;
- використання хлібопекарськими підприємствами ресурсозберігаючих
технологій виробництва продукції, підвищення якості продукції, технічного
забезпечення;
- вдосконалення виробництва інноваційних хлібобулочних виробів.
Прагнення споживачів до здорового способу життя дає перевагу
виробникам, що випускають хлібобулочні вироби з корисними добавками.
Таким чином, незважаючи на те що, згідно із статистичною інформацією, ринок
хліба і хлібобулочних виробів скорочується в натуральному вираженні, він
продовжує зростати за рахунок попиту на більш дорогі та якісні продукти. Для
успішного функціонування на ринку хлібопекарські підприємства змушені
розширювати асортиментний ряд і проводити модернізацію виробництва.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РИНОК РИБИ ТА РИБОПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
У роботі розглянуто основні тенденції виробництва і споживання, експорту
та імпорту риби та рибної продукції в Україні. Під час проведення аналізу були
визначені

основні

проблемні

моменти

функціонування

рибопереробних

підприємств України.
Ключові слова: риба, рибопродукція, споживання, виробництво, експорт,
імпорт.
На сьогодні, розвиток світового рибальства особливо актуальний, оскільки
відіграє дуже важливу роль у продовольчому забезпеченні продуктами
харчування і як великий постачальник технічної та кормової продукції для
потреб народного господарства, лікарські та технічні продукти. З огляду на
географічне положення України, а саме наявність виходу до моря, розвиток
рибного господарства, також важливий для нашої країни.
Сьогодні як в світі, так і в Україні спостерігається тенденція зростання
зацікавленості людей щодо поліпшення умов і екології, є одним з
найважливіших умов розвитку рибного господарства.
Формулювання

цілей

статті.

Дослідження

основних

тенденцій

виробництва та споживання , експорту та імпорту риби та рибних товарів.
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Дослідженню ефективних напрямів розвитку рибного господарства
присвячені роботи таких вчених, як Н.М. Вдовенко [1], Загороднюк О.В. [2],
Лебская Т.К. [3], Борейко В.І. [4], Мазур Ю.П. [5], Ганжуренко І.В. [6]. та ін.
Риба є не тільки цінним джерелом повноцінних білків, легкозасвоюваних
жирів, вітамінів, насамперед груп А і D, добре збалансованого комплексу
макро-мікроелементів, необхідних для збалансованого харчування людини, але
і джерелом сировини для сільського господарства, фармакологічної і
косметичної та інших галузей промисловості.
За оцінками аналітиків, у 2016 році в Україні споживання риби і
рибопродуктів було вдвічі меншим, ніж середньосвітове і становило 10,1 кг на
особу на рік. Слід відмітити, що раціональна норма споживання українцями
риби та рибних продуктів, згідно з рекомендаціями МОЗ, визначена на рівні 20
кг на особу на рік. При цьому, за весь період незалежності України досягнути
рекомендованої норми споживання не вдавалося.
Один із найнижчих показників споживання риби та рибопродуктів в
Україні було зафіксовано у 2015 році – 8,6 кг на особу, або лише 43% від
встановленої раціональної норми.
З огляду на це варто відзначити, що падіння середньодушового
споживання рибної продукції було обумовлено наступними чинниками:
1) зменшенням у 2,5 рази промислового добування водних живих ресурсів,
у зв’язку з анексією АР Крим, яка забезпечувала надходження на український
ринок понад 60% вилову риби та морепродуктів;
2) скороченням, більш ніж у 2 рази, імпорту рибної продукції внаслідок
триразової девальвації гривні у 2014 році та падіння рівня життя населення (у
2014-2015 роках реальні наявні доходи українців впали майже на третину).
Ведення рибальства та рибництва є висококонцентрованим видом
діяльності. Близько 80% загального видобутку рибної продукції забезпечують
усього 20 країн, серед яких Китай виступає беззаперечним лідером. Також
світовий стан пропозиції на ринку риби та морепродуктів протягом тривалого
часу визначають Перу, США, Чилі, Індонезія, Японія, Індія, РФ, Таїланд,
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Норвегія, Латвія, Естонія. Ведення рибного господарства цими країнами
зумовлено виходом до морів, наявністю розвинених портів і хорошої
державнорегуляційної бази [9-10].
Наприклад, у 2009-2013 рр. за даними BusinesStat глобальний продаж риби
та морепродуктів у світі збільшився на 13,1 % і в 2013 р. становив 147,3 млн. т,
в 2014 р. – стабільно зростав. За прогнозами BusinesStat в 2014-2018 рр. продаж
рибопродукції в світі будуть зростати в середньому на 2,5 % в рік [7].
Основними районами міжнародного рибальства є: Атлантичний океан і
його моря – 33 %, Тихий – 51 %, Індійський – 10 %. Найбільш продуктивними
районами є північні частини Атлантичного й Тихого, а також тропічна частина
Тихого й Індійського океанів.
Необхідно відмітити, що після втрати обсягів вилову риби в АР Крим,
збільшити її промисловий видобуток на іншій території України у 2014-2015
роках не вдалося. Упродовж останніх трьох років промисловий видобуток
водних живих ресурсів практично залишається на стабільно низькому рівні – у
межах 90 тис. т. Разом із виловом риби у домогосподарствах, загальний обсяг
добування водних живих ресурсів в Україні не перевищує 140 тис. т, що
забезпечує лише третину внутрішнього попиту у рибній продукції.
Щоправда, баланс риби та рибопродуктів в Україні завжди був
імпортозалежним. Для збалансування внутрішнього попиту і пропозиції у
рибній продукції необхідно імпортувати 65-75 % від загального обсягу фонду
споживання рибної продукції.
Основними постачальниками риби в Україну у 2018 році були Норвегія та
Ісландія, частка яких у загальній вартості імпорту майже 50 %. Із загального
обсягу імпорту рибної продукції понад 70 % припадає на рибу морожену.
Водночас, якщо проаналізувати багаторічну динаміку, відзначимо, що обсяги
імпорту риби суттєво варіювали. Це, передусім обумовлюється рівнем цін та
купівельної спроможності населення.
Загальний обсяг виробництва товарно-харчової рибної продукції в Україні
у 2018 році склав 64, 4 тис. грн., що на 5,2 % більше ніж в 2017 році. Значна
частка у структурі випуску товарно-харчової рибної продукції припадає на
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випуск рибних консервів – понад 50 % (35,2 тис. т) та морожену рибу – 14 %
(9,2 тис. т) [12].
Виробництво товарно-харчової рибної продукції здійснюється здебільшого
з імпортованої мороженої риби або її філе, такої як: оселедець, скумбрія,
сардина, кілька або шпрот. Що стосується виробництва товарно-харчової
рибної продукції, виготовленої з української риби, то це риба сушена, в'ялена
чи копчена (морська: бичок, тюлька, хамса, шпрот, а також прісноводна: лящ,
плітка, плоскирка тощо). Слід зазначити, що вітчизняна риба на споживчому
ринку

України

здебільшого

користується

попитом

в

свіжому

або

свіжомороженому вигляді (не проходить процес переробки).
Протягом 2018 року на 55 % збільшено виробництво готових та
консервованих оселедців (без урахування солоних оселедців) і на 30 % –
виробництво готового філе лосося та іншої риби (в'яленого, соленого чи в
розсолі). Одночасно спостерігається зменшення на 12 % виробництва
свіжоохолодженого філе риб та на 4 % риби замороженої [12].
Вартість експорту риби, рибної продукції та інших водних біоресурсів у
2018 році збільшився на 2,8 млн. дол. США, що на 8,1 % перевищує показник
2017 року. Всього протягом минулого року було експортовано 10,6 тис. т риби
та продукції з водних біоресурсів на загальну суму 37,1 млн. дол. США [11].
В цілому експортується риба готова або консервована (сардини, сардинела,
кілька або шпроти), свіже, охолоджене або морожене рибне філе та інше м'ясо
риб (лосось, тріска, судак), а також готові продукти із сурімі (крабові
палички) (рис.1).

Рисунок 1 – Динаміка обсягу експорту риби, рибної продукції
та інших видів біоресурсів [11]
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Щодо географічного розподілу, то близько 35 % експортних поставок риби
та інших водних біоресурсів у 2018 році було здійснено до таких країн, як:
Молдова, Азербайджан, Білорусь, 28 % від всієї рибної продукції направлено
до країн Європи (Данія, Німеччина, Франція, Угорщина), також значні поставки
здійснено до Туреччини та Грузії.
У 2018 році імпорт риби, рибної продукції та інших водних біоресурсів в
Україну склав 379,5 тис. т, що на 15,8 % більше, порівняно з минулим роком.
Сума імпортованої продукції збільшилась на понад 108 млн. дол. США та
становить 635,8 млн. дол. США, що більше на 20,5 %, ніж у 2017 році.
Зростання обсягів імпорт) риби та рибної, продукції обумовлене збільшенням
купівельної спроможності населення України (рис.2).

Рисунок 2 – Динаміка обсягу імпорту риби, рибної продукції
та інших видів біоресурсів [11]
Найбільшу кількість риби та інших водних біоресурсів в Україну
постачається з Ісландії, Норвегії та Естонії. Крім зазначених країн, поставки у
великих обсягах імпортної рибопродукції здійснюються з США, Латвії, Канади,
Іспанії та Китаю.
Понад 90 % обсягу імпорт припадає на ті види риб, до яких Україна не має
доступу і які видобуваються виключно у водах морських економічних зон
інших держав. В основному до України імпортується риба морожена або її
філе, що складає понад 80 % від всього імпорту. Зазначена продукція
здебільшого проходить процес переробки на рибних підприємствах України.
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За попередніми даними, у зв'язку із збільшенням постачання імпортованої
рибної продукції у 2018 році в Україні спостерігалось підвищення фонду
споживання риби та рибопродукції до 51 1 тис. т, що становило близько 12,1 кг
на душу населення. У 2017 році ці показники складали 457 тис. т та 10,8 кг
відповідно [11].
Середні споживчі ціни на рибу та рибопродукти у 2018 році збільшились
на 9,3 %. В цілому підвищились ціни на копчену скумбрію (+17,7 %), живу або
охолоджену рибу (+11,3 %) та морожену рибу (+10,3) [11].
Таким чином, визначено, що вітчизняний рибний ринок активно
розвивається. Однак спостерігається хаотичність, а саме існує значна різниця
між попитом та пропозицією; ринок є імпортозалежним. На нашу думку,
покращання ситуації можливе за рахунок збільшення виробництва рибної
продукції, формування та утримання племінної бази для вдосконалення якості
об’єктів аквакультури; розширення сировинної та кормової бази рибного
господарства; відновлення природних нерестовищ у рибогосподарських
водоймах;

стимулювання

просування вітчизняної

рибної

продукції на

внутрішній і зовнішній ринок за рахунок розширення асортименту та
поліпшення якості.
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АСОРТИМЕНТ ТА СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ФАЯНСОВИХ
РАКОВИН
У статті розглянуто характеристики фаянсу та виробів з нього.
Охарактеризовано

види

фаянсу,

проаналізовано

фаянсових раковин та їх переваги.
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Ключові слова: кераміка, фаянс, майоліка, фаянсові раковини, асортимент
фаянсу, споживчі властивості фаянсу.
Раковина – невід’ємний атрибут ванної кімнати. Саме з її використання
починається ранок кожного члена сім’ї. При цьому важливо, щоб раковина
відповідала обов’язковим вимогам комфорту: була розташована на зручній для
вмивання висоті від статі, і мала форму і розміри, що не утрудняють руху
людини під час проведення гігієнічних процедур. Тільки після того як
враховані вимоги ергономіки, можна задуматися про стильовому вирішенні
умивальника.
Спектр матеріалів, використовуваних у виробництві раковин для ванн, –
дуже широкий і різноманітний. Першість залишається за традиційними
керамікою і фаянсом, більш заможні покупці можуть дозволити собі моделі з
каменю або мармуру, серед дизайнерських виробів можна зустріти скляні,
металеві або навіть дерев’яні умивальники.
Раковини з фаянсу, фарфору та кераміки користуються заслуженою
популярністю

у

споживачів

завдяки

своїм

високим

експлуатаційним

показниками при досить низькій вартості. Такі умивальники мають естетичний
зовнішній вигляд і ідеальну гладку поверхню, за якою дуже легко доглядати.
Споживчі властивості керамічних виробів, дуже важливі для споживачів.
Зовнішній вигляд, дизайнерські рішення, вид декорування та обробки
приваблює

споживачів.

Фізичні

властивості

керамічних

виробів

характеризують особливість фізичного стану матеріалу та глазурі. Дослідження
питання споживчих властивостей фаянсових виробів є актуальним, оскільки,
такі фізичні властивості, як межа міцності при ударі, теплоємність та
термостійкість впливають на безпеку, здоров’я та життя споживачів.
У науковій літературі увагу на товарознавстві та експертизі товарів,
зокрема, будівельних матеріалів, зосереджують Т.Л. Колесник, А.А. Іванова,
В.І. Борейко, М.Ю. Притула, В.Б. Коваль, Л.Г. Войнаш, І.О. Дудла,
Н.В. Павловська та інші.
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Фаянс (франц. faience, від назви італійського міста Faenza, однин з центрів
керамічного виробництва) – вид кераміки, щільні дрібнопористі вироби з тонкої
кераміки, покриті глазур’ю.
Фаянс також інколи називають керамікою чи майолікою. Проте фаянс і
майоліка ставляться до кераміці як частини до цілого. Тому фаянс – це вид
кераміки, для виготовлення якого використовують вогнетривкі глини, кварц й
різні добавки. Фаянс має непрозоре пористе тіло та дрібнопористий білий злам.
Майоліка – вид кераміки, що виготовляється з легкоплавких глин з
додаванням піску чи шамоту, від фаянсу відрізняється більшою пористістю та
меншою температурою випалу.
А кераміка – полікристалічне неметалеве тверде тіло, отримане методом
керамічної технології, що включає підготовку формувальної маси (шлікера),
формування, сушіння и Віпта випал, де утворюється суцільне, міцне, тверде
тіло.
Є різноманітні види фаянса:
1) фаянс вапняний – вид фаянсу, що містить в якості вихідних
компонентів, крім пластичних матеріалів і кварцу, крейду або доломіт.
Відрізняється невисокою температурою і вузьким інтервалом випалу;
2) фаянс м’який, який містить відносно велику кількість плавнів, що
вводяться в масу разом з глинистим речовиною;
3) фаянс польовошпатовий - це вид фаянсу, що містить крім глини і кварцу
певну кількість польових шпатів;
4) фаянс твердий – це фаянс з високою температурою випалу і хорошими
механічними характеристиками.
Розглянемо детально основні споживні характеристики виробів з фаянсу.
Щільність фаянсу характеризує ступінь заповнення об’єму матеріалу.
Розрізняють щільність істинну, середню і відносну.
Пористість виробів – це ступінь заповнення об’єму матеріалу порами,
наявність відкритих і замкнутих пор в черепку. Кількість пор фаянсових
виробів коливається в межах до 30%. Пористість матеріалу впливає на міцність,
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термостійкість,

водопроникність

керамічних

виробів.

Із

збільшенням

пористості знижується міцність виробів, їх термостійкість і хімічна стійкість,
гігієнічність, просвічування, але дещо збільшується білизна. Міцність пористої
кераміки знижується з підвищенням пористості черепка. Так, при пористості
10% міцність матеріалу знижується приблизно в 2 рази в порівнянні з міцністю
абсолютно щільного матеріалу. Цим пояснюється різна міцність керамічних
матеріалів різної пористості.
Водопоглинення – властивість пористої обпаленої керамічної маси
поглинати й утримувати воду у разі безпосереднього контакту з нею.
Водопоглинення характеризується ступенем заповнення відкритих пор під час
потрапляння на виріб гарячої води. Поглинання вологи пористою обпаленою і
глазурованою керамічною масою (через мікротріщини і в місцях зачищення
глазурі) приводить до вологого набухання, що сприяє утворенню цеку глазурі,
зниженню

механічної

міцності

й

естетичних

властивостей

виробів.

Водопоглинання фаянсових виробів складає – 9…12 %.
Механічні властивості визначаються міцністю. Зовнішні сили, що діють на
матеріал, викликають у ньому внутрішню напругу, яка зі зростанням
навантаження руйнує матеріал у момент досягнення ним межі своєї міцності.
Механічні властивості характеризуються межами міцності за умов стискування,
розтягування, вигинання й іншими показниками. Керамічний матеріал зазвичай
руйнується в результаті одночасної дії на нього напруг, що виникають під дією
прикладеного навантаження, а також залишкових і локальних мікронапруг,
обумовлених

анізотропією.

За

нормальних

умов

керамічні

матеріали

характеризуються малими пружними деформаціями і високою крихкістю. Якщо
керамічні матеріали добре протистоять стисненню, то напругам вигинання,
розтягування і зрушення – значно гірше, а ударному вигинанню – недостатньо.
Незалежно від показників міцності, для всіх тонкокерамічних виробів за
нормальної температури типовим є крихкий характер руйнування. Пластична
деформація майже повністю відсутня, і руйнування відбувається миттєво.
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Одним з показників високої якості керамічних виробів є здатність при
ударі викликати коливання, які, розповсюджуючись по масі виробу, виходять
назовні у вигляді чистої звукової хвилі. Краща звукопровідність досягається за
умов підвищення щільності, відсутності тріщин. Межа міцності при ударі є
важливим показником експлуатаційних властивостей керамічних виробів. Він
характеризує здатність матеріалу керамічних виробів не руйнуватися і не
давати тріщин у разі дії на нього ударного вигину навантаження. Межа
міцності при ударному вигині м'якого фарфору в 2 рази нижча, ніж межі
міцності твердого фарфору і фаянсу, і складає близько 0,1 МПа. Твердість
характеризує міцність поверхневих шарів матеріалу. Вона визначає здатність
матеріалу чинити опір упровадженню в нього більш твердого матеріалу.
Стираність – властивість матеріалу зменшувати свою масу через втрати
його частинок із поверхні під час стирання. Коефіцієнт стирання (г/см2 )
визначається відношенням втрати маси зразка після стирання до площі
стирання. Глазур гарно запобігає стиранню та оберігає керамічну масу виробів.
Проте під час тривалої експлуатації вона зношується.
Із теплофізичних властивостей для фаянсових виробів найважливішими є
теплоємність,

термостійкість,

теплопровідність

і

термічне

розширення

обпаленої керамічної маси і глазурі. Термічні властивості - залежать від
сировини, властивостей глазурі і її співпадання з черепком по термічному
розширенню.
Теплоємність – здатність матеріалу поглинати теплову енергію під час
нагрівання. Теплоємність фпянсу при температурі 200…400°С складає
0,84…1,09 кДж/кг×К.
Термостійкість – здатність матеріалу, не руйнуючись і не знижуючи
міцності, витримувати різкі багаторазові значні коливання температури
(теплові удари). При тепловому ударі матеріал руйнується під дією термічних
напруг, що виникають як результат різних коефіцієнтів лінійного термічного
розширення структурних елементів керамічної маси. Термостійкість фаянсових
виробів – 145 °С. Подібно до механічної міцності, термостійкість обумовлює
призначення і довговічність виробів.
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Теплопровідність – здатність матеріалу передавати тепло від однієї своєї
поверхні до іншої. Теплопровідність твердого фаянсу дорівнює 1,04…1,62
Вт/(кг×К).
Термічне розширення – це зміна лінійних або об'ємних розмірів керамічних
виробів під час нагрівання. При розрахунку складу керамічних мас і глазурі однією
з основних вимог є відповідність їх коефіцієнтів лінійного термічного розширення.
Блиск

глазурі

–

спроможність

дзеркально

відображати

світло.

Визначається складом глазурі і станом поверхні.
Твердість – характеризує міцність глазурі і визначає спроможність
матеріалу протистояти вдавлюванню другого, більш твердого тіла.
Хімічна

стійкість

глазурі

і

надглазурного

декору

–

визначають

нешкідливість, гігієнічність виробів, спроможність не руйнуватися під дією
води, харчових кислот і лугів. Фаянсові вироби вважаються хімічно стійкими.
Головна конкурентна перевага фаянсових раковин перед тими ж
порцеляновими – невисока ціна. Недоліки ж пов'язані з пористою структурою
матеріалу, добре вбирає воду, бруд і запахи. З часом раковина з фаянса змінить
колір в місцях постійного контакту з водою. Якщо матеріал виготовлений з
порушенням технології, з часом на ньому можуть з’явитися некрасиві тріщини,
схожі на дрібну сіточку зморшок.
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В статті наведено результати анкетування респондентів з питання виявлення
споживчих переваг на ринку тютюнових виробів, зокрема
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На сьогодні вітчизняна тютюнова галузь перебуває на підйомі. Із приходом
іноземних інвесторів зазначений ринок розвивається впевнено і стабільно, хоча
й відчуває на собі негативний вплив низки проблем, серед яких можна назвати
нелегальний ввіз тютюнової продукції на територію України, фальсифікацію
продукції як вітчизняного, так і закордонного виробництва, недосконалість
законодавчої бази тощо.
Проблемам формування та розвитку тютюнової галузі розглядалися у
дослідженнях Горіної І., Козін Є., Любименка В., Копилова В., Моісеєва І.,
Руднєва М., Сіволап Н. та

ін. Внесок цих учених дозволив вирішити ряд

важливих питань, сформувати фундамент для проведення прикладних
досліджень. Однак питанням виявлення споживчих переваг на ринку
тютюнових виробів уваги практично не приділялося. Тому дане дослідження є
актуальними і своєчасними.
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Метою даної статті є виявлення споживчих переваг на ринку тютюнових
виробів України.
Для виявлення споживчих переваг на ринку тютюнових виробів у березні
2019 року нами було проведено анкетування 100 респондентів у гіпермаркеті
«ГРОШ-1». Було з'ясовано склад споживачів (за статтю, віком, соціальним
статусом) і фактори, що впливають на рішення про купівлю тютюнових
виробів.
70 % опитаних склали чоловіки, оскільки саме вони у віці від 18 до 50
років переважають серед покупців тютюнових виробів.
Всі респонденти, які брали участь у дослідженні, серед тютюнових виробів
надають перевагу сигаретам. Це обумовлено зручністю їх споживання і
доступністю перед іншими видами тютюнових виробів.
Споживачі надають перевагу легким сигаретам – із низьким вмістом смол
(10-5 мг на сигарету) і (нікотину 1,0-0,6 мг на сигарету) – 57 % опитаних.
Пояснити такий результат можна тим, що легкі сигарети містять оптимальну
кількість нікотину, здатну задовольнити потребу курця в ньому. Далі йдуть
ультралегкі сигарети – 25 %, і менш популярні у споживачів сигарети з
нормальним і високим вмістом смол та нікотину (відповідно 15 і 3 %) (рис. 1).

Рисунок 1 – Споживчі переваги споживання сигарет за вмістом смол і
нікотину
Є прямий зв'язок з наступним питанням – більшість споживачів палять
більше 5 разів на день і тому купують при цьому сигарети щодня. Частка таких
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купівель склала 46 %. Частота купівель тютюнових виробів наступна: 2-3 рази
на тиждень сигарети купують 39 % респондентів, 1 раз на тиждень – 13 і раз на
2 тижні – 2 %. Таким чином, сигарети можна віднести до товарів повсякденного
попиту першої необхідності, які споживач купує часто, без роздумів і з
мінімальними зусиллями на їх порівняння між собою (рис. 2).

Рисунок 2 – Споживчі переваги щодо частоти придбання тютюнових
виробів
На запитання «Де ви зазвичай купуєте тютюнові вироби?» 64 %
респондентів відповіли, що придбавають їх у спеціалізованих кіосках. У таких
кіосках, як правило, найприйнятніші ціни і найбільш широкий і глибокий
асортимент. Рідше даний товар за результатами опитування придбавається в
супермаркетах – 16 %, у продовольчих магазинах (11) і в павільйонах (9 %)
(рис. 3).

Рисунок 3 – Споживчі переваги щодо місця придбання тютюнових виробів
При відповіді на запитання відкритого типу «З якою метою Ви палите»,
більше половини опитаних зійшлися на відповіді – «звичка» (57 % відповідей).
Далі можна виділити наступні популярні відповіді: «для заспокоєння нервів» –
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21, «від нудьги/байдикування» – 10, «подобається» – 5, «залежність» – 5, «не
знаю» – 2 %. Паління – це не нешкідливе заняття, яке можна кинути без зусиль.
Це справжня наркоманія, і тим більше небезпечна, що багато хто не приймає її
всерйоз. Занепокоєння вчених і лікарів, викликане поширенням цієї згубної
звички, зростає, оскільки поки що значна кількість людей не вважає паління
шкідливим для здоров'я (рис. 4).

Рисунок 4 – Споживчі переваги щодо причин споживання сигарет
Опитування показало, що 86 % респондентів віддають перевагу
закордонному

виробникові тютюнових

виробів. Слід

взяти

до

уваги

психологічний фактор, пов'язаний зі стереотипом, що все, що робиться за
кордоном, більш високої якості і відповідає моді. Насправді велика частина
марок сигарет, що реалізуються на вінницькому ринку, виробляються на
території України під контролем іноземних компаній. Відповідно, 14 %
опитаних вважають за кращі сигарети вітчизняного виробника.
У питанні «Що для Вас є найбільш значущим при виборі сигарет?»
необхідно було проранжувати фактори, значимі при виборі сигарет. Найбільш
значимим фактором виявився смак тютюнового диму, на другому місці за
значимістю – аромат тютюнового диму, на третьому – вміст смол і нікотину, на
четвертому – виробник, на п'ятому – ціна, на шостому – упаковка, на сьомому –
реклама. Такий поділ по місцях можна пояснити наступним:
– у сигаретах, як в будь-якому іншому продукті, цінується, в першу чергу,
смак і аромат;
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– вміст нікотину є визначальним фактором для вибору типу сигарет і
напряму впливає на смак і аромат;
– якість тютюнового виробу залежить від технологій виробника і
використовуваної сировини для виробництва;
– ціна завжди буде важливим фактором при виборі будь-якого товару;
– реклама виявилася на останньому місці у зв'язку з тим, що були введені
обмеження на рекламні носії на вулиці. Тепер залишилися лише преса,
промоутинг і точки продажу. Таким чином, упаковка сигарет стала важливим
каналом, який дозволяє отримати виробнику доступ до всієї цільової аудиторії
разом.
Виявилося, що 62 % споживачів, що палять, не звертають увагу на
попереджувальні написи на пачках. Це здається дивним, що їх можна не
помічати, адже відповідно до Технічного регламенту на тютюнову продукцію
основний попереджувальний напис займає 30 % площі більшого боку пачки,
інший попереджувальний напис – 50 %. Цей факт можна пояснити тим, що
паління настільки ввійшло в повсякденне життя, що, купуючи пачку і дістаючи
сигарету, споживачі не звертають увагу на маркування. Звертають увагу на
попереджувальні написи лише 38 % респондентів.
В Україні занадто багато палять, при цьому бюджет курці поповнюють
слабо. Уряд проводить антитютюнову компанію шляхом підвищення цін на
сигарети. Акцизи в Україні у 2018 році дорожчали тричі – у січні, березні та
вересні [1]. З 01 січня 2019 вони зросли ще на 20 % – таке зобов'язання Україна
взяла на себе в рамках угоди про асоціацію з ЄС, а з 01 липня податок зросте
ще на 9 % – у відповідності з рівнем інфляції в минулому році. Таким чином, в
2019 році Україну чекає істотне подорожчання цін на тютюнові вироби –
сигарети, сигари та інші. Згідно з прогнозом, до кінця року «бюджетні» марки
сигарет можуть коштувати близько 38 грн за пачку [2].
Україна повинна підвищити ставку акцизу на сигарети до 90 євро за 1000
штук до 2025 року і забезпечити, щоб акциз становив не менше 60 % від ціни
сигарет [3].
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У зв'язку з цим споживачам було поставлено питання «Якщо різко
зростуть ціни на сигарети, то якими будуть ваші дії». Були отримані наступні
результати: 39 % опитаних, як і раніше, будуть палити незалежно від ціни, 36
обмежать своє споживання, і лише 25 % кинуть палити (рис. 5).

Рисунок 5 – Реакція споживачів при зростанні цін на тютюнову
продукцію
Це пов'язано з тим, що дуже складно перебороти нікотинову залежність і
не так легко назавжди відмовитися від паління. Багато хто не здатний
самостійно подолати тягу до нікотину. Найкращий спосіб скоротити кількість
курців – підвищити податки. Згідно зі звітом Всесвітній організації охорони
здоров’я, підвищення податкового навантаження на 10 % призводить до
скорочення кількості курців в країнах із низьким і середнім рівнем доходу на 5
%. В Україні ж результати підвищення виявилися навіть більш значними. Лише
за половину 2018 року кількість курців знизилася на 10 %, при цьому акциз у
2018 році зріс на 20 %. Якщо вплив підвищення податкового навантаження на
кількість продаваних сигарет збережеться, то в 2019 році кількість курців може
знизитися ще приблизно на 15 % [3]. Незважаючи на це, високі ставки на
тютюнові вироби використовують досить рідко. І Україна, навіть з урахуванням
підвищень, що вже відбулися, залишається країною Європи з одними із
найнижчих цін на тютюнові вироби.
Безумовний лідер ринку тютюнових виробів – Winston. З респондентів йому
надають перевагу близько 45 %. Багато в чому успіх цих сигарет пов'язаний з їх
прийнятною вартістю і порівняно м'яким смаком тютюнового диму. Також
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значною популярністю серед споживачів користуються такі марки сигарет, як
Kent, Camel, Chesterfield, LD, Bond, Glamour. Респонденти-чоловіки віддають
перевагу також сигаретам L&M, Союз Аполлон, Parliament, Muratti. Жінки ж
вибирають в основному сигарети, що випускаються тільки у форматі слімс
(тонкі) і суперслімс (ультратонкі), такі марки як: Esse, Kiss, Vogue, Glamour. Це
можна пояснити тим що, зазвичай сигарети цього формату виконані в яскравій і
незвичайній упаковці, для смаку і аромату використовуються різні ароматичні та
смакові добавки і за вмістом нікотину та смол ці сигарети відносяться до
ультралегких і легких. Всі ці фактори є привабливими для жінок і дівчат, і марки
таких сигарет себе позиціонують як «жіночі».
Споживачі вікових категорій 18-25 та 26-30 років надають перевагу
сигаретам більш високої цінової категорії в діапазоні від 42 до 50 гривень за
пачку, наприклад Kent, Camel, Winston, Parliament, Chesterfield, Esse, а вікових
категорій 31-40, 41-50 та 51 і більше років – сигаретам середньої ціни в
ціновому діапазоні від 29 до 39 гривень (Прима, Союз Аполлон, Bond, Оптима,
More, LD, LM, Glamour).
За результатами досліджень, студенти палять в основному сигарети
дорогих марок, таких, як Kent, Camel, Parliament, Muratti, Esse, Vogue.
Можливо, це пов'язано з якимось юнацьким максималізмом і бажанням
виділитися з натовпу своїх однолітків, утвердитися в їх суспільстві і, можливо,
«гонка» за модою. Найчастіше студенти палять на батьківські гроші, і тому не
вміють цінувати ці грошові кошти в повній мірі.
Працюючі і службовці знають, з якими труднощами дістаються гроші і
тому вибирають прийнятні за ціною сигарети (Winston, Chesterfield, More, LD,
LM, Kiss, Glamour).
За районом проживання споживання тютюнових виробів незначно
відрізняється. Сигарети Winston обирають споживачі незалежно від району
проживання. На вибір марки сигарет споживачем практично не впливає район
проживання, перевага дорогих сигарет напряму залежить від рівня його
доходів. Але потрібно звернути увагу, що у Замостянському та Староміському
районох м. Вінниці частіше купуються сигарети в ціновому діапазоні від 29 до
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39 гривень (Прима Срібна, Прима-Люкс, Bond, Winston, LD, LM, Glamour,
More, Chesterfield). У Ленінському ж районі міста респонденти часто купують
дорогі сигарети (Kent, Camel, Parliament, Esse, Vogue, Muratti). Пояснити це
можна різними доходами і рівнем життя споживачів на околицях, у спальних
районах та в центрі міста.
За результатами оцінки даного дослідження можна зробити наступні
висновки.
Сигарети ніколи не підуть з життя українців. Культура нашої країни,
рівень нашого життя та інші фактори кожен день змушують людину взяти
сигарету і палити. Сумно усвідомлювати, що ця згубна звичка дійшла вже й до
дітей. І, якщо ніякі заходи не будуть прийняті, кожен рік населення нашої
країни буде значно зменшуватися, оскільки тютюнопаління згубно відбивається
на здоров'ї людини, призводить до зменшення середньої тривалості життя, до
ракових та інших захворювань.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ПEРСПEКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЖІНОЧОГО ВЗУТТЯ
В УКРАЇНІ
В статті охарактеризовано сучасний стан ринку жіночого взуття, названо
основних виробників, виявлено основні тенденції даного ринку, зроблена спроба
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спрогнозувати перспективи розвитку ринку жіночого взуття України на
найближчі декілька років.
Ключові слова: взуття, жіноче взуття, ринок, споживчі переваги, якість.
Важко уявити стильний жіночий гардероб без модного взуття. Створюючи
образ, жінка хоче подобатись і жіноче взуття грає в цьому часом головну роль.
Фахівці з фабрики виготовлення взуття регулярно відстежують модні тенденції,
що дозволяють створювати неповторні колекції, які включають в себе як
класичне, так і оригінальне взуття. Аналіз асортиментної політики пов’язаний з
великою кількістю пропозицій на ринку, зі зростаючими потребами покупців до
жіночого взуття. В той же час, оригінальних, креативних дизайн-пропозицій
жіночого взуття у поєднанні з функціональністю і технологічністю готового
виробу є незначна кількість, що і вказує на актуальність даного дослідження.
Мета статті – аналіз стану та перспектив розвитку ринку взуття, огляд
основних торгових марок жіночого взуття в Україні.
Питанням дослідження ринку взуття присвячені роботи Либи В.П.,
Ченцової К.І., Коновала В.П., Горбачека В.Е., Фукіної В.А., Калити А.М.,
Забродіної Ю.М., Євланової Л.Г., Бардинт К.В. та інших науковців.
Споконвіку людство надавало взуттю великого значення, цінуючи
спочатку його утилітарні, а пізніше – й естетичні властивості. Наші предки
шили взуття із добре вичиненої і фарбованої шкіри, вишивали кольоровими
нитками, часто золотими. У літописах XVII ст. згадується, зокрема, що на
ярмарках українських міст, можна було купити «чоботи з простого і турецького
сап'яну, бачмаги турецькі, чижми із простого сап'яну, козлові чоботи чорні,
черевики жіночі» [1].
Сучасний ринок взуття України характеризується широким асортиментом
продукції. Нажаль, українські виробники поступово втрачають на ньому свої
позиції: збільшується кількість імпортних виробів, нерідко сумнівної якості.
Вітчизняне

виробництво

з

потужних

фабрик

перекваліфікувалося

в

напівкустарні майстерні. Значний спад виробництва взуття спостерігається на
тих підприємствах, діяльність яких орієнтована переважно на внутрішній
ринок. Високоякісне і дороге взуття провідних фірм поки не по кишені
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більшості населення країни, його частка в загальній структурі продажу не
перевищує 1,2 % [9].
Ринок

взуття

в

Україні

характеризується

щорічним

зростанням

товарообігу. У 2015 р. він виріс майже на 40 %, в 2016 – на 14, в 2017 – на 21,4
% [5]. Зниження темпів зростання ринку взуття обумовлено негативними
наслідками економічної кризи. Одним з найбільш вагомих стримуючих
факторів

залишатиметься

низька

платоспроможність

більшої

частини

населення. Платоспроможний попит в значній мірі впливає на структуру
продажу взуття. У 2015 р. в Україні частка продажу жіночого взуття склала 4,5 %,
в 2016 – 6,4, в 2017 – 4,0 % [1].
Сучасний ринок жіночого взуття вражає своїм розмаїттям, однак
українські виробники поступово втрачають на ньому свої позиції. Нижчий
рівень роздрібних та оптових цін на вітчизняні види взуття залишається для
галузі поки що основним економічним способом витримати конкурентну
боротьбу з імпортними товаровиробниками [1].
За даними «Укркожвзуттяпром», в Україні налічується близько 1,5 тис.
виробників взуття і підприємств шкіряної промисловості [4].
Серед них багато невеликих (до 50 співробітників), десятки виробництв, де
працюють 100-200 співробітників, і кілька великих фабрик, що залишилися з
часів СРСР на 1,5-2 тис. співробітників, таких як, наприклад, чернігівська
«Берегиня».
При цьому активними гравцями є 350-400 виробників, серед яких
запорізька Mida, дніпропетровська Viko, броварські Caman і Bistfor, харківська
Strado, львівська Stepter, що працюють для мас-маркету в сегменті «середній» і
«середній мінус». Вдало працюють в «середньому плюсі» броварська Tuto,
одеська L.A.P.T.I., львівська Kasandrа, київська Kachorovska atelie, які
утримують клієнта за рахунок більш вигідної, ніж у зарубіжних брендів, ціні за
порівнянної якості [5].
Позитивна динаміка намітилася ще в 2016 році – ринок трохи зріс до 80
млн. пар (при цьому його ємність при стабільній економічній ситуації
становить 120-140 млн пар). Подібна тенденція збереглася і у 2017-му.
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З огляду на те, що середня мінімальна відпускна ціна шкіряних туфель у
2016 році становила 650-800 грн., то обсяг взуттєвого ринку України можна
оцінити в 52-64 млрд. грн. Частка вітчизняної продукції на українському ринку
взуття, яка раніше традиційно становила 20-25 %, в 2016 році зросла до 30-40 %.
Дані про виробництво жіночого шкіряного взуття в Україні протягом 2015-2018
рр. наведені на рис. 1.

Рисунок 1 – Дані про виробництво жіночого взуття в Україні протягом
2015-2018 рр. [6]
На ринку взуття з’явилося досить багато виробників взуття вже знайомих
торгових марок. Вони займаються виготовленням не тільки жіночого, але й
іншого взуття. Це:
– фабрика «ЛеоМода™» – компанія, яка займається виробництвом та
продажем взуття власної марки, а також є ексклюзивним представником багатьох
інших, виключно українських виробників шкіряного взуття, сумок та аксесуарів;
– якісне, комфортне і елегантне взуття від легендарної Львівської фабрики
«Прогрес™».

За

майже

семидесятирічну

історію

взуття

підприємства

«Прогрес™» досягло стійкого балансу між використанням майстерної ручної
роботи та новітніх технологій;
– фабрика МАDIRО™ на вітчизняному ринку працює з 2000 року.
Спеціалізується на виготовленні жіночого взуття. Працює лише з натуральною
сировиною (шкіра, замша, велюр; комплектуючі та фурнітура імпортного
виробництва).

В

своїй

роботі

підприємство

завжди

використовує

індивідуальний підхід до кожного клієнта, враховуючи його побажання;
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– приватний підприємець Абрамов вже понад 18 років виготовляє якісне
шкіряне взуття під торговими марками PAOLO GIANNI™ і VIOLA™ – взуття,
розрахованого на масового споживача. Підприємство використовує обладнання
кращих німецьких фірм, зокрема Leibrock;
– з 2006 року компанія «KASANDRA™» займається виготовленням
жіночого модельного та повсякденного взуття, пошитого вручну, створюючи
нові колекції кожного сезону, таким чином повертаючи ремеслу чоботарства
його заслужене місце [4].
На Україні зареєстровано понад 200 підприємств, товариств і приватних
підприємців, які виготовляють жіноче взуття. Хоча масовим випуском даної
продукції займаються лише 10 підприємств [8]. Проте, навіть при досить
значній кількості випуску продукції побачити вітчизняне взуття на українських
прилавках майже неможливо. Пояснення просте: працюють підприємства
взуттєвої промисловості переважно на спонсорській сировині, а, отже, й не
розпоряджаються своєю продукцією на власний розсуд – вона здебільшого йде
за кордон. Практично все українське взуття, яке пошили на експорт, потрапляє
у країни близького зарубіжжя. Структура експорту взуття у 2018 році наведена
на рис. 2.

Рисунок 2 – Географічна структура експорту взуття у 2018 р. у
натуральному вираженні, % [7]
Експорт

взуття

зумовлений

в

основному

давальницькими матеріалами або на замовлення.
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схемами

роботи

з

Останнім часом Україна експортувала близько 35 % виробленої на її
території взуття – це 12-14 млн. пар, в тому числі 6-7 млн. пар в країни ЄС. При
цьому експорт в Європу практично компенсував втрату російського ринку,
багато в чому завдяки обнуленню мит в рамках зони вільної торгівлі [3].
За даними Укрлегпрому, у 2018 році експорт українського взуття
збільшився на 13,5 %, загальна сума склала 194,5 млн. дол. США. Імпорт взуття
збільшився на 36,5 %, загальна сума становила 337,6 млн. дол. США [8].
Однією з актуальних проблем ринку є майже повна відсутність власної
сировини для виробництва взуття. Майже все – від шкіри до підошви й
фурнітури – закуповується за кордоном. А, якщо шкіра, наприклад,
українського виробництва, то хімікати і клеї, які використовуються для її
обробки, імпортні. Тому рівень локалізації продукції дуже невисокий.
Основними країнами-імпортерами сировини для взуття є Туреччина, Індія,
Бразилія, Португалія, Аргентина (постачальники шкіри), Китай, Італія, Польща
та Німеччина (комплектуючі) [2].
Завдяки так званому «сірому імпорту» позиція китайського виробника на
ринку України і досі залишається доволі таки стабільною: в 2017 році вона
досягла рекордної відмітки – 90,9 % від загальної кількості взуття, імпортованого
в Україну, а у 2018 – частка дещо зменшилась і складала близько 84 % (рис. 3).
Словаччина
Таїланд
1%
1%
Німеччина
Індія
2%
2%

Угорщина
1%

Бразилія
1%

Інші
1%

В'єтнам
5%
Італія
7%

Китай
79%

Рисунок 3 – Географічна структура імпорту взуття у 2018 р. у
натуральному вираженні, % [7]
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Такі «космічні» цифри зумовлені тим, що середня вартість пари взуття з
Китаю складає 2,71 $ і 7,94 $. З такими цифрами досить важко конкурувати,
адже середня вартість пари вітчизняного взуття – 7,23 $, а шкірне коштує аж
16,7$ [9]. Саме тому ринки, базари та оптові склади переповнені дешевим
азійським продуктом, який так добре продається. Але українські виробники
продовжують боротися за місце на торгових полицях тих магазинів, які своїм
пріоритетом виставляють якість їхньої продукції і тому охоче співпрацюють з
вітчизняним виробником.
Виробники взуття дуже обережно піднімають ціни. У 2016 році середня
ціна шкіряного взуття українського виробництва в магазині становила 10001200 грн. (в 2015-му – 700-800 грн., а в 2014-му – 600-700 грн.). Таке ж взуття
за кордоном коштує дорожче – 60-90 євро, тобто 1700-2500 грн. [5]
Націнка магазину на вітчизняне взуття становить 50-70 %, на імпортне –
200-300 %. Але, оскільки ринок висококонкурентний, то маржа у виробника
виходить невелика – від 5 до 15 % [5].
Для того, щоб розширити простори внутрішнього ринку та здобути
стабільні перспективи для розвитку вітчизняного виробництва взуття потрібно
позбутися жорсткої недобросовісної конкуренції імпортної продукції, адже її
частка складає більше 80 % внутрішнього ринку. Насамперед йдеться про
імпорт взуття з Китаю, В’єтнаму та Індії, а також про продукцію, що ввозиться
в Україну із заниженням її митної вартості – «сірий імпорт», контрабанда та
товари секонд-хенд. Зазвичай ця продукція дуже низької якості і відповідно
ціна на неї також невисока. Оскільки український споживач має низьку
купівельну спроможність, то ця продукція для нього є більш доступною, а,
отже, користується більшим попитом. Усе це створює неконкурентні переваги
для його імпортерів порівняно з вітчизняними виробниками.
У 2018 році в Україні було продано жіночого шкіряного взуття на суму
11,9 млн. грн. [5].
Підприємці, які займаються торгівлею взуттям, не дуже переймаються
станом вітчизняного виробництва, бо воно значного відстає від закордонного –
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українські виробники не цікавляться світовими тенденціями і повільно
оновлюють модельний ряд, а ціна на українське жіноче взуття на рівні, а іноді й
вища, ніж на закордонне, хоча якість гірша.
Найпомітнішою рисою вітчизняного ринку жіночого шкіряного взуття є
невідповідність асортиментної структури пропозиції та попиту різних вікових
груп споживачів. Основним покупцем взуття (40 %) є молодь віком від 17 до 30
років. Купівля у групі 30-45 років складає трохи більше 25 %, а на людей
старшого віку припадає менше 15 %. Що ж стосується пропозиції, то тут
вироби молодіжного асортименту, за оцінкою торговців, займають не менше
80-82 % [1].
Високоякісне і дороге взуття провідних фірм поки що не задовольняє
цінову категорію абсолютної більшості населення країни, його частка в
загальній структурі продажу не перевищує 5 %. При загальному перевищенні
пропозиції над попитом на ринку спостерігається брак взуття для всіх вікових
груп, окрім молоді.
На речових ринках України сьогодні взувається близько половини жінок.
Купувати на ринках найбільше схильні підлітки, молодь, старше покоління,
найменше – жінки середнього віку. Однак, дівчата й молоді жінки віддають
перевагу фірмовим магазинам, а жінки старшого віку – універмагам та
спеціалізованим магазинам.
Щодо тенденцій розвитку взуттєвого ринку, то фахівці відзначають, що
переважно українські жінки консервативні і дуже повільно сприймають модні
авангардні тенденції [4].
Отже, український ринок жіночого взуття поступово відновлюється після
економічної кризи, яка негативно вплинула на нього. Вітчизняні підприємства
мають цілу низку проблем, які залишають їх позаду закордонних виробників –
відсутність власної сировини, застаріле обладнання, недосконала система
просування товару на ринок тощо. Унаслідок цього частка вітчизняного взуття
на ринку України лишається невеликою. Саме тому для прискорення розвитку
взуттєвої промисловості необхідне вдосконалення процесу виробництва.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
СПРЕДІВ
У статті розглядається порядок проведення ідентифікаційної експертизи
спредів, як один із засобів вирішення проблеми широкого розповсюдження на
українському ринку неякісної та фальсифікованої харчової продукції. Визначено
критерії, засоби, види та методи ідентифікації.
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Останнім часом широкого розповсюдження на ринку набули продукти, в
яких частина молочного жиру замінена олією. Вони отримали назву спреди та
позиціонуються на ринку як замінники вершкового масла і виготовляються на
підприємствах молочної та олійно-жирової промисловості [1]. Спреди являють
собою жирову емульсію, що складається з молочного та рослинного жирів з
масовою часткою загального жиру від 50 % до 85 %, в якому частка молочного
жиру складає не менш ніж 25 % від загального вмісту. Спреди виготовлені з
високоякісних переетерифікованих та фракціонованих жирів (без трансізомерів жирних кислот) містять життєво необхідні нутрієнти, а саме
поліненасичені жирні кислоти, жиророзчинні вітаміни та мають нижчий рівень
холестерину та нижчу собівартість в порівнянні з вершковим маслом.
Високодисперсна структура та низька температура плавлення сприяють також
добрій засвоюваності цих жирових продуктів організмом людини [2].
Промисловий випуск вершкового масла із частковою заміною молочного
жиру рослинним уперше освоєний у Швеції (з 1969 р. цей продукт має назву
«Бреготт», а з 1974 р. – «Лєтт і Лагон», 1983 р. – «Флора»). Масова частка
молочного жиру в спредах на 20, 40 і 50 % замінена рослинним. У цей час
подібні продукти виробляють у багатьох країнах світу, використовуючи при
цьому соняшникову, ріпакову, соєву, кукурудзяну, кокосову, арахісову й інші
види олій. У Швеції спред «Лєтт і Лагон» виготовляється вже понад 35 років і є
унікальним за своєю якістю, оскільки містить лише 40 % жиру і 7,5 %
концентрату протеїну молочної сироватки та вживається лише як дієтичний
продукт. У нашій країні на сьогодні технологія виготовлення спредів є досить
освоєною галуззю маслопереробної промисловості, проте значно поступається
європейській.
Організація випуску спредів порівняно з виробництвом вершкового масла
дає можливість не лише знизити їх собівартість за рахунок заміни молочного
жиру рослинним, а й суттєво збагатити харчовий раціон поліненасиченими
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жирними кислотами та жиророзчинними вітамінами паралельно зі зниженням
рівня холестерину. Однак, сьогодні виявлено багато випадків, коли виробники з
метою

здешевлення

виробництва

здійснюють

додавання

до

спреду

низькоякісного замінника або повністю замінюють натуральний продукту
імітатором. Найбільш поширений вид обману споживачів при виробництві
спредів – це використання дешевих нерафінованих олій, низькоякісних
жирових композиціїй які подібні до натуральних за однією або кількома
ознаками [1]. Досить поширеною є і фальсифікація спредів виробниками за
рахунок недовкладання молочного жиру, який є цінним та дороговартісним
компонен‑ том. Купуючи фальсифіковані спреди споживачі не задовільняють
свої очікувані бажання та переплачують кошти за неякісний продукт [2].
Актуальність теми полягає в тому, що у наш час проблема харчування є
однією з найважливіших соціальних проблем. Життя людини, її здоров'я й
праця

неможливі

без

повноцінної

їжі.

А

оскільки

спреди

широко

використовуються у харчуванні українців, то питання щодо їх якості слід
ставити жорсткіше.
Дана проблема широко висвітлюється у науковій літературі, зокрема увагу
на товарознавстві та експертизі товарів зосереджують Т.А. Кунділовська,
А.П. Батутіна, І.В. Ємченко, В.Д. Малигіна, Л.О. Назаренко, Л.А. Гончар,
І.А. Петрова, О.М. Барилович, В.М. Кривошей та інші.
Одним із шляхів вирішення проблеми широкого розповсюдження на
українському ринку неякісної та фальсифікованої харчової продукції є
розробки чіткого механізму проведення ідентифікації.
Ідентифікація – визначення відповідності показників якості харчових
продуктів і продовольчої сировини показникам, встановленим у нормативній і
технічній документації виробника харчових продуктів чи наведеним в
інформації про ці продукти, а також визначення відповідності харчових
продуктів і продовольчої сировини встановленій загальній назві з метою
сертифікації [3].
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Відповідно до поставлених цілей ідентифікаційної експертизи товарів
ідентифікація поділяється на окремі види:
- споживча;
- асортиментна (видова);
- якісна (кваліметрична);
- товарно-партіонна.
Споживча ідентифікація проводиться з метою встановлення можливостей
використання товару відповідно до його функціональних властивостей. Вона
покликана не допустити на споживчі ринки товари, які не відповідають
встановленим споживчим вимогам і можуть бути небезпечні для здоров'я
людини.
Асортиментна

(видова)

ідентифікація

–

ідентифікація

полягає

у

встановленні відповідності даного товару його належності до певної
асортиментної групи. Даний вид ідентифікації має особливе значення при
митній експертизі для встановлення коду за УКТ ЗЕД і сертифікації товарів.
Водночас

видова

ідентифікація

одночасно

слугує

методом

виявлення

невідповідності, що визначається як асортиментна фальсифікація товарів.
Якісна (кваліметрична) ідентифікація – встановлення відповідності
вимогам якості, вказаним у нормативних документах. Якісна ідентифікація дає
можливість виявити дефекти, відповідність товарному сорту та ін. Допомагає
встановити рівень якості товарів, а саме: стандартні, нестандартні, умовно
придатні до використання, відходи. При отриманні незадовільних результатів
може бути визнана як спосіб визначення фальсифікації.
Товарно-партіонна ідентифікація – один із найбільш складних видів
діяльності, у процесі якої встановлюється належність представленої частини
товару (об'єднаної проби, середнього зразка, одиничних екземплярів) до
конкретної товарної партії. Труднощі полягають у тому, що в більшості
випадків відсутні (або не дуже надійні) критерії для ідентифікації [4].
До засобів ідентифікації товарів відносять нормативні документи
(стандарти, ТУ та ін.), показники якості, які можуть бути використані, а також
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товарно-супровідні документи (накладні, сертифікати, паспорти та ін.).
Важливим засобом ідентифікації є маркування, яке містить необхідну
інформацію.
Критерії ідентифікації – це характеристики, які дозволяють визначити
відповідність найменування певного товару з найменуванням, яке вказано на
маркуванні, в документах, а також визначені вимогами нормативних
документів.
Відповідно до нормативної документації і правил Системи сертифікації,
наприклад, для спредів

передбачені три групи показників: органолептичні,

фізико-хімічні та мікробіологічні.
З метою проведення ідентифікації використовуються органолептичні та
фізико-хімічні

показники,

які

характеризують

властивості

товару.

За

мікробіологічними показниками ідентифікація не проводиться, так як вони є
показниками безпеки. Не використовуються при проведенні ідентифікації
окремі фізико-хімічні показники, які є показниками безпеки і визначаються при
сертифікаційних дослідженнях товару (токсичні мікроелементи, мікотоксини,
радіонукліди, антибіотики, гормональні препарати, нітрати та ін.) [3].
До органолептичних показників ідентифікації спредів, які визначаються за
допомогою органів чуття, відносять:
– зовнішній вигляд – є не тільки найбільш доступний і розповсюджений,
але й один з найбільш значущих критеріїв ідентифікації. Саме з цього
показника починається ідентифікація товару виробниками, продавцями і
споживачами. Крім того, при виявленні невідповідності товару за зовнішнім
виглядом визначення інших показників недоцільне. Однак зовнішній вигляд як
критерій ідентифікації не має достатнього ступеня надійності, тому що
фальсифікація товарів найчастіше здійснюється шляхом підробки саме
зовнішніх ознак.
– смак і запах – найбільш характерні показники якості, які можна досить
легко і просто визначити. Але й вони не є надійними критеріями, тому що теж
можуть бути фальсифікованими. Частіше за все для цієї мети використовують
різноманітні штучні і синтетичні смакові й ароматичні речовини.
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– консистенція – є критерієм ідентифікації товарів, але як і попередні –
ненадійний,

так

як

фальсифікованим

продуктам

намагаються

надати

консистенцію натуральних.
Таким чином, органолептичні показники – найбільш доступні, прості, але
недостатньо достовірні. Тому вони не можуть бути єдиними критеріями
ідентифікації і повинні бути доповнені фізико-хімічними показниками, що
відрізняються більшим ступенем імовірності та об'єктивності. На відміну від
органолептичних фізико-хімічні показники повинні застосовуватися для
ідентифікації вибірково.
Фізико-хімічні показники характеризують фізичні й хімічні властивості
товарів і визначаються вимірювальними методами.
Ці показники специфічні й характерні тільки для певних груп однорідних
товарів, а іноді навіть і окремих видів. До переліку загальних фізико-хімічних
показників, що характерні для ідентифікації спредів відносять: масова частка
вологи, масова частка молочного жиру, масова частка загального жиру,
кислотність жирової фази, кислотність плазми, температура плавлення.
Як критерії ідентифікації повинні бути обрані показники, що відповідають
таким вимогам: типовість для конкретного виду, найменування однорідної
групи продукції; об'єктивність і порівняння; здатність до перевірки; складність
фальсифікації [4]. Серед перерахованих вимог найбільшу значущість має
типовість, що може характеризуватися комплексними або одиничними
показниками, що доповнюють один одного і відрізняються різним ступенем
імовірності.
Критерії ідентифікації повинні бути об'єктивними й незалежними від
суб'єктивних

даних

дослідника

(його

компетентності,

професіоналізму,

врахування інтересів виробника тощо), а також умов проведення досліджень.
Здатність до перевірки прийнятих для ідентифікації критеріїв – одна з
найважливіших вимог. Це означає, що при повторних перевірках незалежно від
суб'єктів, засобів і умов проведення ідентифікації стосовно показників об'єкта,
що підлягає ідентифікації, будуть отримані ті самі або близькі результати (у
межах похибки досліду).
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Складність фальсифікації може бути гарантом надійності та достовірності
результатів, отриманих при ідентифікації. Тому необхідно вибирати такі
показники, при підробці яких фальсифікація не має сенсу.
Тому ідентифікація повинна мати характер комплексної оцінки, при якій
найбільшу значущість мають типові критерії та критерії, які ускладнюють
фальсифікацію.
Таким чином, ідентифікаційна експертиза спредів повинна проводитись у
порядку зображеному на рис. 1.
- типовість;
Вибір критеріїв ідентифікації

- об’єктивність та незалежність;
- можливість перевірки;
- споживча;

Визначення виду ідентифікації

- асортиментна (видова);
- якісна (кваліметрична);
- нормативні документи;

Вибір засобів ідентифікації

- технічні документи;
- товаро-супровідні документи;
- аналітичні;

Вибір методів ідентифікації

- експертні;
- органолепличні;

Рисунок 1 – Порядок проведення ідентифікації спредів
Отже, ідентифікація спредів – процедура підтвердження відповідності
органолептичних, фізичних та хімічних параметрів і властивостей, специфічних
для даного виду харчового продукту, тим параметрам і властивостям, які
зазначаються

при

етикетуванні

с

вирішення

проблеми

широкого

розповсюдження на українському ринку неякісної та фальсифікованої харчової
продукції спредів, а також процедура підтвердження загальновизнаної назви
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даного виду продукту, торговельної марки та/або комерційного (фірмового)
найменування.
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спредів,

а

при

також

особливостям та порядку призначення експертизи, одержання проб та зразків
для проведення експертизи, оформлення висновків.
Ключові слова: спред, експертиза, експертиза з метою ідентифікації, порядок
призначення експертизи, завдання експертизи, висновок експерта.
Необхідність здійснення ефективного митного контролю та митного
оформлення

зростаючих

обсягів

товарів,

номенклатура

яких

постійно

розширюється, протидія контрабанді та порушенням митних правил ставить
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перед органами доходів і зборів та їх посадовими особами завдання, які
неможливо вирішити без застосування спеціальних знань, залучення експертів
та спеціалістів.
Спеціальні знання в митній справі використовуються митними органами
всіх країн світу, а проведення відповідних досліджень (експертиз) є механізмом
отримання необхідної для здійснення митного контролю інформації.
Застосування спеціальних знань в митній справі здійснюється як під час
розгляду справ про порушення митних правил, так і при прийнятті рішення
відносно дозволу переміщення товарів та транспортних засобів через митний
кордон України [2].
Експертиза

є

особливим

видом

науково-практичного

дослідження,

проведеного експертами з метою одержання достовірного, кваліфікованого,
об'єктивного

і

незалежного

висновку,

необхідного

для

ухвалення

обґрунтованого рішення з проблемних чи суперечливих питань, що виникають
у різних сферах людської діяльності [1].
Експертиза

в

митних

цілях

–

це

спеціальне

науково-практичне

дослідження, що проводиться експертами з метою надання обґрунтованого
висновку щодо об'єкта дослідження відповідно до запиту митних органів [4].
Існує велика кількість експертиз, що мають різне призначення і предмети
дослідження, вивчають різноманітні об'єкти, використовують різні методи
дослідження і вирішують різні за значущістю завдання. Загальним для них є
кінцева мета – встановлення істини [1].
Експертиза в митних цілях здійснюється у двох напрямках:
1) при прийнятті управлінського рішення під час митного контролю та
митного оформлення;
2) при здійсненні провадження у справах про порушення митних правил.
У першій групі виділяються експертизи щодо визначення коду товарів,
митної вартості товарів, країни походження товарів, визначення хімічного
складу і фізичної структури товарів (речовин), характеру товару (ліцензійний,
підакцизний, подвійного призначення) та інших питань, пов’язаних з
переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
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Друга група експертиз у митній справі включає експертизи, за допомогою
яких порушується кримінальна або адміністративна справа (трасологічна,
почеркознавча тощо) [2].
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
супровідні документи, що використовуються при митному контролі та митному
оформленні [5].
Необхідні для проведення експертизи умови можуть бути забезпечені
лише в спеціальних установах: вузах, науково-дослідних інститутах, митних
лабораторіях, лабораторіях спеціалізованих державних органів. Кожна з таких
організацій повинна мати розроблені і затверджені Положення про експертну
діяльність, Положення про експертну комісію. У цих документах повинно бути
зазначено: завдання, функції, організаційну структуру, джерела фінансування,
права й обов'язки організації і її експертів, а також деякі інші положення, що
регламентують взаємини з замовником - правила прийому зразків і видачу
висновків, вимоги до упакування, транспортування і збереження зразків та ін. [1].
Експертиза в митних цілях проводиться експертами спеціалізованого
органу доходів і зборів, а саме, Департаменту податкових та митних експертиз
ДФС.
Основними завданням Департаменту податкових та митних експертиз
ДФС є:
1) забезпечення реалізації державної податкової політики та політики у
сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з
правопорушеннями під час застосування податкового, 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

законодавства [3].
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митного

та

податкового

Для обґрунтованого призначення експертизи необхідно, щоб співробітник
органу доходів і зборів – ініціатор її проведення обов’язково знав основи теорії
і практики проведення відповідної експертизи (її предмети, об’єкти, методи
дослідження, можливості та ін.).
Метою проведення експертизи є отримання науково обґрунтованого,
належним чином процесуально оформленого висновку експерта про виявлені
ним факти, які разом з іншими фактами будуть оцінені посадовою особою
органу доходів і зборів [2].
Етапи підготовки до проведення експертизи наступні:
– визначення виду експертизи залежно від галузі спеціальних знань,
потрібних для вирішення поставлених питань, і категорії об’єктів, які
досліджуються;
– визначення послідовності проведення експертиз у випадку, коли одні й ті
ж самі об’єкти підлягають різним експертним дослідженням або коли
проведення одних експертиз обумовлено результатами інших;
– визначення часу проведення експертизи – експертиза призначається тоді,
коли зібрано всі потрібні для її проведення матеріали;
– підготовка об’єктів для проведення експертизи (визначається кількість
предметів, що передаються на дослідження, відбираються проби й зразки,
установлюються фактичні відомості, потрібні для надання обґрунтованого
висновку. Допомогою в підготовці матеріалів для експертизи можуть бути
консультації з експертами, яким буде доручено проведення експертизи,
ознайомлення з рекомендаціями, викладеними в методичній літературі);
– вибір експертної установи або експерта (спеціаліста) [5].
Найбільш важливими питаннями, які ставляться перед експертом при
здійсненні митного контролю та митного оформлення під час переміщення
через кордон спредів можуть бути:
–

класифікація товару згідно з УКТЗЕД;

–

визначення митної вартості партії спредів;

–

ідентифікація справжності митних печаток, штампів та інших знаків

митного забезпечення товарів і документів;
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–

перевірка дотримання

вимог Закону України «Про державний

контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні
продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин»;
–

визначення країни походження товару.

Про призначенні експертизи посадова особа органу доходів і зборів
виносить постанову встановленої форми. Постанова повинна містити, крім
загальних відомостей (часу, місця її винесення, ким її винесено), фактичні дані,
що свідчать про підстави проведення й визначальні реальні умови проведення
конкретної експертизи. У ній викладаються обставини, у зв’язку з якими
виникла потреба у використанні спеціальних знань, зазначається, проведення
якої експертизи потрібне, назва експертної установи або прізвище, ім’я й по
батькові експерта (спеціаліста), якому доручено проведення експертизи,
перераховуються об’єкти експертизи, що надані в розпорядження експерта,
товари, транспортні засоби, окремі документи й інші матеріали справи, що
містять інформацію, яка має відношення до предмета експертизи й потрібна для
надання висновку, і встановлюється предмет експертизи, тобто формулюються
питання, що підлягають вирішенню [2].
У постанові повинно бути чітко сформульоване питання, індивідуалізовано
надані експерту предмети, зазначено безпосередні об’єкти експертизи
(наприклад, точно зазначено підписи, відбитки печаток, що підлягають
дослідженню, а також порівняльні й допоміжні матеріали). Бажано зазначити
вид упаковки й опис наданих для експертизи об’єктів.
Якщо експерт під час проведення експертизи виявить обставини, що мають
значення для прийняття рішення при здійсненні митного контролю та митного
оформлення товару, з приводу яких йому не було поставлено запитань, він має
право викласти ці обставини у своєму висновку.
У разі недостатньої якості або повноти висновку експерта може бути
призначена додаткова експертиза, проведення якої може доручатись тому ж
експерту (спеціалісту), або повторна експертиза, проведення якої доручається
іншому експерту (спеціалісту). Призначення таких експертиз повинно бути
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обґрунтоване у відповідних постановах з посиланням на ті положення з
висновку експерта, який проводив первинну експертизу, що викликали сумнів,
а також з викладенням обставин справи, на підставі яких поставлено під сумнів
достовірність висновків експерта.
Взяття проб і зразків здійснюється після остаточного визначення щодо
необхідності проведення експертизи, виду експертизи й відповідно які саме
зразки і проби підлягають відбору. Взяття проб і зразків здійснюється на
підставі постанови про взяття проб та зразків встановленої форми, винесеної
посадовою особою органу доходів і зборів.
Постанова про взяття проб та зразків перед проведенням взяття проб і
зразків пред’являється особі, що декларує товар, про що в постанові вчиняється
відповідний запис. Про одержання проб і зразків складається протокол, який
також має встановлену форму. Рішення про призначення експертизи є
обов’язковим для експерта [2].
Відповідно до Підсумків роботи Департаменту податкових та митних
експертиз ДФС протягом 2018 року до Департаменту надійшло 11614 запитів
щодо проведення досліджень. Кількість досліджених проб (зразків) товарів
протягом 2018 року складає 34706. З них за типами експертиз кількість
досліджених зразків склала: 51 % з метою встановлення характеристик,
визначальних для ідентифікації товарів; 7 % з метою виявлення речовин,
переміщення яких через митний кордон України заборонено та/або
обмежено; 33 % у рамках товарознавчої експертизи;

49 % у рамках

інженерно-технічної та криміналістичної експертизи [3].
Тож, митну експертизу можна віднести до особливого класу експертиз,
оскільки вона має властиві тільки їй характерні ознаки: предмет, завдання,
об’єкти і методи дослідження. У системі експертних закладів України митні
лабораторії займають особливе місце, оскільки вони:
1) здійснюють експертні дослідження по справах про контрабанду та
порушення митних правил (застосування санкцій правових норм);
2) по справах про надання дозволів на здійснення операцій, пов’язаних з
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переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон України,
вибору митного режиму та інших операцій, які здійснюються за участю
фізичних та юридичних осіб ( застосування диспозиції правових норм).
Виконання завдань митними лабораторіями обумовлює необхідність
застосування ними різноманітних форм та методів дослідження, особливостей
оформлення
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОГЛЯД СУЧАСНИХ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЇХ
СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
У статті розглянуто сучасні системи опалення та їх основні властивості.
Визначено переваги та недоліки використання кожної окремої системи
опалення. Окремо охарактеризовано індивідуальні системи опалення.
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Ключові слова: системи опалення, види систем опалення, теплоносій,
індивідуальні системи опалення, споживчі властивості.
Опалення не є одним з останніх винаходів людства. Вже більше тисячі
років люди намагаються, так чи інакше, обігріти своє житло. Спочатку це було
можливо тільки за допомогою багаття. Але кожен значущий етап розвитку
людства позначався на рівні науки і техніки. І так поволі від багаття ми
прийшли до сучасних опалювальних систем. Сучасні системи опалення не
порівняти з їх попередниками: раніше дотримувався постійний гідравлічний
режим і варіантів вибору для споживача просто не існувало. Сьогодні можна
вмикати-вимикати систему, коли потрібно, встановлювати температурний
режим, який буде підтримуватися системою самостійно. Сучасні компанії,
профілем яких є саме опалення, намагаються всіляко вдосконалити своє
обладнання та зробити існування споживача максимально комфортним. Ринкові
відносини сприяють гонитві таких фірм за якістю і прийнятною ціною. Завдяки
їх конкуренції, ми отримуємо все більш досконале обладнання. За допомогою
опалення створюються необхідні теплові умови в приміщеннях різного
призначення, завдяки чому знижується кількість простудних захворювань,
підвищується продуктивність праці, а також забезпечується нормальна
експлуатація будівель та обладнання. Саме тому питання огляду сучасних
систем опалення та аналізу їхніх споживчих властивостей є актуальним.
Дослідження систем опалення приміщень займає значне місце у наукових
працях таких вчених: В.М. Богословський, М.М. Бородач, Ю.І. Дорошенко,
Г.Б. Параска, О.А. Миколюк, М.Ф. Боженко, М.І. Новіцький та інших.
Система опалення – це сукупність зв’язаних між собою конструктивних
елементів, призначених для одержання, транспортування та передачі необхідної
кількості теплоти в опалюваному приміщенні.
Кожна система опалення включає: генератор теплоти для нагрівання
теплоносія,

теплопроводів,

для

транспортування

теплоносія

від

теплогенератора до опалюваного приміщення та опалювальні прилади для
нагрівання повітря в цьому приміщенні. Генератором теплоти може бути
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опалювальний котельний агрегат, де спалюється паливо, за рахунок чого
нагрівається теплоносій або інший теплообмінний апарат.
Системи опалення необхідно вибирати з урахуванням основних вимог,
поставлених до проектованого будинку, та допустимих санітарно-гігієнічних
умов, техніко-економічних показників різних варіантів систем опалення.
Системи опалення приміщень бувають наступних видів: водяне (рідинне),
парове, повітряне та електроопалення.
Водяне (рідинне) опалення

- це одна з найпопулярніших нині систем

опалення, яка зарекомендувала себе як надійний та ефективний спосіб зігріти
домівку в холодний сезон. Теплоносієм у таких системах може слугувати вода
або спеціальні незамерзаючі рідини. Розповсюдження тепла у приміщеннях, що
опалюються подібним шляхом, здійснюється через радіатори. Безпосереднім
джерелом тепла є котел, який може працювати від дров, кам’яного вугілля,
природного газу, централізованого електропостачання або альтернативних
осередків енергії.
Принцип роботи водяної системи опалення полягає в тому, що нагріта
котлом вода циркулює в так званому замкнутому контурі, проходячи через
труби та опалювальні прилади і повертаючись назад в охолодженому вигляді.
Після цього описаний вище цикл повторюється. Циркуляція води в контурі
може відбуватися природним чином за рахунок різниці тисків між його
ділянками. Такий спосіб є простим та відносно надійним, але водночас він
зумовлює низьку ефективність усієї системи та повну залежність від
правильності її проектування.
Переваги водяних систем опалення: вода – дешевий і доступний
теплоносій; простота в експлуатації та під час ремонту; економія палива; високий

термін

служби;

безшумність

роботи;

забезпечення

однакової

температури в усіх приміщеннях; температура поверхні труб і батарей під час
роботи такої системи опалення не перевищує безпечного для людини рівня.
Недоліки - досить повільне нагрівання повітря в будинку; не виключена
можливість замерзання води в трубопроводах, прокладених у неопалюваних
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приміщеннях;

існує

ймовірність

протікання

гарячої

води

внаслідок

пошкодження труб або радіаторів, що загрожує затопленням приміщення;
необхідність використання лише очищеної і пом’якшеної води, в ідеалі –
дистильованої; рідина з надмірною кількістю мінералів у своєму складі може
призвести до поломки елементів системи опалення.
Парове опалення – це система обігріву будівлі за допомогою водяної пари,
яка відіграє роль теплоносія. Джерелом тепла в такій системі може бути
паровий котел, редукційно-охолоджувальна установка, парова турбіна або деякі
утилізаційні установки на металургійних підприємствах. Прилади опалення в
парових системах – це радіатори, конвектори або певні різновиди труб. Парове
опалення було дуже популярним у першій половині минулого століття у зв’язку
з невисокою вартістю його установки й обслуговування. В наш час такі системи
можуть

використовуватися

для

централізованого

чи

автономного

теплопостачання у виробничих приміщеннях, під’їздах будинків, вестибюлях
тощо.
Переваги систем парового опалення: висока тепловіддача опалювальних
приладів; менша, ніж у систем водяного опалення, витрата труб і опалювальних
приладів; можливість переміщення пари на досить великі відстані без
використання насосів; висока швидкість прогрівання системи та її мала
інертність.
Основні недоліки: – небезпечно висока температура поверхонь труб і
опалювальних приладів; відсутність можливості регулювати температуру в
приміщенні, що опалюється такою системою; менший, ніж в системах водяного
опалення, термін служби через підвищену корозію металу в умовах високої
температури.
Повітряне опалення - один із найдавніших способів обігріву приміщення.
Перші системи такого типу використовувалися ще до нашої ери в
Стародавньому Римі. Найпростіший приклад системи опалення, яка працює за
рахунок нагрівання повітря вогнем, – розпалюване раніше в житлі багаття, а
його вдосконалена версія – традиційна піч або грубка з димарем. Нині
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повітряне опалення широко розповсюджене у громадських, виробничих та
приватних житлових будівлях.
Принцип роботи сучасних систем базується на примусовому обдуванні
потоком повітря нагрітої поверхні (теплообмінника) та безпосередньому його
спрямуванні в зону, що потребує обігріву. В результаті цього відбувається
підвищення загальної температури повітря у приміщенні. Функції джерела
теплової енергії можуть виконувати тен, гаряча вода або газ найчастіше у
пристроях, що називаються калориферами.
Головною перевагою таких систем є можливість керування температурою
самого повітря і впливу на нього з метою підтримання стабільності здобутих
показників. Порівняно з водяним опаленням, вони не мають проміжних ланок
перенесення тепла гарячою водою, а отже, є захищеними від протікання, корозії
та наслідків замороження води. Крім того, витрати на монтаж і обслуговування
повітряних систем зазвичай є значно нижчими, ніж на водяні.
Повітряне опалення буває наступних видів:
– місцеве повітряне опалення – застосовується передусім у виробничих
приміщеннях, котрі не потребують регулярного обігріву. Для його реалізації
використовують два елементи: вентилятор і нагрівальний пристрій, які
найчастіше поєднуються в тепловентиляторах і теплових гарматах;
– центральне повітряне опалення – найчастіше використовується у
приміщеннях із облаштованою системою вентиляції. Обладнання передає тепло
в потрібну зону через систему розподілення повітря, яка складається з
комплексу повітропроводів. Ці системи можуть формуватися за трьома різними
схемами: з повною рециркуляцією повітря у приміщенні (з подачею і
поглинанням для досягнення потрібної температури), частковою (змішування з
вуличним) або прямоточною (використання лише з вулиці);
– теплові завіси – у багатьох виробничих та складських приміщеннях,
торговельних центрах і супермаркетах з великою кількістю відвідувачів
доцільним є використання так званих теплових завіс, котрі є різновидом
повітряного опалення. Вони являють собою прилади, що спрямовують плоский
330

потік гарячого повітря в зоні дверей або вікон і тим самим запобігають виходу
теплого з будівлі та проникненню всередину холодного.
Переваги систем повітряного опалення: можливість однією системою
виконувати одночасно опалення і вентиляцію приміщень; відсутність в
опалюваних приміщеннях опалювальних приладів; можливість швидкого
нагрівання повітря в приміщенні відразу ж після включення системи;
можливість центрального якісного регулювання.
Недоліки систем повітряного опалення: великі поперечні розміри
повітропроводів, а тому підвищені витрати матеріалів і погіршення інтер’єру
приміщень;

великі

втрати

теплоти

повітропроводами

в

неопалюваних

приміщеннях.
Електроопалення (системи опалення електроприладами) – це зручний,
доступний та економний спосіб обігріву. Така система може встановлюватись
вдома як основна за допомогою конвектора, інфрачервоної панелі або
електричного котла. Це особливо актуально для приватних будинків у
місцевості. Також електрообігрівачі – чудовий спосіб зігрітися в тих
приміщеннях, де немає основного опалення, або ж воно працює недостатньо
ефективно. І якщо класичні масляні радіатори чи електровентилятори здатні за
короткий період забезпечити оптимальний рівень температури в приміщенні, то
сучасні ІЧ-прилади дарують комфорт у прохолодну погоду навіть на вулиці,
тому часто використовуються на різних відкритих майданчиках і в зонах
відпочинку. Конкретні переваги чи недоліки використання еклектроопалення
залежать від видів побутових електрообігрівачів, яких наразі існує чимало.
Наведені характеристики визначають можливості використання тієї чи
іншої системи опалення. Системи водяного опалення, як більш надійні в
експлуатації та які відповідають гігієнічним і санітарним вимогам, найчастіше
використовуються як у житлових і громадських, так і у виробничих будинках.
Санітарно-гігієнічні та експлуатаційні недоліки систем парового опалення
суттєво обмежують їхнє використання. Парове опалення дозволяється
використовувати у виробничих будинках, крім приміщень з підвищеними
331

вимогами до чистоти повітря. Повітряне опалення відповідає санітарногігієнічним вимогам, але через властиві йому недоліки застосовується лише
спільно з вентиляцією виробничих приміщень та для опалення деяких великих
приміщень громадських будинків.
Регулювання витрати теплоти на опалення може бути центральним і
місцевим, і його забезпечення є необхідною умовою економії енергетичних
ресурсів, що дуже важливо в нинішній ситуації, яка пов’язана з дефіцитом в
Україні органічного палива. Тому особливо актуальними сьогодні є системи
індивідуального опалення, які розташовані в окремому приміщенні в межах
квартири чи будинку та призначені для їхнього обслуговування. Індивідуальне
опалення має явну перевагу над централізованим – воно може регулюватися
самими власниками житла в залежності від їх потреб і бажань. Індивідуальне
опалення актуальне як для власників приватних будинків і котеджів, так і для
власників квартир, де є централізовані тепломережі, але які не завжди
справляються зі своїм призначенням. При підключенні індивідуального
опалення мешканець оплачує лише ту частину енергії, яку він спожив. Системи
індивідуального опалення також мають додаткову можливість – індивідуальне
гаряче водопостачання.
Види палива для системи індивідуального опалення: магістральний газ,
скраплений газ, електрика, тверде паливо, рідке паливо, комбіноване паливо.
Вид палива визначає тип індивідуальної системи опалення. Також на вибір
системи впливає опалювальна площа і потужність виду палива. Саме ці
фактори

є

найважливішими

при

інженерних

розрахунках

системи

індивідуального опалення.
Спосіб розведення труб до радіаторів, самі радіатори і труби системи
індивідуального опалення визначаються лише за допомогою інженерних
розрахунків, тому роботи з улаштування системи індивідуального опалення у
житловому будинку повинні проводитися лише на підставі та відповідно до
проекту. Такий проект розробляється спеціалізованою організацією і повинен
відповідати вимогам чинних нормативних документів.
332

Газове опалення ідеально підтримує потрібну температуру в кімнаті,
надовго зберігаючи тепло. Крім того, воно дуже зручне в експлуатації, надійне,
безпечне і досить ефективне, тому що здатне обігріти досить велику площу. У
порівнянні з рідким і твердим паливом газове набагато економніше, оскільки не
вимагає витрат на заготівлю додаткових компонентів. Газові опалювальні
системи з успіхом використовуються у приватних будинках будь-якого типу і
різної площі. Вибираючи котел, орієнтуються на наявність або відсутність
магістрального газопроводу, загальну площу будинку, потужність котла.
Опалення твердим паливом – це використання дров, вугілля, торф'яних
брикетів та інше. Для України, цей вид опалення дуже перспективний. Адже
дрова можна купувати з доставкою додому, і їх вартість досить низька. Зараз,
опалення твердим паливом з використанням сучасних твердопаливних котлів
тривалого горіння, дають змогу робити закладання дров 1-2 рази за добу.
Опалювальні

котли

на

твердому

паливі

дають

можливість

суттєво

заощаджувати на підігріві води й опаленні приміщень. Недоліками даного виду
опалення є необхідність зберігати запас палива на своїй ділянці, велика вага
котлів і необхідність в періодичному очищенні димаря і камери згорання від
продуктів згорання. Крім цього, вона є досить небезпечною, оскільки
необережне поводження з вогнем може призвести до загоряння предметів
всередині приміщення. Перевагами є: низька вартість палива; можливість
контролювання

температури;

екологічність;

високий

ККД;

низькі

експлуатаційні витрати; довгий час роботи без дозаправлення; площа
опалювального приміщення – до 3000 м2.
Отже, нами

розглянуто

сучасні

системи

опалення, визначено

їх

особливості, переваги та недоліки. Тому варто відзначити, що система опалення
обирається, в першу чергу, з огляду на паливо, яке ви можете використовувати
(електрика, газ, вугілля, і інші варіанти). Другий за значимістю фактор – це
фінансові можливості. Адже в будь-якій з розглянутих систем ми відзначили і
позитивні і негативні моменти. Електричні системи значно дешевші в питанні
монтажу та обслуговування. В роботі систем опалення важливо пам’ятати про
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екологічність та безпеку. Так, в роботі таких пристроїв як печі і каміни
можливе попадання вуглекислого газу в приміщення – це небезпечно для
життя. Тому, роботи по монтажу повинні проводити фахівці. Найбезпечнішим є
електричне опалення. Знизити вплив зовнішніх факторів на стабільність роботи
опалення можна за допомогою використання альтернативного або додаткового
методу обігріву приміщень. Наприклад, до існуючого газовому опаленню
додати інфрачервоні обігрівачі. Таке резервне джерело опалення дозволить
убезпечити себе з одного боку, і перерозподілити фінансове навантаження – з
іншого.
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА ТВЕРДИХ СИРІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ
В статті розглянуто короткий історичний нарис розвитку технології твердих
сирів в різних країнах. В роботі представлено характеристику основних
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різновидів твердих сирів, які найбільш популярні на ринку України, описано їх
властивості, деякі особливості технології та показники, що впливають на
якість продукції.
Ключові слова: тверді сири, сироробство.
Сир давно став одним із основних продуктів харчування. Хоча цей продукт
виробляється зі звичайного молока, проте шляхом різноманітних технологічних
прийомів можна досягти великої різноманітності саку. Сирні смаки й пахощі
викликають апетит, стимудюють травні соки, допомагають засвоєнню їжі.
Дослідженню питань якості та безпечності сирів присвячено роботи
Касянчук В. [1], В працях Лакішик О.В. досліджено стан і перспективи
експорту молока та молокопродуктів [2]. Проте, нові види сирів зявляються на
українському ринку дуже швидко і питання їх якості та технології виробництва
залишаються актуальними.
Мета роботи – аналіз основних технологічних процесів виробництва та
характеристика якості твердих сирів, які виробляються в Україні.
Припускають, що сироваріння виникло близько 8000 років тому в
Месопотамії, на території між Тигром і Євфратом, потім поширилося на
Середній Схід, Єгипет, Грецію, Рим.
Натуральний характер сироваріння носило до середини XIX століття.
Зростання міського населення породло попит на сири, для задоволення якого
почалося

їх

промислове

виробництво

(1860-1880

рр.),

Хоча

перша

кооперативного сироробна фабрика відкрита приблизно в 1380 р в Волаберге на
Балканах. Незабаром промислове виробництво стало домінувати і варіння сирів
почала швидко зростати.
Паралельно з кількісними відбувалися і якісні зміни в сироваріння. Цьому
сприяло відкриття мікроорганізмів і їх ролі в природі і харчовому виробництві.
З 1890-1900 рр. для вироблення сирів почали застосовувати чисті культури
молочнокислих бактерій і пастеризацію молока, контролювати вироблення
сирів по титруємої кислотності, проводити дозрівання в регульованих
температурних умовах. У 1904 р з’явилися плавлені сири. У 1930 р. в Новій
335

Зеландії відкрили бактеріофаги, існування яких до сих пір є головною
проблемою сироваріння.
В Україні галузеве виробництво сиру освоєно в ХХ столітті. На
сьогоднішній день в сирній галузі України працюють близько 200 підприємств,
2/3 із них виробляють тверді сири, решта - м'які та перероблені
(плавлені).Всього на виробництво сиру в Україні використовується близько 6 %
молока від його загальної кількості. Основними регіонами в Україні, які
забезпечують ринок сирами є Миколаївська, Житомирська, Запорізька,
Вінницька, Херсонська та Полтавська області. Відштовхуючись від офіційних
джерел, 60 відсотків ринку продажу займають сири вітчизняного виробництва
,інші 40 відсотків займають сири які імпортують з інших країн [3]. Серед
неймовірного

вибору

продукції можна виділити найбільш затребувані і

популярні види сиру, до них входить «Пармезан», «Брі», «Маскарпоне та
Камамбер», серед вітчизняних видів сиру маємо такі як «Російський», «Гауда»,
«Голандський»,
«Пармезан». Більше ніж 800 років тому, в монастирях, що знаходились у
мальовничій долині між італійськими містами Парма та Реджо Емілія, монахи
винайшли рецепт твердого сиру з крихкою текстурою. Надлишок молока та
проблеми з його зберіганням, підштовхнули монахів до створення ParmigianoReggiano. З 1254 року і до кінця 14 ст. «пармезанна» монополія була закріплена
за Бенедиктинським абатством. Але, “кота в мішку” довго втримати не вдалось
і на початку 16 ст. рецептура була продана в країни Європи, де до його
виробництва долучились кращі сировари Франції та Німеччини. Кількість
виробників одразу почала рости в геометричній прогресії (це нагадувало
Аляску, лиш, в даному випадку, замість золота був Пармезан) [4].
До 2008 року в світі налічувалось понад 510 виробників сиру Parmigiano
Reggiano.

Перенасиченість

ринку

та

обурення

винахідників

змусили

Європейський суд на законодавчому рівні закріпити назву «Parmigiano
Reggiano» за сироварами північних районів Італії. Тому, звертайте особливу
увагу на маркування та виробника, справжній – лише тут: Парма, Реджо Емілія,
Болонья, Падуя, Модена.
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А Parmesan – це французький термін, яким іменують сири, що за
технологією виробництва, текстурою та смаковими характеристиками, схожі до
італійського.
Молоко сіль і вода - саме з цього роблять Парміджано. Технологія, хоч і не
складна, але тривала та кропітка. Після виготовлення та соляних ванн
тривалістю 20-25 днів, перший весь рік цей сир дозріває в спеціальних кімнатах
на дерев’яних столах, а наступний – в камерах зберігання. Тобто, на готовий
продукт сировари можуть чекати близько двох років! І це за умови, що всі
процеси дозрівання були успішними та продукт належної якості. Сировари
запевняють, що для виготовлення тільки одного кілограму Пармезану
знадобиться аж 17 літрів молока.
Пармезан на українському ринку є одним з найпопулярніших видів сиру , і
вважається «вінцем» вишуканості та смаку серед гурманів. На даний час сир
який носить назву «пармезан» має 3 види, які класифікуються від терміну
визрівання.
1. Молодий пармезан або Parmigiano Reggiano fresco визріває не менше 12
місяців його подають до столу в якості аперитиву, він входить до так званої
сирної тарілки. Поєднується з свіжими фруктами, горіхами, винами з
насиченим букетом і ярко вираженим смаком. Молодий пармезан це основна
маса сиру, яка виробляється на євпропейких сироварнях.
2. Parmigiano Reggiano vecchio пармезан середньої зрілості (термін
визрівання від 18 до 24 місяців ,сир кришиться спеціальним ножем і його
подають до основних страв.
3. Parmigiano Reggiano stravecchio або застарівший сир, визріває не менше
ніж через 36 місяців, це сир підвищеної твердості, який використовується в
ставах тільки в вигляді тертої стружки.
4. «Брі». Brie de Meaux, брі з Mo, один з 500 зареєстрованих французьких
сирів, почали виробляти в господарствах перших монастирів. Після дії
сичужних ферментів та висушування м’який сир накладають у пласкі форми з
солом’яним дном і залишають зціджуватись на похилій кам’яній полиці.
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Зціджений сир через 24 години солять, сушать, часто перевертають і 4-7 тижнів
дають йому стигнути в підвалі. Остаточний продукт діаметром 37 см і
завтовшки 3,5 см важить 3 кг, і на його виготовлення йде до 23 літрів
незбираного молока, бажано від нормандських корів [1]. Сир мав золотаворожеву шкуринку, солом’яно-жовте тіло й соковиту, наче зі слонової кості,
âme, середину (дослівно «душу»). Сир треба було їсти між двома тоненькими
скибками хрусткого хліба.
Не одне сторіччя сир брі возили річкою Марною до Парижа, де вуличні
торгівці кричали: «Fromage de Brie!»( «Сир брі!»). Цей сир полюбляли Карл
VIII і Генріх IV, проте через нього наклав головою Людовік XVI, що забарився
у варенському заїзді, схотівши поїсти улюбленого сиру. Брі набув міжнародної
слави на Віденському конгресі, де Метерніх сказав, що то le prince des fromages
– «єдиний володар, якому ніколи не зрадить Талейран».
Спільна сільськогосподарська політика Європейського Співтовариства
майже знищує традиційне фермерське сироробство. 1985 р. виготовлено десь
6000 тонн сиру брі ANOC (Appellation Nationale d’Origine Controllée,
найменування, котрольованого за назвою місцевості, з якої походить продукт)
супроти 18 000 тонн «жахливого» промислового брі.
У серпні 1792, коли багатьох ченців з Мо вбили під час революційного
терору, чернець Ґобер утік до Нормандії, щоб звідти перебратись до Англії. По
дорозі він надовго затримався в селі поблизу Вімутьєра, департамент Орн, і
показав одній дружині фермера все, що знав про сироробство. Назва того села –
Камамбер.
В Україні цей сир цінується як делікатес серед поціновувачів вишуканого
сиру незважаючи на його дороговизну. Для брі характерний блідий колір із
сіруватим відтінком під благородною білою цвіллю (Penicillium camemberti або
Penicillium candidum). По формі представляє собою «млинці» діаметром 30-60
сантиметрів і завтовшки 3-5 сантиметрів. Сир м'який і приємний на смак з
легким запахом нашатиря. Пліснява скоринка має виражений аміачний аромат,
але їстівна.
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Молодий брі має м'який і ніжний смак. Під час дозрівання м'якоть набуває
гостроти. Чим тонший млинець брі – тим сильніший сир. Брі виробляється в
будь-яку пору року, і він є одним з найбільш «універсальних» французьких
сирів, так як добре підходить і до святкового столу, і до звичайного обіду.
Маскарпоне – італійський сир, схожий на вершковий ніжний крем з
кислинкою. Його використовують для приготування тортів і десертів, без нього
не можна зробити справжнє тирамісу. Традиційний продукт Італії, який часто
називають сиром, але насправді, він виготовляється з низькокалорійних
вершків з вмістом жиру не більше 25 %.
Сир маскарпоне походить з місцевості між Аббіатеграссота Лоді, що на
південний-захід від Мілану. Перші згадки відносяться до кінця XVI початку
XVII століть.
В Україні Маскарпоне поширено цінується в приготуванні традиційних
французьких страв а також особливих десертів, додається в різноманітні супи
та соуси.
«Російський». «Російський» сир є найпопулярнішим у нашій країні. Цей
знайомий нам з дитинства продукт прекрасно підходить і для салатів, і для
запікання; він однаково смачний і сам по собі, і в складі бутерброду. Для
приготування одного кілограму справжнього «Російського» використовують 11
літрів молока, а процес його дозрівання триває 30 днів.
На початку 50-х років ХХ століття, цей сир став самим затребуваним
продуктом на радянському ринку продажу ,він займав близько 80 відсотків
усього продажу сиру та міцно ввійшов до еталону справжнього сиру в кожній
родині.
На даний час на Україському ринку займає одне з провідних місць в
продажу,виготовляється як один з основних на кожному підприємстві яке
задіяне в молочній галузі, саме від Госту «російський» було взято за основу в
виробництві інших сортів сиру,такі як Сметанковий, Вершковий, Горіховий,
Буковинський та інші.
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Гауда. Батьківщиною гауди є невеличке містечко в Південній Голландії –
одній з дванадцяти провінцій Нідерландів. Саме у цій живописній місцині на
початку другого тисячоліття селяни навчилися робити смачний жирний сир, що
вирізнявся апетитним жовтим кольором. Продавали цей продукт на ринку в
одному із селищ, яке трохи пізніше отримало назву Гауда. Саме звідти сир
розійшовся спочатку по всій Голландії, а потім і по всьому світові. Цікаво, що
перша згадка про сир датується ще 1184 роком, що робить його одним із
найстарших європейських сирів, датою ж заснування міста Гауда вважається
1272 рік. Отже, саме місто отримало назву на честь сиру, а не навпаки.
Голландці дуже люблять сир, тому при виготовленні дбають не тільки про його
смакові якості, а й про практичність. Їхня гауда, на відміну від французьких
сирів, не має різкого або неприємного запаху, добре зберігається та має зручну
вагу 12 кг. У давнину цей сир був не тільки смачним делікатесом, а й свого
роду валютою. Головками сиру голландські моряки платили портові податки,
тому добрий запас сиру на кораблі був навіть надійнішим за гроші.
Незважаючи на те, що зараз більшість голландських сирів виробляється у
промислових умовах з пастеризованого молока, приблизно триста фермерів
виробляють гауду за класичним рецептом. Цей сир називають Boerenkaas, тобто
фермерський, він має більш насичений гострий смак та аромат. Вважається, що
саме його смак близько 800 років назад прославив голландських сироварів на
увесь світ. Щодо класичноі «Гауди» на українському ринку він є одним з
найпопулярніших

сирів,відрізняється

своїми

неповторним

смаком

та

ароматом,з витонченими нотками гостроти .тим самим чином є одним з
універсальних сирів який використовуються як при звичайному обіді ,в гарячих
бутербродах,так і є неодмінною родзинкою на святковому столі.
Голандський. Виробляється він в Україні, але багато хто вважає, що
батьківщина цього сорту сиру – Нідерланди. Цікаво, що на відомих у всьому
світі голландських сирних ринках ви не зможете купити сиру з такою назвою.
Як такого «голландського» сиру в Нідерландах дійсно не існує. Всі сири там
називають згідно регіонів їх походження. Найпопулярніші: гауда, едам,
маасдам. В основу традиційного для нас голландського сиру покладена
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рецептура едаммеру або едаму (edammer), що виробляється в Нідерландах.
Сироробам голландського міста Едам ще у ХVII столітті був відомий рецепт
дуже смачного сиру, який залюбки смакували на батьківщині і навіть
продавали в інші країни. Цікаво, що голландські моряки навіть портові збори
платили головками сиру. Це була справжня національна валюта, як золото та
срібло. Едам може бути різним, його смак залежить від витримки. Молодий
едамер – продукт із солодкувато-горіховий присмаком, більш зрілий він стає
сухішим та солонуватим, але справжні гурмани цінують повністю дозрілий сир,
що витриманий не менш, ніж півтора року. Експерти вишуканих страв віддають
перевагу незвичайному смаку едаму. Проте найпопулярнішим у Нідерландах та
й у світі сьогодні є невитриманий молодий едаммер. Порівнюючи наш
голландський сир та едаммер, в них можна знайти деяку схожість, що буде
нагадувати далекий «родинний» зв’язок, але, безперечно, це зовсім різні сорти
сиру, кожен з яких має свої переваги. Не дивлячись на те, що традиційний для
нас голландський сир зовсім не з Голландії, він має цінні поживні якості та
чудовий смак.
На сьогодні на українському ринку є дуже велика кількість різноманітних
сирів. Споживач обирає сир за своїми уподобаннями, особистим смаком.
Виробництво твердих сирів в нашій країні не має багатовікової історії, але,
запозичивши технології в інших країнах українські сировари успішно їх
удосконалили та зберегли особливості смакових та інших органолептичних
властивостей.
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Нині світовим трендом здорового способу життя є споживання фруктовоягідної продукції. Обсяги виробництва ягід в країнах ЄС та країнах, що є
найбільшими постачальниками ринку Європи, щорічно зростають в середньому
на 6% за останні 5 років. Україна має шанс стати ключовим виробником і
постачальником продукції традиційних та найбільш затребуваних заморожених
ягідних культур, таких як полуниця (суниця садова), малина, чорна смородина,
аґрус,

чорниця,

ожина,

насамперед

на

європейський

ринок.

Іншими

перспективними експортними напрямами є виробництво органічної ягідної
продукції, вирощування нішевих ягідних культур: актинідії, жимолості,
лимонника тощо, а також ягід лінійки “superfoods”: чорниці, обліпихи, ожини,
лохини, журавлини та чорноплідної горобини. Отже, існують можливості
нарощування українського експорту ягід на європейський ринок. Особливо це
важливо в умовах дії поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між
Україною та ЄС [1].
Проблеми

вдосконалення

продовольчих

ринків

досліджували

В.Г. Андрійчук, В.І. Бойко, П.І. Гайдуцький, Ю.С. Коваленко, І.І. Лукінов,
П.Т. Саблук, Л.М. Худолій, О.М. Шпичак, а плодів і ягід – О.Ю. Єрмаков,
Т.А. Маркіна, В.А. Рульєв, О.М. Шестопаль, А.І. Шумейко, В.В. Юрчишин та
інші. В їх працях питання розвитку садівництва відображені в цілому., в той же
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час комплексне дослідження вітчизняного ринку заморожених ягід відсутнє. А
саме, недостатньо розкриті економічні проблеми його формування та
ефективного функціонування на сучасному етапі ринкової трансформації
економіки та аграрного сектору. Зокрема, більш поглибленого наукового
дослідження як в теоретико-методологічному, так і в практичному аспекті
потребують такі питання: співвідношення попиту і пропозиції на заморожені
ягоди, ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах та
господарствах

населення,

ціноутворення,

ринкова

інфраструктура,

маркетингова діяльність, перспективи розвитку промислового виробництва,
державний протекціонізм тощо.
Мета дослідження полягає в аналізі ринку замороженої продукції ягідних
та фруктових культур в Україні та визначення напрямів та перспектив
нарощування обсягів експорту української замороженої ягідної продукції.
За останні роки, у всьому світі значно зріс попит на ягоди. Головним
фактором, що сприяє даній тенденції є тренд здорового харчування. І коли
експерти заговорили про користь вживання ягід цілий рік, бізнес відреагував
миттєво: збільшив виробництво продукції, яка містить ягоди. Це кисломолочна
та кондитерська продукція із фруктово-ягідними наповнювачами і безперечно
заморожені ягоди.
Проте лідером галузі вже багато років тримається вишня – на неї в
минулому році припала ледь не половина всіх зборів (47,5%). Великі частки
ринку мають також черешня та полуниця. А от сумарні обсяги чорниці, лохини
та ожини складають менше 1% [2].
Сегмент заморожених ягід розвивається набагато активніше, ніж ринок
свіжих ягід та фруктів. Для виробників інтерес до цього ринку підігрівають
кілька факторів: заморожені плоди та ягоди мають більший строк зберігання;
вони створюють ефективну «вітамінну» пропозицію в холодну пору року; їх
легше транспортувати і вони не втрачають товарних характеристик; попит з
боку підприємств харчової промисловості цілий рік.
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Експортний орієнтир ринку заморожені ягоди можна проаналізувати в
динаміці виробництва. Якщо у 2016 році вітчизняні виробники стали морозити
ягід більше, ніж у попередні роки з метою насичення ринку, то в 2017-му році
був невеликий спад обсягів виробництва, проте фінансові показники мали
позитивну динаміку через різницю курсів валют і переорієнтування вектору
збуту на країни ЄС, що і забезпечило збільшення прибутків у вигляді валютних
надходжень [4] (табл. 1).
Таблиця 1 – Динаміка виробництва заморожених ягід та фруктів в
Україні в грошових показниках, млн. грн.
Ягоди/роки
Полуниця та суниця
Малина
Смородина
Лохина
Чорниця
Ожина
Вишня
Всього

2015
85,6
246,3
2,2
1,2
85,4
81,1
24 243,2
25 710,0

2016
101,9
363,2
2,0
0,1
1199,3
84,0
23 620,3
25 371,0

2017
125,7
378,1
2,1
0,0
1142,4
135,6
42 978,3
44 762,2

2018
131,1
403,3
2,3
0,1
1162,5
162,0
45 896,1
47 757,7

Проаналізувавши дані щодо країн-експортерів по заморожених ягодах в
Україні за 2017 рік, можна зробити висновок що Польща посідає перше місце у
експорту замороженої ягідної продукції, про що свідчать дані рис. 1.
7,9
2,1
5,3
5,4
5,5

43,3

5,8
5,9
7,1

Інші
Німеччина
Італія

11,7

Бельгія
Чехія
Польща

Нідерланди
Франція

Литва
Австрія

Рисунок 1 – Структура експорту заморожених ягід з України
у 2017 році, % [7]
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За даними державної служби статистики, Митної служби України оцінка
експорту заморожених плодів з України у 2017 році, свідчить, що перше місце
займає чорниця – 50,3%, малина – 29,5%, а найменше смородина –0,6 %, про
що свідчать дані рис. 2 [7].

8,3

6,7 4,6 0,6
50,3

29,5

Вишня
Малина

Ожина
Чорниця

Полуниця
Смородина

Рисунок 2 – Структура експорту заморожених плодів з України у 2017р., %
За статистикою в Україні офіційно зареєстровано 1500 підприємств, які
займаються ягідництвом. За площами – це близько 23 тис. га. Однак, аби
наситити експортний ринок необхідно задіяти близько 300 тис. га. Це свідчить
про потенційні можливості подальшого розвитку галузі.
Зважаючи на такий потенціал, багато українських підприємців починають
займатись ягідництвом. У Закарпатській області навіть планують відкрити
алкогольне плодово-ягідного виробництво, яке має надзвичайний попит за
кордоном. В Україні ж ця «новинка» залишається на рівні хобі, зважаючи на
вартість обладнання та кількість необхідних інвестицій.
Найбільш бажаними ринками для українських підприємців, з точки зору
валютних надходжень, є європейські ринки, а саме: Великобританія та
Німеччина. Також Україна експортує заморожені ягоди у Польщу, Швецію,
Нідерланди. Однак, аби потрапити на ці ринки виробники мають пройти
відповідну сертифікацію. І поки що, за експертними оцінками, не всі українські
ягідники до цього готові.
Якщо ж оцінювати інші напрями експорту, то це ринки Ближнього та
Середнього Сходу та ін. Традиційними для України є ринки СНД, а саме
Білорусія. Українська ягода значно переважає за смаковими та фінансовими
показникам місцеву заморожену ягідну продукцію [3].
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З початком теплого сезону на прилавках магазинів і ринків з'являються
перші ягоди. Найбільш ранні плоди - це полуниця і суниця, вони з'являються
вже в травні. Залежно від сорту, полуницю можуть збирати до середини осені,
однак пік припадає на другу половину травня та червень. Залежно від погодних
умов, початок сезону в конкретному році відрізняється на 1-2 тижні. З
кісточкових першою на ринку з'являється черешня. Вона має більш короткий
період плодоношення, який припадає на початок літа.
Урожайність ягідних культур надзвичайно залежить від погодних умов.
Так, весняні заморозки в 2017 році привели до зниження середнього збору ягід
з 1 га на 12,3 % для полуниці і 4,6 % для черешні. Низькі температури в березні
2018 року посунули терміни дозрівання першої тепличної полуниці на початок
травня. Більш ранній урожай зібрали власники опалювальних теплиць, однак це
зовсім невеликі партії.
Основна частина українських ранніх ягід реалізовується на місцевому
ринку. Експорт свіжої полуниці і черешні знаходиться в межах 4 тис. тонн в рік.
Ще частина врожаю поставляється в замороженому вигляді.
Експорт заморожених ягід за перші сім місяців сезону-2018 (червеньгрудень) вже майже зрівнявся з експортом за весь попередній сезон. Станом на
кінець грудня 2018 року було експортовано 37,4 тис. тонн зазначеної продукції,
що на 34% перевищує показники попереднього сезону. Нагадаємо, за весь
попередній сезон Україна відвантажила на зовнішні ринки 38,2 тис. тонн, тому
рекорд експорту за сезон вже точно буде оновлено за підсумками січня
2019 року.
Отже, як зазначалось вище, головним ринком збуту заморожених ягід
українського виробництва є Польща, на яку припадає близько 40-45% всіх
відвантажень. Однак приріст експорту продукції в Польщу в поточному сезоні
не такий істотний, як в Литву і Чехію, які стали закуповувати майже в два рази
більше заморожених ягід українського виробництва. Нарощують імпорт з
України також Німеччина і Латвія, а ось Італія, Франція і Бельгія дещо знизили
обсяги закупівель українських заморожених ягід [5].
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Експансія України на світові ринки заморожених ягід триває, за перші 11
місяців 2018 року Україна експортувала в Китай заморожених ягід чорниці та
лохини на суму $ 2 млн. доларів США, що в 11 разів перевищує обсяги
експорту за той же період 2016 року та на 19% перевищує обсяги поставок за
аналогічний період минулого року.
Таким чином, Україні вдалося обійти Польщу і зайняти в рейтингу
постачальників заморожених фруктів і ягід в Китай почесне восьме місце. При
цьому Україна не постачала до Китаю замороженої малини і суниці садової, не
дивлячись на різке збільшення їх виробництва і експорту з країни в останні
чотири сезони.
Відповідно, перспективи поставок ягід на ринок Китаю з України ще
далеко не вичерпані, хоча Китай також є великим експортером цієї продукції.
Проте, в останні роки Китай перетворився в нетто-імпортера. Щорічно Китай
імпортує заморожених фруктів і ягід на $ 225 млн. доларів США, а експортує –
на $ 197 млн. доларів. При цьому обсяги імпорту цієї продукції зростають, а
обсяги експорту навпаки знижуються [6].
Україна за підсумками 2018/19 маркетингового року може оновити рекорд
експорту заморожених ягід.
Найбільше за кордоном вподобали українську брусницю, журавлину,
чорницю і малину. Але найкраща динаміка росту у вишні та полуниці. Експорт
останньої в минулому році став рекордним для України, і перевищив 2,5 тисяч
тонн.
Натомість найпривабливішою для виробника має стати чорниця. Вони не
дуже популярна на внутрішньому ринку, утім має попит серед північних
європейських країн.
Експерти зазначають – у 2017 році року на чорницю припала половина всіх
експортних поставок. Однак порівняно з 2015-2016 роками, частка цієї ягоди
знизилась за рахунок збільшення часток малини та полуниці. Причина –
несприятливі погодні умови у Польщі та Сербії, де втратили значну частину
врожаю і попит на свіжі та морожені ягоди у ЄС зріс.
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Після чорниці у рейтингу популярності заморожених ягід для експорту –
малина. Торік цієї ягоди експортували 29,5 % від всіх обсягів поставок
заморожених ягід. 8,3% склала полуниця, 6,7 % – ожина, 4,6 % – вишня, 0,6 % –
смородина.
Загалом торік експорт заморожених ягід приніс виробникам 44462
мільйони гривень. Левову частку коштів вторгували за вишню та чорницю [8].
Отже, для розвитку вітчизняного ринку ягідно-фруктової продукції та
збільшення експорту ягід до ЄС, виходу на нові ринки державі доцільно
проводити політику:
– сприяння прискоренню процесу впровадження європейських та
міжнародних стандартів безпеки та якості продуктів харчування (НАССР, ISO,
EN, Кодексу Аліментаріус) у сфері виробництва ягідної продукції;
– сприяння виробництву в Україні органічної ягідної продукції та її
експорту до країн ЄС; важливим є охоплення системою офіційного контролю
малих і середніх господарств, які мають перспективи виробництва органічної
ягоди;
– популяризації на європейському ринку продукції традиційних для
України нішевих ягідних культур;
– сприяння зовнішньому фінансуванню для залучення господарств
населення до вирощування ягід; джерелом зовнішнього фінансування можуть
бути фонди Програми Європейського сусідства для сільського господарства та
сільського розвитку (ENPARD);
– для успішної конкуренції на ринках ЄС галузевим виробничим аграрним
асоціаціям доцільно розробляти, впроваджувати та рекламувати добровільні
галузеві стандарти, які містять більш суворі вимоги до якості продукції.
Забезпечення продовольчої безпеки країни, зокрема самозабезпечення
ягодами, повинно досягатися не тільки підвищенням ефективності виробництва
плодів і ягід, але й підвищенням ефективності їх переробки, підвищенням
якості виробленої продукції. Необхідними є бюджетна підтримка розвитку
виробництва (страхування, дотації, субсидії, часткові компенсації), зокрема
дотації на закладку ягідних плантацій; пільгове оподаткування та кредитування,
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які стимулюють збільшення виробництва продукції інтенсивними методами за
рахунок підвищення врожайності; фінансування наукових досліджень із
селекції ягідних насаджень, розроблення нових технологій, використання
високоефективної

спеціалізованої

сільськогосподарської

техніки

тощо.

Необхідними є зниження ставок ввізних мит на імпортне технологічне
обладнання, яке не має вітчизняних аналогів; забезпечення бюджетної
підтримки розвитку переробки плодово-ягідної продукції та підвищення
ступеня завантаження потужностей підприємств шляхом надання пільгових
позик або цільових кредитів під заставу акцій або майна підприємства для
проведення закупівель сировини у сільськогосподарських товаровиробників.
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