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ТОВ «Корпорація «Українські мінеральні води». Галузева 

приналежність: харчова промисловість. Форма власності – приватна. 

Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю. 

Підприємство засновано у 12 вересня 1995 року. Засновником 

підприємства є Держхарчопром. Напрямки діяльності 15.98.0 Виробництво 

мінеральних вод та других безалкогольних напоїв. Товариство має 

корпоративний тип формування та управління. У корпорацію входять дві 

структури: ВАТ «Свалявські мінеральні води» та ВАТ «Куяльник».  

ВАТ «Свалявські мінеральні води» є юридичною особою від дня його 

державної реєстрації. Основне виробництво - складається з двох цехів: цеху 

«Поляна-Квасова» та цеху по розливу мінеральної води в пет-пляшки. Цех 

«Поляна-Квасова» знаходиться в с. Поляна, вул. Жовтнева, 34, на відстані 14 

км. від адмін управління.  

Тут проводиться розлив мінеральної води у пет-пляшки місткістю 1,5 л.; 

0,5 л. та скляні пляшки місткістю 0,5 л. Починаючи з квітня 2009 р. на цехові 

розпочато випуск джерельної, екологічно чистої, прісної питної води. Питна 

вода розливається у пет-пляшки місткістю 6,0 л. та 1,5 л. Крім того в 

пляшках 1,5 л. проводиться налив води газованої та негазованої. Цех по 

наливу мінеральної води в пет-пляшки, знаходиться у м. Свалява, вул. 

Робітнича, 1, на відстані 1 км. від адмін. управління. Тут встановлено дві 

сучасні лінії і проводиться розлив мінеральних вод «Свалява», «Лужанська», 

«Поляна-Квасова».  

Значна кількість готової продукції постачається споживачам 

залізничними вагонами. Підприємство має у власності залізничний під’їзд до 

складу готової продукції, що дозволяє проводити завантаження залізничних 

вагонів безпосередньо на території цеху.  

Основним видом сировини є мінеральні води «Свалява», «Лужанська», 

«Поляна-Квасова», «Куяльник», які видобуваються зі свердловин № 26; 3рз; 

7рз; 4к. Відкрите акціонерне товариство "Куяльник" випускає мінеральну 
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воду та солодкі напої на підставі мінеральної води з натуральними 

концентратами. Ви- пуск мінеральної води та напоїв виробляється у склянках 

різної ємкості: 1,5 л; 1 л; 0,33 л. Структура продукції товариства: -

Мінеральна вода -безалкогольні напої: Куяльник-оранж, Куяльник-яблуко, 

Куяльник-віноград, Куяльник-ананас, Куяльник-грейпфрут, Куяльник-лайт, 

Лайт-апельсин, Лайт-лимон.  

У відкритого акціонерного товариства "Куяльник" основні ринки збуту, 

це: м. Одеса; Одеська область; м. Миколаїв; Миколаївська область. м. 

Херсон; Херсонська область. Інша частка продукції ВАТ "Одеський завод 

мінеральної води "Куяльник" реалізується через ділерів на всій території 

України.  

Галузь виробництва знаходиться в непростому стані. Сезонність 

являється головною особливістю. Частка обсягу реалізації збільшується у 

сезонах: кінець весни - літо - початок осени. У зв’язку з великою кількістю 

продукції іноземних виробників підприємству спричиняють збитків майже на 

70 %. У відкритого акціонерного товариства "Одеський завод мінеральної 

води "Куяльник" є велика кількість конкурируючих фірм, котрі займаються 

виробництвом мінеральної води. Щодо безалкогольних напоїв в першу чергу 

це фірми "Кока-Кола Корпорейшн" та "Пепси-Кола Корпорейшн". На ринку 

багато підробок продукції ВАТ "Одеський завод мінеральної води 

"Куяльник". На теперешній час керівицтво планує задіяти новітні методи 

захисту продукції для утримання марки "Куяльник" на вітчизняному ринку. 

Потік сировини, готової продукції, матеріальних ресурсів у Корпорації 

відбувається наступним чином: 
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Рис. 1 – Вхідні та вихідні потоки у ТОВ «Корпорація «Корпорація 

«Українські мінеральні води» 
 

Іншими видами сировини та комплектуючими матеріалами, 

підприємство забезпечує ТОВ «Корпорація «Українські мінеральні води» м. 

Київ.  

Товарний потік: 
Сировина: вода «Свалява», 
«Лужанська», «Поляна 
квасова», «Куяльник» 

Вхідна внутрішня 
інформація: 
Вартість сировини, премія 
роздрібних мереж; 
наявність води у роздрібній 
торгівлі 
Вхідна зовнішня 
інформація : 
ціна конкурентів, наявність 
у дистриб’юторів, потреби 
споживачів 

Товарний потік: 
Мінеральна столова та 
лікувальна вода 

Вихідна внутрішня 
інформація: 
Результати прийняття 
рішень; формування 
собівартості продукції. 
Вихідна зовнішня 
інформація: 
Форми статистичної 
звітності у державні 
органи управління, ціна 
реалізації підприємства 

ТОВ «Корпорація 
«Українські 

мінеральні води» 

ВХІД 

ПЕРЕТВОРЕННЯ 
Добича та 
мінералізація води 

ВИХІД 

Основні ресурси: 
адміністративний персонал; 
обслуговуючий персонал; 
технологічні підрозділи; 
виробничі підрозділи; 
виробничі лінії 

Матеріальний потік: 
виручка від реалізації 

Матеріальний потік: 
Витрати на покупку води, 
матеріальне стимулювання 
робітників; 
преміальні для роздрібних 
мереж, дистриб’юторів 
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Апарат управління базується на існуючій організаційній структурі та 

поділу всіх технологічних процесів. Правління створене із голови та трьох 

членів правління. Наглядова Рада створена із Голови та двох членів 

наглядової ради. Інформація про посадових осіб наведена у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Посадові особи та розподіл акцій між ними, 2014 р 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові 
посадової особи 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій, % 

Голова Правління Мориляк Василь Васильович 0 0,00 

Член правління Ведерніков Володимир 
Михайлович 400 0.00201 

Член правління Данилович Анатолій 
Федорович 12964 0.06515 

Член правління Кнап Петро Іванович 10332 0.05192 

Голова Наглядової ради Котляревський Мартин 
Матвійович 100 0.00050 

Член Наглядової ради Онищенко Тетяна Михайлівна 100 0.00050 

Член Наглядової ради Котляревська Ганна 
Мартинівна 100 0.00050 

Голова Ревізійної комісії Поцко Іван Іванович 1005 0.00505 

Головний бухгалтер Цімболинець Тетяна 
Василівна 350 0.00175 

Усього 25351 0.12740 
 

Взагалі, управлінський персонал має 12% акцій, що дозволяє 

виробничому персоналу також приймати участь в вирішенні управлінських 

рішень. 

Протягом останніх п’яти років управлінський склад підприємства не був 

змінений. Це стало причиною як негативних так і позитивних рушень з боку 

збутової діяльності підприємства. Так, протягом останніх років формування 

ціни на мінеральну воду визначається не від пристосованості до бренду та 

асортименту продукції, а від собівартості видобутку. В той же час, постійно 

налагоджують та удосконалюються взаємозв’язки із дистриб’юторами та 

супермаркетами. Керівництва підприємства прагне проводити політику 

сталості розвитку господарства, тобто стратегія полягає не в одержанні та 

максимізації прибутку і закріпленні стабільного місця на національному 
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ринку (табл. 2). Залежно від такої місії підприємства персонал та керівні 

кадри обирається за умов високої кваліфікації та досвіду роботи. 

Керівні посади підприємства очолюють спеціалісти із вищою або із 

середньо-спеціальною освітою та стажем роботи на керівних посадах. 

Суб’єктом управління персоналом є начальник відділу кадрів, якому 

підпорядковуються два інспектори кадрів. 

Таблиця 2 
Характеристика посадових осіб ТОВ «Корпорація «Українські 

мінеральні води» 

Посада 
ПІБ або 

найменування 
юридичної особи 

Рі
к 

на
ро

дж
ен

ня
 

О
св

іт
а 

С
та

ж
 к

ер
ів

но
ї 

ро
бо

ти
 

(р
ок

ів
) Найменування 

підприємства та 
попередня посада, 

яку займав 

Голова 
Правління 

Мориляк Василь 
Васильович 

1972 Вища, 11  Голова правління 
ВАТ 

Член правління Ведерніков 
Володимир 
Михайлович 

1951 середня-
спеціальна 

13 ТОВ "Бруклін-Вода", 
інженер-механік 

Член правління Данилович 
Анатолій 
Федорович 

1946 середня-
спеціальна 

15 Лужанське 
заводоуправління 
мінеральних вод, 
начальник цеху 

Член правління Кнап Петро 
Іванович 

1945 середня-
спеціальна 

41 Лужанське 
заводоуправління 
мінеральних вод, 
заступник директора 
по виробництву 

Голова 
Ревізійної 
комісії 

Поцко Іван 
Іванович 

1966 середня 4 ВАТ "Свалявські 
мінеральні води", 
нач.автотранспортної 
дільниці 

Головний 
бухгалтер,член 
правління 

Цімболинець 
Тетяна Василівна 

1952 вища,Східн
о-
Сибірський 
технологічн
ий інститут, 
економіст 

25 Лужанське 
заводоуправління 
мінеральних вод, 
начальник планово-
економічного відділу 

 
ТОВ «Корпорація «Українські мінеральні води» має прибутки від 

операційної діяльності (табл. 3) 

Таблиця 3 

Результати діяльності ТОВ «Корпорація «Українські мінеральні води»,  
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2013-2014 рр, тис грн 

Стаття 
Роки  Відношення 

2014 р. до 
2013р., % 2013 2014 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 153651 190519 123,99 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 125993 156225 131,2 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 96987 123241 127,1 

Валовий прибуток: 29006 32984 113,7 
Адміністративні витрати 3987 5879 147,5 
Витрати на збут 5200 6325 121,6 
Чистий:    
- прибуток 19819 20690 104,39 
- збиток    
Рентабельність виробництва, % 30,0 26,76 -3,24 п.п 

 

Рентабельність виробництва основного асортименту продукції у 2013 

році зменшилась практично на 3 пункти. При рості виручки від реалізації на 

24 відсотки собівартість добування та реалізації мінеральної води на 

підприємстві збільшилась на 27%. У той же час, зниженню рентабельності 

сприяло збільшення витрат на збут та на загальні адміністративні витрати 

персоналу, який практично не змінився за досліджений період 

У 2013 році на підприємстві працювали 239 осіб. Фонд оплати праці 

дорівнював 3794 тис гривні.  

Основними конкурентами на національному ринку мінеральних вод 

виступають підприємства Моршинський та Миргородський завод 

мінеральних вод, «Пепсіко», частка ринку яких у вересні відповідно 

дорівнювала 20,8; 10,1 та 5,3 відсотків. Поляна Квасова у вересні 2014 року 

мала 4% національного українського ринку. У той же час, серед стратегічних 

брендів, що позиціонують себе як Боржомі та Софія Київська, Поляна має 

більшу частку ринку відповідно на 3,6 та 3,9 пунктів.  

Низьку позицію на ринку мають води групи «Куяльник», що 

представляють лише 0,9 відсотків ринку. 

Однак, ТОВ «Корпорація «Українські мінеральні води» не обмежується 

виробництвом лише двох брендів та розширює свій асортимент як за 
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глибиною так і номенклатурою асортименту. Різномастість асортиментної 

політики підприємства надає можливість сьогодні задовольняти споживачів 

різни соціальних класів у різних регіонах. 

На ринку безалкогольних напоїв досить багато учасників з безліччю 

торгових марок і брендів. Однак в українців вже склалися традиційні 

переваги і тому дрібні або нові бренди йдуть з ринку, витісняючи більш 

великими брендами. Так майже 50 % всього ринку газованої води і майже 70 

% ринку негазованої води належать 10 великим виробникам. Решта частки 

належать невеликим місцевим торговим маркам і виробникам. Вхід нових 

операторів на ринок досить важкий, оскільки український ринок мінеральних 

вод досить консолідований і діючі оператори міцно утримують свої позиції, 

розширюючи своє виробництво. 

Основні великі гравці на ринку мінеральних вод в Україні: 

• ІDS Group Ukraіne (компанії належать такі торгові марки, як « 

Моршинська», «Миргородська», «Аляска», «Трускавецька», а також 

мінеральна вода «Боржомі», імпортована з Грузії) ; 

• «Кока -Кола Беверіджиз Україна » (бренд « BonAqua »), 

• «Оболонь» (мінеральна і питна вода торгових марок « Оболонська », 

«Прозора») ; 

• «Росинка » (ТМ « Софія Київська »), 

• «Ерлан » (ТМ « Знаменівська ») 

Аналітики відзначають, що існує декілька напрямків, за рахунок яких 

виробники намагаються збільшити свою частку на ринку. Одне з них - це 

розширення асортименту за рахунок введення нової лінійки продукції 

мінеральної води з добавками. Також в якості маркетингового ходу 

використовується посилання на історію виробництва води: в описі продукції 

робиться акцент на багаторічне існування джерел води і їх історично 

сформовану популярність. 

Аналіз конкурентів та конкурентні позиції було розраховано за методом 

«вектор конкурентів», який був використаний у роботах М. Коржа 
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Таблиця 4 
Порівняльна оцінка мінеральних вод ТОВ «Корпорація «Українські 

мінеральні води» та його основних конкурентів 

Товар 

Показник 

С
ма

ко
ві

 я
ко

ст
і 

Л
ік

ув
ал

ьн
і 

ос
об

ли
во

ст
і 

С
кл

ад
 м

ін
ер

ал
ів

 

Га
зо

ва
ні

ст
ь 

Н
ат

ур
ал

ьн
іс

ть
 

Ц
ін

а 

Поляна квасова 3 2 3 3 3 2 
Боржоми 2 3 3 3 1 3 
Миргородська 2 2 3 3 2 2 
Моршинська 1 2 3 3 2 1 
Еталон 3 3 3 3 3 1 
Важливість 2 1 2 5 3 4 
Вагомість, од  0,12 0,06 0,12 0,29 0,18 0,24 

 

Розрахуємо довжину радіус-вектора для кожного із параметрів 

характеризуючи дані торгові марки мінеральних вод 

Поляна квасова 0,118 0,039 0,118 0,294 0,176 0,118 0,863 

Боржоми 0,118 0,176 0,176 0,176 0,059 0,078 0,784 

Миргородська 0,118 0,118 0,176 0,176 0,118 0,118 0,824 

Моршинська 0,059 0,118 0,176 0,176 0,118 0,235 0,882 

 
Для наочності зобразимо графічно за допомогою циклограми, згідно якої 

чим більша площа фігури тим кращі конкурентні позиції товару відповідного 

виробника. 

Графічна інтерпретація порівняльної оцінки конкурентоздатності 

здійснюється за допомогою побудови циклограми. Вона зображується в 

полярній системі координат, при цьому довжини радіус - векторів 

відповідають відносним оцінкам відповідних параметрів, а кути - їх 

вагомості. Більша площа циклограми свідчить про більш високий рівень 

якості. 
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Рис. 2– Вектор конкурентів 

 

Таким чином, аналізуючи площі отриманих багатокутників можна 

зробити висновок, що площа, яка відповідає мінеральним водам Поляна 

Квасова і Моршинська є найбільшою, а значить  Поляна Квасова має 

важливих конкурентів на даному ринку. Позиції мінеральних вод 

Миргородська та Боржомі слабкіші за причини високої ціни. 

Асортимент буває гуртовий (оптовий) і роздрібний. Гуртовий 

асортимент сформований (згрупований) за певними ознаками — 

товарознавчими, за принципом комплексного споживання товарів чи за 

потребами певних соціальних груп споживачів. Так, на підприємстві існує дві 

групи товарів: Куяльник та Свалявські води (рис. 3) 

Основу асортименту складає Свалявська група, до складу якої входить 

Поляна Квасова, Лужанська, Свалява та Поляна джерельна. Група займає 

75,9%. Група Куяльник займає практично 24%. Стратегічного виду групи 

практично не має. 
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Свалява 1,5л
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Рис. 3– Асортимент мінеральних вод у ТОВ «Корпорація «Корпорація 

«Українські мінеральні води», 2014 р 
 

Всі товари асортименту Куяльник займають практично від 2,6 до 6,5% 

всього асортименту мінеральних вод. Виключенням є вода Сімейна. У той же 

час, Свалявська група має нерівномірні позиції. Майже 0,01% має вода 

Поляна джерельна, у той же час, 57,5% у 2013 займає реалізація Поляни 

Квасової у розливі 1,5 літри.  

Основним видом продукції ТОВ «Корпорація «Українські мінеральні 

води» є «Поляна Квасова». «Поляна Квасова» - справжня перлина природних 

закарпатських вод Розлив «Поляна Квасова» на сьогоднішній день 

відбувається прямо на самому місці видобутку, саме тому вода зберігає весь 

свій спектр мінеральних цілющих елементів для майбутніх споживачів. До 

складу входять калій, кальцій, магній, натрій і ортоборна кислота, що є 

природним антибіотиком. Володіючи яскраво вираженим приємним смаком і 

унікальними цілющими природними якостями, «Поляна Квасова» змогла 

досить швидко завоювати популярність ще в столітті не тільки серед 

українців, а й серед європейських жителів. Тому, починаючи з того часу, 

дана вода стала регулярно завойовувати всілякі нагороди за допомогою свого 
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високої якості, яке було оцінено на найбільших міжнародних виставках у 

Відні, Парижі, Будапешті.   

Як було зазначено, Поляна Квасова займає 4% частки українського 

ринку мінеральних вод. Однак, така частка коливається залежно від 

сезонності продажів ( рис. 4). 
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Рис. 4 – Сезонність зміни частки ринку мінеральних вод у 2014 р, % 

 

Частка Поляни Квасової на ринку збільшується у зимовий період, у той 

час, до межі 5-6%. Однак, такий стан по-перше відбувається не за рахунок 

збільшення обсягів реалізації на підприємстві, а за рахунок зменшення 

обсягів збуту у конкурентів. Збут Поляни Квасової, дійсно має сезонний 

характер. Рівень конкуренції напружений більше у літній період. У той же 

час, реалізація Куяльника характеризується більш стальною часткою ринко, 

хоч і не значною. Низький рівень реалізації групи «Куяльник» вимагає від 

підприємства розширювати асортимент продукції.  

Управління збутової політики полягає у визначенні відповідності 

товарного асортименту виробничій структурі та споживчим запитам. 

Товарний асортимент продукції характеризується різними параметрами і 

відповідними їм показниками. Основними параметрами, за якими пропонує 

здійснювати аналіз товарного асортименту С. Гаркавенко.  

Аналіз асортименту продукції наведений у таблиці 5. 
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1. Широта асортименту - кількісний склад набору товарів виділеного за 

певною ознакою і представленого за класифікаційної групи. 

2. Повнота асортименту (глибина асортименту) - кількісний склад 

набору товарів , виділених за комплексом приватних ознак. 

3. Структура асортименту - процентне співвідношення сукупностей 

товару в наборі , виділених за певною ознакою. 

4. Іноваційність асортименту - інтенсивність поповнення набору новими 

товарами і вилучення з нього застарілих товарів  

Центральним елементом ринку є ціна на продукції, що виступає його 

грошовим виразом. В той же час, цінова позиція за видами продукції майже 

однакова, і різниться лише за групами та обсягами розливу (табл. 5) 

Таблиця 5 
Ціна реалізації за асортиментом продукції, 2014 р. 

 Ассортимент продукції Обсяги, дал 
Ціна 

реалізації, 
грн 

Виручка від 
реалізації, грн 

Тонус Кислород 0,5л 2368468 2,76 6536972 
Куяльник І 0,5л 1314541 2,76 3628133 
Куяльник  0,5л 1181839 2,76 3261875 
Тонус-Кислород 1,5л 1131270 3,28 3710564 
Куяльник І 1,5л 1542723 3,28 5060130 
Куяльник  1,5л 2814181 3,28 9230513 
Семейная  6,0л 65400 9,24 604297 
Поляна квасова 0,5л ст 2272467 6,47 14702859 
Лужанская 0,5л ст 601550 6,47 3892029 
Свалява 0,5л ст 52896 6,47 342237 
Поляна квасова 1,5л  24874838 4,66 115916745 
Лужанская 1,5л  3315893 4,66 15452061 
Свалява 1,5л 1734091 4,66 8080865 
Поляна джерельна 6л  10868 9,24 100423 
Разом, дал 4328102  190519704 

 
Аналіз виручки від реалізації показує, що у 2013 році було одержано 190 

млн гривень, у тому числі від Поляни Квасової (1,5 л) – 115 млн грн., 

Лужанської – 15,5 млн грн., Поляни Квасової (0,5) – 14,7 млн гривень. 

Слід ще раз зауважити на рівнозначність цін у межах групи. Так Тонус 

Кислород та Куяльник реалізовувались за ціною 2,76 грн. А Лужанська, 

Поляна Квасова та Свалява – за 6,47 грн. це значно знижує ефективність 
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збутової політики підприємства, на наш погляд. Диверсифікація цін може 

надати можливість збільшити обсяги реалізації за рахунок сегментування 

ринку та задоволення споживачів у конкретних видах асортименту 

мінеральних вод. Так, обсяг реалізації Сваляви у 14 разів менше ніж Поляни 

Квасової. Зниження ціни на 10% надасть змогу підвищити попит на Сваляву.  

Було досліджено сезонність споживчих цін та цін реалізації мінеральної 

води на ринку України, включаючи імпортні бренди. Споживчі ціни на 

продукцію мають сезонний характер. Максимальні ціни спостерігаються у 

зимовий період та весняний з лютого по червень. Таким чином, основними 

пріоритетами формування ціни на ринку виступають максимізація поточного 

прибутку, збільшення обсягу продажу з метою зростання частки на ринку 

певного виду сільськогосподарської продукції. 

За дослідний період ціна на продукцію мала лише тенденцію до 

збільшення. Порівняно із попереднім місяцем ціна збільшувалась від 10 до 

21%. Ціна виробника на продукцію мають сезонний характер. Максимальні 

ціни спостерігаються у зимовий період та весняний з лютого по червень. Слід 

зауважити, що виробники збільшують ціну на мінеральні води у грудні 

місяці, коли стрімко росте споживання перед новорічними святам. Однак, 

такий ріст ціни має сезонний характер протягом останніх трьох років. Саме 

така ситуація спостерігається при реалізації мінеральних вод ТОВ 

«Корпорація «Українські мінеральні води».  За дослідний період (2008-2012 

роки) ціни виробника на продукцію мала лише тенденцію до збільшення. 

Порівняно із попереднім місяцем ціна збільшувалась від 8 до 20%. 

Обсяги реалізації мінеральної води різниться за регіонами. Для 

визначення реалізації за регіонами обсяги води перераховані у розрахунку на 

дал.  

Розрахунки проводились за методом АВС, який представлений у 

посібнику С. Гаркавенко. Такий аналіз проводиться на базі статистичних 

методів, а саме розрахунку кумулятивної виручки від реалізації та 

стабільності виробництва на основі коефіцієнту варіації. ABC аналіз дозволяє 
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визначити основні види продукції, на які повинні бути спрямовані збутові 

операції і в якій мірі.  

Дослідження проводились на основі даних про реалізацію мінеральної 

води загальним обсягом (літри) за 2014 рік. Весь асортимент був переведений 

на єдиний обсяг (1 літр) (табл. 6). 

Таблиця 6 
Розрахунок АВС груп реалізації мінеральної води 

Обласний центр, 
область 

Обсяги 
реалізації за 
2014 р., дал 

Структура 
реалізації 
води, % 

Кумулятивна 
структура реалізації 

води, % 
Група  

Одесса 702211 16,22 16,22 А 

Киев 423821 9,79 26,02 А 

Харьков 294974 6,82 32,83 А 

Полтава 280866 6,49 39,32 А 

Днепропетровск 277863 6,42 45,74 А 

Житомир 225913 5,22 50,96 А 

Черкассы 214019 4,94 55,91 А 

Львов  190904 4,41 60,32 А 

Донецк 171106 3,95 64,27 А 

Запорожье 169981 3,93 68,20 А 

Винница  157020 3,63 71,83 А 

Хмельницкий  152154 3,52 75,34 А 

Херсон 139410 3,22 78,56 А 

Николаев 123719 2,86 81,42 В 

Ивано-франковск  111941 2,59 84,01 В 

Кировоград  110949 2,56 86,57 В 

Черновцы  100429 2,32 88,89 В 

Чернигов 96673 2,23 91,18 В 

Ровно  96011 2,22 93,41 В 

Тернополь  71346 1,65 97,28 С 

Сумы 67469 1,56 98,84 С 

Луцк  39185 0,91 99,74 С 

Луганск 11095 0,26 100,00 С 

Разом  4328103 100   
 

При АВС-аналізі продукція розподіляється за такими групами: 
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− до групи А належать види продукції, асортиментна кількість яких 

становить до 80% вартості у структурі виробництва; 

− група В складається із продукції, що на підприємстві виконує роль 

допоміжної, чи підтримуючої галузі і забезпечує додаткові 15%; 

− до групи С входять види продукції, вартість яких у загальній структурі 

становить лише 5%. 

Отже, межі групи АВС –аналізу складають:  

A – до 80% 

B – від 80,1 до 95,0% 

C – від 95,1 до 100%У роботі АВС аналіз проводиться для визначення 

регіонів, в які реалізується продукція за максимальним обсягом. У 

подальшому це надасть можливість визначити кластери, які будуть 

обслуговувати максимальні за завантаженістю регіони та враховувати умови 

споживання мінеральної води.  

Спостерігається концентрація виробництва по регіонах: Лівобережжна 

Україна, приморська зона, та обласні центри-мільйонщики. 

Основну частку реалізації мінеральних вод складають Одеська та 

Київська області, які відповідно займають 16,22 та 9,79% загальної реалізації. 

Великі обсяги реалізації в Одеській області пояснюються двома факторами: 

курортна зона та максимальна наближеність та ознайомленість із брендом 

Куяльник. Саме області Одеська, Черкаська та Миколаївська забезпечують 

повноту реалізації вказаного бренду. До групи А також входять області, в 

яких обсяг реалізації мінеральної води понад 3,5%. А саме: Харківська, 

Полтавська, Дніпропетровська, Черкаська, Житомирська, Львівська, 

Донецька, Запорізька, Вінницька, Херсонська. Саме реалізація у названих 

областях обумовлює стратегічний напрямок розвитку збутової діяльності 

ТОВ «Корпорація «Українські мінеральні води». А це стосується 

налагодження взаємозв’язків с дистриб’юторами, контроль за виконанням 

договорів у мережах супермаркетів, формування надбавки на ціну, пошук 

нових каналів збуту, та утримання запасу. 
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До складу групи В входять області Лівобережної України. Реалізація 

мінеральної води ТОВ «Корпорація «Українські мінеральні води» пов’язана 

із діяльності конкурентів. Саме з цієї причини у вказаній групі визначається 

низький обсяг продажів. У подальшому стратегічний напрямок цією групи 

повинен бути спрямований на удосконалення роботи із споживачами та 

забезпеченням широкого асортименту.  

Вітчизняне виробництво мінеральної та питної води є сезонним. 

Максимальні обсяги випуску цієї продукції спостерігаються в літні місяці. 

Після піку зазвичай йде значний спад виробництва аж до листопада. У грудні 

відзначається невелике зростання обсягу виробництва у зв'язку зі 

збільшенням споживання в новорічні свята. У січні обсяги випуску 

мінеральної та питної води найнижчі. 

Таблиця 7 

Обсяги реалізації мінеральних вод, 2012-2014 р. 

Місяць 
Продаж, дал 

2012 2013 2014 Сер. Ариф. 
Січень 321467,5 319200,2 322956,1 321207,9 
Лютий 325802,3 326340,9 327219,7 326454,3 
Березень 340804,1 339807,5 338523,0 339711,5 
Квітень 323990,9 323789,0 325867,9 324549,3 
Травень 343789,6 342109,3 341686,8 342528,6 
Червень  448561,7 446900,2 449265,7 448242,5 
Липень 453450,6 452390,1 451966,6 452602,4 
Серпень 426989,5 428671,7 431286,1 428982,4 
Вересень 316678,8 315528,4 313103,6 315103,6 
Жовтень 313800,2 312786,3 313103,6 313230,0 
Листопад 311111,9 311760,1 312014,5 311628,8 
Грудень 397379,3 399126,5 401108,9 399204,9 
Разом 4323826,4 4318410,2 4328102,4 4323446,3 

 

У середньому за 3 роки підприємство реалізаціє 4,3 млн дал мінеральної 

води. Обсяг реалізації практично не змінюються і прямо залежить від обсягу 

водних ресурсів, та не враховує запити споживачів.  

Основним сезоном реалізації є літній період, коли обсяги реалізації 

збільшується практично до 450 тис дол мінеральної води. Максимальний 
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обсяг реалізації спостерігався у липні 2012 року в обсязі 453 тис дал. 

Мінімальні обсяги реалізації у тому самому році в листопаді у розмірі 311 

тис дал. 

Визначення середніх значень дозволяє проаналізувати сезонність збуту 

мінеральної води (рис 5). 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0
Тис. Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень 

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

 
Рис. 5 – Сезонність збуту у ТОВ «Корпорація «Українські мінеральні 

води» у 2014 р, дал 

 

Сезонність реалізації має протягом трьох років одну саму тенденцію. 

Обсяги практично дорівнюють 300 тис дол в осінній період, та 350 тис дол 

зимово-весняний період. Надзвичайними періодами збуту мінеральних вод є 

період червень-липень. 

Для виявлення динаміки обсягів реалізації протягом року використано 

індексний метод. за базу взято ланцюгові індекси починаючи із грудня 

місяця. 
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Таблиця 8 
Індекси обсягів реалізації 

Місяць 
Індекси 

2012 2013 2014 Сер.ариф. 
Січень 0,89 0,89 0,90 89,2% 
Лютий 0,90 0,91 0,91 90,6% 

Березень 0,95 0,94 0,94 94,3% 
Квітень 0,90 0,90 0,90 90,1% 
Травень 0,95 0,95 0,95 95,1% 
Червень  1,24 1,24 1,25 124,4% 
Липень 1,26 1,26 1,25 125,6% 
Серпень 1,19 1,19 1,20 119,1% 
Вересень 0,88 0,88 0,87 87,5% 
Жовтень 0,87 0,87 0,87 86,9% 
Листопад 0,86 0,87 0,87 86,5% 
Грудень 1,10 1,11 1,11 110,8% 

 

Дослідження індексів росту за розміром реалізації базисними методом 

дозволяє встановити, що зростання відбувається на 20-25% у літні місяці. І 

становить 80-90% у осінньо-весняний період порівняно із листопадом.  

Більш чітко тенденція визначається на рис 6 
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Рис. 6– Базисні темпи росту обсягів реалізації у 2014 році, % 
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Таким чином, аналіз збутової діяльності ТОВ «Корпорація «Українські 

мінеральні води» та порівняння його з конкурентами показав, що у 

майбутньому необхідно сконцентрувати свою збутову діяльність на 

наступних заходах. 

− розвинена мережа збуту по регіонах України; 

− охоплення кілька цінових сегментів груп  споживачів; 

− наявність двох або більше відомих брендів. 

− широкий асортимент; 

− активна маркетингова політика. 

 

 Макроекономічні фактори збутової діяльності підприємств 

 

В умовах ринкової економіки України підвищується роль підприємств як 

суб’єктів ринкових відносин. У рамках цих відносин відбуваються 

принципові зміни їхньої економічної поведінки, основу якої складає збутова 

діяльність. 

Сучасні умови господарювання, які характеризуються загостренням 

конкурентної боротьби, мінливістю макроекономічних показників, 

зростанням вимог споживачів до якості товарів і обслуговування, вимагають 

від підприємств пошуку нових механізмів управління збутом, що забезпечить 

торговельним підприємствам довгострокову міцну позицію на ринку. Збут в 

умовах ринкової економіки набуває все більшого і навіть ключового 

значення в діяльності торговельних підприємств. 

Основний вплив на загальну діяльність підприємства, що займається 

виробництвом та збутом мінеральних вод є відповідність до існуючих 

нормативно-правових актів. Саме законодавчу фактори впливають, але не 

можуть бути змінені підприємством. 

В свою чергу існують причини негативного впливу на підприємству 

(табл. 9) 

Таблиця 9 
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Попередня таблиця нормативно-правових факторів макросередовища 
№ Фактор Класифікація 

факторів Загроза Можливість 

1.  Здійснення збутової діяльності та управління 
підприємством згідно Конституції України  проп  + 

2.  Контроль з боку держави за використанням 
природних ресурсів відповідно до 
Господарського кодексу 

Проп  –  

3.  Обмеження майнових та немайнових прав 
підприємства відповідно до Цивільного 
кодексу 

Проп  –  

4.  Самостійний вибір діяльності, та реалізаторів 
згідно Закону України «Про підприємництво» Проп  + 

5.  Здійснення принципів управління 
підприємством та збутом на засадах Закону 
України «Про господарські товариства» 

Проп   + 

6.  Обмеження щодо кількості учасників 
підприємства згідно Закону України  «Про 
господарські товариства» 

Проп  –  

7.  Контроль за якістю товарів і послуг згідно 
Закону України «Про захист прав споживачів» Проп  –  

8.  Обмеженість прав щодо реєстрації 
запатентованої торгової марки мінеральних 
вод відповідно до Закону України «Про 
охорону прав на знаки товарів та послуг» 

Проп  –  

 
Однак на сьогодні держава не забезпечує ні на законодавчому, ні на 

організаційному рівні належних процесів виробництва мінеральних вод, хоча 

має орієнтуватися на світовий ринок, до чого прагнуть всі економічно міцні 

держави. Для підвищення ефективності управління збутовою діяльністю 

окрім втручання держави у регулювання експортно-імпортних операцій, 

також є необхідним вжиття ряду заходів і на господарському рівні. Зокрема, 

удосконалення регіонального розміщення логістичних центрів та центрів 

збуту, з врахуванням споживчих особливостей. 

Основним нормативно-правовим фактором, що впливає на діяльність 

корпорації залишається обмеження щодо збутової діяльності та підтримки 

торгової марки згідно існуючих нормативно-правових актів. Однак, 

товариство не може вплинути та змінити фактори цієї категорії, а лише 

пом’якшити їх негативний вплив ( табл. 10) 

 
 

Таблиця 10 
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Підсумкова таблиця нормативно-правових факторів макросередовища 

№ Фактор 

К
ое

фі
ці
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 Загрози     
1.  Контроль з боку держави за 

використанням природних ресурсів 
відповідно до Господарського 
кодексу 

1 Врахування в плані збуту 
обмеження виробництва 

мінеральної води 
Проп. 

2.  Обмеження майнових та 
немайнових прав підприємства 
відповідно до Цивільного кодексу 

1 Укладання договору оренди 
мінеральних джерел на 50 
років; пошук додаткових 

мінеральних джерел в 
регіонах  

Проп. 

3.  Обмеження щодо кількості 
учасників підприємства згідно 
Закону України  «Про господарські 
товариства» 

1 Реструктуризація управління 
товариством та включення 
постійних дистриб’юторів 
до складу Наглядової ради 

Проп. 

4.  Контроль за якістю товарів і послуг 
згідно Закону України «Про захист 
прав споживачів» 

1 Покращення споживчих 
властивостей деяких марок 

мінеральних вод  
Попит  

5.  Обмеженість прав щодо реєстрації 
запатентованої торгової марки 
мінеральних вод відповідно до 
Закону України «Про охорону прав 
на знаки товарів та послуг» 

1 Впровадження торгової 
марки, назва якої буде 
представляти заводи 

«Свалявські мінеральні 
води» і «Куяльник» 

Попит  

 Можливості     
6.  Здійснення збутової діяльності та 

управління підприємством згідно 
Конституції України  

2 Врахування принципів 
управління згідно 

законодавства 
Проп. 

7.  Самостійний вибір діяльності, та 
реалізаторів згідно Закону України 
«Про підприємництво» 

2 Активізація додаткових 
видів послуг при організації 

збуту продукції 
Проп. 

8.  Здійснення принципів управління 
підприємством та збутом на засадах 
Закону України «Про господарські 
товариства» 

2 Контроль за укладанням 
договорів із 

дистриб’юторами та 
мережами супермаркетів 

Проп. 

 

Кожне підприємство існує на ринку не ізольовано. На його діяльність 

впливають законодавчі акти, митні тарифи лояльність місцевих та державних 

органів влади, взаємини із засобами масової інформації, політична ситуація в 
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країні та за її межами. Ці та багато інших зовнішніх факторів або сприяють 

розвиткові підприємства або гальмують його. 

Альтернативою по-перше виступає урахування в плані збуту обмеження 

виробництва мінеральної води. Більш того, необхідно укласти договір оренди 

мінеральних джерел на 50 років, реструктуризувати управління товариством 

та включити постійних дистриб’юторів, контролювати за укладанням 

договорів із дистриб’юторами. 

В умовах поглиблення євроінтеграції та входження України у вільний 

ринок торгівлі для підприємства з’являються деякі критерії та вимоги на 

вітчизняному ринку. Політичне середовище включає всі дії влади, які 

впливають на бізнес, що може відбуватися як через офіційне законодавство, 

так і засобами конкурентної політики і дій в області планування. 

Таблиця 11 
Попередня таблиця міжнародних та політичних факторів 

макросередовища 
№ Фактор Класифікація 

факторів Загроза Можливість 

1.  Обмеження реалізації на експорт відповідно до 
Закону України «Митний тариф України»  Проп  –  

2.  Можливість реалізації продукції за світовими 
цінами «Договір про зону вільної торгівлі» Проп.  + 

3.  Дотримання цін на реалізацію продукції згідно 
закону України «Про природні монополії» Проп  –  

4.  Військові дії на сході України та тимчасова 
анексія АР Крим Попит  –  

 

Політико-правові фактори повинні постійно знаходитись у полі зору 

керівництва ТОВ «Корпорація «Українські мінеральні води», а саме у в 

обмеженні реалізації на експорт, яке має місце у період трансформації 

економічних відносин. Нестабільна політична ситуація та військові дії 

спричиняють відтік капіталу, що потребують значних довгострокових 

інвестицій, і водночас спрямовує підприємницьку діяльність у бік короткого 

обігового циклу, який властивий торговельному бізнесу. Згідно 

законоутворюючих актів, підприємства з виробництва мінеральних вод не 
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можуть збільшити ціни на мінеральні води на регіональному рівні, що 

вплине на монополістичний тиск. 

Таблиця 12 
Підсумкова таблиця міжнародних та політичних факторів 

макросередовища 
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 Загрози     
1.  Обмеження реалізації на експорт 

відповідно до Закону України 
«Митний тариф України»  

1 Врахування в експортній 
ціні реалізації мінеральних 
вод додаткових витрат на 

зовнішню-економічну 
діяльність 

Проп. 

2.  Дотримання цін на реалізацію 
продукції згідно закону України 
«Про природні монополії» 

2 Укладання угод із 
реалізаторами про 

формування цін реалізації 
мінеральних вод згідно 

купівельної спроможності 
населення окремих регіонів 

Проп. 

3.  Військові дії на сході України та 
тимчасова анексія АР Крим 

5 Контроль за постачанням 
продукції в дані регіони попит 

 Можливості     
4.  Можливість реалізації продукції за 

світовими цінами «Договір про зону 
вільної торгівлі» 

5 Формування та 
обґрунтування експортної 
ціни на мінеральні води 

Попит 

 

Альтернативами подолання загроз міжнародних та політичних подій 

можуть постати: контроль за постачанням продукції в дані регіони та 

формування та обґрунтування експортної ціни на мінеральні води. 

Економічні чинники займають провідне місце в системі 

макросередовища. До основних із них належать: купівельна спроможність 

населення, рівень та темпи інфляції, оподаткування, коливання курсу 

національної валюти щодо курсу валют інших держав, умови одержання 

кредиту та процентна банківська ставка, попит і пропозиція (табл. 13). 
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Таблиця 13 

Попередня таблиця економічних факторів макросередовища 
№ Фактор Класифікація 

факторів Загроза Можли-
вість 

1.  Збільшення ціни на використання мінеральних 
джерел Проп. –  

2.  Збільшення ціни обслуговування залізничного 
транспорту Проп. –  

3.  Збільшення попиту на мінеральні води на 
світовому ринку  Попит  + 

4.  Висока ставка по короткострокову кредиту для 
підприємництва Проп. –  

5.  Наявність ринкової інфраструктури  Проп.  + 
6.  Рівень конкуренції на ринку  Проп. –  
7.  Збільшення світового рівню цін на мінеральні 

води Попит  + 

8.  Загроза впливу імпортної продукції при 
поглибленні євроінтеграції Проп  –  

9.  Нестабільна цінова політика в країні Попит  –  
 

Серед економічних факторів основну загрозу складають постійне 

збільшення ціни на сировину та транспортне обслуговування вантажів, 

висока ставка по короткостроковому кредиту, рівень конкуренції на ринку. 

Особливого значення сьогодні надуває проблема євроінтеграції, що може 

негативно вплинути з боку наповнення ринку товарами конкурентів. 

Нестабільна цінова політика змушує планування цін на довгострокову 

перспективу для можливості покриття всіх витрат на збут та виробництво 

мінеральних вод. 

Можливостями для подальшого розвитку ринку мінеральних вод 

виступають: збільшення попиту на мінеральні води на світовому ринку, 

наявність ринкової інфраструктури, збільшення світового рівню цін на 

мінеральні води. 

Ситуація в країні з точки зору розвитку економіки складається не в бік 

розвитку ринку. Загрозі діють на ринку пропозиції товарів. В той час, як  

попит стимулює ріст виробництва. Таким чином, на майбутнє необхідне 

приділити увагу саме покращенню взаємовідносин із кінцевими 

споживачами. 
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Таблиця 14 
Підсумкова таблиця економічних факторів макросередовища 

№ Фактор 

К
ое

фі
ці

єн
т 

зн
ач

ущ
ос

ті
 ф

ак
то

ра
 

(в
ід

 1
 д

о 
10

) 

Альтернатива 

К
ла

си
фі

ка
ці

я 
фа

кт
ор

ів
 

 Загрози    
1.  Збільшення ціни на 

використання мінеральних 
джерел 

2 Врахування зміни ціни у собівартості 
мінеральної води, розрахунок обсягу 
беззбиткового виробництва 

Проп. 

2.  Збільшення ціни 
обслуговування 
залізничного транспорту 

4 Укладання довгострокових угод щодо 
зниження вартості транспортування при 
оптимальних партіях; 
Оптимізація постачання єдиної партії 
товару 

Проп. 

3.  Висока ставка по 
короткострокову кредиту 
для підприємництва 

5 Відтермінування платежів 
дистриб’юторів для накопичення 
власних оборотних коштів  

Проп. 

4.  Рівень конкуренції на 
ринку  

6 Збільшення частки ринку за рахунок 
активізації маркетингових заходів  Проп. 

5.  Загроза впливу імпортної 
продукції при поглибленні 
євроінтеграції 

5 Отримання міжнародних стандартів ISO 
та підтримка якості продукції Проп  

6.  Нестабільна цінова 
політика в країні 

5 Формування цінових планів на місяць, 
квартал та рік Попит  

 Можливості     
7.  Збільшення попиту на 

мінеральні води на 
світовому ринку  

5 Завоювання європейського ринку 
мінеральних вод Попит 

8.  Наявність ринкової 
інфраструктури  

5 Залучення нових суб’єктів 
інфраструктури до складування, 
транспортування та збуту продукції 

Проп. 

9.  Збільшення світового рівню 
цін на мінеральні води 

4 Формування цін згідно існуючих тарифів 
та інших податків при постачанні 
мінеральної води на європейський ринок 

Попит 

 
На перспективу необхідно провести наступні заходи: 

1. Збільшення частки ринку за рахунок активізації маркетингових заходів;  

2. Залучення нових суб’єктів інфраструктури до складування, 

транспортування та збуту продукції; 

3. Отримання міжнародних стандартів iso та підтримка якості продукції. 
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Сучасне українське суспільство переживає складний і болісний процес 

трансформації соціально-економічної системи, пов'язаний з подоланням 

монополії однієї форми державної власності, розвитку ринкового 

господарювання, інтеграції у світові господарські зв'язки. Труднощі 

трансформаційного періоду посилюються процесами глобалізації, 

утвердженням на світовій арені постіндустріального, інформаційного 

суспільства. 

В той же час, вітчизняний ринок мінеральних вод перенасичений, 

особливо це стосується деяких регіонів, а саме Рівненського, Закарпатського, 

Полтавського та Вінницького. Причиною постає невелика чисельність 

населення та концентрація виробництва мінеральних вод конкурентів. 

Таблиця 15 
Попередня таблиця демографічних та соціально-культурних факторів 

макросередовища 
№ Фактор Класифікація 

факторів Загроза Можливіс
ть 

1.  Міграція працездатного населення із регіонів 
виробництва мінеральних вод Проп.  –  

2.  Зменшення чисельності населення в країні Попит  –  
3.  Зменшення рівню тривалості життя Попит  –  
4.  Підвищення рівня народжуваності   Попит   + 
5.  Нерівномірність чисельності населення за 

регіонами Проп. –  

6.  Зміни в гендерному складі населення Попит  + 
7.  Збільшення населення, що веде здоровий 

спосіб життя Попит   + 

8.  Історико-культурні фактори споживчих 
переваг Попит   + 

9.  Традиційні споживчі переваги за регіонами Попит   + 
 

Сьогодні відбувається зменшення чисельності населення в країні, що 

знижує попит на мінеральні води. В той же час негативна ситуація на селі 

обумовлює зменшення робочої сили. Міграція працездатного населення 

стала причиною зменшення кількості працюючого населення в країні. 

Основним напрямом з цього боку повинно стати залучення молодих 

спеціалістів до роботи та їх перекваліфікація. 
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Таблиця 16 
Підсумкова таблиця демографічних та соціально-культурних факторів 

макросередовища 

№ Фактор 

К
ое

фі
ці

єн
т 

зн
ач

ущ
ос

ті
 ф

ак
то

ра
 

(в
ід

 1
 д

о 
10

) 

Альтернативи Класифікація 
факторів 

 Загрози     

1.  

Міграція працездатного 
населення із регіонів 
виробництва 
мінеральних вод 

4 Збільшення заробітної плати та 
матеріальної зацікавленості 
молодих спеціалістів 

Проп.  

2.  Зменшення чисельності 
населення в країні 

5 Пошук нових ринків збуту Попит  

3.  

Зменшення рівню 
тривалості життя 

5 Інформування споживачів про 
особливості впливу мінеральних 
вод на покращення здоров’я 
людини 

Попит  

4.  
Нерівномірність 
чисельності населення 
за регіонами 

4 Врахування споживання 
мінеральної води за регіонами Проп. 

 Можливості    

5.  

Підвищення рівня 
народжуваності   

3 Планування збільшення обсягів 
реалізації на довгострокову 
перспективу, що враховує 
потенційне збільшення 
споживачів; покращення рівню 
культури споживання 
мінеральних вод 

Попит  

6.  
Зміни в гендерному 
складі населення 

2 Врахування особливостей 
споживання мінеральних вод 
жінками та чоловіками 

Попит 

7.  
Здоровий спосіб життя 5 Розширення ринків збуту для 

сегменту населення, що 
займається спортом 

Попит  

8.  
Історико-культурні 
фактори споживчих 
переваг 

3 Врахування історично 
сформованих переваг у 
рекламній кампанії підприємства 

Попит  

9.  
Традиційні споживчі 
переваги за регіонами 

3 Формування асортименту та 
структури збуту залежно від 
регіонів 

Попит  

 

Альтернативою для подальшого управління збутом мінеральних вод 

може стати  
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 враховується пошук нових трудових ресурсів, підготовка робочих 

професій та облік витрат у собівартості, спрямування студентів Таврійського 

державного агротехнологічного університету до роботи у селі, підвищення 

кваліфікації робітників у локальних ВНЗ. Якість виробництва у майбутньому 

буде відповідати світовому рівню. Адже заповнення вітчизняного рикну 

виступає прямою загрозою у керуванні ціною з боку держави.  

Відповідальність та зацікавленість робітників за цією причиною може 

постати сильним фактором для поліпшення якості кінцевого продукту та 

забезпечення продуктивності праці.  

Альтернативами у поданні негативних соціально-культурних факторів є 

матеріальна мотивація. У майбутньому у ціні потрібно врахувати штрафні 

санкції та вести їх облік в адміністративних витратах. 

Під час прийняття рішення щодо стратегії й тактики потрібно 

враховувати кліматичні та географічні умови. 

Таблиця 17 
Попередня таблиця природних факторів макросередовища 

№ Фактор Класифікація 
факторів Загроза Можливіс

ть 
1.  Кількість опадів Проп  –  
2.  Географічне розташування підприємств Проп   + 
3.  Якість ґрунтів Попит   + 
4.  Екологічно чисті регіони знаходження 

мінеральних джерел Проп.  + 

5.  Обмеженість мінеральних джерел Проп. –  
6.  Природна зміна хімічного складу води Проп. –  
7.  Санітарні стандарти до якості та хімічного 

складу продукції Проп. –  

8.  Санітарні вимоги до персоналу Проп. –  
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Таблиця 18 
Підсумкова таблиця природних факторів макросередовища 

№ Фактор 

К
ое

фі
ці

єн
т 

зн
ач

ущ
ос

ті
 ф

ак
то

ра
 

(в
ід

 1
 д

о 
10

) 

Альтернатива Класифікація 
факторів 

 Загрози     
1.  Кількість опадів 2 Створення додаткових запасів 

сировини, оптимізація постачання з 
урахуванням вимог регіонів 

Проп  

2.  Обмеженість 
мінеральних джерел 

6 Створення додаткових запасів 
сировини з урахуванням сезонності 
споживання 

Проп. 

3.  Природна зміна 
хімічного складу 
води 

3 Контроль за якістю добутку 
мінеральної води, пошук нових  
джерел 

Проп. 

4.  Санітарні стандарти 
до якості та 
хімічного складу 
продукції 

4 Узгодження стандартів та контроль за 
хімічним складом мінеральної води, 
контроль за газованістю води Проп. 

5.  Санітарні вимоги 
до персоналу 

2 Санітарний контроль виробничого 
персоналу підприємства, 
впровадження міжнародної системи 
управління якістю 

Проп. 

 Можливості    
6.  Географічне 

розташування 
підприємств 

2 Інформатизація населення про якісні 
переваги мінеральних вод «Свалявські 
мінеральні води» та «Куяльник» 

Проп  

7.  Якість ґрунтів 3 Постійний контроль за якістю грунтів Попит  
8.  Екологічно чисті 

регіони 
знаходження 
мінеральних джерел 

6 Врахування інформації для рекламної 
кампанії підприємства Проп. 

 

Альтернативою несприятливих погодних факторів у реалізації. 

Компанії, що не в стані передбачати змін, пов'язаних з науково-

технічним прогресом і йти з ними в ногу, незабаром виявлять, що їхня 

продукція безнадійно застаріла. Однак знаходитися на належному рівні 

науково-технічного прогресу сьогодні для фірм стає набагато складніше. 
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Таблиця 19 
Попередня таблиця науково-технологічних факторів макросередовища 
№ Фактор Класифікація 

факторів Загроза Можливіс
ть 

1.  Впровадження інноваційних технологій на 
виробництві Проп  + 

2.  Інноваційні пропозиції при використанні 
упаковки Проп  + 

3.  Використання застарілих ліній розливу води Проп  –  
4.  Розвиток логістичного складування в країні Проп –  
5.  Застарілий автопарк підприємства Проп –  
6.  Невідповідність освіти керівників сучасним 

умовам ринку Проп  -  

 
Серед можливостей позитивного впливу технологічних факторів на 

ринок  

Тому альтернативами постають  

Таблиця 20 
Підсумкова таблиця науково-технологічних факторів макросередовища 

№ Фактор 

К
ое

фі
ці

єн
т 

зн
ач

ущ
ос

ті
 ф

ак
то

ра
 

(в
ід

 1
 д

о 
10

) 

Альтернатива Класифікація 
факторів 

 Загрози     

1.  
Використання 
застарілих ліній 
розливу води 

3 Планування фінансової забезпеченості 
виробництва через амортизаційні 

внески на підприємстві 
Проп.  

2.  
Розвиток 
логістичного 
складування в країні 

3 Укладання угод із регіональними 
логістичними центрами для 

складування додаткових запасів  
Проп. 

3.  Застарілий автопарк 
підприємства 

5 Оновлення парку сучасним 
транспортом  Проп. 

4.  

Невідповідність 
освіти керівників 
сучасним умовам 
ринку 

4 Залучення кваліфікованого персоналу, 
підвищення кваліфікації, 

стимулювання до одержання другої 
освіти 

Проп. 

 Можливості     
5.  Впровадження 

інноваційних 
технологій на 
виробництві 

6 Оновлення ліній розливу, модернізація 
фільтруючих систем, оновлення 

ємностей для зберігання сировини Проп.  

6.  Інноваційні 
пропозиції при 
використанні 

4 Розробка нової креативної етикетки, 
використання екологічних пляшок, 

використання форм та розмірів 
Проп. 
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упаковки пляшок згідно вимог логістики 
 
Таким чином, основними альтернативами для зниження загроз на ринку 

з боку технологічних факторів виступають: планування фінансової 

забезпеченості виробництва через амортизаційні внески, врахування всіх 

технологічних рішень, проведення інтенсифікації виробництва, поліпшення 

якості соняшника. Для того, щоб використати всі можливості поліпшення 

діяльності ринку пропонується: поліпшення якості продукції, збільшення 

цінової надбавки, впровадження інтегрованих цін залежно від товарного 

спрямування мінеральної води, впровадження інноваційних, прогресивних та 

ресурсозберігаючих технологій для зниження ціни виробництва 1 ц 

мінеральної води, збільшення якості кінцевого продукції і відповідно ціни 

реалізації соняшника. 

Вагомість факторів макросередовища наведені у таблиці 21. 

Таблиця 21 
Вагомість факторів макросередовища 

Фактори  Коефіцієнт вагомості 
Нормативно-правові 0,1 
Політичні та міжнародні 0,1 
Економічні 0,25 
Демографічні та соціально-культурні 0,2 
Природні 0,2 
Науково-технологічні 0,15 
Разом  1,0 
 

 

Основними факторами вплив на ринок являються політико-правові, 

економічні, природні, технологічні, що мають коефіцієнт 0,2 одиниці. 

Порівняно меншу частку мають демографічні та соціально-культурні 

фактори. Зведена таблиця загроз та можливостей факторів макросередовища 

знаходиться. 

Функціонування торговельних підприємств в умовах ринкової економіки 

України, ускладнюється високим рівнем динамічності зовнішнього 

середовища. Підприємства не встигають відстежувати зміни, які 

відбуваються, і своєчасно пристосовуватись до них. У зв’язку з цим для 
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завоювання стабільної позиції на ринку серед конкурентів, налагодження 

взаємовигідних стосунків з покупцями, постачальниками та контактними 

аудиторіями, встановлення рівноваги між внутрішнім та зовнішнім 

середовищем сучасним торговельним підприємствам необхідно 

використовувати не лише стратегічний підхід до управління збутом, але й 

маркетинговий підхід до стратегічного управління збутом. 

Аналіз факторів мікросередовища в системі стратегічного 

маркетингового управління збутом передбачає вивчення збутової політики 

підприємства, оцінку рівня використання збутового потенціалу та 

ефективності стратегічного маркетингового управління збутом. Збутовий 

потенціал слід проаналізувати в розрізі п’яти основних систем: конкурент, 

постачальник, посередник, споживач, контактні аудиторії.   

Вплив основних факторів на рівень конкурентоспроможності є 

визначальним; саме вони є вирішальними в забезпеченні реалізації 

стратегічних цілей та підпорядкованих їм основних завдань підприємства. 

Вплив другорядних факторів на конкурентне середовище не є визначальним. 

Фактично, вони лише створюють умови для нормального функціонування 

складових конкурентного середовища. 

В сучасних умовах дедалі більшого значення набувають підвищення 

якості, розширення сервісного обслуговування, надання додаткових послуг 

споживачам. Конкуренція на основі якості продукції базується на 

різноманітних комбінаціях споживної вартості, оскільки продукт – це більш 

рухома економічна категорія, ніж ціна. Перед ринком та конкурентами 

підприємство повинне виявити свої сильні та слабкі сторони і забезпечити 

собі рівень компетенції одночасно по декільком напрямкам. 

Найважливішими з них є концепція товару, якість, вартість, торгівля, 

фінанси, передпродажна підготовка та післяпродажне обслуговування. 

Було встановлено, що на сьогодні діяльність конкурентів приносить 

більшість загроз, що стримує розвиток прибутковості галузі. 
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Таблиця 19 
Попередня таблиця аналізу конкурентів  

№ Фактор Класифікація 
факторів Загроза Можливість 

1.  Велика кількість вітчизняних підприємств, що 
виробляють мінеральну воду Проп. –  

2.  Наявність іноземних підприємств, що реалізують 
воду на території України  Проп. –  

3.  Пропозиція на регіональному ринку однорідного 
асортименту мінеральних вод Попит  –  

4.  Можливість впливу на рівень цін Проп.  + 

5.  Конкуренція з товарами субститутами 
(безалкогольні води) Проп. –  

6.  Залежність рівня конкуренції від регіону 
споживання   Проп  + 

 

Таблиця 20 
Підсумкова таблиця аналізу конкурентів 

№ Фактор 

К
ое

фі
ці

єн
т 

зн
ач

ущ
ос

ті
 ф

ак
то

ра
 

(в
ід

 1
 д

о 
10

) 

Альтернатива Класифікація 
факторів 

 Загрози     

1.  

Велика кількість 
вітчизняних підприємств, 
що виробляють 
мінеральну воду 7 

Укладання угод з мережами 
супермаркетів щодо 
фіксованого розміру товарних 
полиць; запровадження 
рекламної кампанії, охоплення 
ринків залежно від специфіки 
попиту регіону, збільшення 
асортименту 

Проп. 

2.  

Наявність іноземних 
підприємств, що 
реалізують воду на 
території України  

6 Контроль за якістю продукції, 
привабливість упаковки Проп. 

3.  

Пропозиція на 
регіональному ринку 
однорідного асортименту 
мінеральних вод 4 

Збільшення асортименту 
газованих та негазованих 
мінеральних вод, поліпшення 
представленості повної 
структури у роздрібних 
магазинах 

Попит  

4.  
Конкуренція з товарами 
субститутами 
(безалкогольні води) 

3 
Інформатизація про переваги 
мінеральної води над 
безалкогольними виробами 

Проп. 

 Можливості    
5.  Можливість впливу на 4 Проведення цінових акцій в Проп. 
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рівень цін регіонах 
6.  Залежність рівня 

конкуренції від регіону 
споживання   

3 Оптимізація структури 
асортименту в регіонах Проп 

 
Серед загроз з боку конкурентів виділені наступні фактори: велика 

кількість підприємств, що виробляють соняшник, пропозиція на 

регіональному ринку однорідної продукції, наявність холдингів, наявність 

підприємств, що реалізують на експорт. Для подолання існуючих загроз у 

роботі пропонується: зберігання мінеральної води та його реалізації поза 

сезоном, диверсифікація виробництва продукції, інтеграція 

сільськогосподарських підприємств. Основною загрозою виступає велика 

кількість підприємств, що займаються вирощуванням мінеральної води. 

 

 


