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ДИНАМІКА ЕКСПОРТУ ТА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ
ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ НА РИНКАХ ЄВРОПИ

У даній науковій статті висвітлено основні чинники
формування конкурентних переваг підприємств парфу-
мерно-косметичної діяльності України на зовнішніх ринках
та представлено таке виробниче підприємство як об’єкт
обліку контролю та аналізу у зовнішньоекономічному кон-
тексті. В результаті проведеного дослідження автором
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описано явище залежності показників експорту та імпорту у
торгівельних зв’язках із країнами Європи у парфумерно-
косметичному напрямку діяльності, на основі динаміки
показників за період з 2005 по 2009 рр., та обґрунтовано
доцільність застосування моделі експортної стратегії для
позитивного приросту експортної реалізації.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: експорт, імпорт, контроль, парфумерно-
косметична діяльність, експортна стратегія, бухгалтерський
облік.

В представленной научной статье выдвинуто на первый
план основные факторы формирования конкурентных пре-
имуществ предприятий парфюмерно-косметической дея-
тельности Украины на внешних рынках и представлено та-
кое производственное предприятие как объєкт учета
контроля и анализа во внешне-экономическом контексте. В
результате проведенного исследования автором описано
явление зависимости показателей экспорта и импорта в тор-
говых связях со странами Европы в парфюмерно-
косметическом направлении деятельности, на основании
динамики показателей за период с 2005 по 2009 гг. и обос-
новано необходимость использования модели экспортной
стратегии для позитивного прироста экспортной реализации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экспорт, импорт, контроль, парфю-
мерно-косметическая деятельность, экспортная стратегия,
бухгалтерский учет.

The scientific clause highlights of basic factors of formation of
competitive advantages of the enterprises of perfumery and
cosmetic activity in Ukraine on the external markets and such
industrial enterprise as the object of the accounting of the
controlling and analysis in the external economic context is
represented. As a result of the carried out research the author
describes the phenomenon of dependence of sizes of export to
import in trade connections with the countries of Europe in a
perfumery and cosmetic approach of activity, on the basis of
dynamics of deviations for the period from 2005 till 2009, and
necessity of use of a model of export strategy for a positive
increasing of export sales also is proved.

KEY WORDS: export, import, control, perfume-cosmetic
activity, export strategy, record-keeping.
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Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна діяльність віді-
грає в умовах сьогодення важливу роль у діяльності українських
підприємств. За різноманітними джерелами станом на початок
2008 року близько 80 % вітчизняних підприємств прямо або опо-
середковано здійснювали зовнішньоекономічну діяльність. Зви-
чайно, в умовах кризи цей відсоток міг знизитись, але рано чи піз-
но українські підприємства змушені будуть відновлювати
зовнішній ринок, здійснюючи різноманітні ЗЕД-операції, адже
важливим чинником стабілізації економічної ситуації в країні є
вигідна зовнішньоекономічна діяльність. Позитивні зрушення в
структурі зовнішньоторговельного балансу України можна поси-
лити за рахунок створення передумов для підвищення ефектив-
ності зовнішньоекономічної діяльності промислових підпри-
ємств.

Вступ України в СОТ та перехід вітчизняних підприємств до
ринкових методів господарювання потребує від економістів усві-
домлення зв’язків між конкурентоспроможністю товарів та під-
приємств, а від науковців плідної праці над удосконаленням ме-
тодів управління показників конкурентоспроможності, а найваж-
ливіше над методом порівняння та оцінки рівня таких показників
підприємств на зовнішньому ринку [1, c. 5]. Також важливим
чинником впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності є
добре продуманий менеджмент підприємства та довгострокові
цілі. Отже зовнішньоекономічна діяльність підприємства нероз-
дільна із його стратегічним управлінням.
Облік літературних джерел, що розглядали дане питання.

Вивчаючи матеріали вітчизняної літератури стосовно економіки
виробничих підприємств та їх місце на світовому ринку, зустрі-
чаються книги та монографії наступних учених: С. Ф. Покропив-
ний, А. М. Федорищева, Б. М. Одягайло, А. В. Череп, Г. Д. Потопа,
І. І. Дахно, Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній,
О. М. Сумець, О. Є. Сомова, Є. Ф. Пєліхов, І. М. Бойчик,
Г. М. Дроздова, Л. І. Ірха, Я. Б. Базилюк та багато інших видат-
них учених. У цілому досліджувати основні чинники та засоби
розвитку підприємств країни дуже важка, кропітка та різнобічна
робота. В цьому дослідженні йтиметься про парфумерно-
косметичну діяльність, яка є одним із напрямків діяльності хар-
чової галузі промисловості України. Тема, що піднімається у да-
ній статті, є також характерною для фармацевтичної діяльності
хімічної галузі та до інших видів діяльності харчової галузі про-
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мисловості. Є достатньо досліджень на предмет специфіки еко-
номічних прийомів у харчовій галузі, одне з нових — це моно-
графія А. В. Череп, Г. Д. Потопа, К. С. Брутян [2], основний
предмет вивчення якого є дуже близьким до теми статті, але, на
жаль, абсолютно не виділяє вузької специфіки парфумерно-
косметичної діяльності, як і інші останні видання [1, 3–5].
Мета статті. В умовах кризи вихід на зовнішній ринок ви-

робничого підприємства є визначальним не тільки в цілях еконо-
мічного розвитку окремого підприємства, а й держави в цілому,
оскільки сприяє позитивному торговельному балансу держави та
дає можливість уніфікувати державу на світовому ринку за пере-
ліком специфічних продуктів, які мають конкурентні переваги
над ідентичними товарами інших країн світу. Тому проблематика
промислового підприємства в зовнішньоекономічному аспекті є
надзвичайно актуальним питанням, і дискусія відкритих питань
такого напрямку в статті ставить за мету вивчення значення ви-
робництва товару на експорт, функцію та структуру експортної
стратегії у діяльності виробничого підприємства, тісного взаємо-
зв’язку експорту та імпорту у парфумерно-косметичній діяльності.

Інтеграція на міжнародний ринок, зокрема на європейський,
складний багатовекторний процес, що повинен охопити всі галузі
діяльності. Вітчизняним виробничим підприємствам, що працю-
ють у парфумерно-косметичному напрямку діяльності така інтег-
рація дається нелегко, а особливо — в кризовий період. Розгля-
немо показники експорту та імпорту в розрізі товарів за останній
п’ять років (табл. 1) та проведемо порівняльний графічний аналіз
на рис. 1 показників експорту до імпорту. Динаміка зовнішньої
торгівлі групи товарів «ефірні олії, косметичні препарати, мило,
мийні засоби» за останні п’ять років (складеному на основі даних
[6]) представлена у такому ракурсі, що візуально легко порівняти
співвідношення цих показників між собою.

У результаті такого дослідження легко відстежується залежність
експорту від імпорту, адже збільшення експорту за останні п’ять
років супроводжувалось постійним приростом імпорту, що чітко
вказує на існування певної залежності. Це означає, що при стиму-
люванні експорту, імпорт також може мати позитивний приріст та
навпаки. Отже цілком логічно, що, розв’язуючи відкриті питання
імпортних операцій та досліджуючи їх природу, ми, тим самим, да-
ємо можливість вітчизняному виробникові посилити інтеграцію на
європейський ринок. Ці процеси тісно пов’язані, що доводить, та-
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кож, сировинну залежність вітчизняного виробника від імпортного
постачальника. Тим не менше, збільшення розміру експортної реа-
лізації — вирішує багато питань у напрямку розширення джерел
фінансування, в т.ч. і на інвестиційний розвиток підприємництва та
на приріст платіжного балансу країни.

Таблиця 1
ЧАСТКА ЕФІРНИХ МАСЕЛ, КОСМЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ,
МИЛА ТА МИЙНИХ ЗАСОБІВ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ

Експорт, тис. дол. США Імпорт, тис. дол. США

Періоди
Всього

Еф. масел
косм.
прод.,

мила, мий-
них зас.

У % до
загаль-
ного
обсягу
експор-
ту

України

Всього

Еф. масел
косм.
прод.,

мила, мий-
них зас.

У % до
загального
обсягу
імпорту
України

2005 34286748,3 69910,97 0,20 36141095,0 547068,37 1,51
2006 38367704,4 140332,8 0,37 45034491,1 702808,2 1,56
2007 49248063,6 175867,4 0,36 60669923,0 944023,1 1,56
2008 66954429,8 235010,1 0,35 85535356,4 1285084,6 1,50
8 місяців
2009 23750299,7 129593,4 0,55 27508382,9 628297,7 2,28

69 910,97

175 867,4
129 593,4

235 010,1

140 332,8

628297,7

1285084,6

944023,1

702808,2

547068,37

2005 2006 2007 2008 8 місяців 2009

Періоди

Експорт
Імпорт

Рис. 1. Динаміка експорту-імпорту ефірних олій, косметичних
препаратів, мила та мийних засобів (тис. дол. США)
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Дамо визначення основному засобу економічного становлення
виробничого підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності — стратегії. Це поняття міцно ввійшло до лексикону під-
приємницької діяльності та небезпідставно вважається науковим
терміном, що узагальнює комплекс заходів, які забезпечують під-
приємству конкурентну перевагу на актуальну дату та в актуальних
умовах [3, c. 26]. Зупинимось на понятті експортна стратегія — це
детальний різновекторний комплексний план експортної діяльності
підприємства, призначений забезпечити конкурентоспроможність її
продукції на світових ринках і досягнення визначених стратегічних
цілей. Експортна стратегія має підтримувати загальну стратегію
компанії і орієнтувати окремі дії на досягнення якомога найбільшої
її реалізації [3, c. 27]. Процес планування експортної стратегії під-
приємства можна поділити на такі етапи:

1. Ситуаційний аналіз, коли необхідно визначити показники,
що охарактеризують стан компанії, особливо її місце на світово-
му ринку, основні напрямки господарсько-комерційної діяльнос-
ті, її привабливість відносно інших компаній галузі, конкуренто-
спроможність товарів та компанії в цілому, темпи її можливого
зростання, стадії розвитку продуктів виробництва. Також може
підлягати аналізу весь бізнес-портфель фірми. Для цього є багато
методів із різноманітною дослідною базою та результативним
матеріалом. До таких методів належать матричні методи, SWOT-
аналіз, аналіз п’яти сил М. Портера, аналіз портфеля бізнесів
компанії, бенчмаркинг і т. д. [1, с. 38; 3, c. 39]

Виробниче підприємство звичайно працює за своєю вузькою
специфікою, на яку розрахована виробнича база, устаткування,
приміщення, виробничі машини, машинолінії, лабораторії та ква-
ліфікований персонал із спеціальними знаннями. Тому правильно
проведений аналіз потужностей виробничого підприємства, мож-
ливість виявлення заздалегідь похибок та ризиків, місце такого
підприємства у порівнянні із іншими підприємствами-конкурен-
тами — запорука правильного та якісного менеджменту у подаль-
шому та, як результат, збільшення прибутковості та інвестицій-
ний розвиток даного підприємства.

До аналізу діяльності виробничих підприємств слід віднести
також аналіз чинників формування конкурентних переваг під-
приємства. Така класифікація представлена на прикладі моло-
копереробних підприємств України [2, с. 139] і є актуальною для
виробничого підприємства парфумерно-косметичної діяльності,
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оскільки молокопереробна діяльність є дуже наближеною до
парфумерно-косметичної діяльності так як є харчовою галуззю
промисловості. Розглянемо рис. 2, на якому представлено екзо-
генні та ендогенні чинники формування конкурентних переваг.

Ендогенні чинники

Наявність висококваліфікованих трудових ресурсів.
Інноваційний чинник.
Техніко-технологічний чинник.
Система управління якістю на підприємстві.
Маркетингова політика.
Асортиментна політика.
Доступ до якісної сировини та оптимізація ефективності
використання сировинних ресурсів.

Чинники формування конкурентних
переваг підприємств парфурено-
косметичної промисловості

Екзогенні чинники

Вплив держави:
— цінова політика;
— податкова політика;
— зовнішньоекномічна політика;
— фінансово-кредитна політика;
— науково-технічна та інноваційна діяльність;
— державне регулювання якості продукції;
— антимонопольна політика;
— система заходів державної підтримки вітчизняного

товаровиробника;
— нормативно-правове забезпечення;
Розвиток конкуренції на ринку.
Стан попиту та пропозиції на ринку.
Природно-кліматичні чинники.
Розвток інфпастуктури ринку.
Рівень науково-технічних розробок і інновацій у парфумерно-
косметичних і суміжних видах помисловості.

Рис. 2. Основні чинники формування конкурентних переваг
підприємств парфумерно-косметичної діяльності України
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2. Маркетинговий аналіз — це другий етап експортної страте-
гії підприємства [3, c. 39–40], що полягає у вивченні світових рин-
ків і оцінюванні їх можливостей. Як правило, займаються такими
дослідженнями фірма-експортер, експортер разом із фірмою кон-
сультантом стосовно цієї специфічної інформації, або сама інфо-
рмаційно-консультаційна фірма для подальшого перепродажу та-
кого дослідження всім зацікавленим гравцям міжнародної
торгівлі.

Цей етап є надзвичайно важливим у подальшому розвитку
всього зовнішньоекономічного напрямку діяльності підприємст-
ва, оскільки пошук визначає, який зовнішній ринок потребує са-
ме таких товарів, умови роботи на таких зовнішніх ринках, які
схожі із вітчизняними, потреба у певних виробничих потужнос-
тях, а також фахівців, що зможуть втілити розроблену стратегію,
відповідно до умов, які складаються. Особливе місце у таких по-
шуках буде займати інформація стосовно ризиків, що виникати-
муть на шляху торговельної діяльності: політико-правові; еконо-
мічні; соціально-культурні і т.д. З огляду на дослідження,
представлені на рис. 1, найоптимальнішими для втілення страте-
гічного плану зовнішньої інтеграції парфумерно-косметичної
продукції є умови таких країн, в основному близького зарубіжжя:
Російська Федерація, Молдова, Литва, Польща, Латвія, а також
деякі дальнього зарубіжжя: Нідерланди, Франція, Німеччина. Це
ще раз підтверджує думку щодо кращого попиту на товар у краї-
нах-учасницях зовнішньої торгівлі із схожими соціально-
побутовими вимогами, культурною спадщиною, та тотожним
економічним рівнем доходів населення, оскільки більшість вели-
ких споживачів вітчизняної парфумерії та косметики у Європі
саме пострадянські країни зі спільною історією.

3. Планування або стратегічне планування є третім етапом
експортної стратегії та передбачає складання ефективної програ-
ми експортної інтеграції саме в умовах існування та функціону-
вання даного підприємства із врахуванням висновків попередніх
двох етапів, та з використанням сильних сторін даного підприєм-
ства, визначених на основі аналізу.

4. Тактика є наступним кроком, що визначає для підприємства
основні напрямки роботи на найближчий період діяльності у зов-
нішньоекономічному аспекті та є вузько специфічним моментом,
який може бути застосований лише цією юридичною одиницею у
певний час та за визначених обставин.
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5. Контроль є останнім кроком у стратегії, але не менш важ-
ливим за чотири попередні, оскільки контроль за втіленням пла-
ну із застосуванням визначеної тактики є основним засобом від-
стеження та управління всього економічного заходу. Істотне
значення для контролю відіграє бухгалтерський облік, який є ос-
новним джерелом даних та інструментом відображення госпо-
дарський операцій у економічному аспекті. Господарська діяль-
ність підприємства багатогранна за своєю структурою та
переведенню в цифри всіх сировинних перетворень та всього до-
кументообігу ми завдячуємо саме бухгалтерському обліку. Тому
не лишнє буде зазначити, що саме лише за наявності достовірно-
го бухгалтерського обліку на підприємстві можливо здійснити
контроль за виконанням зазначеної вище стратегії, а це у бага-
тьох випадках чи не найважча частина втілення всього заходу.
Висновки. Будь-яка операція, чи то імпорту, чи експорту, по-

винна бути якісно організована та відповідно за стратегічним
планом реалізована. При проведенні таких операцій виробничі
підприємства виступають специфічним об’єктом обліку, контро-
лю та аналізу і результат реалізованої експортної стратегії часто
залежить від правильного відображення фінансово-господарської
операції в обліку, що в подальшому дає можливість проконтро-
лювати дотримання стратегічного плану. Особливо якщо торго-
вельний цикл підприємства ускладнений ще й процесом перероб-
ки товарів, приготовчим процесом виробництва напівфабрикатів
та багатошаровою схемою зберігання товарів на складах та пере-
міщення між виробничими циклами. Тому знання методики відо-
браження операцій ЗЕД у бухгалтерському обліку є вкрай важли-
вим для фахівців виробничих підприємств, які за звичайних
обставин провадять таку економічну діяльність для забезпечення
нормального функціонування підприємства.
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