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ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ЧАЮ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена висвітленню шляхів забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку чаю. Вирішальною 
мірою конкурентоспроможність виробника досягається шляхом упровадження інновацій у сфері підвищення якості продукції, 
удосконалення маркетингової діяльності, відповідального управління ланцюгами постачань. Це значно підвищує конкурентні 
переваги виробників на ринку чаю.
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відповідальне управління ланцюгами постачань.
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Статья посвящена освещению путей обеспечения конкурентоспособности предприятия на рынке чая. В решающей степени 
конкурентоспособность производителя достигается путем внедрения инноваций в области повышения качества продукции, со-
вершенствования маркетинговой деятельности, ответственного управления цепями поставок. Это значительно повышает конку-
рентные преимущества производителей на рынке чая.
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TEA MARKET IN UKRAINE

The article is devoted to the highlighting of ways to ensure competitiveness of company in the tea market. The decisive degree of 
competitiveness of the manufacturer is achieved through the introduction of innovations in the field of product quality improvement, im-
proving marketing activities, responsible management of supply chains. This greatly enhances the competitive advantages of producers 
on the tea market.
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Постановка проблеми. Діяльність і розвиток 
сучасних організацій вирішальною мірою спрямовані 
на збереження та зміцнення їх позицій на ринку. 
В умовах жорсткої конкуренції це вдається лише 
тим із них, які спрямовані на досягнення доскона-
лості й постійно дбають про забезпечення своїх кон-
курентних переваг та конкурентоспроможності через 
залучення інновацій. Сьогодні ситуація на ринку 
потребує посиленої уваги управлінського персоналу 
підприємства до інноваційних процесів, виокрем-
лення серед великої кількості різноманітних новацій 
тих, які принесуть значну користь організації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Роз-
глядом проблем забезпечення конкурентоспромож-
ності підприємств на інноваційній основі займа-
лися зарубіжні та вітчизняні вчені. Серед них варто 
згадати: Й. Шумпетера, К. Оппенлендера, П. Дру-
кера, М. Денисенка, Т. Дудар, А. Касич, А. Коваль, 
Є. Діденка, В. Мельниченка, Л. Федулову та ін. 
У роботах [1–7] розглянуті питання конкуренції, 
конкурентоспроможності та ефективності діяльності 
підприємства. Управлінням інноваціями на під-
приємстві присвячені статті [8–11]. На важливості 
активізації інноваційної діяльності як основи кон-
курентоспроможності сучасного підприємства наго-
лошено в роботі [12]. Формування конкурентних 
переваг вимагає застосування стратегічного підходу 
для визначення перспектив розвитку підприємства, 
впровадження якого розкрито в роботі [13].

Незважаючи на значний доробок науковців з 
вивчення цієї проблематики, за межами сучасних 
досліджень залишився розгляд можливостей забез-
печення конкурентоспроможності та ефективності 
підприємств на основі інновацій, що висуває прин-
ципово нові вимоги до механізму управління на під-
приємстві та означує простір для подальшого розгор-
тання наукових пошуків.

Постановка завдання. Метою статті є узагаль-
нення й характеристика відомих сучасних підходів 
до забезпечення конкурентоспроможності та ефек-
тивності промислових підприємств за допомогою 
інновацій та виявлення взаємозв’язків підвищення 
ефективності й конкурентоспроможності із розви-
тком інноваційних процесів на підприємстві, окрес-
лення можливостей управління цими процесами у 
контексті інноваційної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах господарювання у світі відбу-
ваються зміни, що кардинально впливають на під-
ходи до управління підприємством. Ці зміни відо-
бражають нову роль інновацій для забезпечення 
конкурентоспроможності та конкурентних переваг 
підприємства.

Конкурентоспроможність підприємства – здат-
ність підприємства створювати, виробляти і про-
давати товари та послуги, цінові й нецінові якості 
яких привабливіші, ніж в аналогічної продукції кон-
курентів [14]. Високий рівень конкурентоспромож-
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ності підприємства повинен свідчити про ефектив-
ність його функціонування, гнучкість у адаптуванні 
до змін зовнішнього середовища функціонування, 
високу якість продукції, адекватну цінову політику, 
позитивність сприйняття стейкхолдерами бренду, 
торговельної марки компанії, високий рівень квалі-
фікації персоналу, лояльність споживачів та ін.

На сьогоднішній день під новацією розуміють 
новий порядок, новий звичай, новий метод, нове 
явище. Нововведення це, власне кажучи, впрова-
дження нових ідей, товарів, послуг, виробничих про-
цесів. Чинники, які найбільше стимулюють органі-
зації до залучення інновацій, наведено на рис. 1. 

Основним завданням інноваційного менеджменту 
є визначення основних напрямів науково-технічної 
і виробничої діяльності організації в таких сферах: 
розробка й запровадження нової продукції; вдоско-
налення й модифікація продукції, яка виготовля-
ється, надання їй більшої оригінальності; зняття 
з виробництва застарілої продукції; залучення до 
виробничої діяльності нових ресурсів і нових тех-
нологій; освоєння нових методів організації вироб-
ництва та праці тощо. Для реалізації цих завдань 
інноваційний менеджмент передбачає: розробку 
планів і програм інноваційної діяльності, обґрунту-

вання проектів створення нових продуктів, форму-
вання і проведення єдиної інноваційної політики в 
усіх підрозділах організації, ресурсне забезпечення 
інноваційних програм і проектів, створення органі-
заційних форм управління реалізацією інновацій-
них проектів та ін.

Досліджувана компанія «Мономах» – піонер чай-
ного бізнесу в Україні. На сьогодні чайний ринок – 
один з тих товарних ринків України, що найбільш 
стабільно розвиваються. Щорічно експерти фіксують 
збільшення продажів у 5–10% [15]. Вітчизняний 
ринок чаю представлено понад 100 чайними торго-
вими марками, що значно ускладнює процес вибору 
споживачами певної марки чаю та підвищує конку-
ренцію на даному ринку. 

Структура споживання чайної продукції в залеж-
ності від його виду наведена на рис. 2. 

На рис. 3 наведена структура чайної продукції в 
залежності від виду фасування.

Формування ринку чаю в Україні почалося 
в 1991 р. У недалекі радянські часи Укроптбака-
лія (єдиний оптовий постачальник чаю) продавала 
близько 15 тис.т чаю в рік і часто він був у дефі-
циті [16]. Щорічний обсяг ринку чаю в Україні 
становить близько 22–25 тис. тонн. За рік украї-
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Рис. 1. Чинники, які стимулюють організації до залучення інновацій

Рис. 2. Структура споживання чайної продукції в залежності від його виду
Джерело [15]
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нець в середньому споживає 500–600 грамів чай-
ного листа. Такий рівень споживання зберігається 
вже протягом кількох років з деяким пониженням 
в кризові роки [17]. 

Чайний ринок України є на 96% імпортозалеж-
ним. 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. Так, найбільшу кіль-
кість фасованого чаю, за результатами дослідження 
агентства Koloro [18], поставляють до України з 
Шрі-Ланки (в структурі імпорту ця частка скла-
дає близько 50%). Також чай імпортується з Індії 
(15%), Кенії (15%), Китаю (10%), В’єтнаму, Грузії, 
Азербайджану та Ірану. Останнім часом спостеріга-
ється тенденція збільшення долі поставок з Азії та 
Африки, адже чай звідти дешевше за цейлонський.

Українські чайні компанії займаються перероб-
кою, фасуванням та пакуванням імпортованої сиро-
вини. Доля експортованого з України чаю становить 

близько 1% від усього обсягу імпортованої продук-
ції. Український чай експортують до Молдови (70%), 
Росії ( 20%), а також Білорусі, Литви тощо.

Акціонерне товариство «Мономах» було засно-
вано у 1991 році. На початку своєї діяльності компа-
нія імпортувала фасований чай різних виробників зі 
всього світу. Поступово відбулася переорієнтація на 
імпорт нефасованої сировини. Сьогодні її переробка 
і фасування здійснюються на власному виробничо-
складському комплексі, розташованому під Киє-
вом, у с.м.т. Велика Димерка Броварського району 
[19]. На чайно-кавовому виробництві задіяно сучасне 
обладнання, що може забезпечити обсяг до 500 тонн 
готової продукції за місяць.

У табл. 1 наведено ключові фактори успіху діяль-
ності АТ «Мономах» на ринку чаю.

На даний час АТ «Мономах» для підвищення 
своєї конкурентоспроможності на чайно-кавовому 
ринку України, спираючись на багаторічний досвід у 
сфері виробництва чайної і кавової продукції, засто-
совує наступні інновації у своїй діяльності:

Таблиця 1
Характеристика ключових факторів успіху АТ «Мономах» на ринку чаю

Ключові  
фактори успіху 

Характеристики прояву в контексті 
задоволення потреб клієнтів

Характеристики прояву в контексті виживання 
підприємства в конкурентній боротьбі

Переваги внаслідок 
стабільних партнер-
ських відносин

Клієнти мають змогу отримувати нові види 
продукції з високою якістю в будь-який час. 
Оскільки партнери підприємства гарантують 
своєчасний продаж продукції і постачання 
сировини.

Побудовані міцні партнерські стосунки, які 
гарантують економічні вигоди, лояльність від 
постачальників

Переваги у витратах 
внаслідок масштабу 
виробництва

Надання широкого асортименту продукції Продуктивність виробничих потужностей дозво-
ляє швидко адаптуватись до зовнішніх змін, що 
гарантує гнучкість виробництва і економію у 
витратах

Переваги у якості 
продукту

Продукція високої якості, яка відповідає очі-
куванням клієнтів

Ключовою метою розробки товарів є висока 
якість, в той час як більшість виробників 
більшу увагу зосереджує на рекламі

Науково-технічні 
переваги

Власна хіміко-аналітична лабораторія та 
виробничі цехи дозволяють отримувати клієн-
там якісну, постійно оновлену і вдосконалену 
продукцію

Можливість виводити на ринок інноваційні про-
дукції першими

Переваги в персоналі Висококваліфікований персонал забезпечує 
розробку новинок на ринку та їх швидке вве-
дення в продаж

Низька плинність кадрів , забезпечує функціо-
нальність підприємства

Рис. 3. Чайна продукція у залежності від виду фасування
Джерело [15]
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– власне виробництво відомих національних чай-

них і кавових брендів («Мономах», «Три слони», 
“Lovare”, “Fruits”, «Кайф» і «Чайні шедеври»);

– компанія сформувала ефективну дилерську 
мережу, побудувала сучасний виробничо-складський 
комплекс, укомплектувала його кваліфікованим 
персоналом;

– компанія успішно освоює новий напрямок біз-
несу – фасування чаю і кави під торговими марками 
клієнтів (Private label);

–  запущено виробництво чаю для преміум-сег-
менту під новим брендом “Lovare” і лінійка вагової 
чайно-кавової продукції «Чайні шедеври»;

– забезпечення привабливості упаковки кави та 
чаю, як носія інформації про торговельну марку, з 
яким комунікує споживач;

–  відповідальне управління ланцюгами поста-
чань чайної та кавової продукції підприємства, тощо.

Компанія «Мономах» відповідально ставиться до 
якості і безпеки всієї продукції, що випускається 
на підприємстві. Вся сировина проходить декілька 
етапів контролю якості. На фабриці АТ «Мономах» 
постійний моніторинг виробничого процесу і збе-
рігання продукції здійснює відділ якості, в струк-
туру якого входить сертифікована хіміко-аналітична 
лабораторія [19]. 

Фабрика АТ «Мономах» пройшла сертифікацію 
відповідно до стандарту FSSC 22000. Цей документ 
засвідчує, що якість і безпеку продукції підтверджено 
на міжнародному рівні. Отримання сертифікату в АТ 
«Мономах» супроводжувалося міжнародним ауди-
том. Такий шлях підтвердження відповідності стан-
дарту FSSC 22000 підприємство подолало одним з 
перших серед українських колег.

У 2017 році компанія «Мономах» отримала 
також європейський сертифікат Organiс Standard, 
який дає право підприємству випускати органічну 
продукцію. Було проведено всі необхідні роботи: 
підготовлені виробничі лінії, навчений персонал, 
налагоджені процеси вхідного контролю якості. 
Тепер українські споживачі зможуть купувати орга-
нічну продукцію від кращих чайних господарств 
світу за доступною ціною.

Підприємство у сфері виробництва кави та чаю 
повинне не тільки пристосовуватися до вимог ринку, 
запитів покупця, але й активно впливати на них, що 
є дуже суттєвим при створенні і просуванні товару 
ринкової новизни. Тому АТ «Мономах» активно 
використовує маркетинг, який покликаний спри-
яти покращенню якості життя людини. Тому на АТ 
«Мономах» створено маркетингову службу. Праців-
ники маркетингових служб підприємств-виробників 
кави та чаю повинні добре володіти навичками функ-
ціонально-економічного обґрунтування інноваційного 
продукту, вміти дати кваліфіковані рекомендації 
щодо смакових якостей, функціональності та при-
вабливості упаковки нового товару, використовувати 
сучасні методи та прийоми маркетингової діяльності. 

Важливу роль у забезпеченні конкурентоспромож-
ної відіграє упаковка кави та чаю, яка є носієм інфор-
мації про торговельну марку. Упаковка – місткість, 
оболонка, тара для зберігання та транспортування 
продукції. Невід'ємною частиною упаковки є марку-
вання та друкована інформація, етикетки, вкладиші.

Сучасна упаковка чайної та кавової продукції 
виконує такі функції: зберігає каву та чай в потрібних 
обсязі та формі від псування та пошкоджень; забезпе-
чує створення порційних раціональних одиниць товару 
для продажу; забезпечує захист товару при транспор-
туванні, складуванні, навантаженні та розвантаженні; 

слугує носієм інформації про товар, виступає в ролі 
«рекламного агента» підприємства та ін.

Сировина для чаю та кави АТ «Мономах» вирощу-
ється в господарствах, сертифікованих за програмою 
Rainforest Alliance. Сьогодні споживачі все частіше 
надають перевагу продуктам, виробленим свідомими 
компаніями, тобто такими, які раціонально викорис-
товують природні ресурси, піклуючись про навко-
лишнє середовище; вчасно виплачують достойну заро-
бітну плату працівникам; не використовують дитячу 
працю на чайних або кавових плантаціях та ін. У май-
бутньому при проведенні журналістських розсліду-
вань або у випадку запровадження клієнтами компа-
нії додаткових вимог щодо відповідальної організації 
ланцюга постачання, факти порушення норм корпо-
ративної соціальної відповідальності та етичної пове-
дінки на ринку протягом всього ланцюга виробництва 
та постачання продукції можуть зашкодити репутації 
компанії та призвести до економічних втрат у вигляді 
припинення дії контрактів чи накладання санкцій.

АТ «Мономах» як компанії, яка прагне контро-
лювати свої репутаційні ризики і захищати свою цін-
ність, варто присвятити значну увагу забезпеченню 
адекватного управління ланцюгом постачання. За 
допомогою відповідального управління ланцюгами 
постачань компанії підтверджують свою довгостро-
кову життєздатність і отримують «ліцензію» від сус-
пільства для подальшої діяльності [20]. 

Впровадження принципів корпоративної соці-
альної відповідальності та розкриття нефінансової 
інформації у звітності допоможе інтеграції вітчизня-
них підприємств на світові ринки [21]. Свідченням 
свідомого ставлення до землекористування, відпові-
дального управління ланцюгами постачань та корпо-
ративної соціальної відповідальності АТ «Мономах» 
є сертифікат Rainforest Alliance.

Висновки проведеного дослідження. Вітчизняний 
ринок чаю представлено великою кількістю чайних 
торгових марок, що значно ускладнює процес вибору 
споживачами певної марки чаю та підвищує конку-
ренцію на даному ринку. Високу конкурентоспромож-
ність підприємства на ринку чаю в Україні значною 
мірою забезпечує впровадження інновацій у сфері під-
вищення якості продукції, удосконалення маркетин-
гової діяльності та просування товарів за допомогою 
маркетингових комунікацій, підвищення корпоратив-
ної соціальної відповідальності, відповідальне управ-
ління ланцюгами постачань. Це значно підвищує кон-
курентні переваги виробників даної сфери діяльності.
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Постановка проблеми. Політична та соціально-еко-
номічна кризи негативно впливають на формування 
та використання інвестиційного потенціалу галузі, що 
стримує розвиток сільського господарства. Загальний 
стан його характеризується зменшенням обсягів земель 
у користуванні суб’єктів аграрного виробництва, висо-
ким рівнем їх розораності, спадом виробництва про-
дукції тваринництва, збільшенням безробіття та змен-
шенням працездатного населення. Аналіз та оцінка 
формування інвестиційного потенціалу дасть можли-
вість розробити план заходів, скерованих на зростання 
продуктивності сільськогосподарського виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
різних аспектів формування та використання інвес-
тиційного потенціалу галузі висвітлювався у працях 
І. Гайдуцького, Б. Губського, М. Зубця, М. Куліша, 
О. Кірілеску, І. Приходька, В. Ситника, Н. Танклев-
ської, А. Фесіна та ін. 

Метою статті є дослідження ефективності форму-
вання та використання інвестиційного потенціалу 
галузі з урахуванням особливостей розвитку сіль-
ськогосподарського виробництва.

Виклад основного матеріалу. Для вирішення про-
блем розвитку аграрної сфери велике значення має 


