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стью реализованного энергетического оборудования является повышение пре-

стижа организации в глазах ее сотрудников, и как следствие, удовлетворен-

ность персонала от сопричастности к выполнению значимой деятельности, по-

вышение репутации организации. Внешней ценностью является обеспечение 

полезности оборудования для заказчика. Стоимость равнозначна как по отно-

шению к изготовителю, так и к потребителю. 

5) Возрастание стоимости характеризуется как аддитивный процесс, в ре-

зультате которого стоимость добавляется или убавляется. Усиление ценности – 

мультипликативный знакоопределенный процесс который не может убывать. 

Ценность развивается, происходит усиление или ослабление набора эталонных 

качеств.  

На основании проделанного анализа сделан вывод, о том, что для управ-

ления увеличением стоимости необходимо более полно учитывать интересы 

заказчика и социальные запросы внешней среды. Поэтому результативное кор-

поративное управление обязано быть социально ответственным. 
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СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

ПАКУВАЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ 

Проаналізовано діяльність пакувальної індустрії України. Визначено тенденції розвитку упакування. 

Окреслено можливі перспективи розвитку упакування. 

Проанализирована деятельность упаковочной индустрии Украины. Определены тенденции развития 

пакетировання. Очерчены возможные перспективы развития пакетировання. 

Activity of packing industry of Ukraine is analysed. Progress of packing trends are certain. The possible 

prospects of development of packing are outlined . 

Постановка проблеми. В сучасних умовах кардинальних змін зовніш-

нього середовища в економіці, в яких працюють підприємства, вдосконалення 

потребує організація ефективного упакування як активного ринкового інстру-

менту. Сучасний світ неможливо уявити без упакування. Упаковка є головним 
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посередником між товаром і покупцем, а успіх виробників на ринку товарів ви-

значається професійним дизайном споживчої упаковки. 

Аналіз джерел [1-4] довів, що за своїми соціально-економічними функці-

ями, обсягом виробництва, ступенем використання досягнень науки й техніки 

ця галузь визначає деякі показники національної економіки. В умовах ринку 

відбувається зміна ролі і місця упакування як частини бізнесу. Таким чином, 

актуальність дослідження визначається сучасним розвитком дизайну споживчої 

упаковки в Україні, тим фактом, що після епохи масового тиражу та створення 

стандартних (типових) зразків упаковки все більше уваги приділяється елітній, 

ексклюзивній упаковці. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Діяльність пакувальної інду-

стрії в Україні оцінювали у своїх працях такі науковці: В. Даниленко, 

Н. Єфремова, С. Ярема, Т. Лемешко, С. Пилипенко, Н. Сбітнєва, В. Матросов.  

Проте недостатньо розкрито стан пакувальної індустрії в країні за умов еко-

номічної кризи та перспективи її розвитку. 

Мета роботи полягає у виявленні основних тенденцій та перспектив роз-

витку пакувальної індустрії в Україні за результатами здійсненого аналізу ринку 

упакування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Упаковка є невід'ємною час-

тиною продовольчих і непродовольчих товарів. Вона забезпечує їх збереження, 

дотримання санітарних і естетичних вимог, норм, зручність продажу й корис-

тування, сприяє конкурентоспроможності продукції, захищає права товарови-

робника і споживача на ринку. У багатьох країнах світу упаковка товарів набу-

ла такого самого значення, як самі вироби, що містяться в ній. В Україні зна-

чення упаковки різко зростає у зв’язку із збільшенням обсягів експорту та під-

вищенням вимог до експортноорієнтованої продукції. 

Сьогодні в Україні виготовляється упаковка практично з усіх видів паку-

вальних матеріалів, у більшості випадків за сучасними технологіями та на су-

часному обладнанні. Багато підприємств встигли модернізувати свої виробничі 

потужності ще до кризи, тому українські виробники поставляють на ринок су-

часні пакувальні матеріали з гофрокартону, багатошарових полімерних плівок, 

високоякісні скляні пляшки та банки. Особливо треба відмітити українських 

виробників пакувального обладнання, які не тільки зайняли певний сектор 

українського ринку, але й експортують своє обладнання за кордон. На жаль, 
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українські виробники пакувальних матеріалів та упаковки мають значну залеж-

ність від поставок сировини з закордону (целюлоза, полімери, жерсть, алюміні-

єва фольга тощо).  

Попри кризові явища останніх років, пакувальна індустрія в Україні роз-

вивалася відповідно до потреб ринку. Виробництво продукції пакування в 

Україні у 2010 році наглядно представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Виробництво продукції пакування в Україні у 2010 р.[5]  

Вид упаковки 
Розмір виро-

бництва 

Приріст виробництва у 

порівнянні з попере-

днім роком,% 

Мішки, пакети з полімерів етилену, т 54953 -0,2 

Мішки, пакети з пластмас, т 7263 -20,8 

Коробки, ящики з пластмаси, т 10871 17,8 

Бутлі, пляшки, фляги пластмасові, млн. шт. 3082,4 6,9 

Інші вироби з пластмаси для пакування і транспор-

тування, тис. шт. 
381756,6 0,5 

Ємкості зі скла, млн. шт. 26191,5 20,6 

Тара дерев’яна різна, тис. м
3
 66,9 28,2 

Мішки та пакети пакувальні з паперу та картону, 

тис. м
2
 

291951,6 17,5 

Коробки, ящики та сумки з гофрованого паперу та 

картону, тис. м
2
 

826012,3 10,3 

Коробки, ящики та сумки з негофрованого паперу та 

картону, т 
70045 -0,3 

Тара з паперу інша, т 84851 31,3 

Ці дані ще раз переконують у тому, що пакувальна галузь є однією з най-

важливіших. Вона стала складовою частиною целюлозно-паперової, скляної і 

металообробної, машинобудівельної та поліграфічної промисловостей; вона 

зрослась з виробництвом багатьох товарів широкого вжитку, зокрема товарів 

харчової промисловості. 

У найближчі роки потужності української пакувальної індустрії будуть 

мати тенденцію до збільшення за рахунок модернізації діючих виробництв та 

побудови нових. Реалізація цієї тенденції є дуже важливою, особливо за ниніш-

ніх умов, коли продовольча криза виявляє свою присутність у багатьох країнах. 

З огляду на таку обставину Україна, маючи значні потенційні потужності з ви-

робництва та переробки продукції та розвиваючи індустрію сучасних пакуваль-
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них матеріалів та упаковки, може стати для інших країн потужним продоволь-

чим донором-експортером. 

Враховуючи тенденції розвитку ринку упакування в Україні, а також ке-

руючись Державною програмою розвитку внутрішнього виробництва [6], нами 

було сформоване власне бачення стану та перспектив розвитку пакувальної ін-

дустрії як потужного сектору національної економіки, що демонструє табли-

ця 2. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Вивчення виробни-

чих та економічних аспектів виготовлення упаковки в нашій країні дозволяє 

зробити висновки про недоліки та вказати на позитивні моменти у розвитку цієї 

індустрії. Негативним моментом залишається недосконалість матеріально-

технологічної бази України у порівнянні із розвиненими країнами, недостат-

ність державного фінансування пакувальної галузі, відсутність можливості 

отримати повну інформацію про реальну чисельність підприємств, які спеціалі-

зуються на випуску упаковки. Поруч з цим, українська пакувальна галузь нині 

має сучасні новітні пакматеріали, технології, та устаткування. Помітний і той 

факт, що з розвитком ринкової економіки з'являються нові виробники високо-

технологічної упаковки, поширюється система реалізації товарів, інтенсивно 

проводиться дослідницька робота. Також слід зазначити, що і держава повинна 

надати максимально можливу підтримку для стабільного функціонування під-

приємств пакувальної галузі, оскільки саме ця галузь є потужним виробником 

промисловості нашої країни. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ 

В статті розглянуто роль історичного аспекту в системі економічних наук, висвітлюється їхня сут-
ність та особливість в Україні та інших країнах світу.  

В статье рассматривается роль исторического аспекта в системе экономических наук, освещается их 

сущность и особенности в Украине и других странах мира. 

The article examines the role of the historical aspect of the system of economic sciences, highlights their 
nature and especially in Ukraine and other countries. 

Історія економіки та економічної думки вивчає господарську діяльність 

людства в історичному розвитку та її наукове відображення в економічних по-

глядах і вченнях починаючи з первісного суспільства і до сучасності; основні 

явища і процеси матеріального виробництва; діяльність економічних організа-

цій і установ; економічну політику провідних держав світу і України; досліджує 

загальні закономірності економічного життя, а також його особливості в окре-

мих країнах. 

Актуальність вивчення окресленого кола проблем в українських вищих 

навчальних закладах значно посилюється у зв'язку з проголошенням державної 

незалежності України. Відомий американський дослідник української економі-

ки Іван-Святослав Коропецький у книзі "Дещо про минуле, недавнє минуле та 

сучасне української економіки" зазначає, що "таким самим історичним фактом, 

як існування окремого українського народу, є його постійне господарювання на 

території свого компактного поселення. Економіка на історичних українських 

землях більше ніж тисячу років була національною економікою даного народу, 

а не економікою лише одного з регіонів якогось великодержавного комплексу. 
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