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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИНОРОБСТВА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одеська область є найбільшим (понад 40%) виробником натуральних 

виноградних вин України. Унікальність клімату і ґрунтів області забезпечують 

місцевому вину неповторний смак і мінеральність, що в світі високо цінується. 

Різноманітність асортименту і частка якісних вин в загальному обсязі 

виробництва області постійно збільшуються. Разом з тим споживачі традиційно 

вважають за краще купувати імпортну продукцію. Перед виноробством області 

стоять комплексні задачі: збільшити частку ринку якісної продукції 

вітчизняного виноробства, забезпечити гарантований збут на довгострокову 

перспективу; за короткий час змінити ставлення до неї масового споживача, 

сформувати стійку довіру і лояльність, створити для неї нове конкурентне 

середовище.  

Підвищення конкурентоспроможності виноробства - проблема 

комплексна, що залежить не тільки від зусиль виробників, але і від узгодженого 

розвитку виноробства, виноградарства, сфери реалізації, суміжних та 

забезпечуючих галузей, державного і регіонального регулювання. Кожна 

складова механізму підвищення конкурентоспроможності виноробства є 

специфічною в конкретних умовах зовнішнього середовища комплексу 

управлінських, маркетингових, економічних, правових інструментів і методів, 

заходів, норм. Успішний світовий досвід виноробства заснований на високому 

ступені консолідації виробників вина, підприємств торгівлі, імпортерів, 

дистриб'юторів, інтеграції зусиль учасників ланцюжка створення цінності. 

В Одеській області діють 47 великих і середніх виноробних підприємства, 

активно розвиваються невеликі сімейні виноробні, фермерські господарства, 

«гаражне» виноробство, що практично всі являються учасники ланцюжка 

створення вина. Основні проблеми конкурентоспроможності підприємств 

виноробства області - невелика частка на внутрішньому ринку, низька 

впізнаваність продукції і лояльність споживачів, недостатня присутність винної 

продукції області у великих торгових мережах в силу високих бар'єрів входу, 

неконкурентоспроможна структура витрат (на сировину, логістику, 

дистрибуцію) і інші - не вдасться вирішити через подальше автономне 

функціонування підприємств виноробства області. Це проблеми системні, що 

вимагають підвищення ефективності всього підприємницького процесу 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1807-15
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створення кінцевого продукту на основі співпраці фірм за підтримки органів 

влади та науки. Необхідна інтеграція учасників ринку.  

Комплексна пропозиція якісної продукції виноробства може бути 

забезпечено за рахунок створення територіального підприємницького винного 

кластера на основі організації довготривалої міжфірмової взаємодії, що 

забезпечує більш потужний у порівнянні з можливостями окремих фірм 

виробничо-ринковий потенціал розвитку, системну і індивідуальну 

ефективність підприємницької діяльності. Об'єднання зусиль учасників 

кластера і узгодженість дій з організації виробництва, продажу та просування 

продукції сприятимуть розробці і реалізації успішної асортиментної та 

маркетингової політики, впізнаваності, купівельної лояльності, формування 

стійких взаємовідносин зі споживачами. 

Основними причинами зниження попиту на вітчизняну продукцію є те, 

що історично склалося уявлення про більш низьку якість вітчизняної продукції 

порівняно з імпортною, а також слабка інформованість покупців про сучасну 

продукції виноробства. Весь комплекс маркетингу використовується 

українськими виробниками вина далеко не в повній мірі. Продукція 

виноробства Одеської області потребує серйозної політики її просування і 

брендингу. 

Сучасні лідери світового винного ринку - країни Старого Світу - Франція, 

Італія, Іспанія мають тривалу в кілька сотень років історію і традиції розвитку 

виноробства, є стійкими загальновизнаними національними винними брендами, 

що мають в своєму арсеналі також і територіальні винні бренди (Шампань, 

Бордо, Тоскана ін.). Країни Нового Світу - Чилі, Австралія, Аргентина та інші, 

також протягом останнього десятиліття сформували позитивний імідж в 

виноробстві, також стали національними брендами. Винний бренд на ринку 

виноробства є одним з найважливіших інструментів конкурентоспроможності, 

викликає довіру і бажання купувати вина даної країни, регіону, забезпечує 

стійкі асоціації споживачів з винами хорошої якості. При цьому продається 

саме імідж країни, території виробника походження вин. 

Виноробство області потребує активної комунікаційної політики на всіх 

рівнях (державному, регіональному, підприємств) щодо всебічного 

інформування споживачів щодо асортименту, переваг українських натуральних 

виноградних вин, популяризації бренду «Українське вино», зміні переваг 

покупців, формуванні впізнаваності і прихильності до вітчизняної продукції. 

Створення кластера сприятиме розширенню можливостей доведення необхідної 

інформації. Завдання комунікаційної політики - через масоване поширення 

інформації через всі можливі канали (паперові та електронні ЗМІ, 

пропагандистські і експертні канали, зовнішню рекламу, поштову розсилку, 

усні комунікації і ін.) формувати позитивну громадську думку, змінити 

сформовані у споживачів стереотипи, сформувати нові традиції споживання 

вина і супутніх продуктів на українському ринку, забезпечити допомогу 

покупцеві при купівлі українських продуктів виноробства. 
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Основним завданням мотиваційної політики є зміна критеріїв вибору і 

покупки вина вітчизняним споживачем, асортименту та місць покупки вина, 

зміна культури споживання вина, зниження частки споживання міцного 

алкоголю і пива на користь якісного вина, як більш корисного для здоров'я. 

Вино - продукт, який вживається з десертами, сирами, м'ясними та рибними 

стравами, фруктами і ін. Спільне їх просування, дегустації дозволять 

покращувати сприйняття смаку вин, створювати нову культуру споживання, 

формувати стійкі переваги до конкретних марок і видів місцевої продукції, 

збільшувати обсяги продажів. Спільний розвиток та просування виноробства і 

супутніх сфер бізнесу: готельний, туристичний, ресторанний, медичний, 

сувенірний і інший, дозволить привертати увагу нових споживачів, 

ефективніше розвиватися всім сферам, забезпечуючи унікальність і 

конкурентоспроможність виноробства і території області в цілому. 
 

 

Ксенофонтов Михайло Михайлович, 

зав. відділом організації менеджменту, публічного управління та  
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КОНТРАКТНІ ВІДНОСИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

Однією з цілей держави є забезпечення пропорційності розвитку. Це 

означає реалізацію прагнення вирішення не тільки суто економічних, але й 

інших проблем, основними серед яких є екологічні та соціальні. У світі одним з 

проявів такого прагнення стала концепція сталого розвитку, яка вперше 

офіційна була сформульована у 1972 р. на конференції у Стокгольмі [1]. 

Спрямованість на забезпечення пропорційності розвитку також виражається у 

стимулюванні розвитку як суто підприємницької ініціативи, так і екологічно, і 

соціально спрямованого підприємництва в регіонах.  

Ні один суб’єкт підприємництва не має можливостей самостійного 

функціонування в ринковому середовищі. Самостійне та автономне 

функціонування було властиве для натурального виробництва. В ринковій 

системі, внаслідок спеціалізації кожного суб’єкта на певних видах діяльності, 

відбувся розвиток сфери обміну та окремих товарних ринків. Одним з рушіїв 

економічного розвитку в ринковій системі господарювання є приватна 

ініціатива та свобода вибору форм здійснення підприємницької діяльності. 

Зазначені особливості обумовлюють і свободу вибору форм правового 

оформлення міжпідприємницької взаємодії. У правовому відношенні 

домовленості між підприємцями оформлюються у формі договорів та 



Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ 25 березня 2020 року 

Збірник тез 
 

399 

Наукове видання 

 

 

 

 

ЗБІРНИК ТЕЗ 

ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Публічне управління та адміністрування  

у процесах економічних реформ» 
 

25 березня 2020 року 

(м. Херсон) 

 

 

 

Матеріали збірника подаються в авторській редакції  
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