
ЦІНА ГОТОВИХ вітрильних яхт, увезених в 

Україну, зростає більш ніж у півтора раза [2]. 

Подорожчання ввезених яхт пояснюється ввізним 

митом у розмірі 40% від митної вартості яхти. 

Додавання 20% податку на суму митної вартості і 

ввізного мита приводить до підвищення ціни на 

75% без врахування прибутку продавця [3].  

Закордонні виробники знайшли шляхи прони-

кнення на внутрішній ринок вітрильних яхт 

України. Перший з шляхів полягає в постачанні в 

Україну складових частин яхт та складанні з 

останніх готової продукції на зразок збирання 

закордонних автомобілів в Україні. Другий шлях 

проникнення закордонних виробників на ринок 

вітрильних яхт України буде відбуватися шляхом 

купівлі українських підприємств на зразок прид-

бання закордонними банками українських банків. 

У такий спосіб діяла французька фірма 

―Jeanneau‖ при проникненні на внутрішній ринок 

Польщі – шляхом придбання польської верфі 

―Оструда‖ [2]. 

Планування вітчизняними фірмами-вироб-

никами вітрильних яхт поведінки на внутрішньо-

му та зовнішньому ринках неможливе без оцінки 

вартості яхт, що реалізуються провідними інозе-

мними компаніями.  

Метою даної роботи є встановлення залежно-

сті базової ціни на вітрильну яхту від її типу та 

розмірів. 

При розрахунку вартості транспортних суден 

використовується група взаємно незалежних по-

казників [4, 5]. Кількість показників велика і пот-

ребує детальної інформації про проект судна. 

Для розрахунку вартості вітрильної яхти за кла-

сичними методами інформації, яка надається за-

мовнику вітрильної яхти постачальником, недо-

статньо. 

Спроба оцінки вартості вітрильного судна за 

допомогою регресійного рівняння не може бути 

визнана такою, що дає відповіді на всі питання. 

Побудувати надійне рівняння, що пов’язує базо-

ву ціну вітрильної яхти з її головними параметра-

ми: довжиною, водотоннажністю, площею віт-

рил, потужністю двигуна, – вдається в окремих 

випадках для фірм-виробників, що виготовляють 

яхти за типовими проектами великими серіями. 

Прикладами таких фірм-виробників є відомі ком-

панії: ―Bavaria Yachts‖, ―Degero‖, ―San Odyssey‖, 

―Hunter‖, ―Sunbeam‖. Одначе для регресійного 

рівняння, що визначає ціну яхти, для кожної фір-

ми параметри рівняння значно відрізняються, 

ускладнюючи прогнозування ціни яхти при зміні 

характеристик. Різниця між значеннями відповід-

них параметрів регресійних рівнянь для різних 

фірм-виробників вітрильних яхт пояснюється 

особливостями технологічного процесу виготов-

лення продукції, комплектації базового варіанта 

вітрильного судна, цінової політики кожної фір-

ми. Район плавання та конструктивний тип вітри-

льного судна значною мірою визначають параме-

три регресійного рівняння. 

У даній роботі для визначення вартості вітри-

льної яхти пропонується метод відносних показ-

ників, що використовується у останні часи для 

оцінки суден та морських технічних засобів. У 
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якості такого показника пропонується використо-

вувати вартість однієї тони ваги судна [6]. 

На рис. 1 наведено результати статистичної 

обробки даних про вітрильні яхти, що виробля-

ються провідними світовими фірмами-

виробниками. Дані отримані стосовно ціни базо-

вої комплектації, яку наводять виробники без 

урахування сезонних знижок та транспортних 

витрат [7, 8]. Інформація оброблена по 60 

вітрильних яхтах 23 провідних фірм-виробників 

вітрильних яхт. 

З огляду на наведені на рисунку 1 дані можна 

зробити висновки: 

Залежність між водотоннажністю вітрильної 

яхти та її ціною носить нелінійний характер. 

Зі зростанням водотоннажності вітрильних 

яхт розшарування між цінами на яхти однако-

вої водотоннажності значно зростає. 

На рисунку присутні окремі дані про вартість 

яхт, що мають тенденцію таку ж як більша 

частина сукупності, одначе абсолютні значен-

ня ціни цих яхт значно більші ніж у інших яхт 

такої ж водотоннажності. 

П’ять значень, які є вочевидь артефактами, 

належать до цін на яхти фірми ―Solaris‖. Фірма 

пропонує свої яхти для океанського плавання, а 

яхту ―Solaris 55 open‖ – ще і для плавання наоди-

нці. Інші фірми-виробники виготовлюють яхти 

для морських плавань, що певним чином пояс-

нює більш низькі ціни на їх продукцію у порів-

нянні з цінами фірми ―Solaris‖. Таким чином, 

можна стверджувати, що район плавання суттєво 

впливає на ціну яхти. 

Після вилучення із сукупності даних, що сто-

суються фірми ―Solaris‖, залежність ціни яхти від 

її водотоннажності набуває вигляду, наведеного 

на рис. 2. Отримана залежність ціни вітрильної 

яхти морського району плавання від її водотон-

нажності досить якісно, виходячи зі значення 

коефіцієнта детермінації, апроксимується поліно-

мом п’ятого ступеня. 

З огляду на наведену на рисунку 2 залежність 

можна зробити висновки: 

Залежність між водотоннажністю вітрильної 

яхти та її ціною, виходячи з нелінійного ха-

рактеру, поділяється на три діапазони: до         

10 тонн, від 10 до 26 тонн і більше 26 тонн  

водотоннажності. 

Розподіл водотоннажності вітрильних яхт на 

три діапазони дозволяє у межах кожної групи 

зменшити розшарування між цінами на яхти 

однакової водотоннажності для трендового 

рівняння кожного окремого діапазону. 

Отримані залежності ціни вітрильних яхт 

морського району плавання від її водо-

тоннажності для трьох діапазонів наведені на 

рис. 3, 4 і 5. З огляду на наведені на рисунках 3, 4 

і 5 залежності можна зробити висновки: 

Досить якісно залежності для двох перших 

діапазонів апроксимуються степеневою 

функцією. 

Для третього діапазону водотоннажності не-

достатньо первинних даних для встановлення 

надійної залежності ціни вітрильних яхт від 

водотоннажності. 

Неузгодженість між значеннями ціни на межі 

першого та другого діапазонів не перевищує 

5,6 тис. євро, що не виходить за точність 

розрахунків, бо не перевищує 3% від значення 

ціни. 

Неузгодженість між значеннями ціни на межі 

другого та третього діапазонів складає близь-

ко 58 тис. євро, що дорівнює приблизно 5% 

від значення ціни і може бути прийнято як 

задовільний результат. 

Різниця між значеннями ціни на межі першо-

го та другого діапазонів, обчислені за загаль-

ним трендовим рівнянням і рівняннями трен-

ду для першого та другого діапазонів не 

перевищує 16 тис. євро, що дорівнює 7,7% від 

значення ціни. 

Різниця між значеннями ціни на межі другого 

та третього діапазонів, обчислені за загальним 

трендовим рівнянням і рівняннями тренду для 

другого та третього діапазонів складає близь-

ко 268 тис. євро, що дорівнює 25% від значен-

ня ціни. 

Висновки 

Встановлено, що залежність між водотон-

нажністю вітрильної яхти та її ціною має 

нелінійний характер. Район плавання та конст-

руктивний тип вітрильної яхти суттєво вплива-

ють на ціну яхти. 

Знайдена апроксимація поліномом п’ятого 

ступеня залежності ціни вітрильної яхти від її 

водотоннажності. 

Рекомендується залежність між водотон-

нажністю вітрильної яхти та її ціною поділяти на 

три діапазони. 

Для кожного з діапазонів водотоннажності 

знайдена степенева апроксимація залежності 

ціни вітрильної яхти від її водотоннажності. 
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Наукові праці. Том 64. Випуск 51 
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Рис. 1. Залежність ціни яхти від її водотоннажності 
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Рис. 2. Залежність ціни морської яхти від її водотоннажності 
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Рис. 3. Залежність ціни морської яхти першого діапазону від її водотоннажності 
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Рис. 4. Залежність ціни морської яхти другого діапазону від її водотоннажності 

Рис. 5. Залежність ціни морської яхти третього діапазону від її водотоннажності 
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