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СУЧАСНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА 

БЕЗПЕКИ 

 

 

УДК 339.543:339.166.84(045) 

Віталій Бабій 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МИТНИХ РИЗИКІВ 

НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

Встановлено відсутність єдиного підходу до трактування поняття «митний 

ризик». Виділено деякі підходи до трактування сутності митного ризику. 

Обґрунтовано найбільш вдалий підхід, який характеризує поєднання 

ймовірності порушення норм митного та інших суміжних галузей 

законодавства з отриманими внаслідок цього втратами (митною шкодою). 

Ключові слова: ризики, втрати, загроза, ймовірність, митний ризик, різновиди 

митних ризиків. 

Нарощування темпів розвитку та обсягів міжнародної торгівлі, зростання 

рівня конкуренції на світовому ринку, інтеграція України до світової економіки 

привели до збільшення кількості ризиків та підвищення їхнього рівня. Зокрема, 

невизначеність зовнішнього та внутрішнього середовища організації й 

функціонування економічних суб’єктів забезпечує появу ризику як наслідку 

переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон. Фактично 

ризик пов’язаний з усіма сферами людської діяльності в процесі суспільної 

взаємодії та досягнення відповідних цілей, проте під впливом глобалізаційних 

та інтеграційних процесів особливо він проявляється в митній справі. 

Досвід митного регулювання провідних країн в сфері державного 

управління свідчить про необхідність розробки заходів, направлених на суттєве 

спрощення митних формальностей, пов’язаних з переміщенням товарів, 
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транспортних засобів через митний кордон і митним оформленням в умовах 

максимального виявлення і нейтралізації загроз та небезпек 

зовнішньоекономічного характеру. 

Дослідження сутності митних ризиків, визначення підходів до їх 

класифікації, а також різні аспекти процесу управління ризиками в митній 

справі висвітлені в роботах таких науковців, як І.Г. Бережнюк, В.В. Булана,                

І.В. Несторишен, П.В. Пашко, П.Я. Пісной, Є.М. Рудніченко, Т.В. Руда,                 

С.С. Терещенко, В.А. Туржанський. 

Мета статті полягає в узагальненні підходів до трактування сутності 

поняття «митний ризик» та систематизації ознак класифікації різновидів 

митних ризиків. 

Проведений нами аналіз ряду літературних джерел показав, що 

однозначного трактування поняття «митний ризик» у науковій літературі 

немає, що пояснюється багатоаспектністю самого поняття «ризик». 

В науці склалось декілька підходів до тлумачення поняття «митний 

ризик», що цілком логічно з огляду на те, що єдиного підходу до понять 

«ризик» і «митна справа» також немає. 

Можна виділити два поняття сутності ризику – загальне і спеціальне. 

Ризик як загальне поняття – порушення встановленого порядку здійснення 

нормативно врегульованої діяльності, що посягає на суспільні цінності у 

відповідній сфері публічних відносин. Ризикам у митній галузі, відповідно, 

властива певна специфіка, що обумовлена сферою їх виникнення та реалізації й 

відповідними формами вираження, у зв’язку з чим їх переважно розкривають у 

контексті здійснення зовнішньоекономічної діяльності й її складових та 

пов’язують з порушенням митного законодавства. Саме в даному розрізі 

митний ризик розглядається переважною більшістю дослідників (табл. 1). 

У митному ж законодавстві поняття «ризик» здебільшого 

використовується як характеристика порушення суб’єктами господарювання 

встановленого законом порядку переміщення товарів і транспортних засобів 

через митний кордон та визначається міжнародними і національними 

положеннями в загальнонауковому контексті, зокрема як певна потенційна 

ймовірність недотримання або порушення митного законодавства. 
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Таблиця 1 – Наукові підходи до визначення змісту митних ризиків [2-5, 7-

11, 13-15]  

Автор Підхід (визначення/трактування) 
Бойко А.П. можливість неотримання/недоотримання митною системою належних до 

сплати митних платежів 
Войцещук А.Д. ймовірність недодержання законодавства України з питань митної справи 
Галько С.В., 
Терещенко С.С., 
Клян Ф.Г. 

ступінь ймовірності недотримання законодавства України, що стосується 
товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон 
України 

Кулик Г.Ю.  недотримання митного законодавства, що завдає шкоди інтересам держави 
та суспільства, захист яких є головним завданням митних органів 

Кунєв Ю.Д., 
Ващенко Л.В. 

ймовірно можлива небезпека втрат (збитків або шкоди) для суспільства 
(громадян), держави, торгівлі, промисловості під впливом загроз 
недотримання митного законодавства України та від реалізації 
неправильного рішення митними органами 

Морозов В.Г., 
Останін В.А., 
Рожков Ю.В. 

кон’юнкція небезпеки (потенційної можливості порушення митних правил) 
та вірогідності настання ризикової події, обумовленої наявністю даного 
порушення 

Морозова О.А. імовірність настання небажаної події, що виникає у процесі митного 
регулювання зовнішньої торгівлі та спричиняє втрати або ймовірність 
настання як сприятливих, так і небажаних подій, виникнення яких 
обумовлено законними та/або незаконними зовнішньоторговельними 
операціями, що призводять як до прибутку, так і до втрат 

Пашко П.В. кількісна величина митного виклику у вигляді визначеної оцінки чи 
ймовірності реалізації діючої або потенційної митної загрози з погляду 
усвідомленої можливості виникнення митної шкоди 

Пісной П.Я. вірогідність реалізації певної митної загрози, із прогнозованим або не 
прогнозованим можливим збитком, а також її можливих наслідків у митній 
галузі 

Савунова Т.М. імовірність (загроза) недотримання учасниками ЗЕД і митними органами 
порядку здійснення операцій ЗЕД, що підлягають митному регулюванню, у 
результаті чого завдається збиток національній економіці у вигляді 
уповільнення процесу зовнішньої торгівлі (експортно-імпортного 
товаропотоку), недобору митних платежів до бюджету, втрати частини 
прибутку учасниками ЗЕД тощо 

Соловйова І.В. поєднання вірогідності порушення митного законодавства та його 
негативних наслідків 

Табаков О.В. можлива активізація протиправної поведінки у відповідній сфері, пов’язаної 
з порушенням митного законодавства 

Терещенко С.С. імовірність наявності контрабандних товарів або порушень митних правил 
під час здійснення процедур митного контролю та митного оформлення 
вантажів 

Федотов О.П. ймовірність недотримання або порушення норм митного законодавства та 
порядку ведення операцій зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами 
господарювання, що завдає митної шкоди 

Хапілін С.А. невизначеність відносно досягнення цілей митного адміністрування в 
результаті впливу факторів, пов’язаних з переміщенням товарів і 
транспортних засобів через митний кордон, які проявляються у вигляді 
неповного надходження митних платежів у федеральний бюджет або інших 
втрат 
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Зокрема, ризик визначається у формі ймовірності недотримання вимог 

законодавства України з питань державної митної справи [4]. 

Відповідно до положень Митного кодексу ЄС, ризик – вірогідність 

настання події, яка може виникнути під час ввезення, вивезення, транзиту, 

переміщення або кінцевого використання товарів, що переміщуються між 

митною територією Співтовариства і країнами або територіями за межами цієї 

території, а також під час присутності товарів, що не мають статусу товарів 

Співтовариства, що може мати один з наступних наслідків:  

– перешкода вірному застосуванню заходів, прийнятих на рівні 

Співтовариства або на національному рівні;  

– порушення фінансових інтересів Співтовариства та його держав-членів;  

– виникнення загрози безпеці та захисту суспільства, громадян, здоров’ю 

людей, тварин або рослин, навколишньому середовищу або споживачам [1].  

Виходячи з наведеного, можна стверджувати про відсутність у МК 

України нормативно закріпленого причинно-наслідкового зв’язку між подією 

(діянням), що обумовлює ризикову ситуацію, та визначеними за сферою впливу 

альтернативними наслідками, зокрема організаційно-правового, фінансово-

економічного, соціально-споживчого характеру тощо, чи їх сукупності у 

вигляді шкоди або збитків, а також не встановлення МК України напрямів 

переміщення та використання товарів, із якими пов’язується подія, яка 

негативно впливає на стан митної безпеки, що є цілком логічним, оскільки дане 

питання лежить в області регулювання саме митного законодавства. 

Варто зауважити, що в науковій літературі виділяють різні підходи до 

класифікації факторів ризику залежно від певних класифікаційних ознак.  

Сама глибока класифікація факторів митних ризиків наведена в [13] (табл. 2). 

Таблиця 2 – Класифікація факторів митних ризиків за Гупановою Ю.В. 

[13]  

Ознака  Критерій Характеристика 
1 2 3 

Об’єктивно-
суб’єктивний 
характер  

Об’єктивні  виникають незалежно від дій працівників митниць (зміна 
товаропотоку, митного законодавства та ін.) 

Суб’єктивні  породжуються ненавмисними (або навмисними) діями 
осіб, що здійснюють митні процедури (корупція та ін.) 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 
Можливість 
прогнозування  

Передбачувані можна визначити з помилкою в допустимих 
межах, виходячи з досвіду або з використанням 
методів наукового прогнозування 

Непередбачувані виникають несподівано, і на них часто буває 
важко знайти адекватну відповідь 

Видимість 
факторів ризику 

Явні (видимі) реально існуючі, очевидні фактори (зміна обсягів 
і напрямків товаропотоку, нестабільність 
митного законодавства та ін.) 

Приховані (латентні) існують в замаскованому вигляді, їх важко 
оцінити (неповнота інформації щодо задуму і 
намірів учасників ЗЕД та ін.) 

Приналежність 
факторів ризику 

Внутрішні є результатом діяльності працівників усіх рівнів 
митниць, якості управління та прийняття рішень, 
планування, досконалості технологічних 
процесів тощо 

Зовнішні виникають за межами організації 
 
Нами вивчено фактори та джерела виникнення ризиків (табл. 3).  

Таблиця 3 – Фактори і джерела митного ризику [6, 13] 

Основні фактори ризику Джерела ризику 
1 2 

Зовнішні фактори 
Суб’єкти зовнішньоеко- 
номічної діяльності 

повнота сплати митних платежів, достовірність даних при 
декларуванні, час існування на ринку, відповідність 
транспортних засобів перевізників існуючим вимогам, маршрут 
перевезення за транспортними документами 

Товар (вантаж) цінові показники товару, кількісно-вагові показники, 
класифікація товарів відповідно до УКТЗЕД, країна походження 
товарів, митний режим поміщення товарів, якість товарів, 
інтелектуальна власність, товари «групи ризику» і товари «групи 
прикриття», неритмічність товаропотоку 

Митне законодавство суперечливі положення окремих законодавчих актів, відсутність 
чіткої системи контролю/відповідальності за певні порушення 
законодавства, нестабільність митного законодавства, 
неузгодженість вітчизняного митного законодавства з митним 
законодавством інших країн та міжнародними конвенціями 

Внутрішні фактори 
Працівники митниць рівень кваліфікації, недобросовісність, професійні помилки, 

протиправні дії 
Інформаційно-технічне 
забезпечення 

рівень забезпечення митниць засобами діагностики, надійність 
функціонування технічної системи, помилки роботи 
програмного забезпечення 

Технології митного 
контролю 

порядок виконання митних формальностей, система управління 
ризиками, митний пост-аудит 
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Продовження таблиці 3 

1 2 
Взаємодія органів 
митного контролю з 
правоохоронними і 
контролюючими 
органами 

ввезення заборонених, неякісних та шкідливих товарів 

 

Також варто навести класифікацію митних ризиків, що визначений у [12] 

(табл. 4). 

Таблиця 4 – Класифікатор сфер ризику [12] 

Розділ Назва сфери ризику 
Митний режим імпорт; реімпорт; експорт; реекспорт; транзит; тимчасове ввезення 

(вивезення); митний склад; спеціальна митна зона; магазин безмитної 
торгівлі; переробка на митній території України; переробка за межами 
митної території України; знищення або руйнування; відмова на користь 
держави 

Можливий 
характер 
порушення 

неправильна класифікація товару; неправдиві дані про походження товару; 
заниження/завищення митної вартості товару; недекларування товару; 
контрабанда/приховування від митного контролю; неправильні дані про 
підстави надання пільг зі сплати митних платежів; неправильні дані про 
характеристики/властивості товару; декларування товару не своїм 
найменуванням 

Можлива мета 
порушення 

ухилення від сплати/зменшення розміру ввізного мита; ухилення від 
сплати/зменшення розміру вивізного мита; ухилення від сплати/зменшення 
розміру особливого виду мита (антидемпінгового, спеціального, 
компенсаційного); відшкодування ПДВ; ухилення від сплати/зменшення 
розміру акцизного податку; використання митних пільг Ухилення від 
нетарифних обмежень 

Вид товару, 
стосовно якого 
може бути 
вчинене 
порушення 

товари с/господарського виробництва; метали та брухт; товари, які містять 
об’єкти права інтелектуальної власності; отруйні, радіоактивні, вибухові 
речовини, небезпечні відходи; наркотичні засоби, психотропні речовини; 
зброя та боєприпаси; історичні та культурні цінності; міжнародна торгівля 
дикими видами тварин та рослин, що перебувають під загрозою зникнення 

 
На думку [2] доцільним є групування класифікаційних ознак митних 

ризиків у межах двох груп: загальні та специфічні. Серед загальних 

класифікаційних ознак, за якими проведено систематизацію, доцільно виділити 

наступні: за фактором виявлення, за причинами виникання, за часом 

функціонування, за характером розвитку, за частотою прояву, за статусом 

товарів, за можливістю прогнозування, за частотою прояву, за сферою 

розповсюдження.  
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Специфічні ознаки класифікації відображають особливий зміст та природу 

митних ризиків і передбачають їх розподіл за: цілями митного контролю, 

характером виявлення, суб’єктом оцінювання, видом порушення митних 

правил, об’єктами аналізу ризику, напрямом переміщення товарів, складовими 

митної безпеки та джерелами ризику (табл. 5). 

Таблиця 5 – Класифікація митних ризиків за [13, 15] 

Ознака Вид ризику 
1 2 

Загальні 
За фактом виявлення виявлений ризик 

потенційний ризик 
За причинами виникнення суб’єктивні 

об’єктивні 
За часом функціонування довготривалі  

середньотривалі 
короткотривалі 

За характером розвитку системи закономірний  
випадковий 

За частотою прояву систематичний  
епізодичний 

За статусом товарів ризики, пов’язані із оббігом іноземних товарів  
ризики пов’язані із оббігом вітчизняних товарів 

За можливістю прогнозування прогнозовані 
частково прогнозовані 
непрогнозовані 

За маштабами впливу одноосібні 
групові 

За сферою розповсюдження загальнодержавний 
регіональний 
Специфічні 

За цілями митного контролю ризик несплати митних платежів 
ризик зниження митної вартості товарів 
ризик незаконного ввезення товарів 
ризик недостовірного декларування товарів 

За характером виявлення з високим рівнем спрацювання 
з низьким рівнем спрацювання 

За суб’єктами ЗЕД ризик експортера 
ризик імпортера 
ризик перевізника 
ризик митного брокера 
ризик власника СТЗ 
ризик власника ВМК 
ризик власника магазину безмитної торгівлі 

За суб’єктом оцінювання ризиків митний ризик в державній митній справі 
митний ризик суб’єкта ЗЕД  
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Продовження таблиці 5 

1 2 
За видом порушень митних 
правил 

ризик заниження митної вартості 
ризик невірної класифікації товарів відповідно до УКТ 

ЗЕД 
ризик невідповідності кількісно-вагових показників 
ризик приховування країни походження товарів 
ризик порушення прав інтелектуальної власності 

За об’єктами аналізу ризику ризики товарів 
ризики ТЗ 
ризики зовнішньоекономічної операції 
ризики суб’єктів, що беруть участь у 

зовнішньоекономічної операції 
За напрямом переміщення товарів експортний 

імпортний 
транзитний 

За складовими переміщення 
товарів 

фіскальний ризик 
ризик для суспільства 
економічний ризик 

За джерелами ризику суб’єкти ЗЕД 
митниці 
товари 
ризик, пов’язаний із недосконалістю законодавства у 

сфері митної справи 
 

Отже, різноманітність ризиків, які присутні в повсякденному житті та 

різних сферах економіки, вимагає їх видової класифікації, яка існує в усіх 

галузях знань. Сьогодні практично в кожному джерелі, що висвітлює питання 

теорії ризику, наводиться один з варіантів класифікації ризиків. Запропонована 

класифікація митних ризиків, в основу якої покладено фактори та джерела 

ризику, дозволить здійснити більш зважений підхід до аналізу митного ризику з 

метою мінімізації його негативного впливу на економічну безпеку держави. 

Список використаних джерел: 

1. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI. Дата 

оновлення: 21.07.2021. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/4495-17 

2. Бережнюк І.Г. та ін. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний 

досвід та вітчизняна практика : монографія. Хмельницький : ПП Мельник А.А., 

2014. 288 c. 

3. Борисенко О.П. Удосконалення державних механізмів управління 

митними ризиками при реалізації зовнішньоекономічної політики. Наукові 



15 

праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили 

комплексу «Києво-Могилянська академія». Державне управління. 2012. Т. 202. 

Вип. 190. С. 158-163. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_202_190_28  

4. Брендак А.І. Стратегічні напрями розвитку системи управління митними 

ризиками в контексті євроінтеграції України. Державне управління: теорія та 

практика. 2017. № 2. С. 57-65. 

5. Войцещук А.Д. Фіскальні та нефіскальні ризики митного простору 

України в умовах лібералізації торгівлі й спрощення митних процедур. 

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2017. Вип. 5.                 

С. 64-69. 

6. Кривіцький В.Б. Мінімізація ризиків в контексті забезпечення митної 

безпеки України. Інноваційна економіка. 2018. Вип. 7-8. С. 76-83. 

7. Крисовата К. Аналіз вітчизняних реалій функціонування митної системи 

України в умовах ризиковості. Економічний аналіз. 2012. Вип. 10. Ч. 2. С. 288-

291. 

8. Кулик Г. Класифікаційна модель системи ризиків у митній службі 

України. Вісник Національної академії державного управління при 

Президентові України. 2012. № 2. С. 91-98. URL: http://nbuv.gov.ua 

/UJRN/Vnadu_2012_2_14. 

9. Кулик Г.О. Митні ризики та ризики в управлінні системою Державної 

митної служби України: сутність та співвідношення. Державне управління та 

місцеве самоврядування. 2012. Вип. 4 (15). С. 167-174. 

10. Кунєв Ю.Д., Ващенко Л.В. Система управління ризиками в митній 

справі: сутність і зміст. Дослідження теоретичних аспектів та розробка 

системи оцінювання ефективності митних процедур : зб. тез наук.-практ. 

заочної конф., м. Хмельницький, 25 верес. 2014 р. Хмельницький : Державний 

науково-дослідний інститут митної справи, 2014. С. 21-23. 

11. Пашко П.В. Умови та чинники забезпечення митної безпеки. Митна 

справа. 2010. № 1 (67). С. 5-16. 

12. Рудніченко Є.М., Несторишен І.В. Класифікація ризиків у митній 

справі. Митна безпека. 2012. № 1-2. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream 

/123456789/2034/3/2.pdf. 



16 

13. Система управління ризиками в державній митній справі України : 

монографія / за заг. ред. О. А. Фрадинського. Хмельницький : Науково-

дослідний центр митної справи НДІ ФП УДФСУ, 2019. Т. 134. 228 с.  

14. Терещенко С.С. Основи ризик-менеджменту в митній справі та 

зовнішньоекономічній діяльності. Одеса : Пласке, 2012. 504 с. 

15. Федоришина Л.М. Митні ризики: підходи до трактування та 

класифікації. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 3. 

(20). С. 127-135 

 

УДК 336.247:686.862.5(045) 

Ірина Брелова 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОЇ БАЗИ МИТНОГО 

ОФОРМЛЕННЯ КУЛЬКОВИХ РУЧОК 

Проаналізовано та систематизовано законодавчо-нормативну базу митного 

оформлення кулькових ручок. 

Ключові слова: кулькові ручки, митне оформлення, митний кодекс, митний 

тариф, УКТЗЕД.  

В умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні, 

глобалізації фінансово-економічних відносин, а також інтеграції української 

економіки до світової економічної та митної системи, проблема організації та 

проведення митного контролю та митного оформлення товарів в Україні набула 

особливої актуальності.  

Одним із головних питань є наближення митного законодавства до 

міжнародних норм, правил та стандартів, у тому числі визначення рівня довіри 

митного органу до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких 

митними органами можуть бути встановлені форми й обсяги митного 

контролю, які сприятимуть спрощенню та прискоренню митних процедур. 

Високий рівень гармонізації та уніфікації процедур митного контролю та 
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митного оформлення є ключовим фактором, що сприяє ефективному 

включенню держави у світогосподарські зв’язки, забезпечує належні умови для 

учасників зовнішньоекономічної діяльності, підвищує якість митних послуг в 

процесі переміщення товарів через митний кордон України. 

Вагомий внесок у створення наукового підґрунтя здійснення митного 

контролю та митного оформлення у контексті реалізації економічних і 

фіскальних інтересів держави зробили такі науковці: І. Бережнюк, М. Білуха, О. 

Годованець, О. Гончарук, Л. Грицина, Ю. Гупанова, А. Єршов, В. Мартинюк, Т. 

Микитенко, П. Пашко, Я. Пухальська та інші. 

Проте дослідження науковців розкривають загальні питання організації та 

визначають проблемні аспекти у здійсненні митного контролю та митного 

оформлення в умовах спрощення митних процедур. 

Потребує поглиблення проблематика ефективного здійснення митного 

контролю та митного оформлення товарів, зокрема кулькових ручок, в умовах 

підвищення динаміки їх імпорту в Україну. 

Метою статті є аналіз та систематизація законодавчо-нормативної бази 

митного оформлення кулькових ручок.  

Інтеграція України у світове господарство неможливе без постійного 

розвитку національного законодавства у відповідності із міжнародним досвідом 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правове регулювання ЗЕД 

містить систему нормативних актів різної галузевої приналежності, у рамках і 

на основі яких провадиться її практика. 

Метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого 

законодавством України порядку переміщення товарів, в тому числі кулькових 

ручок, через митний кордон України, а також забезпечення статистичного 

обліку їх ввезення або вивезення за митну територію України. 

Регулювання імпорту кулькових ручок в Україні регламентується рядом 

чинних нормативних та законодавчих актів різних рівнів. 

Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного 

оформлення визначається центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів. 
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На вищому рівні законодавчих документів щодо здійснення митного 

оформлення є митні кодекси. 

Митним кодексом України (МКУ) від 13.03.2012 р. визначаються засади 

організації і здійснення митної справи в Україні; регулюються економічні, 

організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної служби 

України. Стосовно регулювання митного оформлення товарів, у т. ч. кулькових 

ручок, в режимі імпорту, МКУ дає наступне визначення: імпорт – це митний 

режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, 

встановлених законами України на імпорт цих товарів та виконання усіх 

необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній 

території України. МКУ надає перелік умов поміщення товарів у митний режим 

імпорту, до яких товарів може застосовуватися даний режим, визначає перелік 

документів, що необхідні при переміщенні товарів у режимі імпорту. Крім того, 

визначає митний статус товарів, поміщених у митний режим імпорту, надає 

перелік документів, які потрібні при здійсненні переміщення товарів у даному 

митному режимі, які документи потрібні для підтвердження статусу 

українських товарів [1]. 

Податковим кодексом України (ПКУ) від 02.12.2010 р. регулюються 

відносини, пов’язані із встановленням, зміною і скасуванням податків і зборів в 

Україні; визначається вичерпний перелік податків та зборів, які справляються в 

Україні, порядок їх адміністрування; платників податків та зборів, їх права та 

обов'язки; компетенцію контролюючих органів, повноваження та обов'язки їх 

посадових осіб під час здійснення податкового контролю; відповідальність за 

порушення податкового законодавства [2]. 

Другий ступінь – це Закони України. Так, Законом України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 року регулюються всі види 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи зовнішню торгівлю, 

економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію та кооперацію в 

галузі виробництва, науки і техніки, економічні зв'язки в галузі будівництва, 

транспорту, експедиторських, страхових, розрахункових, кредитних та інших 

банківських операцій, надання різноманітних послуг тощо [3]. 
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Митним тарифом України (МТУ) систематизовано згідно із Українською 

класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного 

мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України. В 

основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України (товарна 

номенклатура) покладено Українську класифікацію товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка базується на Гармонізованій 

системі опису та кодування товарів. МТУ діє на підставі Закону України «Про 

митний тариф України» від 04 червня 2020 р. № № 674-IX [4]. 

Митний тариф України встановлює ставки ввізного мита на кулькові ручки 

згідно з їх кодом за УКТЗЕД (табл. 1). 

Таблиця 1 – Ставки ввізного мита на кулькові ручки [4] 

Код Назва Ставки мита, % Додат-
кові  
ОБО 

префе- 
рен- 
ційна  

піль-
гова 

повна 

9608 Ручки кулькові; ручки і маркери з 
наконечником з повсті та іншого 
пористого матеріалу; авторучки 
чорнильні, стилографи та інші 
авторучки; пера копіювальні; олівці 
механічні; тримачі для пір'я, тримачі 
для ручок, тримачі для олівців та 
подібні тримачі; частини цих виробів 
(включаючи ковпачки та затискачі), 
крім виробів товарної позиції 9609: 

    

9608 10 - ручки кулькові:     
9608 10 10 00 - - з рідким чорнилом  10 10 шт. 
 - - інші:     
9608 10 92 00 - - - з одноразовими змінними 

балончиками 
 10 10 шт. 

9608 10 99 00 - - - інші  10 10 шт. 

 

Законом України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску 

через державний кордон України» від 04.11.1999 року № 1212-XIV єдиний збiр 

справляється з транспортних засобiв, визначених у ст. 5 даного Закону, якi 

перетинають державний кордон, за здiйснення у пунктах пропуску митного                

(у разi транзиту вантажу i транспортного засобу) контролю вантажу i 
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транспортного засобу, за проїзд транспортного засобу автомобiльними 

дорогами та за проїзд автотранспорту з перевищенням встановлених загальної 

маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв. Не справляється у 

разi: перетинання державного кордону авiацiйними та водними транспортними 

засобами, залiзничними вагонами без вантажу, залiзничними пасажирськими 

вагонами, легковими автомобiлями; транзиту вантажу, що не пiдлягає пропуску 

через митний кордон та перевантажується на iнший транспортний засiб у зонi 

митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом ввезення та 

вивезення цього вантажу; в'їзду та виїзду транспортного засобу в межах одного 

пункту пропуску через держкордон без перетинання митного кордону; 

перемiщення товарiв трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi [5]. 

Третьою ланкою законодавчої ієрархїї є постанови Кабінету Міністрів 

України та накази Міністерства фінансів України.  

Постановою КМУ «Про затвердження Порядку справляння єдиного збору 

у пунктах пропуску через державний кордон» від 24 жовтня 2002 року № 1569 

затверджено порядок справляння єдиного збору у пунктах пропуску через 

державний кордон [6]. 

Постановою КМУ «Про затвердження Порядку ведення Української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності» від 21 травня 2012 р. № 

428 визначено процедуру ведення та використання товарної номенклатури 

Митного тарифу України, затвердженого Законом України «Про Митний тариф 

України», який використовується для цілей тарифного та інших видів 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, ведення статистики зовнішньої 

торгівлі та здійснення митного оформлення товарів [7]. 

Постановою КМУ «Питання, пов’язані із застосуванням митних 

декларацій» від 21 травня 2012 року № 450 регулюються питання стосовно 

використання декларації та визначаються вимоги до оформлення і 

використання митних декларацій, на підставі яких декларуються кулькові 

ручки, що переміщуються через митний кордон України підприємствами, та 

інші товари, що відповідно до законодавства України декларуються шляхом 

поданням митної декларації, передбаченої для підприємств, а також порядок 

внесення змін до митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними [8].  
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Наказом МФУ від 24 травня 2012 року № 599 «Про затвердження Форми 

декларації митної вартості та Правил її заповнення» встановлюються правила, 

що визначають порядок заповнення декларації митної вартості для 

використання: 

- декларантом чи уповноваженою ним особою - при визначенні та 

заявленні митної вартості товарів, які перетинають митний кордон України 

відповідно до митного режиму імпорту; 

- митним органом - при здійсненні контролю за правильністю визначення 

декларантом чи уповноваженою ним особою митної вартості;  

-  товарів, що переміщуються через митний кордон України відповідно до 

митного режиму імпорту [9] 

Наказом МФУ від 31.05.2012 року № 631 «Про затвердження Порядку 

виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів 

із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного 

документа» визначено обсяг митних формальностей, які здійснюються при 

митному оформленні кулькових ручок із застосуванням митної декларації на 

бланку єдиного адміністративного документа, що подається митному органу на 

паперовому носії або як електронний документ в режимі імпорту [10]. 

Наказом МФУ 30.05.2012 № 651 «Про порядок заповнення митних 

декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» визначається 

порядок декларування кулькових ручок в режимі імпорту. Для декларування 

імпорту використовують відомості, що містяться в розділі I «Загальні 

положення» та розділі II «Заповнення граф митних декларацій». 

Розділ I наказу містить визначення термінів, які застосовують при 

декларуванні; використання специфікації (відповідність певному митному 

режиму або розміщення товару на території конкретної зони); розподіл аркушів 

митної декларації на паперовому носії; загальні положення, що стосуються 

заповнення граф митної декларації (недопустимість підчисток і помарок; 

занесення всіх відомостей, необхідних для митних цілей тощо). Розділ II п.2 

визначає послідовний порядок внесення відомостей до граф митних декларації 

в режимі імпорту [11].  
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Наказом МФУ від 20 вересня 2012 року № 1011 «Про затвердження 

відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які 

використовуються у процесі оформлення митних декларацій» визначається 

перелік класифікаторів, що використовуються у процесі оформлення МД, надає 

перелік кодів, які відповідають класифікаційній групі [12].  

Законом України «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між 

Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), Угоди 

про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про 

сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське 

господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією» [13] ухвалено 

угоду між членами ЄАВТ «Про вільну торгівлю між Україною та державами 

ЄАВТ» від 24.06.2010, відповідно до якої Україна, Республіка Ісландія, 

Князівство Ліхтенштейн, Королівство Норвегія, Швейцарська Конфедерація 

бажають створити сприятливі умови для розвитку та диверсифікації торгівлі 

між собою та для сприяння комерційному та економічному співробітництву у 

сферах спільного інтересу на основі рівності, взаємної вигоди, недискримінації 

та міжнародного права; визнають важливість спрощення торгівлі через 

стимулювання ефективних та прозорих процедур для зменшення витрат і 

забезпечення передбачуваності для торговельних товариств країн [14]. 

В рамках діючих міждержавних угод про вільну торгівлю з окремими 

країнами можливе звільнення від сплати мита при імпорті кулькових ручок, 

якщо дотримуються певні умови (наявність сертифіката про походження 

товару, виконання правил прямого відвантаження та безпосередньої закупівлі), 

встановлені рядом угод. 

Таким чином, перераховані правові та нормативні акти регулюють порядок 

переміщення кулькових ручок при увезенні їх на митну територію України в 

режимі імпорту; порядок визначення країни походження товару та коду 

відповідно до УКТ ЗЕД; порядок заповнення митних декларацій; порядок 

справляння митних платежів; митні формальності, що виконуються при 

митному контролі та митному оформленні імпорту даного товару. 
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У статті розглядається стан виробництва культивованих грибів в Україні та 

світі. Наводиться історія грибів як продуктів харчування. Описуються 

споживчі переваги культивованих грибів. Досліджується промислове 

грибництво як вид економічної діяльності. Аналізуються перспективи 

розвитку промислового виробництва штучно культивованих грибів. 
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Культивування їстівних грибів у штучно створених умовах у всьому світі є 

економічно вигідним, оскільки дозволяє безперервно, протягом цілого року 

отримувати свіжий продукт з високим вмістом повноцінного харчового білка. 

Дослідженням виробництва та споживання культивованих грибів в Україні 

присвячені праці таких науковців, як: С. Вдовенко, А. Дубініна, Р. Ільчук, В. 

Лихацький, О. Приліпка та ін. 

Мета статті полягає у досліджені стану та перспектив виробництва 

культивованих грибів в Україні та світі. 

Дефіцит білка в раціоні харчування людини – одна з найбільш глобальних 

проблем сучасного людства. У цьому сенсі можливості промислового 

грибівництва унікальні, тому що з 1 м2 корисної площі споруди можна 

отримувати більше 180-200 кг свіжих грибів за рік, тобто понад 2,5 тис. т 

грибів, або 80-90 т сухого білка з 1 га корисної площі культиваційних споруд [4]. 

Гриби як продукти харчування відомі з давніх-давен. У багатьох країнах 

світу вони використовуються в делікатесній кулінарії та споживчий попит на 

них неухильно зростає. У їжу вживають 40 видів дикорослих грибів. За даними 

низки ботанічних садів світу, урожай їстівних дикоросів щорічно перевищує 

3,5-4 млн. т, до споживача ж доходить лише незначна їх частина, що пов'язано з 

величезними труднощами збирання грибів на недоступних для людини 

територіях. Збір врожаю грибів у природних умовах, як правило, сезонний і 

сильно залежить від кліматичних факторів. Особливо страждають грибні 

плантації від посухи та зміни екології лісового господарства, від хімічного та 

радіаційного забруднення територій [1]. 

Багато європейських країн повністю перейшли на використання в їжу 

грибів, що вирощуються у спеціалізованих господарствах. Культивовані гриби 

– печериці, глива, шиїтаке, кільцевик, опінок, зимовий гриб та інші види – 

завоювали популярність завдяки смаковим якостям та вмісту в них поживних 

речовин. Білковий комплекс грибів містить незамінні амінокислоти, необхідні 

організму людини, вітаміни групи В, а також А, С, D, РР. Гриби близькі до 

представників тваринного світу за амінокислотним та вуглеводним складом. 

Ряд продуктів обміну речовин грибів істотно відрізняється від аналогів 

рослинної клітини [3]. 
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Вивчення властивостей культивованих грибів дозволяє вважати 

загальновизнаним їх значення в сучасній медицині. Вони мають високу 

поглинальну здатність і активність ферментативного апарату, тому екстракти їх 

використовують у приготуванні лікарських препаратів, що підвищують 

імунітет людського організму, і препаратів протипухлинного призначення, а 

також використовуються для виведення з організму шкідливих токсичних 

речовин. У зв'язку з цим зростає значення промислового виробництва їстівних 

грибів, це забезпечує надходження до споживача значних обсягів екологічно 

безпечної грибної продукції незалежно від сезонності [3]. 

Вирощуванням грибів у штучних умовах займаються вже понад три 

сторіччя. Проте за останні 40-50 років створено передумови застосування 

індустріальних методів їх культивування. Технічна оснащеність грибівницьких 

підприємств зробила істотний крок вперед. Стали використовувати уніфіковані 

будівельні конструкції, нове технічне обладнання для управління і контролю 

мікроклімату, систему машин і механізмів, що обслуговують виробництво. 

Розроблено та впроваджено у виробництво ресурсозберігаючі технологічні 

процеси централізованого приготування субстратів, їх термічної обробки та 

пророщування міцелію в масі субстрату, вирощування плодових тіл, 

впроваджено високопродуктивні штами та гібриди їстівних грибів. Змінився 

підхід до системи заходів безпеки, активно впроваджується система 

біологічного захисту. Це, безсумнівно, важливо для інтенсифікації 

вирощування монокультури у промисловому грибівництві та отримання 

екологічно безпечного врожаю. 

Промислове грибництво як вид економічної діяльності в розвинених 

європейських країнах стало однією з основних самостійних галузей 

сільськогосподарського виробництва поряд з промисловим тепличним 

овочівництвом. Доказом цього є інтенсивне зростання світового обсягу 

виробництва їстівних грибів до рівня 5,5-6 млн. т. За останні 35 років він 

збільшився у 4-5 разів. Шампіньйони у цій структурі тримають стабільну 

першість (понад 85 %). Крім шампіньйонів, поширене вирощування гливи та 

шиїтаке [2]. 
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У світовій грибній промисловості використовують три основних типи 

виробництва, які різняться як за інтенсивністю праці, так і використанням 

технічних засобів та початкових інвестицій. До першого належить 

культивування грибів у Китаї, де їх виробництвом, як правило, займаються 

приватні підприємці з низькими вихідними інвестиціями та екстенсивним 

типом виробництва, із значним застосуванням ручної праці. Це дозволяє їм 

отримувати стабільно невисокі врожаї (до 12-15 кг/м2). Значна кількість 

дрібних розрізнених господарств забезпечує Китаю загальний обсяг 

виробництва на рівні 1 млн. т їстівних грибів на рік. Асортимент грибів, що 

культивуються, настільки широкий, що у більшості європейських країнах про 

деякі їхні види інформація практично відсутня [4]. 

Другий тип – виробництво грибів у США та Австралії, особливістю якого 

є спочатку помірні інвестиції та високий рівень ручної праці. Подібний тип 

виробництва можна віднести до напівпромислового вирощування грибів, який 

забезпечується середніми фермерськими господарствами з досить високими 

показниками щодо врожайності та загальної ефективності виробництва. 

У Нідерландах, країні з високорозвиненим сільськогосподарським 

сектором економіки, створено національну програму з розвитку грибівництва, 

яка належить до найсучаснішого третього типу виробництва – промислового з 

високим ступенем механізації та автоматизації технологічних процесів                

(до 85 %). Ручна праця застосовується лише на зборі свіжих грибів і частково 

інших операціях. Програма розвитку галузі передбачає відповідні обсяги, 

механізми фінансування та впровадження новітніх систем організації 

виробництва, сучасних технологій та обладнання. У зв'язку з цим для нашої 

країни є великий практичний інтерес вивчення досвіду організації галузі 

грибівництва в Нідерландах, поставленої на промислову основу. Тут, як і у 

світовій практиці, так звана багатозональна система культивування печериці, 

будучи основою промислового виробництва, дала життя спеціалізованим 

підприємствам з виробництва субстратів та покривних матеріалів, дозволила 

виділити вирощування посадкового матеріалу грибів у самостійне та 

високотехнологічне виробництво [4]. 
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Організація централізованого виробництва субстрату в нашій країні 

забезпечила б широке коло виробників грибів готовим високоякісним 

субстратом і вирощування в короткі терміни плодових тіл грибів як у 

спеціалізованих комплексах, так і у фермерських господарствах з різними 

обсягами виробництва та використанням пристосованих культиваційних 

споруд. Як правило, переобладнання приміщень здійснюється залежно від 

потреб культури того чи іншого виду гриба, який передбачається вирощувати. 

Печериця, наприклад, активно плодоносить без додаткового освітлення, а гливі, 

навпаки, для формування плодових тіл необхідне додаткове освітлення. 

Печерицю вирощують у плоских ємностях: ящиках, брикетах, іноді у мішках. 

Глива ж плодоносить на вертикальних поверхнях. Обидві культури вимогливі 

до вологості субстрату та повітря культиваційної споруди, їм необхідний 

певний діапазон температури повітря для нормального плодоношення, що не 

перевищує +15 °С, обов'язкова вентиляція приміщення, що забезпечує 

підтримку необхідного рівня температури та газового складу повітря. Основні 

параметри ємностей для вирощування визначаються доцільністю виробництва 

та його технічними можливостями. При застосуванні ручної праці маса 

ємностей повинна перевищувати 10-12 кг, що особливо важливо у разі 

багатоярусного розміщення ємностей у пристосованому культиваційному 

приміщенні. У нашій країні немає уніфікованих механізованих ліній з 

формування блоків (брикетів) субстрату, тому приватні виробники 

використовують пристосоване для цих цілей обладнання. 

Технологічний процес приготування субстрату досить трудомісткий, 

пов'язаний з придбанням, транспортуванням та зберіганням вихідних 

матеріалів, має свої технічні особливості, багатьом новоствореним 

підприємствам з невеликими обсягами виробництва грибів він не під силу, тому 

необхідна організація регіональних підприємств, що централізовано 

випускають субстрат основних промислових культур – печериці та гливи. Як 

правило, на місцях є великі запаси соломи, яку заорюють у ґрунт, курячого 

посліду та інших відходів сільськогосподарських та промислових підприємств 
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(лушпиння насіння соняшника, стебла кукурудзи, стрижні її качанів), які 

підлягають утилізації. Базуючись на цьому основному організаційному 

принципі, можна було б у короткі терміни освоїти виробництво значних обсягів 

високоякісного субстрату для вирощування плодових тіл печериці та гливи як 

найбільш економічно вигідних культур. 

В Україні офіційно дозволено вирощувати два види грибів – печерицю та 

гливу, при цьому 80 % займають печериці. Однак лише 20 % вирощеної 

продукції надходить на переробку. Причинами, які стримують їх широке 

використання, є незначний термін зберігання [2]. 

До 90-х рр. ХХ ст. виробництво грибів у нашій країні було прерогативою 

лише дрібних приватних  підприємств, які вирощували майже 500 т грибів на 

рік, що не задовольняло попит населення. Протягом останніх років 

спостерігається інтенсивний розвиток промислового виробництва штучно 

культивованих грибів. 

За даними асоціації «Союз грибовиробників України» на вітчизняному 

ринку функціонує майже 200-230 підприємств, задіяних у грибному бізнесі, 30 

% з яких припадає на дрібні та приватні [5]. 

До найбільших належать ДП «Науково-дослідний, виробничий 

агрокомбінат «Пуща-Водиця» – майже 20 % загального обсягу штучно 

вирощених грибів; агрофірма «Укршампіньйон» (м. Канів, Черкаська обл.) – 

орієнтований на вирощування грибів і їх консервацію; фірма «Трикар-АПС» і 

ПП «Гуржій» (м. Харків); агрофірма «Грибник» (м. Київ); ТОВ ВКФ 

«Валентина» (м. Васильків, Київська обл.); ТОВ «Агрофірма «Овочевик»                

(м. Мелітополь, Запорізька обл.); підприємство «Комгрі» (м. Бровари, Київська 

обл.) [4]. 

Провідними світовими постачальниками замороженої грибної продукції є 

ТМ «Картателла», «Живица», «4 сезона», «Лакомица», «Грибная гильдия», 

«Hotex», «Норд Сити», «Ardo». Однак, асортимент продукції на вітчизняному 

ринку представлений трьома торговельними марками: «Hortex», «Дарус», 

«Bonduelle». Лідерами серед виробників сушених грибів є ТМ «Шарм», 

«Екопродукт», «Кедровий бор» [4]. 
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Найбільш популярною тарою для грибної консервації є скляна банка 

об’ємом 500, 300 та 700 см3  із кришкою Twist off, для лісових грибів – 300-350 

см3. Перевага скляної тари полягає у можливості візуальної оцінки продукту. 

Отже, грибівництво – одна із самих динамічних і перспективних  галузей 

сільського господарства України. Значні темпи росту (25-30 % на рік) свідчать 

про її високий потенціал. Обсяги імпорту грибів в Україну переважатимуть 

обсяги експорту до тих пір, поки внутрішній ринок не буде повністю 

забезпечений вітчизняною продукцією. 
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Перспективним сегментом світового кондитерського ринку є шоколадний 

сегмент. Однак, з огляду на низький рівень доходів населення, споживання 

шоколаду в Україні істотно відстає від розвинених країн ЄС та Північної 

Америки. Український ринок шоколаду характеризується насиченістю 

продукції як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Щороку 

постачаються мільйони тон цього продукту, але, на превеликий жаль, дуже 

часто цей товар є не таким якісним, як зазначається у нормативних і 

товаросупровідних документах. Проблема полягає в тому, що Європа ухвалила 

закон, який дозволяє вводити до шоколадної маси до 5 % замінників какао-

масла. Український стандарт дозволяє введення таких компонентів до 2-3 %. Із-

за кордону надходить величезна кількість шоколаду за євро нормами, які поки 

що несумісні з вітчизняними [1]. 

Метою статті є порівняльна характеристика показників якості шоколаду за 

вітчизняною нормативною документацією та документацією ЄС. 

Питанням оцінки якості продукції кондитерської галузі України 

присвячено праці багатьох науковців та експертів, зокрема Сирохмана І.В., 

Шарова А.І., Маршалкіна Г.А. та ін. Виробництво якісної продукції 

розглядається не тільки як фактор конкурентоспроможності, а, передусім, як 

умова функціонування підприємств-виробників продовольчих товарів на ринку, 

вміння впливати на ринкову ситуацію через пропозицію якісної продукції, 

задовольняючи специфічні вимоги споживачів і забезпечуючи ефективність 

функціонування. 

За даними Державної митної служби, експортні поставки шоколадних 

виробів у 2020 році знаходились в межах 4,5 тис. т, тим самим продовжуючи 

позитивний експортний тренд. А за підсумком п’яти місяців 2021 року на 

зовнішні ринки було відвантажено 24,1 тис. т шоколадних виробів із загальною 

вартістю 63,1 млн. USD. 

Основними ринками збуту були Казахстан (11,1 %, або 7 млн. USD), 

Білорусь (8,6 %, або 5,4 млн. USD) і США (7,2 %, або 4,5 млн. USD). Імпортні 

відвантаження шоколадних виробів у п’ятому місяці 2021 року вперше 

знизилися від початку поточного року, оскільки протягом чотирьох попередніх 

місяців обсяг не був нижчим за 2 тис. т; у травні обсяг склав 1,6 тис. т. Такий 
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спад пояснюється зниженням внутрішнього попиту на кондитерську продукцію 

цього сегменту. За підсумком січня-травня 2021 року імпортні постачання 

шоколадних виробів склали 11,5 тис. т [2]. 

На сьогодні ринок кондитерських виробів України відзначений високою 

концентрацією виробників. Лідерами галузі є п’ять виробників: ПрАТ «Моделіс 

Україна», корпорація «ROSHEN» (ТМ «Roshen», «Чайка» і «Оленка»),                

ПрАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» (ТМ «Persona», «DOMIOR»), 

ТОВ «МАЛБІ ФУДС» (ТМ «Millenium», «Любимов», «Фуршетівська»,                

ТМ «Премія», «Rainford») і АТ «ВО «КОНТІ»» (ТМ «Dolci»). Сумарно на цих 

виробників припадає понад 93 % випуску шоколаду. У десятку провідних 

виробників шоколадних плиток також входять ТзОВ «Світоч» (ТМ «Світоч», 

«Nestle»), ПАТ «Полтавакондитер» (ТМ «Домінік») і корпорація «Бісквіт 

Шоколад» (ТМ «Old collection») [2].  

Одним із пріоритетних завдань на сучасному етапі просування України до 

Європейського Союзу (ЄС) є адаптація національних стандартів до 

міжнародних норм і правил. Відповідно до наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України № 555 від 21.10.2011 технічний комітет 

стандартизації «Продукція кондитерська та харчоконцентратна» (ТК 152) почав 

розроблення нової редакції національного стандарту на шоколад, пріоритетним 

завданням якого було привести вимоги чинного ДСТУ 3924-2014 [5] до вимог 

міжнародного стандарту CODEX STAN 87-1981 [6] на шоколад і шоколадні 

вироби. Стандарт розроблено та погоджено відповідними центральними 

органами виконавчої влади та Національною комісією України з Кодексу 

Аліментаріус. 

Європейські вимоги до якості какао і шоколаду, які вступили в силу з                

01 січня 2018 року, передбачають перехід до обов’язкової відповідності цієї 

продукції ДСТУ для виробників, рецептури яких затверджені; до                 

01 липня 2019 року діятиме перехідний період. Крім того, відповідно до 

директиви № 2000/36/ЄС Європейського Парламенту та ради ЄС, «шоколадом» 

може називатися тільки той продукт, який містить не менше 35 % какао-

продуктів, в молочному шоколаді повинно бути не менше 25 % какао-продуктів 

і не менше 14 % молочних продуктів, в білому – не менше 20 % какао-масла і 

не менше 14 % молочних продуктів. У шоколадній цукерці з начинкою – не 
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менше 25 % шоколаду. Згідно з європейськими вимогами, какао може 

називатися продукт, в якому масова частка какао-масла складає не менше 20 % 

[3]. Крім того, забороняється додавання ароматизаторів в ці продукти. 

Очікується, що впровадження даних вимог сприятиме підвищенню якості 

продуктів з какао і шоколаду на українському ринку. 

Сьогодні шоколад – це найпопулярніша група кондитерських виробів. 

Його споживають всі, незалежно від віку, статі, соціального та матеріального 

положення. Шоколадом прийнято називати продукт, який виготовляють із 

какао-продуктів, отриманих перероблянням какао-бобів, із додаванням цукру 

чи без нього, молочних продуктів, іншої сировини та харчових добавок. До 

какао-продуктів належать какао-масло, какао терте, какао-порошок, какао-

крупка та какао-дріб’язок [4].  

Якість продукції є важливим чинником її конкурентоспроможності, тому 

кожна організація повинна розробляти та впроваджувати ефективні системи 

управління якістю як у виробництві, так і у торгівлі. У зв’язку з цим з метою 

визначення рівня вимог до шоколаду вітчизняного виробництва було проведено 

порівняння його вимог у новій редакції ДСТУ 3924:2014 [5] із вимогами 

міжнародного CODEX STAN 87 [6] (табл. 1). 

Таблиця 1 – Основні вимоги до шоколаду 

Вимоги нової редакції ДСТУ 3924:2014 Вимоги CODEX STAN 87-1981
1 2

Класифікація шоколаду
– темний (чорний); 
– молочний; 
– білий; 
– виготовлений із кількох видів 
шоколадних мас (темної, молочної та 
білої); 
– пористий;  
– із добавляннями; 
– із наповнювачами. 

– шоколад;
– солодкий; 
– молочний; 
– типу молочного; 
– білий; 
– «Gianduja»; 
– молочний «Gianduja»; 
– «para mesa»; 
– напівгіркий «para mesa»;  
– гіркий «para mesa»; 
– із наповнювачами.

Терміни та визначення понять
Шоколад темний (чорний) 
Кондитерський виріб із шоколадної маси, 
яка містить загальну кількість какао-
продуктів у перерахунку на сухі речовини 
не менше, ніж 35 % (зокрема какао-масла 
не менше, ніж 18 %) та знежирених какао-
продуктів у перерахунку на сухі речовини 
не менше ніж 14 %. 
 

Шоколад (у деяких країнах має назву 
гіркий, напівсолодкий, чорний, десертний). 
Повинен містити не менше ніж 35 % сухих 
речовин какао-продуктів, в тому числі не 
менше ніж 18 % какао-масла і не менше ніж 
14 % сухих знежирених речовин какао-
продуктів. 
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Продовження таблиці 1 

1 2 
Шоколад молочний. 
Кондитерський виріб із шоколадної маси, 
яка містить загальну кількість какао-
продуктів у перерахунку на сухі речовини не 
менше, ніж 25 % (зокрема знежирених 
какао-продуктів у перерахунку на сухі 
речовини не менше, ніж 2,5 %), загальним 
умістом молочних продуктів, отриманих 
повною або частковою дегідратацією 
незбираного молока, напівзнежиреного та 
повністю знежиреного молока, вершків, 
дегітратованого молочного жиру в 
перерахунку на сухі речовини не менше, ніж 
14 % (зокрема не менше, ніж 3,5 % 
молочного жиру) та не менше, ніж 25 % 
усього жиру (какао-масла та молочного 
жиру). 
Шоколад білий. 
Кондитерський виріб із шоколадної маси, 
яка містить не менше, ніж 20 % какао-масла, 
загальним умістом молочних продуктів, 
отриманих повною або частковою 
дегідратацією незбираного молока 
напівзнежиреного чи повністю знежиреного 
молока, вершків, дегітратованого молочного 
жиру в перерахунку на сухі речовини не 
менше, ніж 14 % (зокрема не менше, ніж 3,5 
% молочного жиру). 
Шоколад із кількох шоколадних мас. 
Кондитерський виріб, виготовлений 
поєднанням двох чи більше шоколадних мас 
різних видів (темної, молочної, білої). 
Пористий шоколад. 
Кондитерський виріб із комірчастою 
структурою, виготовлений з однієї або 
кількох шоколадних мас (для темного, 
молочного та білого шоколаду), оброблених 
повітрям, азотом, вуглекислим або іншим 
газом. 
Шоколад із додаваннями. 
Кондитерський виріб, виготовлений з однієї 
або кількох шоколадних мас (темної, 
молочної та білої), з уведенням до неї 
добавлень, у кількості не більше, ніж 40 % 
від маси готового продукту. 
Примітка. Добавленнями можуть бути:  
– тонкоподрібнені (сухі молочні продукти, 
терті горіхи, тертий арахіс, мелена кава, 
кориця тощо); 
 

Шоколад молочний. 
Повинен містити не менше ніж 25 % сухих 
речовин какао-продуктів (зокрема знежирених 
какао-продуктів у перерахунку на сухі 
речовини не менше ніж 2,5 %) і не менше ніж 
12-14 % сухих речовин молочних продуктів 
(зокрема не менше ніж 2,5-3,5 % молочного 
жиру). 
Шоколад типу молочного. 
Повинен містити не менше ніж 20 % сухих 
речовин какао-продуктів (зокрема не менше 
ніж 2,5 % сухих знежирених речовин какао-
продуктів) і не менше ніж 20 % сухих речовин 
молочних продуктів (у тому числі не менше 
ніж 5 % молочного жиру). 
Шоколад білий. 
Повинен містити не менше ніж 20 % какао-
масла і не менше ніж 14 % сухих речовин 
молочних продуктів (зокрема не менше, ніж 
2,3-3,5 % молочного жиру). 
Шоколад «Giandujа»  
Повинен містити не менше, ніж 32 % сухих 
речовин какао-продуктів (зокрема 8 % сухих 
знежирених речовин какао-продуктів), а 
також не менше, ніж 20 % і не більше, ніж 40 
% тонкоподрібненого фундука. 
До нього можливі такі додавання: 
– молоко та/або сухі молочні продукти в такій 
кількості, щоб готовий продукт містив не 
більше ніж 5 % сухих молочних продуктів; 
– мигдаль, лісовий та інші горіхи, цілі або 
змелені, в такій кількості, щоб разом з 
тонкозмеленим фундуком їх кількість не 
перевищувала 60 % загальної маси готового 
продукту. 
Шоколад молочний «Giandujа». Молочний 
шоколад, що містить не менше, ніж 10 % 
сухих молочних продуктів та тонкозмеленого 
фундука у кількості не менше, ніж 15 % і не 
більше, ніж 40 %. 
До нього можливі такі додавання: мигдаль, 
лісовий та інші горіхи, цілі або змелені, у 
такій кількості, щоб разом з тонкозмеленим 
фундуком їх кількість не перевищувала 60 % 
загальної маси готового продукту. 
Шоколад «a la taza». 
Шоколад, в якому масова частка борошна 
та/або пшеничного, кукурудзяного або 
рисового крохмалю складає максимум 8 %. 
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Продовження таблиці 1 

1 2 
– крупні (цілі, половинки або подрібнені 
горіхи, арахіс, цукати, родзинки 
сухофрукти, сублімовані фрукти, зерна 
зернових культур, екструдовані або зірвані 
крупи, кокосова стружка, соняшникові 
зерна, вафельна крихта, вафельні листи, 
печиво тощо. 
Вафельні листи та печиво можуть бути 
подрібненими або у виді окремих шарів, 
з’єднаних із поверхнею шоколадної маси). 
Шоколад із начинками 
Кондитерський виріб, який містить 
зовнішню оболонку, виготовлену з одної 
або  кількох шоколадних мас (темної, 
молочної та білої), з наповненням, що 
відрізняється від оболонки за рецептурним 
складом та може бути виготовленим із 
різних кондитерських мас. Маса оболонки 
має бути не менше, ніж 40 % від маси 
готового виробу. 
 

Шоколад типу a la taza   
Шоколад, в якому масова частка борошна 
та/або пшеничного, кукурудзяного або 
рисового крохмалю складає максимум 18 %. 
Шоколад солодкий. 
Повинен містити не менше, ніж 30 % сухих 
речовин какао-продуктів, в тому числі не 
менше 18 % какаомасла і не менше, ніж 12 
% сухих знежирених речовин какао-
продуктів. 
Шоколад «para mesa». 
Необроблений шоколад з розміром твердих 
частинок більше, ніж 70 мкм. Повинен 
містити не менше, ніж 20 % сухих речовин 
какао-продуктів (включаючи не менше, ніж 
11 % какао-масла і не менше, ніж 9 % 
знежирених какао-продуктів). 
Шоколад напівгіркий «para mesa» повинен 
містити не менше, ніж 30 % сухих речовин 
какао-продуктів (зокрема не менше, ніж 15 
% какао-масла і не менше, ніж 14 % 
знежирених какао-продуктів).  
Шоколад гіркий «para mesa» повинен 
містити не менше, ніж 40 % сухих речовин 
какао-продуктів (зокрема не менше, ніж 22 
% какао-масла і не менше, ніж 18 % 
знежирених какао-продуктів). 

Ступінь подрібнення не менше ніж, % 
92 – 
Масова частка наповнювача, %, не більше ніж 

60,0 75,0 
Допустимість додавання рослинних жирів 

Під час виготовлення шоколаду не 
допустимо додавати в шоколадну масу 
рослинні жири (еквіваленти какао-масла, 
поліпшувачі какао-масла, замінники какао-
масла тощо). 

Під час виготовлення шоколаду дозволено 
використовувати без зміни мінімальної 
кількості какао-масла, рослинних жирів 
(еквівалентів) до 5 % до загальної маси 
готового продукту, за винятком загальної 
маси будь-яких інших внесених додавань. 

Особливості маркування 
Зазначають інформацію щодо вмісту 
какао-продуктів у шоколадній масі. 

За виключенням білого шоколаду, повинно 
бути зазначено вміст какао-продуктів. Їх 
відсоток повинен належати до шоколадної 
частини виробу за винятком інших 
складників. 
Вміст рослинних жирів, доданих до какао-
масла, повинен бути зазначений на 
маркованні разом з назвою та/або малюнком 
продукту. 
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Основними чинниками, які формують якість шоколадних кондитерських 

виробів, є якість сировини, технологія виробництва, умови зберігання. При 

визначенні якості продукції враховують органолептичні, фізико-хімічні 

показники, умови зберігання продукції. аналіз органолептичних властивостей і 

показників значною мірою наближує експертизу до оцінки товару 

споживачами. експертиза якості – це оцінка якісних характеристик товару 

експертами для встановлення відповідності вимогам нормативних документів. 

Для підтвердження якості було проведено порівняльну оцінку якості 

шоколадної продукції, тому доцільно було проводити оцінку органолептичних 

показників методом дегустації за уніфікованою 5-ти баловою шкалою, яка, у 

свою чергу, включає п’ять основних рівнів якості для оцінки кожного 

показника (5 – відмінна або дуже добра якість; 4 – добра якість; 3 – задовільна 

якість; 2 – ледь задовільна якість; 1 – абсолютно не задовільна якість).  

Для порівняння було обрано шоколад молочний «Corne-Port-Royal», країна 

виробник – Бельгія та шоколад молочний «Корона», виробник – ПрАТ 

«Моделіс Україна». Результати порівняльної експертизи якості шоколаду 

представлено в табл. 2 та 3. 

Таблиця 2 – Результати порівняння показників якості шоколаду молочного 

«Корона» 

Показники Максимальна 
кількість балів 

Оцінка дегустаторів, бал Середнє 
значення 1 2 3 4 5 

Зовнішній вигляд 5 5 4 5 5 5 5 
Форма 5 4 4 4 5 4 4,4 
Консистенція 5 4 4 4 5 4 4,4 
Структура 5 4 5 5 4 5 4,4 
Смак і запах 5 4 5 5 4 5 4,6 
Упаковання та марковання 5 5 5 4 5 5 4,4 
Середнє значення 5 4,3 4,5 4,5 4,7 4,7 4,5 

 
Згідно результативних показників, представлених в табл. 2, вважаємо, що 

даний зразок шоколаду має відмінну якість, оскільки набрав 4,5 бали. 

За результатами порівняння показників якості шоколаду «Corne-Port-

Royal» можемо стверджувати, що зразок вітчизняного шоколаду також має 
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відмінну якість, однак другий зразок шоколаду набрав на 0,3 бали більше у 

порівнянні з першим зразком шоколаду – 4,8. 

Таблиця 3 – Результати порівняння показників якості шоколаду молочного 

«Corne-Port-Royal»  

Показники Максимальна 
кількість балів 

Оцінка дегустаторів, бал Середнє 
значення 1 2 3 4 5 

Зовнішній вигляд 5 5 5 5 5 5 5 
Форма 5 5 5 5 5 4 4,8 
Консистенція 5 5 5 5 5 4 4,8 
Структура 5 4 5 5 5 5 4,8 
Смак і запах 5 5 4 5 5 5 4,8 
Упаковання та марковання 5 5 5 5 4 5 4,8 
Середнє значення 5 4,8 4,8 5 4,8 4,7 4,8 

 

Таким чином, отримані результати свідчать, що за баловою оцінкою 

молочний шоколад «Корона» виробництва ПрАТ «Моделіс Україна» та 

молочний шоколад Corne-Port-Royal», країна виробник – Бельгія, мають рівень 

якості «Відмінно», тобто продукція обох постачальників має підвищений рівень 

якості, що відповідає вимогам нормативної документації. 

У результаті порівняння встановлено, що вимоги до шоколаду в редакції 

ДСТУ 3924:2014 відповідають вимогам редакції міжнародного стандарту 

(CODEX STAN 87-1981). Перевага вимог до шоколаду в новій редакції – 

недопустимість додавання до шоколадної маси рослинних жирів (еквівалентів, 

поліпшувачів какао-масла тощо), що передбачено вимогами міжнародного та 

міждержавного стандартів. ДСТУ 3924:2014 є основним документом для всіх 

виробників шоколаду, який сприятиме забезпеченню споживача високоякісною 

продукцією, не створить технічних бар’єрів для експорту шоколаду, оскільки 

відповідає всім вимогам міжнародного стандарту ЄС. 
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Фруктові наповнювачі застосовують у молочній, кондитерській 

промисловості, а також для виробництва морозива. Виготовляються 

наповнювачі із плодово-ягідної сировини і використовуються в якості смакової 

або ароматичної добавки для приготування хлібобулочних виробів, десертів та 

кремів. Також їх використовують в якості декору для різних видів десертів. 
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Вони можуть відрізнятись між собою складом, смаком, консистенцією і 

терміном зберігання. Сучасні технології виробництва фруктових наповнювачів 

дають можливість отримувати продукт з різними органолептичними та фізико-

хімічними показниками, з високим ступенем термостабільності. Застосування 

фруктових наповнювачів дозволяє розширити асортимент і підвищити харчову 

біологічну цінність продукції, що випускається. 

В даний час в Україні діє нормативний документ, близький за змістом до 

європейського Збірника правил та норм в галузі виробництва соків та 

фруктових наповнювачів, який є дуже важливим для захисту як інтересів 

вітчизняних виробників, так і споживачів фруктових наповнювачів [1]. 

Чинними міжнародними нормами та правилами щодо правової бази 

виготовлення, дослідження якості та особливостей продажу фруктових 

наповнювачів у державах, які є членами Світової організації торгівлі (СОТ), у 

тому числі з 2008 року і України, наразі є наступні документи [5]: 

– фрагментарні стандарти Codex Alimentarius; 

– відповідні технологічні вимоги щодо виробництва соків та фруктових 

наповнювачів, методи аналізу і перелік дозволених харчових добавок, 

технологічних речовин, залишкових кількостей пестицидів й забруднювачів, 

затверджених Комісією СА ФАО/ВООЗ; 

– методи фізико-хімічного та мікробіологічного аналізу Міжнародної 

федерації виробників фруктових соків та наповнювачів (International Union of 

Fruit Juice Producers, IFU). 

В Україні послідовно здійснюються заходи щодо формування 

підтверджувальної бази для ідентифікації фруктових наповнювачів, проте й і 

сьогодні в країні відсутня повна нормативна база, яка б регламентувала 

номенклатуру показників якості фруктових наповнювачів та їх кількісні 

значення. Визначення таких показників повинно проводитись методами, 

затвердженими в установленому законом порядку і викладеними у відповідній 

нормативній документації. Саме таким документом в правовому полі країн             

ЄС є Збірник правил, що встановлює критерії фізико-хімічного складу для 



40 

конкретних видів фруктових наповнювачів. В даному нормативному документі 

розроблені критерії наведено у вигляді переліку показників, які є обов'язковими 

для всіх учасників Європейської системи контролю якості фруктових 

наповнювачів, а також для членів Міжнародної організації підтвердження 

якості сировини [6]. 

Збірник правил та норм в галузі виробництва соків та фруктових 

наповнювачів періодично поновлюється новими даними, деякі його положення 

корегуються із обов’язковим дотриманням попередньо затвердженої процедури 

внесення змін до Збірника. 

Прийняття в Україні нормативного документу, який відповідає нормам 

європейського Збірника правил, є безперечно, важливим кроком в усуненні 

перешкод щодо виходу вітчизняних виробників на ринки країн ЄС [2]. 

Такий нормативний акт може бути підставою для застосування його 

положень: 

– виробниками при виробництві фруктових наповнювачів та деяких 

аналогічних продуктів; 

– органами державного нагляду та контролю при вирішенні конфліктних 

ситуацій під час оцінювання якості та проведення ідентифікації готової 

фруктово-ягідної продукції. 

В Україні в якості національних прийняті практично усі стандарти EN на 

методики оцінювання фруктових наповнювачів, які використовуються при 

проведенні їх ідентифікації та визначенні якості. Посилання на вищезазначені 

стандарти передбачені також Єдиним стандартом Codex Alimentarius на 

фруктові соки, нектари та наповнювачі. 

Фрукти та ягоди як натуральні продукти сільського господарства, що 

забезпечують сировиною виробництво фруктових наповнювачів, не коректно 

порівнювати за своїм складом із продукцією промислового виробництва, яку 

отримують шляхом переробки матеріалів, створених людиною, оскільки 

фізико-хімічний склад сировини для цих продуктів не є стабільним й 

змінюється залежно від багатьох чинників. Так, на склад фруктів та ягід 
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впливають такі природні чинники, як: особливості окремих видів та сортів, 

географічний регіон вирощування, ґрунтово-кліматичні та погоді особливості, 

ступінь стиглості, умови транспортування та зберігання [3]. 

На фізико-хімічний склад фруктових наповнювачів суттєвий вплив має 

технологія їх виробництва, а також інші технології, які використовуються, 

наприклад, при обробці та пакуванні [4]. 

Обробка із використанням тих чи інших технологічних засобів може 

суттєво вплинути на сировину та в подальшому на склад одержуваного з неї 

наповнювача. Подібна обробка дозволяється в певних країнах та цілих регіонах, 

проте заборонена в інших, перш за все країнах ЄС. Однак, фруктові 

наповнювачі та інші подібні продукти обов’язково повинні відповідати 

законодавчим вимогам ринку-імпортера, на якому вони споживаються. 

Стандарти для оцінки натуральності фруктових наповнювачів зазначають, 

що для даної фруктової продукції, яка піддається певній обробці, не має 

можливості розробити універсальні стандарти. З іншого боку, більш реальним є 

встановлення та застосування мінімальних або максимальних кількісних 

значень для індивідуальних показників фізико-хімічного складу. Такі значення 

можуть зустрічатись з високою ймовірністю в природній сировині і в 

отриманому з неї наповнювачі. При цьому необхідно взяти до уваги природні 

чинники, а також особливості процесів отримання наповнювачів. 

Збірник правил та норм в галузі виробництва соків та фруктових 

наповнювачів включає в себе переважно рекомендовані показники, а саме їх 

максимальні та мінімальні значення або інтервали значень. Об’єктивність та 

достовірність даних відомостей підтверджуються багаторічними 

дослідженнями проб, відібраних незалежними експертами та протестованих у 

сучасних акредитованих лабораторіях із застосуванням достовірних методів 

аналізу. 

У Збірнику правил та норм в галузі виробництва соків та фруктових 

наповнювачів термін «стандарт» означає, що його вимоги є обов'язковими для 

виконання без будь-яких виключень. При цьому усі наведені у Збірнику 

значення повинні бути повністю підтверджені. 
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Сукупність рекомендованих показників Збірника правил та норм 

представлена у двох групах – розділах А та В, кожний з яких має певне 

значення [5]. 

Показники та їх значення, що наведені в розділі А, відображають основні 

вимоги до якості і повинні розглядатися як такі, що є обов'язковими для усієї 

продукції, що потрапляє на ринок ЄС. Для всіх показників наводяться граничні 

значення, що є обов’язковими для виконання. Основним підґрунтям відомостей 

є директива. Директива – це тип законодавчого акту Європейського Союзу. На 

відміну від постанови чи рішення, інструментів прямої дії, директива 

запроваджується через національне законодавство, вона зобов'язує державу-

члена у певний термін вжити заходів, спрямованих на досягнення визначених у 

ній цілей. 

У розділі А показники поділяються на 4 категорії: 

1. Показники, що узгоджені із промисловістю, наприклад, відносна 

щільність готового продукту. 

2. Показники безпечності для здоров'я споживача, наприклад, вміст 

молочної кислоти, етанолу, патуліну. 

3. Екзогенні забруднювачі, наприклад, вміст важких металів, миш'яку. 

4. Показники складу, наприклад, вміст гідроксиметилфурфуролу (ГМФ),     

L-аскорбінової кислоти, летких олій. 

До обов'язкових показників розділу В Збірника правил та норм в галузі 

виробництва соків та фруктових наповнювачів відносять: 

1. Вода для відновлення. 

Для відновлення наповнювачів повинна використовуватися вода, що має 

відповідно до Директиви Ради 98/83/ЄС від 03 листопада 1998 року про якість 

води, призначеної для споживання людиною, відповідні характеристики, що 

забезпечують, зокрема, з органолептичної, фізико-хімічної та мікробіологічної 

точок зору необхідні параметри якості та безпечності фруктових наповнювачів 

і соків, які із них отримують. 

Директива ЄС про фруктові наповнювачі і деякі аналогічні продукти, 
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призначені для споживання людиною, не уточнює вміст вищезгаданих 

«відповідних характеристик», Збірник усуває цей недолік наступними 

положеннями: 

– наповнювачі повинні мати статус продукту здорового харчування, тому 

що від природи вони практично вільні від нітратів, пестицидів та інших 

речовин, що є небажаними і навіть шкідливими для здоров’я споживача; 

– вода, що використовується для відновлення фруктового наповнювача, 

повинна як мінімум відповідати вимогам до питної води, визначеним у чинній 

Директиві Ради 98/83/ЄС; 

– вода, що застосовується для відновлення наповнювача, може піддаватися 

певній обробці для загального пом'якшення, у тому числі знесолення. 

2. Вода, що використовується у виробництві фруктових наповнювачів. 

Вода, яка використовується, наприклад, для обробки сировини та 

подальших технологічних стадій виробництва наповнювачів, повинна мати 

характеристики, що наведені у Збірнику правил та норм у вигляді 

рекомендованих показників. 

3. Аналіз співвідношень стабільних ізотопів. 

Аналіз стабільних ізотопів може бути використаний для виявлення 

додавання цукрів і деяких інших інгредієнтів у фруктові наповнювачі, а також 

для виявлення зазначених включень у відновлених соках. 

У будь-якому випадку для проведення подібних досліджень та аналізу 

отриманих результатів потрібен як досвід персоналу аналітичних лабораторій 

так і сучасне обладнання та спеціальні реактиви [2]. 

Отже, слід зазначити, що для максимально швидкого освоєння ринку ЄС 

щодо фруктових наповнювачів потрібно впровадити аналогічний нормативний 

документ, який дозволить максимально адаптувати вітчизняні стандарти до 

сучасного рівня розвитку науки і техніки та гармонізації національної 

нормативної бази, які стосуються фруктових наповнювачів, з міжнародними. 

Запровадження в майбутньому положень, гармонізованих зі Збірником правил 

та норм в галузі виробництва соків та фруктових наповнювачів, дозволить 
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оптимізувати санітарні заходи в галузі виробництва готової продукції та 

проводити санітарно-епідеміологічний нагляд та контроль за реалізацією 

фруктових наповнювачів. 
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Легка промисловість України на сьогоднішній день перебуває у 

незадовільному стані, що характеризується цілою низкою серйозних проблем, 

зокрема це: відсутність на внутрішньому ринку товарів вітчизняного 

виробництва та його тотальне заповнення дешевими, низькоякісними виробами 

іноземного походження, значну частку серед яких займають товари «секонд-

хенд»; застосування вітчизняними підприємствами давальницьких схем 

виробництва; погано розвинута інфраструктура галузі; недостатня інвестиційна 

та інноваційна діяльність; неконкурентоспроможність вітчизняної продукції як 

за ціною, так і за якістю. Зазначені проблеми вкрай негативно впливають на 

діяльність підприємств легкої промисловості, а головне – гальмують 

подальший розвиток галузі. 

В умовах глобалізації ринку проблема якості продукції є важливою, тому 

що тільки високоякісна продукція може бути конкурентоспроможною. 

Конкурентні позиції вітчизняної продукції, в першу чергу, зумовлюються 

споживними властивостями, які формують якість. 

Підтримка високої конкурентоспроможності має першочергове значення 

та стає вирішальним фактором комерційного успіху підприємства. Тому є 

актуальним глибоке вивчення вимог до якості одягу, зокрема чоловічого. 

Чоловічий одяг займає близько 35 % ринку. Дослідження ринку одягу 

резюмує, що найвищий попит серед одягу для чоловіків на такі види одягу, як 

куртки і спортивні костюми, брюки, джинси, шорти, футболки та сорочки. У 

період карантину попит на чоловічий одяг знизився, оскільки споживачі стали 

віддавати перевагу різним гаджетам, техніці та інструментам [1]. 

Дослідженню окремих питань ринку одягу присвятили свої праці такі 

науковців, як А.О. Горбунова та В.Я. Голюк; В.В. Євтушенко, І.А. Руденко та 

К.С. Ільонок; І.А. Іваненко та О.В. Пенчева; Н.В. Чупріна, З.Я. Шацька тощо. 

Сучасні уявлення про якість та споживні властивості текстильних матеріалів і 

виробів висвітлені у працях Б.Д. Семака та І.С. Галика; І.С. Глубіша,                

Б.А. Бузова, Н.П. Супрун та ін. Вивченням вимог до чоловічого одягу 

займалась А.С. Тернова.  
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Разом з тим, варто зазначити, що дана проблема і сьогодні залишається 

недостатньо дослідженою.  

Мета статті полягає у визначенні і характеристиці вимог до чоловічого 

одягу, конкретизації властивостей, характерних для кожної групи вимог. 

Комплекс споживних вимог до чоловічого одягу залежить від його 

призначення, умов експлуатації і багатьох факторів. Залежно від призначення 

визначається його основна функція.  

Усі вимоги до чоловічого одягу, а, відповідно, і його споживні властивості, 

можна поділити на наступні групи: функціональні; ергономічні; естетичні; 

вимоги до надійності (строку служби) виробу. Таке групування охоплює 

вимоги, що ставляться споживачами до одягу як предмету особистого 

користування. До чоловічого одягу висуваються і вимоги економічної 

доцільності масового виробництва, економічності його з точки зору витрат 

споживача на придбання і експлуатацію виробу [4]. 

Вимоги до якості одягу, у тому числі чоловічого,  визначаються вимогами 

до якості матеріалів виробу, процесів моделювання, конструювання і його 

технологічної обробки. Від якості проєктування одягу залежать об'ємна форма і 

композиція одягу, її художньо-естетичні властивості, економічність і 

технологічність виробів. Якість процесів технологічної обробки визначає 

об'ємну форму і товарний вигляд виробу. 

Від якості матеріалів та їх гігієнічних властивостей залежать мікроклімат 

під одягом, самопочуття і працездатність людини. При створенні одягу 

матеріали визначають його функціональне призначення, їх підбирають 

відповідно до вигляду і віку споживача, напряму моди. При створенні 

необхідної об'ємної форми одягу і його стійкості в експлуатації звертають увагу 

на властивості матеріалів (жорсткість, здатність драпуватись, здатність 

утримувати форму). 

Якість продукції визначають за сукупністю споживчих і промислових 

показників.  

Споживчі вимоги складаються із соціальних, функціональних 

(експлуатаційних), естетичних, ергономічних (антропометричних, гігієнічних і 

психофізіологічних) вимог. 
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Соціальні вимоги до чоловічого одягу визначаються попитом покупців на 

доцільний його асортимент (у тому числі розмірно-ростовий), що відповідає 

основам громадського виховання та конкурентоспроможності на внутрішньому 

і зовнішньому ринку. 

Функціональні вимоги – вимоги до відповідності одягу конкретному 

призначенню. Наприклад, композиційній побудові моделі, конструкції і 

матеріалам, віковим особливостям статури дорослих і дітей, їх вигляду і 

психологічному розвитку. Крім того, характер моделі, матеріал, обробка, 

колірне рішення повинні відповідати смакам споживачів. 

Ергономічні вимоги включають комплекс антропометричних, гігієнічних і 

психофізіологічних вимог. Створення оптимальних умов праці, що 

забезпечують високу продуктивність і збереження сил, здоров'я і 

працездатності людини, багато в чому залежить від якості функціонування 

системи «Людина – одяг – середовище». Ергономічні вимоги визначаються 

особливостями людини (антропометричними, фізіологічними та ін.) і 

характеристиками середовища. При оцінці чоловічого одягу з урахуванням 

взаємодії елементів системи «Людина – одяг – середовище» найбільше 

значення мають антропометричні, гігієнічні і психофізіологічні вимоги. 

Антропометричні вимоги полягають у відповідності чоловічого одягу 

розміру, формі тіла, пропорціям, особливостям будови фігури різних вікових 

груп, характеру виконуваних рухів. Конструкція виробів повинна будуватися на 

основі розмірної типології і забезпечувати зручність і максимальну свободу 

рухів при обмеженні переміщення одягу відносно тіла. Велику увагу слід 

приділити крою рукавів як найбільш рухливих частин костюма. 

Статична відповідність чоловічого одягу формі і розмірам тіла людини 

забезпечується в процесі конструювання виробів, розмірні характеристики 

одягу встановлюються залежно від розмірних ознак типових фігур. Точнішої 

відповідності форми одягу формі тіла людини можна добитися, враховуючи 

при розробці конструкції виробів показник осанки фігури [2]. 

При невідповідності розмірів і форми одягу розмірам і формі фігури 
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відбуваються порушення рівноваги (балансу) у виробі, що виражаються в появі 

складок, заломів і зморшок на його поверхні, нерівноважності передньої і 

задньої частин та ін. 

Динамічна відповідність чоловічого одягу формі і розмірам фігури 

забезпечується відповідними припусками на вільне облягання. Величини 

припусків враховують зміни розмірних характеристик тіла людини при 

виконанні рухів, типових для експлуатації одягу різного призначення, а також 

напруга і деформації, що виникають при цьому в матеріалах. 

Зручність чоловічого одягу в експлуатації залежить від конструкції, 

характеру і місця розташування таких важливих її елементів, як застібка, 

кишені, та ін. Наприклад, застібку розташовують переважно спереду або збоку, 

кишені – в легкодоступному місці, довжина прорізу кишені повинна 

відповідати ширині кисті руки. Зручність користування особлива важливо для 

спеціального одягу, а в нарядних виробах цією властивістю можна поступитися 

на користь краси і елегантності. 

Таким чином, задоволення антропометричних вимог до чоловічого одягу 

реалізується при розробці його конструкції. 

Гігієнічні вимоги визначають основне призначення чоловічого одягу – 

забезпечувати захист людини від несприятливих кліматичних дій, забруднень, 

ушкоджень і забезпечувати оптимальний мікроклімат між одягом і тілом для 

підтримки необхідного теплового стану організму. Вимоги до мікроклімату 

простору під одягом (температура, вологість, газовий склад, токсичність, 

забрудненість та ін.) і параметрів одягу (конструкція виробу, структура пакету 

та ін.), що забезпечує гарне самопочуття і працездатність людини. Ці вимоги до 

чоловічого одягу пов'язані з необхідністю збереження здоров'я і працездатності 

людини, підтримка його нормального функціонального стану в різних 

кліматичних і виробничих умовах: 

– захищати тіло людини від дії несприятливих зовнішніх чинників: 

охолодження і перегрівання, атмосферних опадів, сонячної радіації, вітру, 

механічних ушкоджень, шкідливих виробничих чинників; 
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– створювати умови для нормальної життєдіяльності людини: 

забезпечувати нормальний тепловий стан організму, шкірного дихання, 

кровообігу, своєчасно виводити продукти обміну речовин (пара, вуглекислота, 

солі та ін.), підтримувати шкіру і підшкірний простір в чистоті (виключати 

проникнення бруду, пилу, мікробів) [3]. 

Значення цих функцій в чоловічому одязі різного призначення неоднакове. 

Наприклад, для зимового одягу дуже важлива функція захисту тіла від 

охолодження, натільної білизни – поглинання продуктів шкірного обміну і 

виведення їх назовні, спеціального одягу – захисту людини від шкідливих 

виробничих чинників (кислоти, пил, радіоактивні випромінювання та ін.). 

Гігієнічні вимоги до чоловічих сорочок полягають в тому, що ці вироби 

також повинні сприяти створенню умов теплового і повітропроникного 

комфорту. Конкретні гігієнічні вимоги залежать від призначення виробів. 

Наприклад, зимові вироби повинні сприяти зменшенню тепловіддачі, літні – 

забезпечувати тепловіддачу за рахунок поглинання, виведення і випару вологи, 

що виділяється шкірою. 

Психофізіологічні вимоги реалізуються у властивостях, що сприймаються 

людиною у відчуттях. Одяг не повинен викликати негативну реакцію і 

неприємні симптоми. Негативну дію на організм можуть чинити зайва вага 

виробу, його товщина, колючість тканини, груба обробка швів ділянок одягу, 

що туго стягують талію, зап'ястки або щиколотки. Одяг повинен відрізнятися 

комфортністю надягання і зняття, а також зручністю користування його 

окремими елементами. Відповідність одягу психологічним вимогам 

проявляється в естетичності виробів, хорошій посадці їх на фігурі, створенні 

комфортних умов, що сприяють підвищенню працездатності людини і 

поліпшенню його самопочуття. 

Задоволення фізіологічних вимог досягається, коли одяг забезпечує 

сприятливі умови життєдіяльності людини з урахуванням його силових і 

швидкісних можливостей. Чоловічий одяг, що задовольняє антропометричним і 

гігієнічним вимогам, одночасно задовольняє і фізіологічні потреби людини. 
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Психофізіологічні вимоги виконуються, якщо одяг пристосований до 

особливостей функціонування органів чуття людини, його звичок. 

Наприклад, розташування кишень – на увігнутих ділянках поблизу центру 

тяжіння, напрям застібки, що не заважає при виконанні рухів, – зліва направо в 

чоловічому одязі (справа наліво – в жіночому). 

Для задоволення фізіологічних вимог велике значення мають вага одягу, 

його жорсткість і тертя між шарами пакету одягу і шкірою людини. 

Задоволення психофізіологічних вимог особливе актуально для чоловічого 

одягу спортивного і спеціального призначення. 

Естетичні вимоги, що пред'являються до костюма, визначаються 

досконалістю композиційного і колірного рішення моделі, гармонією, 

співмірністю частин і цілого, пластичною виразністю форми, її тектонікою, 

стилістичним зв'язком з предметним світом, новизною моделі і конструкції, 

товарним видом. Форма костюма – просторово-часова структура, що несе 

інформацію про культуру, стиль, моду, науково-технічний розвиток 

суспільства, індивідуальні якості людини. 

Засобом об'єднання усіх елементів форми в єдине ціле, що виражає ідейно-

художній і образний зміст костюма, служить композиція. Естетичний рівень 

сучасного костюма визначається взаємною узгодженістю перерахованих 

чинників. 

Одяг формує зовнішній вигляд людини, тому в комплексі вимог, що 

пред'являються до неї, естетичні вимоги займають особливе місце. 

Естетичні вимоги до чоловічого одягу полягають у відповідності його 

сучасним духовним потребам людини і суспільства, вираженим в естетичних 

ідеалах, стильовому напрямі, що склався, і моді. 

Естетична оцінка реальних виробів виявляється при зіставленні їх з 

ідеалом, тобто уявленням людини про прекрасне. Поняття «прекрасне» 

складається у свідомості людини під впливом ряду чинників: рівня життя 

суспільства, умов праці, рівня культури і виробництва, кліматичних, 

національних особливостей та ін. Крім того, на формування естетичного ідеалу 

впливають індивідуальні особливості людини – вік, спосіб життя, рід занять, 

місце проживання та ін. [5] 
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У кожної людини своє уявлення про красиве, відповідно до якого він 

формує свій гардероб, прикрашає свій дім, віддає перевагу тим або іншим 

витворам мистецтва. Громадське уявлення про прекрасне змінюється і 

удосконалюється під впливом безлічі різних чинників, і, в першу чергу, у 

зв'язку з розвитком продуктивних сил суспільства, його культури. 

Одяг є об'єктом декоративно-прикладного мистецтва і в той же час 

предметом особистого користування людини. Тому він повинен задовольняти 

естетичні вимоги як суспільства в цілому, так і індивідуумів. Хоча естетичні 

смаки і вимоги кожної особи індивідуальні, у людей, що живуть в одному 

суспільстві, в один час і в однакових умовах, виробляється більш менш 

загальне уявлення про прекрасне в одязі і предметах побуту. 

Поняття «прекрасне» як позитивне вираження естетичного відношення 

людини до дійсності означає не просто красу форми, але і її корисність, 

істинність, моральність. Поняття «естетичне» означає емоційне сприйняття 

дійсності. Естетичні властивості чоловічого одягу характеризують не лише 

його художню сторону, тобто красу, але і утилітарні властивості. Форма 

красивого виробу органічно пов'язана зі змістом, тобто з його утилітарністю. 

Естетичні потреби людина задовольняє завдяки здатності до сприйняття. 

Почуття естетичного сприйняття одягу виникає у людини у момент емоційної 

дії його на органи чуття. Емоційну дію на людину чинять такі властивості 

одягу, як геометрична форма, розміри, маса, колір, властивості матеріалів 

(м'якість, шорсткість, туше і так далі). Найсильніше впливає на людину колір 

виробу. 

Тому, в першу чергу, вона сприймає і оцінює відчуття від 

кольоросвітлових характеристик одягу і його об'ємно-просторової структури, а 

потім – інші його властивості, що характеризують внутрішню будову, зміст і 

призначення. 

Умовно форму одягу можна розглядати в трьох аспектах. Функціональна 

форма визначається призначенням одягу, його утилітарними функціями. 

Конструктивна форма характеризується будовою одягу – об'ємом, пропорціями, 
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раціональним використанням властивостей матеріалів. Естетична форма 

задовольняє вимогу краси і художньої виразності, що пред'являється до виробу. 

Про високу естетичну цінність одягу може йтися тільки у тому випадку, 

якщо виріб має єдину форму, створену з урахуванням комплексу 

найважливіших вимог: функціональних, ергономічних, естетичних. 

Естетичні вимоги до чоловічого одягу значною мірою залежать від стилю і 

моди. Стиль – стійка спільність системи засобів і прийомів художньої 

виразності, що історично склалася. Стильова єдність характерна для 

архітектури, мистецтва, для предметів – праці і побуту, одягу і виражається в 

загальній системі організації форми. Стиль охоплює тривалий період розвитку 

суспільства. 

Стиль епохи складається під впливом соціально-економічних умов життя 

суспільства, переважаючих в ньому філософських ідей, естетичних ідеалів, 

звичаїв, природно-кліматичних і інших чинників. Істотні зміни історичних умов 

зумовлюють зміну стилів і, отже, докорінні зміни пануючих форм в мистецтві, 

предметах побуту, одязі та ін. Так, в епоху середньовіччя готичний стиль в 

одязі виразився в перевазі подовжених форм. А в епоху панування стилів 

бароко і рококо одяг ряснів прикрасами у вигляді бантів, складок, мережив і 

інших обробок [5]. 

Мода на відміну від стилю – тимчасова спільність засобів художньої 

виразності. Мода в одязі виражається в нетривалому пануванні в певному 

громадському середовищі тих або інших звичок і смаків в оформленні виробів. 

Виникнення моди в одязі як громадське явище пов'язане з природною потребою 

людини в постійному оновленні, поліпшенні виробів і приведенні їх у 

відповідність з умовами життя, що змінюються, і смаками. Чоловік не може усе 

життя носити один і той самий костюм чи пальто. 

Форма чоловічого одягу змінюється з віком, під впливом природно-

кліматичних та інших умов. Великий вплив на моду здійснюють соціальні і 

економічні умови життя суспільства. 

Періодичні зміни моди в одязі можна пояснити і психологічними 
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причинами. Прагнення людини до нового і оригінального спонукає його 

придбавати нові модні вироби, що помітно відрізняються від старих. 

Затверджується нова мода на одяг спочатку боязко і невпевнено, але поступова 

кількість її прихильників збільшується. До моменту найбільшого поширення 

модних форм одягу, коли мода стає пануючою, настає психологічне стомлення 

споживачів від одноманітності і виникає бажання відновити сталі форми. 

Відбувається різкий, контрастний перехід до нової моди, до нових форм 

одягу. Таким чином, здійснюється циклічний розвиток моди. Кожен цикл 

істотної зміни моди має тривалість від 3-4 до 7-15 років. Необхідно відмітити, 

що циклічні зміни моди відбуваються по спіралі. Це означає, що нова мода 

містить елементи старої, але не повторює їх в точності. Зміни моди зазвичай 

проявляються в окремих елементах форми одягу – силуеті, висоті плечей, 

формі окремих деталей, довжині виробу, його ширині на різних рівнях (талії, 

низу та ін.) і так далі. 

Аналіз розвитку моди показує, що, незважаючи на стихійність процесу 

зміни її, можливе прогнозування і управління модою. Враховуючи найбільш 

сприятливе співвідношення (рівність) термінів морального і фізичного 

зношування, можна встановити оптимальну тривалість циклу зміни моди. 

Ставлення до моди людей різного віку неоднакове: молодь активно 

приймає сміливі пропозиції модельєрів, а представники старшого покоління 

підходять до них обережно. Неоднаково приймають моду жителі міста і села, 

представники різних соціальних груп. 

Мода в сучасних умовах має бути орієнтована на масового споживача і на 

промислове виробництво одягу. 

Таким чином, чоловічий одяг повинен відповідати досить складному 

комплексу естетичних вимог: призначенню, умовам експлуатації, зовнішності, 

індивідуальним особливостям і смакам споживача, стилю і сучасному напряму 

моди, національним традиціям. При цьому він має бути оригінальним, 

виразним, усі його елементи повинні гармоніювати один з одним і виражати 

основну естетичну ідею. 
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Для реалізації таких багатосторонніх естетичних вимог чоловічий одяг 

повинен мати відповідні властивості. Відповідність одягу його 

функціональному призначенню – комплексна властивість, для усебічної оцінки 

якої необхідно враховувати умови експлуатації: клімат, сезон, стать і вік 

споживачів, цільове призначення (повсякденний, вихідний, для занять спортом 

і відпочинку та ін.). 

Одяг створюється художниками відповідно до законів гармонії. За 

допомогою засобів гармонізації їй надається не просто краса, а цілісність 

форми, узгодженість і підпорядкованість окремих її елементів загальної 

композиції виробу, урівноваженість і взаємозв'язана їх один з одним і 

довкіллям. Завдяки відповідності законам загальної гармонії одяг відповідає 

призначенню, конкретним умовам діяльності людини. 

Відповідність сучасному стилю і моді є найважливішою властивістю 

одягу, від якої залежить споживчий попит на нього. Соціологічні дослідження 

показують, що споживачі при виборі одягу чи не найголовнішу увагу 

приділяють саме цим властивостям. 

На естетичні властивості одягу безпосередньо впливають його 

геометрична форма і властивості матеріалів. Геометрична форма одягу чинить 

значну емоційну дію на людину і сприймається нею як об'єм, маса виробу, його 

силует. Вона може створювати враження масивності або легкості, стрункості 

фігури. Разом з формою сильну емоційну дію на людину чинять властивості 

матеріалів. Використовуючи матеріали різного колористичного оформлення і 

властивостей (жорсткість, здатність драпуватись, пластичність та ін.), можна 

створювати вироби високої естетичної цінності. 

Експлуатаційні вимоги до чоловічого одягу характеризуються його 

стійкістю (форми, матеріалу, конструкції, деталей, країв, швів) до тертя, м'яття, 

розриву, вигину, дії світла та погоди, хімчистки, прання. При проєктуванні 

моделі одягу врахування цих вимог здійснюють вибором раціональних 

конструкцій функціональних елементів (кишень, застібки та ін.) і правильним 

підбором матеріалів в пакет одягу. 
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Ці вимоги включають показники відповідності призначенню і умовам 

експлуатації, зручності користування, терміну служби, формостійкості, 

надійності в експлуатації одягу. 
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холодильників за рівнем споживання електроенергії; наведено значення 

термодинамічних коефіцієнтів для відділень холодильників та коефіцієнти 

корекції об’єму залежно від наявності протидії наморозі, кліматичного класу 

та умов розташування для визначення рівня споживання електроенергії 

холодильників. 

Ключові слова: холодильники, якість, вимоги до якості, технічний регламент, 

енергоспоживання. 

Побутова техніка в кожному домі є невід’ємною частиною життя, адже 

вона допомагає зберегти час при виконанні буденних справ, комфортніше себе 

почувати та багато іншого. Серед господарських товарів тривалого 

користування одним із найбільших є ринок побутової холодильної техніки. Цю 

техніку – холодильники і морозильники – випускають зараз більше, ніж у                

60 країнах світу. Найбільші зарубіжні виробники – США, Японія, Італія, 

Німеччина, Південна Корея, Бразилія, Китай, Великобританія. 

Світовий ринок цих товарів контролюють сім провідних фірм: 

«Електролюкс – Зануссі» (Швеція – Італія) з річним обсягом виробництва             

10,7 млн. шт., «Дженерал Електрик» (США) – 5,2 млн. шт., «Вірлпул» (США) – 

5,1 млн. шт., «Мацусіта» (Японія) – 4,5 млн. шт., «Бош – Сіменс» (ФРН ) –               

3,7 млн. шт., «Томсон–Бранд» (Франція) – 1,8 млн. шт. [2]. 

Сьогодні на українському ринку представлені холодильники майже                

20 торгових марок: «Норд», «Атлант», «Снайге», «Іndesіt», «LG», «Samsung», 

«Arіston», «Zanussі», «Candі», «Whіrlpool», «Electrolux», «Bosh», «Sіemens» та 

інші. 

Загалом попит на холодильники в суспільстві є постійним. Все залежить 

лише від ціни та якості товару.  

Дослідження побутової техніки та електроніки здійснювали різні науковці. 

Так, Г.В. Алданькова досліджувала тенденції діяльності торговельних мереж на 

ринку побутової техніки та електроніки України [1]; Ю.В. Бодак, Є.А. Ерфан 

аналізували сучасний стан світового ринку побутової техніки [2];                

М.М. Мамчин, Н.Є. Кузьо, Н.С. Косар виявляли маркетингові можливості 
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розвитку вітчизняних виробників побутової техніки [4]; О.В. Фреюк вивчала 

проблеми електронної торгівлі на ринку побутової техніки та електроніки під 

час пандемії [8]. Окремі питання, пов’язані із аналізом ринкових позицій 

вітчизняних виробників побутових холодильників, вивчала Н.С. Ілляшенко [3]; 

велику побутову кухонну техніку, у т. ч. і холодильну, із енергозберігаючими 

характеристиками розглядали М. Муровайко, Є. Криницька [5]; поради щодо 

вибору холодильника надав А. Пилипчик [6]. 

При цьому вимогам, що ставляться до холодильників, належна увага не 

приділялась. У зв’язку з цим тема даного дослідження актуальна. 

Мета статті полягає в узагальненні вимог до якості холодильників. 

Метою розроблення і застосування технічних регламентів є захист життя 

та здоров’я людини, тварин, рослин, національної безпеки, охорони довкілля та 

природних ресурсів, запобігання недобросовісній практиці. 

Відповідність введених в обіг в Україні продукції, процесів та послуг 

технічним регламентам є обов’язковою.  

Вимоги, встановлені технічними регламентами, повинні відображати 

ризики стосовно споживачів, довкілля та природних ресурсів, які створюватиме 

невідповідність продукції, процесів і послуг.  

Для оцінювання ризиків повинна розглядатися, зокрема, наявна науково-

технічна інформація, пов’язана з переробними технологіями або кінцевим 

використанням продукції, процесів або послуг.  

Виробники холодильного приладу несуть відповідальність згідно із 

законодавством за відповідність кожного уведеного в обіг холодильного 

приладу вимогам Технічного регламенту [7]. Введення в обіг холодильних 

приладів без нанесення національного знаку відповідності забороняється. 

Не дозволяється встановлювати заборону, обмеження чи перешкоджати 

введенню в обіг холодильних приладів, на які нанесено національний знак 

відповідності. 

У разі, коли на холодильні прилади поширюється дія інших технічних 

регламентів, якими передбачено нанесення національного знаку відповідності, 
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холодильні прилади повинні також відповідати вимогам таких технічних 

регламентів. Умовою нанесення національного знаку є відповідність 

холодильних приладів усім технічним регламентам. 

Знання вимог до якості холодильників передбачає моніторинг виконання 

умов подання споживачам інформації про рівень ефективності споживання 

енергії побутовими холодильниками, шафами для зберігання заморожених 

продуктів, морозильниками та їх комбінаціями (далі – холодильники), а також 

додаткової інформації.  

Технічна документація на холодильники повинна включати наступний 

перелік (рис. 1). 

Якщо інформація, що стосується певної моделі холодильника, отримана 

шляхом проведення розрахунків, зокрема за методом екстраполяції, технічна 

документація повинна включати дані (показники) таких розрахунків та 

випробувань, виконаних з метою перевірки їх точності, математичну модель 

для визначення експлуатаційних якостей та характеристик холодильного 

приладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Перелік інформації, що забезпечує вимоги щодо якості 

холодильників 

 

За рівнем споживання електроенергії холодильні прилади поділяються на 

категорії (табл. 1). 

Інформація про повне найменування та адресу виробника холодильного приладу

Загальний опис моделі холодильного приладу, достатній для її однозначної 
ідентифікації

Інформація (у тому числі рисунки) про основні конструктивні особливості моделі 
холодильного приладу, зокрема ті, що істотно впливають на рівень енергоспоживання

Підтвердження відповідності стандартам (протоколи випробувань холодильного 
приладу)

Інструкція з експлуатації холодильного приладу 
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Таблиця 1 – Характеристика категорій холодильників за рівнем 

споживання електроенергії  

Категорія Характеристика вимоги до холодильника відповідної категорії 

перша холодильники без низькотемпературного відділення  

друга холодильники з відділеннями, температура повітря в яких становить +5 оC 
та/або +10 оC  

третя холодильники з низькотемпературним відділенням, не позначені зірочкою  

четверта  холодильники з низькотемпературним відділенням, позначені однією 
зірочкою (*) 

п’ята холодильники з низькотемпературним відділенням, позначені двома зірочками 
(**) 

шоста холодильники з низькотемпературним відділенням, позначені трьома 
зірочками (***)  

сьома Холодильники - морозильники з морозильним відділенням, позначені чотирма 
зірочками *(***)  

восьма Морозильники-шафи 

дев’ята Морозильники-скрині 

десята Холодильники-морозильники з більш як двома дверцятами чи інші прилади  

 

Низькотемпературним відділенням холодильного приладу є будь-яке 

відділення, температура повітря в якому становить -6 оC і нижче. Холодильні 

прилади вітчизняного та іноземного виробництва повинні мати енергетичну 

етикетку та листівку, інформація на яких зазначається українською мовою.  

Енергетична етикетка прикріплюється на зовнішньому боці або кришці 

холодильного приладу. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її 

видимість.  

Холодильники іноземного виробництва, що надходять на внутрішній 

ринок, можуть мати енергетичні етикетки, інформація на яких зазначається 

українською мовою та мовою держави-виробника холодильного приладу.  

Інформація на листівці, що додається до холодильного приладу іноземного 

виробництва, може зазначатися мовою держави-виробника холодильного 

приладу.  
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У разі коли холодильний прилад пропонується для продажу, у прокат або 

прокат з подальшим викупом за письмовою пропозицією, поштовим 

замовленням, каталогом, через Інтернет чи в інший спосіб і споживач не має 

змоги побачити холодильний прилад, він гарантовано забезпечується 

інформацією про:  

− клас енергетичної ефективності; 

− річний обсяг енергоспоживання;  

− корисну місткість відділення для зберігання свіжих продуктів;  

− корисну місткість відділення для зберігання заморожених продуктів;  

− символи, нанесені на найхолоднішому відділенні;  

− скоригований рівень звукової потужності.  

Еквівалентний об’єм холодильного приладу (Veq) визначається за 

формулою (1) (з точністю до найближчого цілого числа): 

 

      (1) 

 

де n – кількість відділень холодильного приладу; 

Vc  – об’єм окремого відділення холодильного приладу, літрів; 

Wc  – термодинамічний коефіцієнт (табл. 2); 

FFc, CC і BI – коефіцієнти корекції об’єму залежно від наявності протидії 

наморозі, кліматичного класу та умов розташування (табл. 3). 

Термодинамічний коефіцієнт (Wc) визначається за формулою (2): 

 

 

Wc = 

(25 - Tc)  

,                                                       (2)20 

   

де Tc  – номінальна температура відділення холодильного приладу, °С. 
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Таблиця 2 – Термодинамічний коефіцієнт для відділень холодильників [7] 

Найменування відділення холодильного приладу Номінальна 
температура, °С 

Термодинамічний 
коефіцієнт (Wc) 

Відділення для зберігання вина + 12 0,65 

Відділення для зберігання свіжих продуктів + 5 1 

Відділення для охолоджування 0 1,25 

Відділення для приготування льоду та відділення, 
не марковане зірочкою 

0 1,25 

Відділення, марковане однією зірочкою (*) – 6 1,55 

Відділення, марковане двома зірочками (**) – 12 1,85 

Відділення, марковане трьома зірочками (***) – 18 2,15 

Відділення для заморожування, марковане чотирма 
зірочками (****) 

– 18 2,15 

 
Таблиця 3 – Коефіцієнти корекції об’єму залежно від наявності протидії 

наморозі, кліматичного класу та умов розташування для визначення рівня 

споживання електроенергії холодильників [7] 

Поправковий 
коефіцієнт 

Значення Умови застосування  

FF (система 
протидії 
обмерзанню) 

1,2 для відділення, що не обмерзає (no frost), для зберігання 
заморожених продуктів 

1 для інших відділень 

СC (кліматичний 
клас) 

1,2 для холодильного приладу тропічного кліматичного класу 
1,1 для холодильного приладу субтропічного кліматичного класу
1 для холодильного приладу розширеного помірного та 

помірного кліматичного класу 

BI (вбудовані) 
1,2 для вбудованого холодильного приладу завширшки до 58 

сантиметрів 
1 для інших вбудованих холодильних приладів 

 

Термодинамічний коефіцієнт визначається: 

– для багатофункціональних холодильників за номінальною температурою 

найхолоднішого відділення, температура якого може бути встановлена 

кінцевим користувачем і постійно підтримуватися згідно з інструкцією з 

експлуатації;  

– для будь-якої секції, маркованої двома зірочками, що розташована 

всередині відділення для заморожування; 

– за номінальною температурою -12 °С;  
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– для інших відділень холодильного приладу – за найнижчою 

розрахунковою температурою, яка може бути встановлена кінцевим 

користувачем і постійно підтримуватися згідно з інструкцією з експлуатації. 

У разі коли холодильник належить до більш як одного кліматичного класу, 

для визначення його еквівалентного об’єму використовується найбільше 

значення поправкового коефіцієнта СC. 

Формули для визначення максимально дозволеного рівня споживання 

електроенергії  холодильниками наведені в табл. 4. 

Таблиця 4 – Формули для визначення максимально дозволеного рівня 

споживання електроенергії (Emax) холодильниками [7] 

Категорія Найменування холодильного приладу Формула для визначення EmaxкВт 
* год./добу 

1 2 3 
1 Холодильник без низькотемпературного відділення (0,207 * Vпр + 218) /365

2 Холодильник з відділенням, температура повітря в 
якому становить +5 °С та/або +12 °С (0,207 * Vпр + 218) /365 

3 Холодильник з низькотемпературним відділенням, 
не маркований зірочкою (0,207 * Vпр + 218) /365 

4 Холодильник з низькотемпературним відділенням, 
маркований однією зірочкою (*) (0,557 * Vпр + 166) /365 

5 Холодильник з низькотемпературним відділенням, 
маркований двома зірочками (**) (0,402 * Vпр + 219) /365 

6 Холодильник з низькотемпературним відділенням, 
маркований трьома зірочками (***) (0,573 * Vпр + 206) /365 

7 Холодильник-морозильник з морозильним 
відділенням, маркований чотирма зірочками (****) (0,697 * Vпр + 272) /365 

8 Морозильник-шафа (0,434 * Vпр + 262) /365
9 Морозильник-скриня (0,48 * Vпр + 195) /365

 

Індекс енергоефективності холодильного приладу (EEI) визначається за 

формулою (3) (з точністю до першого десяткового знаку після коми): 

 

                                                                      (3) 

 

де AEc – річне споживання електроенергії холодильним приладом, кВт*год./рік; 

SAEс  – стандартне річне споживання електроенергії холодильним приладом, 

кВт*год./рік. 
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Формули для визначення максимально дозволеного рівня споживання 

електроенергії холодильниками з більше ніж двома дверима наведені у табл. 5. 

Таблиця 5 – Формули для визначення максимально дозволеного рівня 

споживання електроенергії (Emax) холодильниками з більше ніж двома дверима [7] 

Відділення з найнижчою 
температурою 

Категорія холодильного 
приладу 

Формула для визначення  

Emax кВт*год./добу 

1 2 3 

> - 6 °С 1 - 3 (0,207 * Vпр + 218) /365 

<= - 6 °С (*) 4 (0,557 * Vпр + 166) /365 

<= - 12 °С (**) 5 (0,402 * Vпр + 219) /365 

<= - 18 °С (***) 6 (0,573 * Vпр + 206) /365 

<= - 18 °С (****) 7 (0,697 * Vпр + 272) /365 

 
Річне споживання електроенергії (АЕс) визначається за формулою (5) (з 

точністю до двох десяткових знаків після коми): 

 

(4)

де Е24h – добове споживання електроенергії холодильним приладом (з точністю 

до трьох десяткових знаків після коми), кВт*год./добу. 

Стандартне річне споживання електроенергії холодильним приладом 

(SAEc) визначається за формулою (5) (з точністю до двох десяткових знаків 

після коми): 

(5) 

 

де Veq – еквівалентний об’єм холодильного приладу, літрів; 

СН – еквівалент споживання 50 кВт*год./рік для холодильного приладу з 

відділенням для охолоджування, еквівалентний об’єм якого становить не менш 

як 15 літрів; 

M і N – коефіцієнти згідно з табл. 6. 
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Таблиця 6 – Коефіцієнти M і N для холодильників [7] 

Категорія холодильного 
приладу 

Коефіцієнт 

M N 

1 0,233 245 

2 0,233 245 

3 0,233 245 

4 0,643 191 

5 0,45 245 

6 0,777 303 

7 0,777 303 

8 0,539 315 

9 0,472 286 

 

Для визначення відповідності рівня споживання електроенергії 

холодильником вимогам якості проводяться випробування одного 

холодильного приладу. Коли індекс енергоефективності холодильного приладу 

перевищує значення індексу енергоефективності більш як на 10 відсотків, 

проводяться випробування трьох холодильних приладів. Середнє арифметичне 

значення індексу енергоефективності трьох холодильників не повинно 

перевищувати значення індексу енергоефективності більш як на 10 відсотків. В 

іншому випадку всі моделі даних холодильників вважаються такими, що не 

відповідають вимогам якості. 
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натуральної розчинної за трьома зразками. Зокрема представлено результати 
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Кава натуральна розчинна як продукт кінцевого споживання проходить 
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ряд технологічних процесів від переробки до фасування готового продукту для 

продажу споживачам. На кожному із цих етапів висуваються певні професійні 

та нормативні вимоги. У нормативному полі країн-виробників та країн-

імпортерів кави діють не лише державні або міжнародні стандарти (ISO), але й 

стандарти неурядових організацій та асоціацій кави, котрі утворюють основу 

процесу управління якістю кави. 

Специфіка кави натуральної розчинної як об’єкта товарознавчої 

експертизи зумовлена тим, що цей продукт належить до смакових товарів. Одне 

із основних завдань оцінки якості кави полягає у визначенні відповідності 

нормам органолептичних показників досліджуваних зразків. Колір, смак, 

зовнішній вигляд кави не лише свідчать про наявність або відсутність домішок 

(фальсифікату), але й характеризують походження та якість кавового порошку, 

дотримання технології переробки зерен, фасування та інших технологічних 

процесів. 

Метою дослідження є товарознавча експертиза кави натуральної 

розчинної, зокрема експертиза пакування, органолептичних та фізико-хімічних 

показників якості кави натуральної розчинної. 

Методологічні аспекти проведення товарознавчих досліджень смакових 

товарів викладено у працях таких дослідників, як І. Сирохман, Т. Расистюк,               

В. Шкарупа та ін. Питання якості кави за органолептичними показниками 

розглядали такі науковці, як Г. Міневич, Л. Баля, Т. Кунділовська та ін. 

Проблематика управління якістю кави – з точки зору виконання вимог 

вітчизняних та міжнародних стандартів на різних етапах виробництва кави 

вивчали О. Зибарєва, Т. Воронюк, О. Лучик та ін. 

На вітчизняному споживчому ринку залежно від технології виробництва 

представлено три основні види кави натуральної розчинної: кава 

порошкоподібна, гранульована та сублімована. 

На якість кави натуральної розчинної впливають такі технологічні етапи: 

особливості вирощування; технологічність первинної обробки; якість зеленого 

зерна; ступінь обсмаженого зерна та якість перероблення кави на розчинну 

каву; дотримання вимог фасування та пакування кави. 
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На кожному з цих етапів є імовірним порушення технології виробництва, 

змішування кави із сторонніми речовинами чи змішування з сировиною 

нижчого сорту; кожен із цих чинників негативно впливає на споживчі якості 

кінцевого продукту.  

Кава має складний хімічний склад: він містить приблизно дві тисячі 

хімічних речовин, які в сукупності визначають його відмітний аромат і смак. 

Причому вивчено менше половини цих речовин. Кава багата антиоксидантами, 

наприклад, меланоїдини смаженої кави надають антиокислювальний ефект [11]. 

Нормативне регулювання якості кави натуральної розчинної на різних 

технологічних етапах проведено у загальних стандартах (наприклад, ISO 

22000:2018 «Система управління безпечністю харчових продуктів» та ряді 

спеціальних стандартів [3]. 

Для кави натуральної розчинної цими стандартами є: 

– ДСТУ ISO 11817:2016 «Кава мелена смажена. Визначення масової частки 

вологи. Метод Карла Фішера (контрольний метод)» [4]; 

– ДСТУ 4394:2005 «Кава натуральна розчинна. Загальні технічні умови» [2]; 

– ДСТУ ISO 11292:2007 «Кава розчинна. Визначення вмісту вільних і 

загальних вуглеводів методом високоефективної аніоннообмінної 

хроматографії» та ін. [5]. 

Наявні нормативні документи свідчать про сформовану основу технічного 

регулювання управління якістю кави в Україні: висунуто критерії до складу 

продукції, допустимих рівнів домішок, визначено та описано основні методи 

контролю безпечності кави, висунуто вимоги до маркування і пакування. Разом 

із тим, недостатньо висвітленими залишаються органолептичні показники кави, 

ґрунтовне дослідження яких передбачає звернення до наукових джерел, 

оскільки запропоновані у нормативних документах методи оцінки (наприклад, 

у ДСТУ 4394) не дають змогу об’єктивно дослідити продукт [6, 7]. 

Для дослідження якості кави натуральної розчинної нами було відібрано 

зразки відомих товаровиробників, які реалізуються в торговельній мережі м. 

Вінниця, а саме: зразок № 1 – ТМ «JACOBS МONARH» (натуральна кава 
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розчинна сублімована); зразок № 2 – ТМ «Чорна Карта» (кава натуральна 

розчинна сублімована); зразок № 3 – ТМ «Tchibo» (кава розчинна сублімована 

натуральна). 

Отримані партії кави натуральної розчинної ТМ «JACOBS МONARH» –    

15 ящиків з гофрованого картону з термоусадочною плівкою, в кожній по                 

32 шт. скляних банок масою нетто 48 г; ТМ «Чорна Карта» – 15 ящиків з 

гофрованого картону з термоусадочною плівкою, в кожній по 32 шт. скляних 

банок масою нетто 47,5 г; ТМ «Tchibo» – 15 ящиків з гофрованого картону з 

термоусадочною плівкою, в кожній по 32 шт. скляних банок масою нетто 50 г. 

Відбір проб проводився згідно з ГОСТ 15113.0-77 «Концентраты пищевые. 

Правила приемки, отбор и подготовка проб» [1]. 

Для контролю якості упаковки і маркування транспортної тари 

застосовувалась випадкова вибірка з різних штабелів (табл. 1). 

Таблиця 1 – Відбір проб для перевірки якості упаковки і маркування 

транспортної тари кави розчинної натуральної 

Кількість одиниць транспортної тари, шт. Обсяг вибірки, 
шт. 

Приймальне 
число 

Бракувальне 
число 

Від 15 вкл. Всі одиниці 0 1 

Від 16 до 200 15 0 1 

˃ 200 25 1 2 

 

При огляді транспортної тари було встановлено, що:  

Зразок № 1 упакований у скляну банку фігурної форми з гранями, які 

зручні для використання. Банка закрита полімерною кришкою нагвинчуванням 

з гранями, під кришкою є захисна алюмінієва мембрана. На банці зазначено              

№ форми «08», штамп заводу-виробника і рік виготовлення банки. 

Зразок № 2 упакований у скляну банку антропометрично. Банка закрита 

полімерною кришкою методом насаджування з емблемою та позначенням 
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торгової марки, під кришкою є захисна алюмінієва мембрана. Кришка містить 

спеціальні насічки (нерівності), тому кришка не є слизькою в руці. На дні 

нанесено маркування і позначення матеріалу тари «GL-70», нанесена позначка 

про можливість застосування в харчовій промисловості, містить позначення 

переробки матеріалу, рік виготовлення, номер форми «22» і місткість банки. 

Зразок № 3 упакований у скляну банку фігурної форми. Банка закрита 

матовою полімерною кришкою нагвинчуванням, під кришкою є захисна 

алюмінієва мембрана. На банці зазначено № форми «31». 

Всі зразки відповідають вимогам ДСТУ 4394:2005, без пошкоджень та 

деформацій.  

Кожну одиницю споживчої тари марковано наклеюванням етикетки, 

друкарським способом безпосередньо на пакуванні. Маркування відповідно з 

ДСТУ 4394:2005 містить викладену на державній мові таку інформацію: назва 

та адреса виробника і місце виготовлення; назва харчового продукту; познаки 

цього стандарту; маса нетто (в грамах); вид натуральної кави залежно від 

технології виробництва; напис «декофеїнована», якщо вміст кофеїну не більше 

ніж 0,3 %; кінцевий термін реалізації (число, місяць, рік) або дату виготовлення 

(число, місяць, рік) і термін придатності до споживання (кількість місяців); 

спосіб приготування; харчова та енергетична цінність 100 г продукту; умови 

зберігання (зберігати в сухих приміщеннях, які не мають стороннього запаху, за 

відносної вологості повітря не вище ніж 75 %). 

При огляді споживчої тари встановлено, що споживче пакування всіх 

трьох зразків кави натуральної розчинної ціле, не пошкоджене, яскраво 

оформлене. Дані результату огляду наведені у табл. 2. 
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Таблиця 2 – Перевірка відповідності маркування споживчої тари 

Дані, що нанесено Зразок №1 Зразок №2 Зразок №3 
1 2 3 4 

Назва харчового 
продукту 
 

Натуральна кава 
розчинна сублімована 

Кава натуральна 
розчинна сублімована 

Кава розчинна 
сублімована 
натуральна 

Склад харчового 
продукту 

100 % сублімований 
екстракт натуральної 
кави 

Кава натуральна 
розчинна сублімована – 

Кількість харчового 
продукту (маса 
нетто), г 

48  47,5  50  

Часові 
характеристики 
придатності 

вжити до 01.07.22 24 місяці від дати 
виробництва 

Від 14.06.2018 
До 13.06.2022 

Умови зберігання Зберігати в сухому 
прохолодному місці 

Зберігати в щільно 
закритій банці при 
температурі не вище 
20 оС та за відносної 
вологості повітря не 
більше 75 %, в 
сухому приміщені, 
що не має 
стороннього запаху 

Щільно закриту банку 
зберігати в сухому 
прохолодному місці 

Умови та 
рекомендації 
використання 

Для приготування 
насипати в чашку 1-2 
чайні ложки 
розчинної кави, 
додати гарячої 
води (не окропу), 
цукру та/чи молока за 
бажанням, і 
розмішати 

Покласти в чашку 1-2 
чайні ложки кави, 
додати гарячу воду, 
але не киплячу, 
додати цукор та 
вершки/молоко за 
смаком 

Покласти 1-2 ложки 
розчинної кави в чашку 
і залити гарячою 
водою, але не 
киплячою, розмішати. 

Найменування та 
місце знаходження 
виробника і номер 
телефону виробника 
або гарячої лінії 

 

ПрАТ «Якобз Дау 
Егбертс Україна», 
ТОВ «Якобз Дау 
Егбертс Україна», 
42600, Україна, 
Сумська обл., м. 
Тростянець, вул. 
Набережна, 28а 

ТОВ «НВП 
Джерело», 49082, 
Україна, м. 
Дніпропетровськ, 
вул. Передова, буд. 
779-а,  
+38(056)7202465 

«Tchibo Manufactring 
Poland Sp. zo.o.» 05-
270, Польща, м. Маркі, 
вул. Слонечна 6, 
+38(044)4619888 

Найменування та 
місцезнаходження і 
номер телефону 
підприємства, яке 
здійснює функції 
щодо прийняття 
претензій від 
споживача 

 ТОВ «Штраус 
Україна», 03186, 
Україна, м. Київ, вул. 
Авіаконструктора 
Антонова, 5-Б,  
+38(044)4909290 
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 Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 

Номер партії 0182932 13052018 14062018 

Інформація про 
генетично 
модифіковані 
організми 

Без ГМО Без ГМО Без ГМО 

Інформація щодо місця 
походження 

Німеччина Німеччина – 

Поживна та харчова 
цінність 

На 100 г продукту: 
Енергетична цінність 
429 кДж/ 101 ккал; 
Білків – 14,6 г; 
Вуглеводів – 10,3 г; 
Жирів – 0,1 г. 

На 100 г продукту: 
Енергетична цінність 
– 92,4 ккал; Білків – 
15г; 
Вуглеводів – 7 г; 
Жирів – 3,6 г. 
 

На 100 г продукту: 
Енергетична цінність – 
454 кДж/109 ккал; 
Білків – 16 г; 
Вуглеводів – 2,0 г; 
Жирів – 0,1 г. 

Позначення знака для 
товарів і послуг 

JACOBS Чорна Карта Tchibo 

Штрих-код 4820206290861 8718868866295 4046234767476 

Познаки нормативного 
документу 

ТУ У 15.8-00382220-
003-2004 

ДСТУ 4394:2005 – 

 

Аналізуючи данні табл. 2, можна зробити висновок, що всі три зразка кави 

натуральної розчинної містять всі необхідні дані, які повинні бути на етикетці 

та відповідають вимогам ДСТУ 4394:2005. 

За органолептичними показниками кава натуральна розчинна повинна 

відповідати вимогам, зазначеним у ДСТУ 4394:2005. Експертиза проводилась 

за такими органолептичними показниками, як: зовнішній вигляд; колір; смак і 

аромат. 

Зовнішній вигляд і колір визначають візуально при денному світлі або 

люмінесцентному освітленні в частині об’єднаної проби продукту, яку 

поміщають на лист білого паперу рівним шаром. Результати експертизи 

органолептичних показників наведені в табл. 3. 

 

 

 



72 

Таблиця 3 – Органолептична оцінка якості зразків кави натуральної 

розчинної 

Найменування 
показника 

Зразок № 1 
 

Зразок № 2 
 

Зразок № 3 
 

Вимоги ДСТУ 
4394:2005 

1 2 3 4 5 
Зовнішній 
вигляд 

Гранули матові 
різних розмірів з 
шорсткою 
поверхнею, 
містяться 
зруйновані до 
дрібнодисперсно
го порошку 
частинки 

Частинки крупні  
гладенькі, різної 
форми 

Гранули різної 
форми, злегка 
пористої 
структури 

Щільні частинки 
різної форми і 
розмірів, з 
гладенькою або 
злегка шорсткою 
поверхнею 

Колір Однорідний за 
інтенсивністю, 
коричневий 

Світло-
коричневий з 
переходом в 
коричневий 

Темно-
коричневий, а 
також 
містяться 
світліші 
гранули 

Від світло до 
темно-
коричневого, 
однорідний за 
інтенсивністю 

Аромат Виражений, без 
сторонніх 
запахів 

Добре 
виражений, 
присутній 
сторонній запах 
копченостей 

Приємний, 
слабо 
виражений, 
без сторонніх 
запахів 

Аромат і смак 
виражені, з 
різними 
відтінками, які 
властиві даному 
продукту. 
Сторонні не 
дозволено 

Смак Виражений, 
гіркий,  трохи 
відчутна 
кислуватість 

Кисло-гіркий, 
злегка 
водянистий, 
слабо виражений

Не дуже 
насичений, 
приємний, без 
стороннього 
смаку 

 

 

За даними табл. 3 можна зробити висновок, що Зразок № 3 має найбільш 

приємні смакові властивості. На друге місце можна віднести Зразок №1. Був 

присутній гіркий смак з відчутною кислуватістю та містив зруйновані до 

дрібнодисперсного порошку частики. Зразок № 2 не відповідає вимогам 

нормативного документу, був присутній сторонній запах, смак був злегка 

водянистий. 
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Наступним завданням було визначення основних фізико-хімічних 

показників якості кави натуральної розчинної: масова частка вологи та масова 

частка золи, які визначаються лабораторними методами. Результати експертизи 

фізико-хімічних показників, наведено в табл. 4. 

Таблиця 4 – Результати експертизи фізико-хімічних показників заявлених 

зразків кави натуральної розчинної 

Найменування показника Зразок №1 Зразок №2 Зразок №3 Вимоги ДСТУ 
4394:2005 

Масова частка вологи, % 6,8 6,2 7,6 не більше 7,0 
Масова частка золи, % 8,6 7,5 8,6 не менше 6,0 

 

Як видно з даних табл. 4, при визначенні фізико-хімічних показників 

Зразок № 1 і № 2 відповідають вимогам ДСТУ 4394:2005, оскільки їхні 

результати показників знаходяться в межах норм. Зразок № 3 не відповідає 

вимогам, бо масова частка вологи перевищує норму. 

Узагальнення всього вищенаведеного дозволило констатувати наступне. 

Наявні нормативні документи свідчать про сформовану основу технічного 

регулювання управління якістю кави в Україні: висунуто критерії до складу 

продукції, допустимих рівнів домішок, визначено та описано основні методи 

контролю безпечності кави, висунуто вимоги до марковання і паковання. 

Результати експертизи якості кави натуральної розчинної різних 

товаровиробників дозволяють стверджувати про те, що найкращим за 

органолептичними показниками є зразок № 3.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розвитку теоретико-

методологічних основ оцінки якості кави на основі міжнародних стандартів 

управління якістю кави. 
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МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

Стаття присвячена теоретичним аспектам формування маркетингового 

механізму управління підприємством. Розглянуто поняття маркетингового 

управління підприємством, висвітлено різні погляди науковців на всіх етапах 

розвитку науки маркетинговий менеджмент, визначено структурну 

сукупність концепції маркетингового управління діяльністю підприємства. 

Ключові слова: маркетинговий механізм, стратегічний маркетинг, 

стратегічний менеджмент, операційний маркетинг, управління маркетингом. 

Перш ніж визначити організаційно-економічні аспекти формування 

маркетингового механізму управління підприємством необхідно 

проаналізувати теоретичні основи маркетингового управління підприємством. 

У зв'язку з цим потрібно детальне зупинитися на дефініціях «маркетинг», 

«маркетингове управління», на основних напрямках маркетингового 

менеджменту, оскільки саме ці складові визначають базові елементи сучасного 

маркетингового управління підприємством та структурну сукупність концепції 

маркетингового управління діяльністю підприємства. 

Узагальнення останніх науково-прикладних розробок щодо організації та 

здійснення процесу маркетингового управління діяльністю підприємства 

засвідчує, що багато існуючих теоретичних і практичних підходів недосконалі 

та неоднозначні в трактуванні, що визивають дискусії науковців та експертів у 
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цій галузі [1 - 5]. Питання формування маркетингового механізму управління 

підприємством розглядалися в роботах видатних зарубіжних і вітчизняних 

маркетологів та економістів: Бурцева В.В., Войчака А.В., Герасимчука В.Г., 

Джонстона М., Кальченко А.Г., Карпенко Н.В., Котлера Ф., Куденко Н.В., 

Мазаракі А.А., Маршалла Г., Лігоненко Л.О., Павленко А.Ф., Руделіуса В., 

Ушакової Н.М. та ін. Аналіз останніх досліджень і публікацій у сфері 

маркетингу та маркетингового менеджменту дозволив зробити висновок про 

неоднозначність підходів щодо формування маркетингового механізму 

управління підприємство, зокрема, алгоритму розробки і практичної реалізації 

маркетингового управління підприємством, розуміння концепції 

маркетингового управління діяльністю підприємства [1 – 5, 14-16]. 

Розглянемо різні варіації в трактуванні терміну маркетингове управління 

підприємством. Маркетингове управління підприємством розглядають як 

багатоаспектний процес, що відображає управління всіма функціями 

(загальними і частковими), всіма структурними підрозділами з позицій 

маркетингової ідеології, інтеграції маркетингової філософії у корпоративну 

культуру підприємства. Зазначені аспекти передбачають зміну способу 

мислення у відповідності до вимог зовнішнього середовища, встановлення 

тісних взаємозв’язків з іншими учасниками ринкової діяльності (споживачами, 

посередниками, конкурентами, постачальниками, державою та впливовими 

особами), а також спільну роботу функціональних підрозділів з визначення та 

задоволення попиту. 

У працях багатьох вчених (зокрема, А. В. Базилюка, Л. В. Балабанової,                

М. І. Бєлявцева, В. М. Воробйова, Ф. Котлера) маркетингове управління 

розглядається у контексті діяльності підприємства загалом. На нашу думку, 

такий підхід є дещо об’ємним і не сприяє детальному розумінню процесу. У 

зв’язку з цим виникає безліч питань і проблем при його реалізації. Щоб мати 

більш практичну модель діяльності, варто визначитися з об’єктом 

маркетингового управління на підприємстві, від якого в першу чергу залежить 

результат. 
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В економічній літературі вказується, що не всі фірми використовують 

стратегічне маркетингове планування і перебудовують організаційну структуру 

управління, щоб пристосуватися до змін маркетингового середовища. Однак 

при зіткненні з невизначеністю підприємства починають модернізувати 

організаційні структури для ефективного маркетингового управління 

діяльністю підприємства (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропонована послідовність оцінювання невизначеності стосовно змін 

маркетингового середовища діяльності підприємств дозволяє визначити 

взаємозв’язок комплексу маркетингу, цілей, задач, етапів та функцій, які 

підприємства мають чітко визначити до виходу на ринок.  
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Дослідження внутрішнього
середовища підприємства 

Дослідження зовнішнього 
середовища підприємства 

Оцінювання нових можливостей підприємства щодо 
виходу на ринок 

Розроблення програми маркетингових дій щодо 
просування товарів на ринку 

Реалізація програми маркетингу підприємства, оцінка її 
ефективності 

Маркетингове планування

Активізація діяльності підприємства

Ефективність діяльності підприємства 

Бюджетна Інвестиційна Виробнича Соціальна 

Соціально-економічний розвиток підприємства 

Підвищення ефективності бізнес-діяльності підприємства 

Рисунок 1 – Послідовність оцінювання невизначеності змін 

маркетингового середовища в діяльності підприємств 
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Маркетингове управління підприємством, як багатоаспектний процес, є 

системою, що сформована на основі маркетингової філософії і використовує 

функціональний та системний підходи до діяльності. Маркетингове управління 

підприємством формує систему не лише результативного виконання замовлень, 

а гнучкого реагування та прогнозування їх зміни, формування потреб 

споживачів. Оцінку його ефективності варто здійснювати з використанням 

запропонованої моделі оцінки ефективності маркетингового управління 

підприємством, що відображає вплив особливостей об’єкта оцінки, мети оцінки 

(яку ставить суб’єкт оцінки), критеріїв ефективності, обраного методичного 

підходу, а також враховує можливість і доцільність застосування того чи 

іншого методу оцінки. Головним завданням маркетингового управління 

діяльністю підприємством є розроблення маркетингової стратегії і форми 

організації підприємства. Розглянемо структурну сукупність концепції 

маркетингового управління діяльністю підприємств на ринку (рис.2) [6, 9]. 

В основі теорії маркетингового управління лежать функції управління, 

закріплені за певними відділами та відрізняються за змістом: планування 

(вироблення конкретних цілей і способів їх досягнення), організація 

(досягнення відповідності між станом системи і цілями), стимулювання 

(надання матеріальних та інших благ), облік та контроль (оцінки відповідності 

результатів і завдання), регулювання (усунення відхилень). 

Маркетингове управління діяльністю підприємств передбачає побудову 

відповідної системи збору інформації, дослідження ринків, планування, 

виконання та контроль маркетингової програми, оцінку ризику та прибутків, 

ефективності маркетингових рішень, розробку маркетингової стратегії 

діяльності підприємства, яка дає змогу отримувати максимальний ефект за 

мінімальних витрат на маркетинг (рис.3).  

Такий підхід до структуризації процесу маркетингового управління 

діяльністю підприємств є досить гнучким і дає змогу суб’єктам підприємництва 

у своїй практичній діяльності цілком самостійно визначати послідовність етапів 

виходу на ринок. 
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Рисунок 2 – Структурна сукупність концепції маркетингового управління 

діяльністю підприємства 

Джерело: сформовано автором на основі [9, 10] 

 

Механізм маркетингового управління діяльності підприємства базується 

на визначеній методології як сукупності принципів і методів управління, 

забезпечує соціально-економічний ефект через формування та реалізацію 

пошуку нових пропозицій на товарних ринках [7, с. 52].  

– система планування реклами і стимулювання збуту 
– комплекс заходів і дій з організації реклами і стимулювання збуту 
– методи стимулювання збуту на ринках 
– система обліку і контролю реклами та стимулювання збуту 
– система регулювання реклами і стимулювання збуту 

Збутова система 
підприємства, 
що діє на 

товарних ринках 

Складання 
маркетингових 
програм і планів 
господарської 
діяльності 

– система планування створення товарів (послуг) для цільових ринків
– комплекс заходів і дій по організації створення товарів  
– облік та контроль складання планів і програм діяльності  
– система регулювання розробки планів і програм діяльності  

Збутова система 
підприємства, 
що діє на 

товарних ринках 

– система планування збуту на товарному ринку
– комплекс заходів і дій з організації збуту на ринках 
– методи стимулювання збуту на ринках 
– система обліку і контролю збуту на ринках 
– система регулювання збуту підприємства, що діє на ринках 

Удосконалення 
організаційної 
структури 

маркетингового 
управління 
діяльністю 

– система планування модернізації організаційної структури 
управління підприємства, що діє на ринках 
– комплекс заходів і дій з організації вдосконалення 
організаційної структури підприємства, що діє на ринках 
– методи вдосконалення організаційної структури підприємства 
на ринках 
– система обліку і контролю вдосконалення організаційної 
структури підприємства, що діє на ринках  

Маркетингове управління діяльністю підприємств

Функції маркетингового управління діяльністю

Регулювання Облік і 
контроль  

Стимулювання Планування  Організація  

Дослідження 
маркетингу 

– система планування досліджень маркетингу
– комплекс заходів і дій з організації досліджень ринків 
– оцінювання потенційних конфліктів корпоративних цілей з 
економічними та політичними інтересами товарних ринків 
– система обліку і контролю маркетингових досліджень  
– регулювання маркетингових досліджень 
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Рисунок 3 – Етапи процесу маркетингового управління діяльністю 

підприємства 

Джерело: [7, с. 52] 

 

Методологія у своєму складі охоплює знання про явище та процес його 

формування, структуровані зв’язки, напрями розвитку, принципи формування 

(здійснення), методи вивчення та впливу. У теперішній час теорія орієнтована, 

насамперед, на розроблення практичних рекомендацій, а практичні проблеми 

вирішуються із застосуванням теоретичних положень, які для доведення їх 

концептуальності розробляються у вигляді схем з відображенням прикладних 

зв’язків  [7, с. 52]. 

З метою більш чіткого розуміння і визначення концепції маркетингового 

управління діяльністю підприємства, відзначимо наукові погляди фахівців, які 

визначають концепцію процесу маркетингового управління діяльністю 

підприємства (рис. 4) [9 – 10]. 

Послідовність реалізації концепції маркетингового управління діяльністю 

підприємства містить такі етапи [9 – 10]:  

 

Етапи процесу маркетингового управління діяльністю підприємства 

Аналіз ринкових можливостей підприємства на внутрішньому і 
зовнішньому ринках

Вибір цільових ринків  

Позиціонування товару на вітчизняному та зарубіжних ринках 

Розробка маркетингової стратегії диверсифікації діяльності підприємства

Розробка маркетингових програм

Реалізація маркетингових заходів

Контроль маркетингової діяльності підприємства
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Рисунок 4 – Концепція маркетингового управління діяльністю 

підприємства 

Джерело: [9 10] 

 

1) встановлення цілей системи (корпорація, місто, регіон), в умовах якої 

здійснює діяльність суб’єкт господарювання з використанням господарських 

відносин, включаючи зв’язки виробничо-технічного та соціально-економічного 

характеру;  

2) пошук та формулювання цілей підприємства в процесі бізнес-

діяльності;  

3) розробка способів адаптації управління до зазначених цілей;  

4) конкретизація засобів досягнення цілей. 

Основним призначенням процесу маркетингового управління діяльністю 

підприємства , як об’єкта контролю та аналізу стає підтримка й координація 

процесів планування, обліку, контролю та аналізу з метою визначення стану 

впровадження проектів і необхідності регулювання й інформаційного 

забезпечення зазначених процесів [9, 10, 11, 16].  

Слід зауважити, що запропоновані Ж.-Ж. Ламбеном підходи до побудови 

Методи здійснення бізнес-діяльності підприємства  

Підсистема оцінювання за результатами контролю та 
аналізу стану досягнення цілей від впровадження бізнес 

проектів, прийняття управлінських рішень  

Цілі суб’єкта господарювання 

Рішення щодо маркетингової діяльності як стратегії розвитку за 
результатами контролю та аналізу стратегічного потенціалу 

Мета ведення бізнесу 

Управління бізнес-діяльністю підприємства 
(включаючи функції контролю та аналізу) 

Методологія контролю та аналізу бізнес-діяльності підприємства  

Механізм маркетингового управління діяльністю підприємства  
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комплексної системи маркетингового управління діяльністю підприємств є 

реальними, оскільки направлені на вирішення проблем координації планово–

контрольної діяльності підприємства [12, 13]: пріоритетність оперативного 

планування над стратегічним, при його недостатній структурованості та 

інтенсивності; недостатність деталізації планів стосовно визначених цілей та 

проектованих заходів; не забезпечується комплексний підхід до систем 

планування та здійснення контролю; нерегулярність у здійсненні контролю та 

коригування планів відповідно до змін у середовищі; не забезпечується 

формування інформаційної бази для планування, допускається використання 

суб’єктивних оцінок; недоліки у забезпеченні об’єктивності формування 

планів, пов’язані із неврахуванням знань лінійних керівників [12, 13]. 

На основі аналізу вітчизняних і закордонних джерел, сформуємо 

комплекс методичних принципів, якими мають користуватися вітчизняні 

підприємства, здійснюючи вибір оптимальної стратегії виходу на товарні 

ринки. Цей комплекс складається із трьох груп принципів (рис. 5). 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Комплекс методичних принципів маркетингового управління 

діяльністю підприємств 

Джерело: розроблено автором на основі [12, 13] 

 

Розглянемо характеристику першої групи принципів - «Принципи 

організації маркетингового управління підприємством » (табл. 1) [12, 13, 15].  

 

 

 

 

Методичні 
принципи 

маркетингового 
управління бізнес-

діяльністю 
підприємств 

Принципи організації маркетингового управління 
підприємством  

Принципи організації управління виробництвом 

Принципи інформатизації управління підприємством 
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Таблиця 1 – Принципи організації маркетингового управління 

підприємством  

Принципи Характеристика 
1 2 

Коректування завдань 
підприємства та зміни їх 
пріоритетів  

Завдання формуються з урахуванням стану внутрішнього та 
зовнішнього маркетингового середовища 

Концентрації зусиль  Обмеження основних сфер діяльності до трьох–чотирьох, 
концентрація зусиль на більш привабливих ринках 

Економії та раціональних 
витрат ресурсів  

Зосередження уваги на ринках з низькими витратами виходу 
на них 

Зміцнення лідируючих 
позицій  

Активізація зусиль переважно в тих ринках продажу, на яких 
фірма має сильні позиції порівняно із конкурентами 

Мінімізації зусиль  Проникнення на нові ринки за допомогою купівлі нових 
підприємств, що вигідніше ніж вихід на нові ринки збуту  

Високої технологічності 
виробництва 

Відсутність виробництв із інтенсивним використанням 
людських ресурсів 

Принцип відсікання зайвого  Реалізується за допомогою продажу збиткових підрозділів 

Підвищення організаційно–
економічної самостійності 
підрозділів підприємства в 
умовах диверсифікації  

Зниження централізації управління (обмеження контролю 
сферами фінансів, обліку, планування, права, стратегією 
купівлі підприємств) і відповідно надання автономії окремим 
підрозділам 

Централізації контролю 
стратегічних завдань 
підприємства  

В певних ситуаціях пов’язаний із контролем над розподілом і 
використанням капіталу для того, щоб відповідальні 
менеджери філій не змогли використовувати засоби фірми у 
своїх інтересах 

Особистої мотивації  Реалізується у формі заохочення керівників відповідно до 
досягнутих успіхів 

Безпеки підприємства  Потреба в забезпеченні безпеки підприємства виходить на 
перше місце за значимістю завдань 

Джерело: розроблено автором на основі [12, 13] 

 

Виходячи з перелічених принципів організації маркетингового 

управління підприємством, можемо зробити висновок про те, що уміння 

планувати та контролювати маркетингову діяльність підприємства, відповідні 

доходи та витрати є необхідною умовою успіху діяльності. 

На нашу думку, варто таким етапам як планування і контроль приділяти 

максимальну увагу, оскільки від контролю над виконанням маркетингових 

річних планів, контролю прибутковості і стратегічного контролю діяльності 
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залежить ефективність маркетингової діяльності підприємства. Варто 

відмітити, що контроль прибутковості має на увазі також оцінку рентабельності 

товарів, аналіз асортименту товарів, рентабельність діяльності компанії на 

ринкових сегментах, каналах розподілу. А визначаючи співвідношення між 

обсягом продажу компанії на ринках та витратами на маркетинг визначаємо 

ефективність маркетингової діяльності підприємства. 

Маркетингове управління діяльністю підприємств передбачає побудову 

відповідної системи збору інформації, дослідження товарних ринків, планування, 

виконання та контроль маркетингової програми, оцінювання ризиків та прибутків, 

результативності маркетингових рішень, розробку маркетингової стратегії 

підприємства, що дає змогу отримувати максимальний позитивний результат за 

мінімальних витрат на маркетинг. 
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Aлiнa Вдoвiнa 

Здобувач освітнього ступеня «бaкaлaвр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

РЕКЛAМA В IНТЕРНЕТI ЯК СКЛAДOВA ЕЛЕКТРOННOГO БIЗНЕСУ 

У стaттi рoзглянутo пoняття Iнтернет-реклaми, визнaченo вплив 

глoбaлiзaцiйних прoцесiв нa реклaмну дiяльнiсть в  мережi Iнтернет.  

Рoзглянутo iнтернет-реклaму як ефективний iнструмент oтримaння 

прибуткiв. Рoзкритo oснoвнi зaвдaння iнтернет-реклaми як вaжливoгo 

iнструменту мaркетингoвoї стрaтегiї для будь-якoгo виду дiяльнoстi. 

Ключові слова: iнтернет-реклaмa, реклaмa, iнтернет-технoлoгiї, мaркетинг, 

глoбaльнa мережa. 

В сучaсних умoвaх ведення бiзнесу Iнтернет зaймaє пoзицiю гoлoвнoгo 

прискoрювaчa рoзвитку тa фoрмувaння iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa. Вiн є не 

лише нoвим iнструментoм кoмунiкaцiй, який немaє кoрдoнiв, aле й 

прoгресивним тa ефективним iннoвaцiйним зaсoбoм ведення бiзнесу в 

зaгaльнoму тa зoкремa в мaркетингу. Викoристaння пiдприємствaми Iнтернет-

технoлoгiй дoзвoляє знaчнo знизити витрaти нa прoсувaння тa збут прoдукцiї, a 

тaкoж з’явилaся мoжливiсть рoзширення iснуючoгo ринку тa вихoду нa нoвi 

ринки, в тoму числi ринки зaрубiжних крaїн. Iнтернет-середoвище дaє змoгу нa 

oднoму кoнкурентнoму ринку функцioнувaти нoвим тa невеликим зa рoзмiрaми 

пiдприємствaм рaзoм iз мaсштaбними, дoсвiдченими грaвцями ринку. Це 

пoв’язaнo з тим, щo дaнa сферa Iнтернет-технoлoгiй не вимaгaє великих 

кaпiтaлoвклaдень, прoте мoже зaбезпечити недoсяжну рaнiше ширину 

oхoплення aудитoрiї цiльoвoгo сегментa пiдприємствa, стрiмке зрoстaння 

прoдaжiв, зрoстaння впiзнaвaнoстi бренду, упрaвлiння бiзнесoм в oнлaйнi, 

рoбoту iз бaзaми дaних тoщo. Oснoвнoю кoнкурентнoю перевaгoю для 

пiдприємцiв у бiзнес-середoвищi Iнтернет є вмiння нaйoптимaльнiше 

пристoсувaтися тa викoристaти всi йoгo мoжливoстi для влaснoгo бiзнесу. Нинi 

сферa Iнтернет-реклaми динaмiчнo рoзвивaється i дaє змoгу oтримaти висoкi 

прибутки.  
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Нaд прoблемoю пiдвищення ефективнoстi Iнтернет-реклaми прaцювaли 

бaгaтo нaукoвцiв, зoкремa: Т. Дейнекiн, O. Зiмiнa, В. Кoмaрoв, A. Бaкaлiнськa, 

С. Селiвaнoв, С. Мiнaлєв, Д. Демченкo. Прoте, незвaжaючи нa iстoтнi 

нaпрaцювaння, недoстaтньo дoслiдженими зaлишилися питaння зaбезпечення 

ефективнoї взaємoдiї iнструментiв Iнтернет-реклaми з урaхувaнням iснуючих 

тенденцiй i свiтoвoгo дoсвiду їх зaстoсувaння.  

Метoю дaнoгo дoслiдження є oбгрунтувaння реклaми в Iнтернетi як 

склaдoвa електрoннoгo бiзнесу. 

Реклaмa ‒ це не витвiр мистецтвa, де метoю твoрця є сaмoвирaження. 

Реклaмнa дiяльнiсть ближче дo вирoбництвa, в якoму є вaжливим в першу чергу 

дoсягнення результaту. Це свoгo рoду тoвaр, при ствoреннi якoгo неoбхiднo 

oрiєнтувaтися нa спoживaчa, тaк би мoвити, «упoдiбнювaтися йoму» [5, с. 68]. 

Iнтернет-реклaмa є oдним з нaйбiльш сучaсних тa перспективних сегментiв 

медiйнo-кoмунiкaцiйнoгo ринку, який швидкo рoзвивaється. Нa сьoгoднiшнiй 

день Всесвiтня мережa в якiй рoзвернулa свoю дiяльнiсть oнлaйн реклaмa, 

стaнoвить мaйже 4 мiльярди кoристувaчiв, якi щoмiсячнo генерують трaфiк. 

Сучaснi aгентствa iнтернет-реклaми при рoзмiщеннi пoвiдoмлень нa мережевих 

мaйдaнчикaх, врaхoвують пoпулярнiсть тa aктуaльнiсть як кoнтенту, тaк i 

певнoгo веб-сaйту, aдже сaме це дaє змoгу мaксимaльнo oхoпити aудитoрiю тa 

дoзвoляє ефективнo сегментувaти її зa oднoрiдними oзнaкaми, нaмaгaючись при 

цьoму зaлучити велику кiлькiсть кoристувaчiв  [2, с. 31]. 

Викoристaння реклaми в iнтернетi – вaжливе зaвдaння кoжнoї бiзнес- 

стрaтегiї. Зрoстaння aктуaльнoстi тaких реклaмних рiшень зумoвленo пoтребoю 

зaстoсувaння нoвiтнiх iнфoрмaцiйних технoлoгiй пoшуку iнфoрмaцiї, клiєнтiв, 

рoзширення кaнaлiв збуту, прoсувaння прoдуктiв тa iнфoрмувaння прo їх 

пoтенцiйнoгo клiєнтa. Реклaмa в iнтернетi дaє змoгу вирiшити ключoвi зaвдaння 

мaркетингoвoї стрaтегiї, щo у кiнцевoму вaрiaнтi спрямoвaнi нa збiльшення 

прoдaжiв. 

Метoю реклaмних Iнтернет-кoмунiкaцiй є зaбезпечення стiйкoгo, 

зрoстaючoгo рiвня прoдaжу прoдуктiв i пoслуг кoмпaнiї-влaсникa сaйту. В 

oснoвнoму викoристoвуються тaкi спoсoби Iнтернет-реклaми: 
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1. Бaнернa реклaмa нa кoмерцiйних сaйтaх мережi Iнтернет (Banner ads). 

2. Реєстрaцiя у пoшукoвих системaх тa кaтaлoгaх Iнтернету. 

3. Е-mail реклaмa в спецiaлiзoвaних пoштoвих скринях (е-mail marketing); 

4. Рoзмiщення реклaмнoгo тексту в Iнтернетi нa фoрумaх, чaтaх, нa 

пoпулярних сaйтaх нoвин, реклaмa нa темaтичних пoртaлaх i кoнсультувaння у 

режимi oнлaйн. 

5. Oргaнiзaцiя системи oбмiну текстoвими пoсилaннями. 

6. Ствoрення групи тa стoрiнки пiдприємствa у сoцiaльних мережaх 

(Social Media Marketing, SMM). 

Дoслiдження oснoвних зaхoдiв мaркетингoвoї пoлiтицi цiнoутвoрення в 

Iнтернет пoкaзaли, щo вiртуaльний прoстiр сприяє нoвим метoдaм тa фoрмaм 

цiнoутвoрення. Oсoбливo це стoсується фiрм у режимi реaльнoгo чaсу. 

Типoвими зaхoдaми є [4, с. 58]: 

1. Вiртуaльнi aукцioни: 

 aнглiйський aукцioн – ведучий нaзивaє зaпрoпoнoвaну цiну пoки не 

зaлишиться учaсник, гoтoвий перебити oстaнню oгoлoшену зaявку у 

oнлaйнoвoму режимi. 

 гoллaндський aукцioн – первiснa цiнa встaнoвлюється висoкa i через 

регулярнi прoмiжки чaсу знижується. Перший учaсник, щo пoгoджується нa 

пoтoчну цiну, oдержує стiльки тoвaрiв зa цiєю цiнoю, скiльки зaхoче. 

 aукцioн без oгoлoшення зaявoк – кoжний з пoтенцiйних пoстaчaльникiв 

мoже зрoбити тiльки oдну зaявку i не знaє, щo прoпoнують iншi. Фiрмa 

вiдштoвхується вiд цiнoвих прoпoзицiй, щo вoнa oчiкує вiд кoнкурентiв. 

2. Oн-лaйнoвi oренднi ринки – пoширенi нa ринку цифрoвих прoдуктiв. 

Вaрiaнтoм oренди aбo лiцензувaння виступaє цiнoутвoрення, зaснoвaне нa 

передплaтi. Фiрмa прoдaє прaвo кoристувaння чaстинoю ствoренoгo нею 

iнфoрмaцiйнoгo прoдукту (нaприклaд, бaзи дaних). Цiнa тaкoгo прoдукту не 

ґрунтується нa грaничних витрaтaх oбслугoвувaння спoживaчa aбo зaгaльних 

витрaтaх нa йoгo ствoрення, a зaлежить вiд зaгaльнoгo числa передплaтникiв. 

3. Групoве цiнoутвoрення – привaтнi oсoби тa oргaнiзaцiї oб’єднуються в 

групи для спiльних пoкупoк зa бiльш низькими цiнaми (цiнa «у склaдчину»). 
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4. Керувaння прибуткoм – пoв’язaнo, як прaвилo, з гaлузями, щo нaдaють 

пoслуги (гoтельне гoспoдaрствo, пaсaжирськi aвiaперевезення), являють сoбoю 

oптимiзaцiйну мoдель, зaснoвaну нa прoгнoзувaннi пoпиту для ринкoвих 

мiкрoсегментiв [6]. 

Реклaмнa кaмпaнiя в iнтернетi пoвиннa бaзувaтися нa серйoзних 

дoслiдженнях, oдне з яких - вивчення цiльoвoї aудитoрiї. Для ефективнoї 

спiвпрaцi з клiєнтoм, кoмпaнiї, щo прaгнуть прoдaти реклaмне мiсце, мaють 

рoзрoбити медia-плaн, який пoвинен включaти тaку iнфoрмaцiю:  

- мiсце рoзмiщення реклaми тa перioдичнiсть її трaнслювaння;  

- фoрмaти реклaми (грaфiкa, текст);  

- текст реклaмних мoдулiв;  

- спoдiвaний ефект вiд зaплaнoвaних зaхoдiв.  

Тaким чинoм, вплив мoжливoстей ринку Iнетрнет нa мaркетингoву 

дiяльнiсть пiдприємствa в сучaсних умoвaх зрoстaє. Нoвi iнфoрмaцiйнi 

технoлoгiї тa влaстивoстi мережi Iнтернет дoзвoляють зменшити витрaти нa 

викoнaння мaркетингoвих функцiй пiдприємствa, тoму є вaжливими при 

пiдбoрi склaдoвих системи мaркетингу. Пoдaльшi дoслiдження в цьoму нaпрямi 

передбaчaють aнaлiз специфiки мaркетингoвих стрaтегiй пiдприємствa з 

урaхувaнням oсoбливoстей Iнтернету як глoбaльнoї iнфoрмaцiйнoї системи i 

перспективнoгo iнструменту бiзнесу. 

Нa сьoгoднiшнiй день Iнтернет-реклaмa удoскoнaлює тa укрiплює свoї 

пoзицiї в iнструментaрiї прoсувaння тoвaрiв тa пoслуг, стaє нaбaгaтo 

перспективнiшим i дoступнiшим нoсiєм реклaмнoї iнфoрмaцiї, нiж це булo 

декiлькa рoкiв тoму. Бiльш ширoкi мoжливoстi плaнувaння, вiднoснo низькa 

вaртiсть прoведення реклaмних кaмпaнiй, висoкa ефективнiсть, удoскoнaлення 

мoжливoстей oперaтивнoгo внесення змiн є безумoвнoю перевaгoю Iнтернету 

пoрiвнянo дo iнших кaнaлiв рoзпoвсюдження реклaми. Тaкoж вaртo звернути 

увaгу нa те, щo деякi сфери бiзнесу, a сaме в мережi, фiнaнсують в oнлaйн 

реклaму великi кoшти, тoму щo сaме тaкий вид реклaми є i буде прioритетним 

зaсoбoм привaблення пoтенцiйних пoкупцiв тa бiзнес-пaртнерiв [1, с. 71]. 
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Iнтернет-ЗМI - нaйефективнiший iнструмент впливу нa aудитoрiю, тoму 

iстoтний рoзвитoк сaме цiєї гaлузi привiв дo ствoрення величезнoї кiлькoстi 

електрoнних видaнь рiзнoї темaтики. Нaвпaки, гaзетнi видaння пoчинaють 

зaнепaдaти, бo прoцес вiдтвoрення друкoвaнoї iнфoрмaцiї усе ще дoвoлi 

склaдний тa пoвiльний i не принoсить величезнoгo прибутку. Чaсткoвo це 

стoсується i телебaчення, де бiльшiсть кaнaлiв дaвнo трaнслюються у 

глoбaльнiй мережi, a кiнoмaни дедaлi бiльше вiддaють перевaгу стрiчкaм нa 

електрoнних нoсiях; великa чaсткa нoвин кiберпрoстoру супрoвoджується 

вiдеoмaтерiaлaми, якi пoтрaпляють у мережу швидше, нiж нa ТБ, i легкo 

сприймaються нaвiть не змoнтoвaними. Пiклуючись прo свoє мaйбутнє, знaчнa 

кiлькiсть випускникiв oбирaє прoфесiї, пoв'язaнi сaме з iнтернетoм, нaсaмперед 

- це мaркетинг-меджери електрoнних видaнь, менеджери з прoдaжу iнтернет-

реклaми, oптимiзaтoри веб-сaйтiв, веб-aрхiтектoри, бренд-менеджери, 

керiвники прoектiв тa бaгaтo iнших. Цей перелiк щoрoку рoзширюється, 

ствoрюючи нoвi прoфесiї, якi вимaгaють специфiчних темaтичних знaнь. Нa 

жaль, не всi вiтчизнянi нaвчaльнi зaклaди нaлaштoвaнi нa пiдгoтoвку тaких 

фaхiвцiв. Для oтримaння темaтичнoї oсвiти величезнa кiлькiсть мoлoдих людей 

змушенa вiд'їжджaти зa кoрдoн, i, як вiдoмo, бiльшiсть iз них тaм i зaлишaється. 

Сoцiaльнi мережi зa oстaннi рoки стaли невiд’ємнoю чaстинoю життя 

суспiльствa, i в зв’язку з цим їх викoристaння для прoсувaння тoвaрiв тaкoж 

виявилoся зaтребувaним i aктуaльним. Iнфoрмaцiя, щo oтримується 

кoристувaчaми в сoцiaльних мережaх, сприймaється як незaлежнa щoдo ринку, 

зa рaхунoк цьoгo стaли дoступними нoвi iнструменти прoсувaння тoвaрiв, 

зaстoсoвувaнi зa дoпoмoгoю сoцiaльних мереж. Дo iнструментiв прoсувaння в 

сoцiaльних мережaх вiднoситься бaнернa реклaмa, кoнтекстнi oгoлoшення, 

реклaмa в групaх i спiльнoтaх, реклaмa в iгрoвих дoдaткaх, реклaмa, 

пoширювaнa зa дoпoмoгoю рoзпoвсюдження кoнтенту, незaлежнa експертнa 

реклaмa. Зaстoсувaння iнструментiв сoцiaльних мереж хaрaктеризується 
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вiднoснoю дешевизнoю, aле пoки aбсoлютнo рoзмитим рiвнем «якoстi» є клiєнт. 

Пiд якiстю клiєнтa тут мaється нa увaзi йoгo цiльoвa спрямoвaнiсть стoсoвнo 

тoвaру, щo прoсувaється. У рaзi зaстoсувaння зaсoбiв, щo вiднoсяться дo 

спoсoбу прямoгo прoсувaння, сoцiaльнi мережi дoзвoляють ствoрювaти oкремi 

стoрiнки, групи для предстaвлення неoбхiднoгo тoвaру, a пoтiм aктивнo 

прoпoнувaти дaний тoвaр цiльoвiй i нецiльoвiй aудитoрiї безпoсередньo [3]. 

Тaким чинoм, iнтернет-реклaмa являє сoбoю великий кoмплекс зaхoдiв, 

викoнaння яких не зaвжди спрямoвaне нa aктивну прoпoзицiю тoвaру aбo 

пoслуги. Iнтернет-прoсувaння – це прoцес викoристaння прaктичних зaхoдiв в 

мережi Iнтернет, oснoвнoю метoю яких є результaтивнa пoпуляризaцiя певних 

iнфoрмaцiйних oдиниць (сaйт, iдея, oб’єкти iнтелектуaльнoї влaснoстi, 

фoтoгрaфiї, вiдеoрoлики, тoвaри, пoслуги тa  iн.). 
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Сучасний стан розвитку ринкових відносин в Україні вимагає від 

вітчизняних підприємств найоптимальнішої орієнтації як на споживача, так і на 

ринок за усіма напрямками діяльності. Підприємства стикаються з великою 

кількістю складних проблем і невизначеністю, що постійно зростають. Вони 

змушені конкурувати не лише з вітчизняними виробниками товарів чи послуг, 

але й з іноземними компаніями, від яких, як правило, частіше надходять 

привабливіші пропозиції. Звідси, кожне підприємство повинно використовувати 

маркетингові технології для визначення своїх можливостей, щоб вибрати саме 

ті, які дадуть змогу створювати товари з найвищою споживчою цінністю. Адже 

основним його завданням є задоволення потреб споживачів. Маркетинг є 

основним управлінським завданням для будь-якої компанії.  

Сучасний маркетинг вимагає набагато більшого, ніж створити товар, що 

відповідає потребам клієнта, призначити на нього оптимальну ціну і 

забезпечити його доступність для цільових споживачів. Враховуючи нинішній 

асортимент продукції аналогічної якості, такі товари залишаться непоміченими 

для кінцевого споживача. Це означає, що ефективний вихід продукту на ринок 

та його подальше просування неможливі без інтенсивного використання 
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комплексу маркетингової товарної політики, спрямованої на інформування, 

переконання, нагадування споживачів про товар, підтримку збуту та створення 

позитивного іміджу компанії. 

Метою дослідження є пошук шляхів удосконалення маркетингової 

товарної політики підприємства O.L.KAR. «Агрозоовет-сервіс». 

Дослідженню елементів маркетингової товарної політики за різними її 

аспектами присвячено велику кількість праць фахівців наукового середовища та 

практиків. Серед дослідників можна назвати таких, як Калініченко О.О., 

Кручиненко О.В., Кузьменко М.М., Поліщук І.І., Муха Р.А., Поперечний С.І., 

Бабич Л.В. та ін. 

Маркетингова політика являє собою план, за яким будується вся програма 

роботи компанії по просуванню товарів і послуг і дозволяє визначити основні 

напрямки в просуванні товарів або послуг, а також розробити для цього 

конкретні програми. Маркетингове управління на підприємстві включає в себе 

розробку маркетингової політики і її здійснення і вимагає чіткої реалізації 

розроблених планів в сферах товарної, цінової і збутової стратегій [2, c.193]. 

Розроблення товарної політики підприємства передбачає реалізацію 

множини маркетингових та виробничих завдань, основними з яких є 

планування оптимального товарного асортименту продукції з погляду потреб 

цільового ринку; визначення діапазону цін на товарні позиції в межах товарного 

асортименту продукції та норми прибутку на них, що відповідає умовам цінової 

конкуренції на певному ринку; прийняття рішень щодо товарів, попит на які 

падає. Всі ці завдання корелюють із базовою метою діяльності будь-якого 

ринково орієнтованого підприємства – отриманням максимального прибутку 

через задоволення потреб споживачів [1, c.79].  

Розробка маркетингової товарної політики необхідна для того, щоб 

забезпечити ефективність заходів, що проводяться підприємством. А 

формування маркетингової політики як процесу залежить від організації 

маркетингу на підприємстві, його цілей і завдань. 

Структура маркетингової товарної політики включає в себе таку ієрархію, 

наведена на рис. 1. 



94 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура маркетингової товарної політики [8] 

 

Основними елементами просування ветеринарних товарів на ринку є: 

презентація корисності, яку отримує споживач; вирізнення презентованої 

ветеринарної послуги з-поміж послуг конкурентів; формування репутації фірми 

та створення бренду (торгової марки). 

У комплексі маркетингу ветеринарного підприємства вагоме значення має 

система формування попиту та стимулювання збуту. Для збалансування попиту 

на послуги та їх пропонуванням прийнятними маркетинговими прийомами, які 

може використовувати  O.L.KAR. «Агрозоовет-сервіс», є:  

 встановлення диференційованих цін у часі;  

 культивація попиту в період спаду;  

 пропозиція додаткових послуг як альтернативи для клієнтів, що стоять 

у черзі в час максимального попиту;  

 запровадження системи попереднього замовлення; 

 залучення додаткової кількості виконавців під час максимального 

попиту [5].  

Напрями удосконалення маркетингової товарної політики розглянемо на 

прикладі підприємства O.L.KAR. «Агрозоовет-сервіс» – виробника 

ветеринарних препаратів і кормових добавок № 1 в Україні. Компанія заснована 

в 2003 році, під час кризового періоду в сільському господарстві країни і 

хронічного браку коштів для лікування тварин. 

На сьогодні O.L.KAR. «Агрозоовет-сервіс» є визнаним лідером 

Мета підприємства і маркетингу 

Стратегія маркетингу 

Маркетинг-мікс 
(базові елементи - продукт, ціна, місце і просування) 
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ветеринарного оптового ринку України. Конкурентними перевагами O.L.KAR. 

«Агрозоовет-сервіс» можна вважати високу якість продукції, доступну ціну, 

власну лабораторію, доставку вакцин з дотриманням температурних режимів, 

безкоштовну доставку по всій Україні, відповідність GMP стандарту. В 

результаті якісного вдосконалення сервісу кількість клієнтів компанії 

безперервно зростає, а асортимент товарів постійно збільшується. Щомісячно 

O.L.KAR. «Агрозоовет-сервіс» реалізує ветеринарні препарати в понад 4000 

ветеринарних аптек, 3000 зоомагазинів, 1500 ветеринарних клінік, 2500 

господарств. 

Проаналізувавши конкурентоспроможність O.L.KAR. «Агрозоовет-

сервіс», найбільшою перевагою виявилась цінова політика, наявність 

високотехнічного обладнання та висококваліфікованого персоналу. Одним із 

недоліків підприємства можна назвати рекламну діяльність, яка знаходиться на 

низькому рівні, а саме відсутність просування в соціальних мережах, 

відсутність рекламної стратегії в цілому.  

З метою удосконалення маркетингової товарної політики O.L.KAR. 

«Агрозоовет-сервіс» варто використовувати стратегію просування. Так, 

пропонується звернутись до наступних складових:  

 просування і реклама в Інтернеті;  

 просування в соціальних мережах;  

 мерчандайзинг;  

 реклама в місцях продажу [6, c.47]. 

Аналіз веб-сайту O.L.KAR. «Агрозоовет-сервіс» показав низку порушень 

для користування, а саме відсутність: кнопок консультації та переходу на 

соціальні мережі, прайс-листа та відгуків клієнтів. Дослідження просування в 

соціальних мережах показало, що підприємство» хоч і має профілі в 

популярних соціальних мережах «Інстаграм», «Фейсбук», проте наповненням 

контенту та веденням сторінок не займається, що негативно впливає на 

підтримуванні контакту зі своєю цільовою аудиторію. 

Планом маркетингових комунікацій на 2022 рік, можна запропонувати  

виготовлення подарункових іграшок для тварин з логотипом компанії та 

замовлення дисконтних візиток. 



96 

Реклама в Інтернеті дасть змогу охопити цільову аудиторію більш якісно, 

сформувати рекламне звернення, яке буде відображати потреби споживачів. 

Також перевагами рекламі в Інтернеті можна вважати досить низьку вартість 

контакту, а також значні функціональні можливості щодо використання різних 

методів привернення уваги. Пропонується використовувати банерну та 

контекстну рекламу в мережі Інтернет для підвищення рівня поінформованості 

споживачів. 

Контекстна реклама – рекламні повідомлення, що з’являються тільки тоді, 

коли користувач ввів потрібні для ключові запити в рядку пошуку. В її основі – 

результати пошуку в пошуковій системі Googlе. Зручність даного виду реклами 

в її виборчій дії: відображається лише тим, хто ввів відповідний запит. Це 

досить дієвий засіб для привернення уваги споживачів до ветеринарної 

компанії, оскільки підбирається такий список пошукових запитів і складаються 

такі рекламні оголошення, які будуть привертати увагу користувачів Інтернету 

[3, c. 926].  

Банерна реклама – особливий вид інтернет-реклами, що полягає в 

розміщенні різноформатних банерів в мережі. Завдяки банерній рекламі 

підприємство зможе безпосередньо забезпечити впізнаваність торгової марки 

серед користувачів мережі Інтернет.  

Оцінивши технічні і дизайнерські характеристики веб-сайту, 

запропоновано ввести наступні напрями покращення роботи сайту: 

 ввести онлайн-консультацію, де фахівці зможуть проконсультувати 

клієнта про послуги, ціни, стан тварин і відповісти на будь-яке хвилююче 

споживачів питання; 

 розмістити на основній смузі посилання на розділ з відгуками 

попередніх клієнтів; 

 розробити ведення особистих кабінетів на веб-сайті, таким чином зняти 

навантаження з телефонів компанії; 

 додати кнопку «Купити» на кожну сторінку продукту на офіційному 

сайті, для зручності користування; 
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 задля підвищення рівня впізнаваності бренду та підвищення рівня 

обізнаності споживачів рекомендується запустити блог на сайті, де компанія 

зможе висвітлювати інформацію про правильний догляд за тваринами; 

 рекомендується в майбутньому створити платформу у якості клубу, де 

його учасники матимуть змогу обговорювати питання, що стосуються їхніх 

улюбленців, члени такого клубу мають бути відповідальними за годування 

тварин та бути покупцями підприємства матимуть особливі привілегії від 

виробника у якості накопичувальної програми, учасники клубу матимуть 

можливість безкоштовно звернутися до ветеринара у разі виникнення проблем. 

Отже, конкурентні переваги та ефективне функціонування ветеринарного 

підприємства можуть бути забезпечені лише здійсненням ефективної 

маркетингової діяльності з урахуванням особливостей ветеринарних товарів та 

ринку їх реалізації. В умовах ринку O.L.KAR. «Агрозоовет-сервіс» має 

прагнути до конкурентоспроможного управління, тому доцільно 

удосконалювати маркетингову діяльність. На O.L.KAR. «Агрозоовет-сервіс» 

необхідно покращення стратегічного управління через розробку стратегічного 

планування на довгострокову перспективу. Удосконалення маркетингової 

діяльності неможливе без дотримання таких умов: рекламна інформація має 

бути новою, неочікуваною; особливо активно рекламу слід використовувати на 

стадіях упровадження товару на ринок і зростання обсягів продажу; реклама 

має підкреслювати особливості товару, які відрізняють його від інших. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ 

У статті досліджено основні складові комунікаційного процесу, 

проаналізовано можливості інтегрованого використання комунікаційної 

політики в сучасному суспільстві. На основі аналізу наведено загальну схему 

процесу здійснення комунікації. З цього дослідження можна зрозуміти, що 

рівень комунікаційної політики в системі маркетингу досить високий, і 

адаптація з'являється завжди, коли є різні споживачі.  В теперішній час 

зважаючи на те, що компанії пропонують однакову продукцію, яку важко 

відрізнити важливо мати комунікаційну стратегію. Змінити ситуацію може 

інформація,  яка надсилається споживачам та засоби масової інформації, які 

використовують з метою кращого впровадження стратегії ринкової 

комунікації. 

Ключові слова: маркетинг, комунікація, стратегія, комунікаційний процес, 

комунікаційна політика, система маркетингу. 

В сьогоденні існує боротьба підприємств один проти одного, задля 

збільшення власної частки ринку і часті намагання переманити клієнтів з інших 

компаній. Різниця між характеристиками продукції компаній незначна. Отже, 

для того, щоб диференціювати, інструментом, який можуть використовувати 
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фірми, є комунікація. Таким чином, важливо, щоб підприємства розуміли 

актуальність ринку комунікаційної діяльності у їх стратегії організації. Щоразу, 

коли підприємство випускає продукт на ринок, воно має покращувати свій 

бренд або інформувати клієнтів про акцію,  воно розвиває та  використовує 

найкращі ефективні ринкові  комунікації  і стратегію з  метою досягнення  

найвищої  віддачі від  неї.  Через  це  підприємства  мають конкурентну 

перевагу, підтримують міцні відносини з існуючими клієнтами та завойовують 

нових. Саме тому інструмент, за допомогою якого підприємці інформують, 

переконують і надсилають нагадування клієнтам є ринковою комунікацією. 

Завдяки цьому  будуються та покращуються відносини із клієнтами. Якщо 

надіслане повідомлення не сприймається одержувачем, компанія має збиток в  

прибутку. Спочатку ринкова комунікація була одностороннім комунікаційним 

процесом, але з розвитком технологій та поширення інтернету стає 

інтерактивним і двостороннім процесом між покупцем і продавцем, де 

комунікація ефективна завжди, коли клієнтам подобається реклама, надіслана 

від продавця. 

Ринкова  комунікація, враховуючи  потенційну маркетингову стратегію  

продавця,  є «Просування» в концепції 4P (ціна, продукт, місце, просування) 

маркетингового комплексу, і воно має на меті гарантувати, що всі споживачі 

знають про те, що компанія пропонує ринку. Стратегічною метою  є: 

збільшення продажів, частки ринку, привабливості бренду, створення 

конкурентних переваг, поширення знань серед споживачів. Інший погляду на 

збільшення споживачів, це той де комунікація є одним із елементів теорії 4C 

(споживач, вартість, зручність, комунікація), що формує комунікаційну 

стратегію.  

Ринковий вибір робиться на основі гіпотез і знань про вподобання людей.  

Але дослідження  інтересів споживачів є складним завданням навіть для людей, 

які спеціалізуються на цьому. 

Комунікація як метод спілкування дозволяє надсилати та одержувати будь-

яку інформацію. Основною проблемою комунікації є процес, передавання і 
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сприйняття інформації. Ефективні комунікації зі споживачами стали 

ключовими факторами успіху будь-якого бізнесу. Важливими засадами, які 

сприяють посиленню ролі маркетингових комунікацій, є те, що елементи 

використовуються з впровадженням постійний змінних соціальних, 

економічних і конкурентних сил. 

Були проведені різні дослідження навколо ринкової комунікації як 

важливого елемента для успіху підприємництва (наприклад, Duralia, 2018, 

Mihaela, 2015).  С. Репп та Т.Л. Коллінз, зазначають, що «необхідно вивчати та 

підтримувати нове мислення стосовно методів продажу товарів та послуг. Це 

новий напрям стратегії маркетингу в стимулюванні збуту і в рекламі, який 

підвищує вірогідність успіху в період, коли розвинена телекомп’ютерна 

технологія змінює картину бізнесу». Головим у комерційній активності 

підприємства є перенесення з виробничих і розподільних аспектів на 

комунікаційні. У зв’язку з чим підприємство з метою збереження і зміцнення 

своїх позицій на ринку стикається з необхідністю розробки власного 

комунікаційного комплексу.  

Ч. Сендідж, П. Сміт, В. Фрайбургер та ін., які у своїх дослідженнях 

виокремлюють комунікаційний комплекс, який є одним з елементів комплексу 

маркетингу. Вони зазначають, що зв’язки з громадськістю є лише складова 

престижної реклами, а прямі продажі лише як рекламу від імені приватних осіб. 

Ними висловлено думку про те, що «...загальні фірмові цілі часто 

висловлюються фінансовими категоріями (доходи, прибуток на вкладений 

капітал і т. ін.), цілі маркетингу часто стосуються результатів поведінкового 

характеру (зростання відвідуваності магазину, кількість товарів, що купуються, 

і т. ін.), а цілі реклами, якщо розглядати їх з цієї точки зору, полягають у впливі 

на те, що відбувається у свідомості людей». 

В залежності від ситуації на споживчому ринку може змінюватися місце в 

системі елементів комунікаційного комплексу в межах загальної 

комунікаційної програми. Як відзначають Дж.Р. Россітер і Л. Персі, основним 

принципом при ухваленні рішень про використання декількох засобів 

комунікацій є вибір одного елемента комунікаційного комплексу фірми як 

основного і одного (або декількох) як допоміжного (або допоміжних). 
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В наш час підприємства підтримують комунікації між своїми 

посередниками, споживачами, різними аудиторіями. Кожна з груп цього 

ланцюга одночасно підтримує комунікаційний зворотний зв’язок зі всіма хто 

задіяний в  комунікацій. Зважаючи на це успішна діяльність будь-якого 

підприємства здебільшого залежить від правильно побудованої комунікаційної 

політики. При розробці комунікаційної програми підприємства спрямовують 

зусилля на  елементи комунікаційного комплексу та не те якою мірою вони 

здатні підвищити вплив на споживача. Саме тому слід розглянути основні 

елементи комунікаційного процесу, здійснити аналіз можливості інтегрованого 

використання комунікаційної політики в процесах сучасного комунікаційного 

суспільства, що є метою статті. 

Комунікаційна політика містить будь-які дії, які використовуються 

підприємством для інформації, переконання і нагадування про свої товари, 

послуги, образи, ідеї, суспільну діяльність або вплив на суспільство.  

Узагальнення досліджень дозволяє виділяти два підходи до поняття 

комунікаційної політики. Перший, комунікаційна політика є перспективним 

курсом дій підприємства і наявністю у нього обґрунтованої стратегії 

використання комплексу комунікаційних засобів і організації взаємодії зі всіма 

суб’єктами маркетингової системи, що забезпечує стабільну і ефективну 

діяльність з формування попиту і просування товарів і послуг на ринок з метою 

задоволення потреб покупців і отримання прибутку [1, с. 11]. Другий підхід 

дозволяє трактувати комунікаційну політику як розробку комплексу 

стимулювання, тобто заходів щодо забезпечення ефективної взаємодії бізнес-

партнерів, організації реклами, методів стимулювання збуту, зв’язків з 

громадськістю і персональних продажів . 

З метою кращого дослідження теми, слід розуміти що являє собою 

комунікаційний процес-зв'язок який  відбувається щоразу, коли відправник 

хоче надіслати інформацію одержувачу. Але процес позаду є більш складним і 

в основному складається з дев'яти основних елементів, де кожен з них має 

специфічну особливість, яку необхідно враховувати в процесі досягнення 

успіху. Котлер Ф. проєктує найкращий комунікаційний процес, який показано 

на нижче (рис. 1). 
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Рисунок 1 − Процес здійснення комунікації 

 

• Відправник: відповідає за надсилання повідомлення одержувачу. Яке має 

бути «потужне, надійне, привабливе», щоб одержувач (споживач) міг 

розпізнати товар і приступити до покупки. 

• Кодування: відправник повинен закодувати повідомлення перед його 

відправкою.  

• Спілкування: набір  символів, які надсилає відправник. Процес буде 

ефективним, якщо відправник розуміє очікування споживачів і одержувач 

розуміє зміст повідомлення. 

• Повідомлення: воно містить те, що відправник хоче передати. Воно має 

не бути складним для розуміння; має бути чітким і прямим, щоб отримувач міг 

легко розшифрувати його. 

• ЗМІ: це канал зв'язку, через який одержувач отримує інформацію-

повідомлення. Його необхідно застосовувати відповідно до цільової аудиторії. 

• Декодування: одержувач декодує отримане повідомлення в чомусь для 

нього/неї зрозуміле. На цей крок впливає культура одержувача, освіта і 

особистість. 

• Приймач: це комунікаційна сторона процесу, до якої адресовано 

повідомлення. 

Відправник Посередник Одержувач 

Перешкоди 

Зворотній зв’язок зі споживачами 

інформація 

Закодована Розкодована 

інформація 
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• Відповідь: це те, як реагує споживач. 

• Зворотній зв'язок: це те, що одержувач думає і говорить компанії про 

певний продукт/послугу. Зворотній зв'язок - це реакція, яка завжди 

повертається вона допомагає відправнику вдосконалити себе та зрозуміти 

очікування  клієнта в майбутньому. 

• Шум: зовнішні перешкоди які можуть спричинити неправильну 

інтерпретацію повідомлення. 

Стратегії ринкової комунікації компаній можуть відрізнятися одна від 

одної, але метою є: «передати чітке й унітарне повідомлення, розраховане на 

чітко визначену аудиторію, у найбільш ефективний спосіб» [2, с. 94]. Для 

успіху надіслане повідомлення має бути зрозумілим, корисним, привабливим і 

правдивим, щоб цільова аудиторія могла легко це зрозуміти. 

Кожного разу, коли розробляється стратегія ринкової комунікації, вона 

складається з різних етапів: 

• Визначення цільової аудиторії; 

• Комунікаційна мета; 

• Дизайн повідомлення; 

• Комунікаційні засоби; 

• Створення бюджету; 

• Визначення медіа; 

• Отримання результатів. 

Підприємства мають звернути увагу на всі етапи. Зокрема, потрібно 

визначити правильну ціль клієнтів; повідомлення має бути розроблене 

відповідно до їхніх очікувань і його потрібно надіслати на канал, де аудиторія 

хоче отримати інформацію.  

«Сегментація ринку − це процес поділу неоднорідного ринку на окремі і 

окремі однорідні сегменти» [3, с. 235], де сегмент представляє групу людей, які 

реагують на певний стимул. Таким чином, компанія повинна визначити свою 

аудиторію. Для цього існує кілька методів визначення: географічний, 

демографічний, вік, стать, спосіб життя. Важливо підкреслити, що кожен 

сегмент ринку буде по-різному реагувати на ринкову комунікацію, яку їм 

надсилають.  
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Таргетування − це те, як підприємство може досягти цільової аудиторії та 

надіслати їй правильне повідомлення [4]. Одним з підходів є 

недиференційоване націлювання: маркетингова компанія спрямовується на 

увесь ринок без диференціації, з однією пропозицією.  У цьому випадку 

береться до уваги лише одна стратегія з усього ринку. Зазвичай це відбувається, 

коли конкуренція низька, або продаються  універсальні продукти. Інший підхід 

стосується диференційованого націлювання: фірми вибирають конкретну 

ринкову нішу, де кожен продукт є унікальним, або вирішують задовольнити 

різні сегменти клієнтів, пропонуючи їм різні продукти. 

Комунікаційні цілі − це конкретні цілі, яких хоче досягти підприємство та 

його стратегія ринкової комунікації: створення обізнаності, поширення знань, 

бажання стимулювати попит. Ціль комунікаційної мети в ринковій комунікації 

може бути зведена до трьох основних областей: спілкування, конкуренція та 

переконання. 

По-перше, що стосується комунікації, мета полягає в тому, щоб донести 

ідеї до конкретного цільового споживача. По-друге, мета полягає в тому, щоб 

допомогти підприємству ефективно конкурувати на ринку. Власне, декілька 

компаній пропонують ринку однаковий продукт за однакову ціну, і те, що 

насправді може компанія це вивчити споживача і досягти конкурентної 

переваги.  По-третє, мета ринкової комунікації має за ціль переконати цільову 

аудиторію задля покупки конкретного товару. Для підприємства дуже важливо 

переконати усі цільові аудиторії, навіть ті, які вже є клієнтами, оскільки вони 

можуть припинити покупку продукції компанії та віддати перевагу продукту-

конкуренту. 

Комунікації, має бути: 

• Конкретною/чіткою; 

• Вимірюваною: має бути можливість відстежувати прогрес; 

• Досяжною: можливим має бути її досягти; 

• Реалістичною: вона повинен бути справжньою; 

• Обмеженою в часі:  має бути досягнуто за обмежений час. 
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Після того, як підприємство визначить свій клієнтський сегмент, воно має 

розробити своє повідомлення відповідно до комунікаційної мети, яку воно має 

на увазі та цільового клієнта. Повідомлення має бути розроблене та адаптоване 

до цільової аудиторії. Воно має бути послідовним, показувати переваги 

продукту, і кожне повідомлення має складатися з змісту, структури, формату і 

джерела. Крім того, потрібно пам’ятати, що повідомлення має бути 

послідовним і має ідентифікувати підприємство та попередні повідомлення. 

Також має містити цінності підприємства, інакше це може створити плутанину 

для цільових клієнтів, та привести до  неправильного його розуміння. На цьому 

етапі підприємство  розробляє повідомлення не лише відповідно до замовника 

сегменту, а також відповідно до каналу, яким воно хоче його поширити, 

оскільки в кожному засобі масової інформації існує свій спосіб оформлення 

повідомлення. Про що має думати підприємство, які б ЗМІ воно не вибрало, це 

спосіб оформлення повідомлення. Він завжди повинен підкреслювати переваги 

продукту над продуктом конкурентів. Повідомлення має бути оформлене у 

вигляді оповідання, де клієнт може ідентифікувати себе. Насправді, дослідники 

виявили, що клієнти будуть відчувати  вплив, коли відчувають свою 

причетність до повідомлення [5].  

Також підприємство повинне пам’ятати, хто є його аудиторією, і 

адаптувати не лише повідомлення, а й тон голосу. 

Стосовно комунікаційних засобів − інструментів, які підприємство може 

вибрати для створення свого комплексу маркетингових комунікацій, 

поширення свого повідомлення та охоплення цільової аудиторії. Їх є кілька: 

реклама, просування продажів, заходи та спонсорство, зв’язки з громадськістю, 

прямий маркетинг, передавання з уст в уста та особистий продаж. Кожен з них 

має свої переваги/недоліки та цільовий сегмент. Таким чином, підприємству 

щоразу доводиться розробляти свою маркетингову комунікацію, необхідно 

враховувати кілька факторів: цільових споживачів, наявний бюджет, продукт, 

який воно просуває, характер завдання (наприклад, запуск), ринкове 

середовище (наприклад, частка ринку, конкуренти, місце розташування), 

історію та особливості підприємства. 
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В основному існує два способи комунікації, які підприємство може 

використовувати: 

• Рекламна  комунікація:  заснована  на  короткостроковому  періоді  

спілкування 

(наприклад, реклама, заходи, зв'язки з громадськістю, стимулювання 

збуту); 

• Постійна комунікація: на основі довгострокового періоду (наприклад, 

бренд, упаковка, дизайн). 

Як правило, комплекс маркетингових комунікацій підприємства є 

сумішшю різних засобів комунікації. Інструменти, які підприємство може 

включити в свою маркетингову комунікацію можуть поділятись на: 

• неособисті засоби комунікації: комунікація відбувається через інші 

засоби масової інформації (реклама, стимулювання збуту, заходи та 

спонсорство, зв'язки з громадськістю), 

• особисті засоби комунікації: комунікація здійснюється особою, яка 

входить у контакті з покупцями (прямий маркетинг, з вуст в уста, особистий 

продаж). 

Основна мета реклами – повідомити, переконати,  запам’ятатись 

замовнику та змусити його  запам’ятати про існування конкретного товару та 

зміцнення відносин після покупки з ним/нею.  Крім того, для підвищення 

іміджу бренду та просування продукту реклама повинна бути ефективною, 

оскільки вона повинна мати зворотний ефект: щоб клієнти почали купувати 

продукт. Прикладом рекламних засобів є: телебачення, радіо, рекламні щити, 

газети, брошури, флаєри, соціальні мережі. 

Отже, підприємства сьогодення незалежно від виду їх діяльності 

потребують налагодження тривалих взаємовигідних відносин із тими хто 

постачає є посередниками, партнерами та споживачами, саме тому велика 

потреба в ефективній комунікаційній політиці. Ефективні комунікації зі 

споживачами стали головними факторами успіху будь-якого підприємства. 

Визначено, що ефективне застосування політики комунікацій господарюючих 
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суб’єктів набуває більшої актуальності через загострення рівня конкуренції. 

Зрозуміло, що тенденції які є в економіці диктують потребу щодо застосування 

нових інструментів маркетингової комунікаційної політики підприємства, що 

сприятиме зростанню його конкурентоспроможності й ідентифікації серед 

інших. Таким чином, комунікаційний комплекс підприємства, на мою думку, 

може бути визначений як сукупність елементів, що об’єднують учасників, 

носіїв і засоби передавання інформації, спрямованих на встановлення і 

підтримку певних взаємовідносин з адресатами в межах загальної 

маркетингової політики підприємства. 
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КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ТА PR-ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розкрита проблема необхідності контролю та оцінки реклами та 

PR-діяльності підприємства. Питання оцінки ефективності обумовлюється 

важливою роллю рекламної діяльності у комерційній діяльності будь-якого 

підприємства, ефективного використання правильних рекламних інструментів 

у межах закладеного бюджету. Оцінка ефективності дає можливість 

визначити, чи ефективний вибір інструментів був запроваджений для 

реалізації власної комунікативної програми. Професійне використання 

реклами дає можливість підприємству підвищити конкурентоспроможність, 

збільшити прибуток, а, отже, і рентабельність усієї виробничо-господарської 

діяльності суб'єкта ринкової економіки. 

Ключові слова: реклама, PR-діяльність, підприємство, контроль, рекламна 

діяльність. 

Створення інформаційного поля для розвитку, вплив на громадську 

думку, формування репутації-це результати діяльності PR-відділу та реклами 

на підприємстві. Оцінка ефективності PR-діяльності організації, реклами 

становить певну складність, оскільки загальноприйнятого механізму оцінки не 

існує, вона є досить суб'єктивною. Проте будь-який менеджер має вміти 

оцінити результативність та ефективність PR. У цьому потрібно, по-перше, 

уточнити особливості PR-діяльності організації та її результати, по-друге, 

уточнити зміст понять «результативність», «оптимальність» і «ефективність». 

Оцінка ефективності PR-діяльності стала викликом для всієї PR-індустрії і вже 

не перше десятиліття займає думки PR-фахівців. Існують певні стереотипи 

щодо оцінки ефективності PR. Проблеми управління результативністю 

реклами та PR-діяльності протягом тривалого часу продовжували залишатися у 

фокусі уваги зарубіжних дослідників та практиків, а саме У. Аренс, К. Бове,              

Г. Васильєв, Є. Голубков, С. Динчев, Ж. Дрю, Є. Ісаєнко, Г. Картер,                

Ю. Лисенко, А. Матанцев, В. Славін, У. Уеллс [1; 2] та інші. 
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Методи контролю та оцінки ефективності рекламної кампанії та PR-

діяльності розробляються у процесі їх планування. Необхідність оцінки 

ефективності очевидна: реклама є дорогим та ризикованим вкладенням коштів. 

На неї витрачаються значні ресурси фірми, причому результат може бути 

позитивним, нейтральним і навіть негативним. З'ясування, чи реклама та PR-

активність, сприяє корекції подальшої діяльності організації . 

Оцінка ефективності реклами та PR-діяльності складається з кількох 

етапів підготовки та проведення рекламної кампанії. Відповідно, оцінка 

здійснюється за допомогою тестування, моніторингу та вимірювання. 

Попереднє тестування дозволяє оцінити ймовірність того, що ідея реклами 

працюватиме. Попереднє тестування реклами (пре-тести) є оцінкою 

споживачами розроблених комунікаційних рішень (наприклад, макетів для 

преси, зовнішньої реклами або інтернету, теле- та радіороликів). Важливим 

завданням попередніх тестів є підвищення обізнаності компанії щодо реакції 

своїх споживачів на ті чи інші візуальні та текстові стимули, що 

використовуються в рекламі. Результати тестування можуть допомогти 

компанії заощадити значні кошти або використати їх ефективніше (табл.1) [3].  

Таблиця 1 – Вибір методу оцінки комунікативної ефективності рекламної 

кампанії в залежності від її етапу. 

Етап Метод Зміст методу 
Етап підготовки  Методи прогностичної 

оцінки комунікативної 
ефективності 

-попереднє 
тестування рекламного 
повідомлення; 
- оцінка ефективності 
каналів розповсюдження; 
- Пілотне тестування. 

Реалізація реклами чи PR-
діяльності  

Моніторинг реалізації 
рекламної кампанії з 
параметрам 
комунікативний 
ефективності 

- оцінка комунікативних 
ефектів; 
- оцінка каналів 
поширення. 

Завершення реклами чи PR-
діяльності 

Оцінка впливу - аналіз відповідності 
результатів поставленим 
цілям. 

Джерело: розроблено автором  
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Поточне дослідження (моніторинг) дозволяє коригувати рекламну 

кампанію вже в процесі її здійснення і полягає у відстеженні ходу кампанії, її 

перших результатів, успіхів та невдач. Після проведення рекламної кампанії 

оцінюються її результати. Для проведення таких оцінок важлива наявність 

контрольних (базових) даних для порівняння та виявлення динаміки. У ряді 

випадків проводяться діагностичні дослідження, що дозволяють виявити 

сильні та слабкі сторони тих чи інших рекламних повідомлень. 

Підсумкова оцінка проведеної рекламної кампанії дозволяє визначати 

перспективи подальших рекламних заходів з урахуванням набутого досвіду [4]. 

При оцінюванні ефективності рекламної кампанії та PR-діяльності 

загалом, необхідно виявити відповідність низки чинників. До них можна 

віднести: 

 оцінку відповідності маркетинговим стратегіям; 

 оцінку досягнутих результатів; 

 оцінку реалізації маркетингових цілей; 

 оцінку досягнення цілей рекламної кампанії; 

 оцінку витрат на проведення кампанії; 

 оцінку відповідності цільової аудиторії; 

 оцінку успішності позиціонування послуг (компанії / бренду); 

 оцінку реалізованої рекламної концепції та креативної складової (ідеї); 

 оцінку доречності вибору каналів інтегрованих маркетингових 

комунікацій [5]. 

Основою оцінки ефективності у разі може бути рекламний план, що 

містить всі заявлені параметри. Найскладнішим моментом у виявленні 

ефективності тих чи інших рекламних акцій є конкретний предмет оцінки, що 

розглядається і дослідниками, і менеджерами-практиками дуже різноманітно. 

Багато українських підприємств традиційно оцінюють результати рекламної 

акції, приводячи їх у відповідність до змін у збуті товару, проте це не зовсім 

коректний, і далеко не єдиний підхід. Слід пам'ятати, що ефект реклами часто 

проявляється із затримкою. При цьому, крім реклами на збут, впливає велика 
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кількість різноманітних факторів. Найчастіше досить складно відстежити 

чистий вплив саме рекламних заходів. Хоча не можна не визнати, що 

співвідношення рекламних зусиль і динаміки збуту дозволяють отримати 

певні, кількісні дані, що легко піддаються інтерпретації. У західних компаніях 

найпоширенішими є дослідження визначальні, хто і яку рекламу бачив, чи 

можуть її згадати, чи під її впливом ухвалили рішення про купівлю. 

Дійсність реклами визначає характер впливу реклами на споживача. 

Рекламна дія оцінюється при співвіднесенні поставлених цілей з досягнутими. 

Відповідність поставленим цілям вважатимуться ключовим підтвердженням 

ефективно проведеної рекламної кампанії. Реклама може бути бажаним і 

небажаним впливом. Ефективність реклами у напрямі економічного впливу 

можна як ставлення її результатів до виробленим витрат за проведення 

рекламної кампанії. Однак безліч факторів, що впливають на продаж, складно 

оцінюються, тому будь-які розрахунки ефективності реклами можуть бути 

спірними [6]. 

Ефект реклами проявляється у різних сферах; отже, складно підібрати 

вичерпні показники, що характеризують ефективність. Існують різні способи 

визначення ефективності реклами. Оцінювальні методи засновані на висновках 

експертів. Часто проводиться пряме тестування споживачів і формуються 

рейтингові оцінки значущості реклами. Можливі також опитування телефоном, 

поштою і т.п. Комунікативна ефективність реклами дозволяє проаналізувати її 

сприйняття різними цільовими групами споживачів. Методика полегшення 

згадки використовується для того, щоб визначити, якою мірою людина здатна 

згадати зміст реклами. Щоб полегшити респондентам процес згадування, 

інтерв'юер ставить їм питання, що наводять. Але навіть якщо людина і добре 

запам'ятала зміст реклами, це зовсім не означає, що вона готова купити те, що 

рекламують. Ще один спосіб перевірки – методика впізнавання [7]. Людям, які, 

наприклад, прочитали журнал або бачили телевізійну програму, пред'являють 

копії реклами та ставлять запитання про неї. Сучасні методики дозволяють 

вимірювати також емоційні реакції людей, що є актуальним для оцінки 

реклами, часто розрахованої саме на емоційне сприйняття. 
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Нині немає єдиної класифікації методів оцінки ефективності реклами PR-

діяльності. Відповідно, можна узагальнити та виділити основні. Зокрема: 

1. Спосіб оцінки отриманих результатів до витрат (реалізується на етапі 

планування, враховуються цілі як організації, керівництва та співробітників 

компанії). 

2. Розрахунок кількісних показників PR-діяльності (облік кількості 

інформаційних матеріалів, числа зроблених дзвінків, у яких і скільки засобів 

було розміщено матеріали). 

3. Оцінка зворотного зв'язку (визначення ступеня поінформованості 

цільової аудиторії щодо проведених PR-заходів, зміна громадської думки, 

кількість відгуків тощо). 

4. Розрахунок кількісних показників діяльності підприємства (зміна рівня 

прибутку після проведення PR-кампанії, поява нових цільових аудиторій та ін.) 

[7]. 

Деякі фахівці в галузі зв'язків із громадськістю рекомендують проводити 

оцінку окремих PR-інструментів: прес-релізи, прес-конференції, корпоративні 

та спеціальні заходи, використання ЗМІ. 

Кожен інструмент PR-діяльності оцінюється за допомогою кількісних 

показників: кількість підготовлених прес-релізів та кількість опублікованих у 

ЗМІ, кількість акредитованих ЗМІ і тих, що просто прийшли на захід, 

підрахунок та аналіз кількості публікацій після проведених PR заходів тощо. 

Реклама та PR-діяльність є важливим елементом функціонування 

більшості організацій. Розмаїття функцій реклами, її застосування у вирішенні 

найрізноманітніших завдань дозволяє використовувати цей інструмент впливу 

у найрізноманітніших ситуаціях. Рекламна діяльність регулюється правовими 

актами, документами громадських організацій та професійних об'єднань, 

створених для реалізації функції саморегулювання рекламної діяльності, а 

також внутрішньофірмовими документами, у тому числі графіками та планами 

реалізації рекламних кампаній та акцій. 

Менеджмент у рекламній діяльності в основних рисах відповідає 
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розумінню менеджменту, але має характерні особливості. Вони пов'язані 

насамперед зі специфікою рекламної діяльності та різноманітністю її суб'єктів. 

Співвіднесення інтересів всіх суб'єктів цієї діяльності становить важливе 

завдання рекламного менеджера. Основною функцією рекламного менеджера є 

управління рекламним процесом, центральною ланкою якого, зазвичай, є 

рекламна кампанія. Планування рекламної кампанії починається з дослідження 

її необхідності та майбутньої спрямованості, що дозволяє сформулювати цілі 

майбутніх заходів. Постановка цілей рекламної кампанії - центральний, 

найважливіший момент у формуванні рекламного процесу, що дозволяє 

намітити ефективну рекламну стратегію. Підготовка рекламної кампанії 

здійснюється поетапно і найчастіше пов'язана зі складанням рекламного плану, 

документа, в якому фіксуються цілі, стратегія, засоби, ресурси та критерії 

оцінки результатів майбутньої кампанії. 

Контроль над реалізацією рекламної кампанії складає на всіх етапах її 

проведення. Контролює як своєчасне та повне здійснення всіх заявлених 

планів, так і ефективність рекламних акцій на стадії їх проведення. Своєчасний 

контроль дозволяє коригувати хід рекламної кампанії та, таким чином, 

збільшувати її ефективність. Підсумкова оцінка ефективності рекламної 

кампанії проводиться після реалізації її заходів. Основою оцінки ефективності 

є виявлення ступеня досягнення кампанією поставлених перед нею цілей. Чим 

конкретніше, чіткіше поставлені ці цілі, тим більшою буде оцінка. Враховуючи 

можливості впливу реклами, як на економічні, так і на досить суб'єктивні 

показники (до яких можна віднести поліпшення іміджу фірми, підвищення 

впізнаваності торгової марки тощо), оцінку ефективності слід проводити 

різними методами і з максимальним урахуванням різноманітних факторів, 

значущих фірм. Об'єктивна оцінка результатів дозволяє більш раціонально 

організовувати рекламну діяльність підприємства надалі. 
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У сучасних умовах формування ринкової економіки України, при 

наростаючому безпосередньому взаємодії українських і зарубіжних виробників 

проблема ринкової конкурентоспроможності економіки нашої країни та її 

суб'єктів господарювання стала центральної і реальної, від вирішення якої 

залежить доля національної незалежності України, завоювання нею 

відповідного становища у світовому співтоваристві. 

Формулювання цілей статті полягає у науковому обґрунтуванні і аналізі 
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складових механізму підвищення конкурентоспроможності підприємств на 

засадах маркетингу для встановлення високого рівня конкурентоздатності. 

Теоретико-методологічну основу дослідження склали наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних авторів в області аналізу конкурентоздатності 

підприємства, методів його оцінки, а саме: Ламбена Ж.-Ж., Балабанової  І., 

Балабанової Л., Громової О., Кривенка Г., Лагутіна В., Оліна Б., Осовської Г., 

Поліщук І., Портера М., Рикардо Д., Романенка В., Сміта А., Уманціва Ю., 

Фатхутдінова Р. Проте, потребують подальшого уточнення та дослідження 

проблеми конкурентоспроможності з точки зору маркетингового підходу. 

Впровадження маркетингового підходу в управлінні підприємством 

передбачає орієнтацію його діяльності на споживача та сприяє вирішенню 

завдань, які повинні включати розробку: стратегії розвитку суб'єкта 

господарювання; визначення нормативів конкурентоспроможності товару та 

підприємства (фірми); порядку застосування усім стадіях життєвого циклу 

об'єкта (товару) концепції маркетинга; створення системи інтегрованих 

маркетингових комунікацій; форм збуту товарів. 

Теорія конкурентоспроможності фірми та її конкурентних переваг 

розроблена у працях багатьох дослідників. Вона багато в чому залежить від 

наявності та ефективного використання сформованих у країні умов: 

формування ринкової економіки, використання її законів (попиту та пропозиції, 

закону вартості та ін.), наявності необхідних факторів виробництва та їх 

комбінації, розвиненого попиту, зрілості конкурентного середовища, якості 

управління, державної політики і навіть використання сприятливих випадків 

(ціни на продукцію на світовому ринку) [2]. 

Суть конкуренції, на думку М. Портера, виражається п'ятьма напрямами не 

важливо, чи діють вони лише на внутрішньому ринку або на зовнішньому теж, 

серед яких виділяються: конкуренція постачальників економічних ресурсів; 

покупців; виробників продуктів-замінників; підприємств, що у галузі; 

підприємств, що потенційно готові вийти на даний ринок. 

Формування конкурентної стратегії фірм М. Портер розглядав у 
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нерозривному зв'язку з рухом до постіндустріального суспільства, з 

використанням людського капіталу, з вкладенням у навчання персоналу, у 

проведення НДДКР та маркетингових досліджень. 

Ця концепція суперництва виходить з того, що здатність фірми реалізувати 

свою конкурентну перевагу на базовому ринку залежить не тільки від рівня 

прямої конкуренції, а й від ролі конкурентних сил, взаємодія яких, на думку 

М. Портера, визначає потенціал рентабельності товарного ринку. 

Однак ступінь проникнення в галузь, на ринок, крім цих сил, залежить ще 

й від політики в галузі регулювання конкуренції, яку проводить держава.  

Новий підхід до розуміння головної ролі маркетингу у створенні 

акціонерної вартості підприємства, запропонований П. Дойлем, дозволив 

дисертантові виявити вплив акціонерів як сьомий напрям, що визначає 

конкурентну позицію господарюючого суб'єкта. 

Довгостроковим правилом фірм, які перебувають в умовах жорсткої 

конкуренції, є беззбитковість із застосуванням таких форм боротьби як: 

позбавлення суперників сировини й матеріалів, збут, кредит тощо. Разом з тим, 

в умовах загальної комп'ютеризації виробництва та посилення інтеграційних 

процесів, формування глобальної конкуренції форми та методи конкурентної 

боротьби змінюються: на зміну жорстким, агресивним методам протистояння 

економічних агентів приходять різні форми узгодження та співробітництва у їх 

діяльності (на основі укладання угод щодо передачі інформації, обміну 

досвідом у модернізації та управлінні виробництвом тощо) [5]. 

Модель основних напрямів конкуренції є ефективним методом аналізу її 

розвитку та визначає їх впливом геть становище підприємства над ринком. 

Вона дозволяє оцінити конкурентну обстановку на ринку і на цій основі 

розробити такий варіант довгострокової стратегії фірми, який найбільше 

забезпечить їх використання для створення додаткових конкурентних переваг. 

Висунення конкуренції як форми співробітництва дозволяє нам розглядати 

ці напрями як двосторонній процес, у якому підприємство своїми діями 

впливає, наприклад, під час виборів тих чи інших постачальників, прийняття 

рішень покупцями тощо [4]. 



118 

Вплив постачальників економічних ресурсів визначається насамперед 

рівнем цін і якістю ресурсів, що поставляються. Особливого значення це 

набуває тоді, коли частка ресурсів, що купуються, у витратах виробництва 

продукції велика, і від їх якості багато в чому залежить якість кінцевої 

продукції фірми. 

В умовах реалізації ефективної маркетингової діяльності в управлінні 

підприємством досягати конкурентних переваг на ринку, на нашу думку, можна 

лише вирішуючи одночасно такі завдання: 

- підвищувати якість та споживчі властивості продукту; 

- знижувати витрати та зберігати максимально прийнятний рівень цін; 

- - орієнтувати свою продукцію на цільові сегменти ринку, де конкуренція 

через високий рівень неоднорідності ринку ослаблена; 

- налагоджувати довгострокову взаємодію з партнерами з бізнесу; 

- вимагати високого рівня компетентності персоналу, який сприятиме 

швидкому прийняттю якісних та інноваційних рішень; 

- створювати якісні торгові марки; 

- застосовувати інтегровані маркетингові комунікації, які є найбільш 

низьковитратним методом досягнення маркетингових цілей; 

- формувати доброзичливий імідж та ділову репутацію. 

Традиційно показниками успішності роботи підприємства вважаються суто 

фінансові показники, як, наприклад, прибуток, прибутковість інвестицій, обсяг 

продажів, частка ринку тощо. Проте в сучасній науковій літературі все частіше 

зустрічається думка про те, що при приділенні уваги виключно фінансових 

показників функціонування ігноруються інші ключові фактори, що впливають на 

ефективність діяльності підприємства, такі як задоволеність клієнтів (яка повністю 

досягається завдяки налагодженню довгострокових відносин), інноваційність, 

удосконалення трудових ресурсів тощо. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що для підвищення 

конкурентоспроможності продукції і самого підприємства необхідна розробка 

єдиної методичної бази, що дозволяє оперативно і достовірно проводити оцінку 

конкурентоспроможності продукції та ефективності господарювання з метою 

вироблення раціональної стратегії функціонування на ринку для повернення 

втраченого сегмента або завоювання нового. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА 

Конкурентоспроможність у сучасних умовах стає проблемою ефективної 

діяльності вітчизняних підприємств, забезпечення сталого рівня їх 

економічного стану. На сучасний момент часу достатньо велика увага 

приділяється питанням конкурентоспроможності продукції, підприємств, 

галузей, регіонів. Сьогодні конкурентоспроможність на товарних ринках стає 

проблемою національної (державної) безпеки, адже критерієм адаптації 

підприємств до ринкових умов господарювання є рівень їх 

конкурентоспроможності. Одним з основних факторів, що впливає на 

формування і розвиток конкурентних переваг підприємства є 

конкурентоспроможність його продукції. Підтримання вітчизняними 

підприємствами конкурентоспроможності своєї продукції було і залишається 

одним з основних завдань суб'єктів економіки. 

Ключові слова: управління, управління конкурентоспроможністю, індекс 

Херфіндаля – Хіршмана, матриця БКГ. 

Об’єктивна необхідність в управлінні конкурентоспроможністю виникає, 

виходячи з її динамічності природи. Метою управління є досягнення 

потрібного результату від функціонування підприємства при мінімізації його 

витрат. Управління конкурентоспроможністю представляє собою складний 

багатоступеневий процес, який потребує комплексного розгляду. Як об’єкт 

управління конкурентоспроможність в літературі висвітлюється по-різному. 

Перш за все необхідно з’ясувати, що є управління. У загальному випадку 

управління – це спрямований вплив суб’єкта на об’єкт управління з метою 

отримання бажаного результату. Управляти – значить спрямовувати кого-

небудь або що-небудь до наміченої мети для досягнення кращих показників              

[1, с 14]. 
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Таким чином, управління конкурентоспроможністю – це вплив на систему 

факторів, які визначають привабливість продукції з метою зміни відношення до 

неї споживачів, тобто посилення її позицій на ринку шляхом підвищення 

мотивації споживачів. 

Управління завжди протікає у часі, цей процес повинен бути 

безперервним. Як тільки процес управління припиняється, об’єкт управління 

одразу ж втрачає контроль і, відповідно, займані позиції [1, с 14]. 

Управління конкурентоспроможністю - багато в чому процес творчий, 

який, крім того, включає в себе застосування розроблених та обґрунтованих 

прийомів менеджменту. Необхідно не тільки розробити продукт, передати його 

у торгову мережу, а й забезпечити його просування на ринку, тобто забезпечити 

певний рівень його конкурентоспроможності, постійно його підтримувати, 

розвивати, в чому, власне, і полягає задача управління. 

Питання управління конкурентоспроможністю піднімаються у межах 

більшості досліджень проблем конкуренції. Частіше за все рекомендації 

дослідників обмежуються лише перерахуванням факторів, що впливають на 

рівень конкурентоспроможності товару на ринку та вказівкою на необхідність 

підтримки якості продукції на рівні не нижче, ніж в конкурентів. 

Розглянувши шляхи розвитку продукту, нескладно помітити, що деякі з 

них є логічним наслідком впровадження інших стратегічних напрямків. А саме: 

підвищення якості продукції спричиняє підвищення довіри споживачів; 

покращення екологічних показників є умовою поширення ринків збуту 

продукції; державна підтримка, в свою чергу, може бути використана як 

потенційна можливість для покращення якісних характеристик, скорочення 

часу виведення товару на ринок.  

Тобто, немає жодної стратегії, цілком незалежної від інших напрямків 

розвитку виробництва. Тому обмеження діяльності підприємства межами однієї 

стратегії не дає можливості виробникові скористатися додатковими 

конкурентними перевагами, які можуть залишитися незадіяними. Крім того, 

слід відмітити, що всі стратегічні напрями певним чином стосуються 
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покращення якісних характеристик товару або зміцнення позицій продукту у 

думках споживачів. Саме тому управління конкурентоспроможністю продукції 

ґрунтується на управлінні якістю. 

Якість продукції сприймається як категорія, яка потребує постійного 

контролю та покращення. Вона стає додатковою конкурентною перевагою у 

забезпеченні позиції товару на ринку. Вона займає особливе місце серед 

споживчих критеріїв товарів. Деякі автори вважають якість  наряду з ціною 

практично єдиним  критерієм конкурентоспроможності товарів [6, с 272].  

З основних методик, запропонованих в економічній літературі для 

управління конкурентоспроможністю продукції, можна виділити: 

- стратегії підвищення якості; 

- стратегії ресурсозбереження; 

- стратегії оптимізації витрат на забезпечення якості. 

Фахівці з управління продуктом найбільш часто [3, с 284-302] пропонують 

забезпечувати його конкурентоспроможність через: 

а) якість (приклади методик: аналіз швидкості старіння критеріїв, 

визначення пріоритетності критеріїв конкурентоспроможності за 

структурованою функцією якості (QFD), програма «Шість сігм»); 

б) вартість (метод функціонально-вартісного аналізу). 

Наприклад, в роботі Журило І.В. [2, с. 7-10] вона запропонована для 

визначення рівня конкурентоспроможності майбутнього нововведення та має 

вигляд: 
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де  К – критерій конкурентоспроможності; 

Як – комплексний показник якості виробу; 

Кг – коефіцієнт гальмування (базовий рівень для промислових виробів              

0,5-0,8); 
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Цр – ціна реалізації; 

Кn – коефіцієнт приведення повних експлуатаційних витрат до строку 

служби виробу; 

Вс – повні витрати споживача за весь строк експлуатації виробу; 

Вдв – додаткові капітальні витрати споживача, які входять до вартості 

споживання продукції. 

На нашу думку, у такому вигляді методика може бути застосована тільки 

для прогнозування конкурентоспроможності виробу, що проектується. Вона 

спрощує для конструктора завдання проектування виробу. Під час розробки 

продукту, орієнтуючись на критерій конкурентоспроможності, розробник має 

можливість надати першочергову увагу найбільш бажаним одиничним 

показникам якості, при цьому можливо вийти на бажаний рівень 

конкурентоспроможності нового виробу за рахунок збільшення рівня деяких 

показників якості [5, с. 61-65]. 

Однак, дана методика має низку обмежень. Рівень 

конкурентоспроможності продукту – показник динамічний. Він залежить від 

стадій життєвого циклу продукту. Значення показника реагують на зміну умов 

середовища, думки споживачів, дії конкурентів. Заздалегідь врахувати всі 

фактори впливу частіше за все не є можливим. Отже, для управління 

конкурентоспроможністю товару, який вже запропонований ринку, дана 

методика не може бути використана. 

Слід підкреслити, що відомий фахівець в теорії конкуренції Майкл Портер 

продемонстрував ефект «застрявання на середині», коли підприємства, що 

займають досить значущі частки ринку, значно поступаються в прибутковості 

фірмам, які отримують значущий виграш від ефекту масштабу або фірмам, які 

здатні сконцентруватися на задоволенні потреб окремих сегментів ринку. 

Таким чином, на нашу думку, використання показників ринкової частки не 

може вважатися оптимальним методом управління конкурентоспроможністю, 

оскільки не дає об'єктивної картини про динаміку ринку і характер взаємин між 

конкурентами на ньому. Проаналізуємо можливості використання окремих 

показників, що характеризують ринкові частки, в практиці управління 

конкурентоспроможністю. 
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Індекс концентрації являє собою суму часток декількох (зазвичай трьох 

або чотирьох) найбільших учасників ринку. В практиці прийняття 

підприємницьких рішень використання цього показника вкрай важко. По-

перше, індекс концентрації є вкрай нечутливим до розподілу ринкових часток 

між трьома або чотирма розглянутими учасниками ринку. По-друге, найбільші 

учасники ринку, як правило, займають специфічні сегменти ринку (найчастіше 

масові) і індекс концентрації фактично не дає ніякої інформації про 

конкурентні процеси, що протікають серед решти учасників ринку, яких 

зазвичай значно більше. 

Індекс Херфіндаля - Хіршмана представляє собою суму квадратів часток 

усіх учасників ринку. Даний коефіцієнт дозволяє врахувати частки всіх 

учасників, що робить його більш привабливим, ніж індекс концентрації. Однак 

і цей коефіцієнт не вільний від ряду недоліків. По-перше, досить складним 

завданням представляється збір інформації про ринкові частки всіх учасників 

ринку, багато з яких можуть мати мізерно малі величини. По-друге, традиційна 

методика розрахунку індексу створює проблеми з інтерпретацією отриманих 

результатів: в залежності від числа учасників ринку границі можливих значень 

індексу можуть бути абсолютно різними.  

Ще одним показником, що застосовується з метою управління 

конкурентоспроможністю, є коефіцієнт ентропії. Ентропія, що у відношенні до 

конкуренції розуміється як ступінь невизначеності дії учасників ринку, 

представляється зручним показником, тому що його модифікований варіант 

(що дозволяє уникнути проблеми залежності коефіцієнта від числа фірм) 

знаходиться в межах від нуля до одиниці [4, с. 343]. Однак значним недоліком 

даного показника є той факт, що він не характеризує ступінь концентрації на 

ринку, а тільки показує однорідність або неоднорідність ринку. Широке 

поширення отримали матричні методи управління конкурентоспроможністю 

(матриця «Зростання - частка ринку», матриця «привабливість галузі - 

конкурентна позиція»). 

Матриця «Зростання - частка ринку». Бостонської консультаційної групи  
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(матриця БКГ) є одним з відомих методів управління 

конкурентоспроможністю. Метод був розроблений у 60-х рр. ХХ століття в 

розвиток концепції «кривої досвіду», що визначає ефективність 

функціонування організації від часу. Даний метод дозволяє приймати рішення 

по вкладеннях, які мають довгострокову перспективу, у фірмі, що виробляє 

різні продукти, які знаходяться на різних стадіях життєвого циклу, мають 

різний темп зростання і різну частку ринку. Провівши за допомогою матриці 

БКГ аналіз портфеля продукції, керівництво може побачити, наскільки він 

збалансований  і прийняти рішення про майбутню долю продуктів (почати 

розширення їх виробництва або ж навпаки припинити виробництво і т.п.) і 

відповідно про капіталовкладення по кожному з продуктів. 

Матриця БКГ активно застосовується в практиці стратегічного управління. 

Вона дозволяє скласти стратегію для кожного виду діяльності підприємства, 

висуває на перше місце фінансові взаємодії всередині портфеля, розставляє 

пріоритети розподілу коштів, пропонує відповідні стратегії. При цьому вона не 

позбавлена ряду недоліків. Зокрема,  матриця наочно відображає темпи 

зростання і частку ринку, яку займає кожен продукт, при цьому вона 

аналітично не закінчена і в деяких випадках може ввести в оману: 

- матрицю БКГ складно використовувати для середніх ринків і середніх 

часток ринку; 

- даний вид стратегічного дослідження виключає проведення аналізу 

причин того, що відбувається і ускладнює вироблення управлінських рішень; 

- розподіл об'єктів дослідження лише на чотири групи є досить спрощеним 

підходом; 

- аналіз втрачає сенс, якщо відсутня можливість росту; 

- всі товари, положення яких аналізується за допомогою матриці БКГ, 

повинні перебувати в однаковій фазі розвитку життєвого циклу; 

- матрицею БКГ можна користуватися, переконавшись в тому, що 

зростання попиту і частка ринку відображають привабливість ринку і 

конкурентоспроможність. 
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Матриця БКГ часто не дозволяє зробити чіткі прогнози і прийняти 

стратегічно важливі рішення. Тому найбільш часто використовують матрицю, 

яка дозволяє визначити правила поведінки в стратегічних зонах 

господарювання - матрицю «Привабливість галузі - конкурентна позиція», 

розроблену консультаційною компанією МакКінзі для фірми «Дженерал 

Електрик». Ця матриця, на відміну від матриці «Зростання - частка ринку» БКГ, 

будується більш складно. При цьому вона дає хороший інструментарій для 

аналізу портфеля продукції. Матриця відображає співвідношення 

привабливості галузі та міцності позицій товару (або підприємства) в ній. При 

цьому привабливість галузі визначається етапом її розвитку, темпами приросту, 

стабільністю, надійністю, потенційним обсягом попиту, залежністю від 

ринкової кон'юнктури і т. ін. Міцність позицій визначається співвідношенням 

даних про підприємство та даних про конкурентів.  

Недоліками цього методу є: труднощі обліку ринкових відносин (меж і 

масштабів ринку), дуже велика кількість критеріїв; з зростанням числа 

чинників більш складною проблемою стає їх вимірювання. Головні труднощі 

практичного застосування методу - суб'єктивність оцінок позицій, статичний 

характер моделі, занадто загальний характер рекомендацій, труднощі вибору 

стратегії з безлічі варіантів. 

В цілому дана група методів дозволяє позиціонувати підприємство на 

ринку, тобто оцінити поточну стратегію і дає рекомендації щодо вибору 

стратегії, виходячи з розглянутих при аналізі чинників. При цьому, на нашу 

думку, всі розглянуті матриці працюють в умовах короткострокової 

перспективи, що є неприйнятним при розробці стратегічних рішень. До 

недоліків цих методів також можна віднести неможливість створення стратегії 

для нової галузі діяльності (диверсифікації напрямів діяльності), а також 

відсутність оцінки ситуації, що склалася, вплив на яку в даних методах не 

розглядається. Через зазначені недоліки обидві матриці можуть носити лише 

рекомендаційний характер. 

Таким чином, на сьогоднішній день проблема управління рівнем 
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конкурентоспроможності продукції на ринку не є остаточно вирішеною. 

Представляється необхідною розробка методики, що дозволяє, з одного боку, 

визначати рівень конкурентоспроможності, а з іншого боку, використовує 

інформацію про зв’язки між визначальними факторами, точніше інформацію, 

яка дозволяє визначати, як на ці фактори або зв’язки можливо впливати, щоб 

змінити їх самих або їх властивості у бажаному напрямку [1, с. 25].  

Сьогодні єдиної методики оцінки рівня конкурентоспроможності не існує. 

Виходячи з того, що промислова продукція являє собою багатопараметричний 

об’єкт, кількість чинників впливу якого необмежена, який може оцінюватися як 

кількісними, так і якісними характеристиками, на нашу думку, найбільш 

об’єктивну оцінку рівня його конкурентоспроможності можливо отримати 

завдяки застосуванню таксономічного підходу – розрахунку відстані від 

характеристики об’єкта дослідження до «ідеальної» точки у багатомірному 

просторі. Розрахований рівень конкурентоспроможності продукту може бути 

використаний у якості відправної точки в управлінні продуктом. 
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Маркетингові технології являють собою одну з ключових функцій для 

роботи бізнесу, оскільки забезпечують досягнення поставлених цілей, зазвичай 

це прибуток, успішне існування компанії або бізнесу на ринку. Проте, беручи 

до уваги велику кількість конкурентів у різних сферах діяльності, необхідно 

враховувати важливий фактор для стимулювання попиту, а саме інноваційні 

технології. Саме наявність інновацій відіграє важливу роль у 

конкурентоспроможності. 

Ціллю статті є аналіз маркетингових технологій в умовах інноваційного 

розвитку бізнесу та вивчення впливу інновацій на його функціювання. 

Освітлення поняття «маркетинг інновацій». 

Питання маркетингових технологій та маркетингу інновацій висвітлюється 

у багатьох наукових роботах вітчизняних та зарубіжних учених, як: 

С.Ілляшенко, І.Поліщук, Т.Пасічник, А.Танасійчук, Н. Туніцький, Д.Форд та 

інші. Проте, слід зазначити, що ознайомившись з основними думками різних 

робіт, не завжди відстежується чіткий зв’язок сучасних умов з маркетинговими 

технологіями в інноваційному розвитку бізнесу. 

Слід зазначити, що поняття «маркетингові технології» являється 

багатоаспектним, тому важко дати єдине визначення. В таблиці 1 наведено 

тлумачення від різних авторів. 
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Таблиця 1 – Визначення маркетингових технологій 

Н. Туніцький 
[10] 

Маркетингові технології – це сукупність взаємопов’язаних суб’єктів 
маркетингу, управлінських процедур, певних процесів та їх стадій, 
чітких у своїй послідовності операцій, прийомів та дій, спрямованих 
на досягнення маркетингових цілей. 

О. Ковінько,  
Т. Пасічник [5] 

Маркетингові технології – це система наукових знань щодо 
формування відповідних стадій, переліку конкретних операцій, 
прийомів і дій, реалізованих фахівцями сфери маркетингу з метою 
підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок, у 
першу чергу, інформаційного забезпечення виробництва 
конкурентоспроможної продукції, своєчасного виведення її на ринок 
та забезпечення довготривалих відносин зі споживачами 

Б. Голодець [4] Маркетингові технології – це технологізація процесу маркетингової 
діяльності, яка дозволяє найбільш ефективно вирішувати проблеми, 
що виникають в цій галузі. 

Д. Форд, 
М. Сарен [2] 

Маркетингові технології – це знання способів транспортування 
продуктів і технологічних процесів для конкретного застосування і 
можливостей їх впровадження 

О. Шевчук [11] Маркетингові технології – сукупність методів, інструментів, заходів 
та прийомів, що спрямовані на забезпечення ефективного обміну та 
досягнення конкурентоспроможності на глобальних товарних 
ринках. 

 

Така кількість понять, що представлена у табл. 1, характеризується 

багатофункціональністю маркетингових технологій, які в процесі праці з ними 

змушують спеціаліста звертатись до різних сфер в роботі компанії: виконувати 

задачі по логістиці, створювати нові умови для розвитку та торгівлі, займатись 

просуванням бренду компанії, вирішувати завдання  реалізації продукту. 

На успіх даних процесів частково впливає те, наскільки спеціаліст в 

процесі своєї інтелектуальної  діяльності використовує не тільки традиційні 

методи, а й намагається віднайти або застосувати більш нові теоретичні та 

практичні форми і способи роботи, інакше кажучи створює або використовує 

інновацію, проводить інноваційну діяльність. 

Інновація – процес, орієнтований на створення, розвиток і якісне 

вдосконалення нових виробів, технологій, організаційних форм  [3]. 

Використання інновації  надає велику кількість переваг у конкуренції, 

привабленню покупця, покращенню попиту,  сприяє популярності бренду. 
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Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює 

випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [4].  

Таблиця 2 – Кваліфікація інновацій [2] 

Класифікаційна ознака Види інновацій 

За ступенем новизни - радикальні, що базуються на відкриттях;  
- ординарні, що базуються на винаходах;  
- поліпшуючі, що базуються на вдосконаленні 
технологій. 

За масштабами новизни - нові для компанії;  
- нові для галузі;  
- нові для країни; 
- світової новизни. 

За адресатом інновацій - для виробника;  
- для споживача;  
- для суспільних та державних інституцій. 

 За ступенем матеріальної 
відчутності 

- продуктові (нові чи модифіковані продукти);  
- процесні (нові чи модифіковані технології). 

 

Аналізуючи вищенаведену інформацію, можна визначити, на нашу думку, 

таке поняття, як маркетинг інновацій, тобто діяльність, спрямовану на пошук 

нових сфер бізнесу та реалізації товару, розробку нових видів продукції, 

використання нових видів обладнання  та організаційних форм. 

Слід зазначити, що процес створення чогось нового та унікального 

являється сам по собі досить витратним, як у інтелектуальному ресурсі, так і в 

технологічному. Тому, при поставленій цілі розвивати бізнес інноваційно, слід 

фокусувати увагу на сучасних маркетингових технологіях, регулярно 

відстежувати їх розвиток, використання конкурентами, не забуваючи також про 

вже існуючий попит на ринку, оскільки маркетинг – це діяльність для 

формування попиту та задоволення потреб споживачів [6]. 

Цікавими для інноваційної діяльності можу виділити такі напрями 

маркетингових технологій, які представлені на рис.1. 

Отже, до основних сучасних маркетингових технологій відносять: 
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Рисунок 1 – Основні напрями маркетингових технологій 

Сформовано автором на основі [1-10] 

 

 Мерчандайзинг. Застосування технології полягає в правильному 

розміщенні товару.  Створення умов, у яких покупець легко і швидко може 

знайти те, що йому необхідно, якісно впливає на продаж. Аналіз попиту, 

необхідності товару, який треба продати, дає змогу винаходити нові методи 

формування  мерчандайзингу, рекламних описів, акцій та встановлення ціни, 

що сумарно складає в торговій точці привабливі умови для клієнта.  

 Мережевий маркетинг. Він полягає у створенні ланцюжка продажів. 

Незалежні агенти фірми реалізують її продукцію. Вони залучають інших 

людей, стаючи їх керівниками. Нові агенти незабаром теж стають на щабель 

вище. Вони починають контролювати групу інших працівників. Керівники 

отримують відсоток від вартості товарів, які продали нижчестоящі агенти.  

 Крос-маркетинг. Компанії об’єднують зусилля і просувають товари 

разом або рекламують один одного. Фірми повинні випускати різний продукт. 

Цільова аудиторія одна або перетинаються. Реалізовувати дану технологію 

можливо на короткому та довгостроковому терміні. Технологія відкриває 

спеціалістам нові можливості реклами, залучає більше працівників, які 

приносять більше оригінальних та інноваційних ідей. 

Напрями маркетингових технологій 

Мерчандайзинг 

Мережевий маркетинг 

Крос-маркетинг 

SMM та SEO- оптимізація 

Інтернет-брендинг 
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 SMM та SEO- оптимізація. Напрями, які працюють з мережею 

Інтернет, соціальними мережами. Суть полягає у внутрішній та зовнішній 

оптимізації сайту, сторінок. Виведення бізнесу на перші позиції у видачі в 

пошуковій системі. Це відкритий простір до інноваційного підходу, адже 

спеціалісти можуть не обмежувати свій потенціал, створюючи та викладаючи 

велику кількість різноманітного контенту. 

 Інтернет-брендинг. Суть та призначення цієї сучасної 

маркетингової технології – формування бренду компанії, його розвиток та 

просування в Інтернеті. 

Отже, на сьогоднішній день перед маркетологами виникає велика кількість 

задач, які допомагають вирішувати маркетингові технології, а застосовувати їх 

більш ефективно для розвитку бізнесу допомагає інноваційний підхід, який 

забезпечує кращу конкурентоспроможність, може сприяти покращенню 

продажів, формуванню попиту, створенню бренду. Використання сучасних 

маркетингових технологій, зокрема у сфері Інтернету та цифрових технологій 

дає змогу маркетологам більш краще та із комфортними умовами застосовувати 

інноваційний підхід, експериментувати та створювати без обмежень, швидко 

отримувати «feedback» від клієнтів. 

Список використаних джерел: 

1. Dovhan Yu. Resources and technologies of the enterprise marketing 

management. Економічний часопис Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. Розділ V. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

№3, 2021. С.96-102. 

2. Ford D., Saren M. (2015) Managing and Marketing Technology. Thompson 

Learning, London, 2015. Р. 50. 

3. Інновація: Вікісловник. URL: https://uk.wiktionary.org/wiki/інновація. 

4. Голодець Б.М. Соціально-політичний маркетинг і розвиток соціальної 

держави в умовах глобалізації. URL: http://social-science.com.ua/article/387. 

5. Ковінько О.М., Пасічник Т.Г. Особливості сучасних маркетингових 

технологій в управлінні підприємством. Молодий вчений, №12. 2017.                

С.647–650. 



133 

6. Поліщук І.І. Упpавління потенціалом підпpиємства на засадах 

клієнтооpієнтованого маpкетингу. Вісник Хмельницького національного 

унівеpситету, 2021, № 5, Том 2. С.41-44. 

7. Поліщук І.І., Коновал В.В., Сеpедницька Л.П. Маpкетинговий потенціал: 

стpатегічні оpієнтиpи pозвитку. Моногpафія. Вінниця: Pедакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 284 с. 

8. Про інноваційну діяльність: Закон України. Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2002, № 36, ст.266. 

9. Танасійчук А.М., Поліщук І.І., Громова О.Є., Бондаренко В.М., Гевчук 

А.В., Поліщук Н.В. Маркетинг: навчальний посібник. Вінниця:                

ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019. 290 с. 

10. Туніцький Н.О. Впровадження системи маркетингових технологій при 

здійсненні імпортних операцій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)». Київ, 2016. 150 с. 

11. Шевчук О.Ю. Вплив сучасних маркетингових Інтернет-технологій 

(краудсорсинг) на розвиток бізнесу. Таврійський державний агротехнологічний 

університет. Збірник 22. Т. 5. 2016. 287 с. 

 

УДК 339.138 

Аміт Єфремов 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ 

У статті досліджено особливості формування маркетингового потенціалу 

підприємств, встановлено основні чинники, що впливають на його формування, 

а також представлено методи аналізу та оцінки маркетингового потенціалу. 

Виявлено чинники-активатори маркетингового потенціалу підприємства, які 
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впливу, адаптаційні можливості підприємства, оцінка маркетингового 

потенціалу. 

Однієї з основних завдань відділу маркетингу є, безсумнівно, 

маркетинговий аналіз. 

Під маркетинговим аналізом ми розуміємо збір інформації про діяльність 

підприємства, вивчення її по декількох основних напрямках (товар, ціна, 

покупці, просування) і використання отриманих результатів для вибору 

напрямків розвитку бізнесу в цілому і його окремих складових. 

Необхідно відзначити, що такий аналіз зовсім необов'язково повинен бути 

надскладна, задіююча велику кількість інформації, праці, часу й інших ресурсів 

(саме острах починати така складна справа часто відвертає керівників від 

використання маркетингового аналізу). Для більшості середніх і малих 

підприємств цілком достатньо тих інструментів аналізу, про які піде мова в 

нашій роботі. Великого ж підприємства звичайно використовують відповідне 

програмне забезпечення, що обумовлено як більшими масивами збору даних, 

так і більше широким спектром розв'язуваних завдань. 

Результати маркетингового аналізу можуть використовуватися компанією 

в наступних основних цілях: 

- у розробці маркетингової стратегії підприємства, ухваленні рішення про 

її зміну або коректування; 

- при складанні короткострокових планів маркетингової й виробничої 

діяльності, оцінці їхнього виконання; 

- при ухваленні рішення щодо товарів, товарних груп, цін, окремих 

клієнтів та ін. (у рамках існуючої маркетингової стратегії); 

- в оцінці керівником поточного стану справ підприємства. 

В умовах переходу до ринкових відносин виникла необхідність 

застосування в діяльності підприємств, організацій, банків принципів і засобів 

маркетингу. На конкурентному ринку пропозиція починає перевищувати попит. 

У цих умовах змінюються мета, завдання й методи маркетингу [2]. Однак 
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багато підприємств зв'язку зазнають труднощів при роботі на ринку в умовах 

зростаючої конкуренції. У галузі зв'язку України розвиткові маркетингу 

приділяється велика увага. Але маркетологи в зв'язку — це молоді фахівці, що 

здобувають досвід роботи в складних умовах, в основному, методом проб і 

помилок.  

Маркетинговий аналіз є одним з найбільш складних видів маркетингової 

діяльності. Зміст, форми та методологія аналізу залежить від структури 

підприємства, зовнішніх і внутрішніх умов, у яких вона розвивалася, і можуть 

суттєво розрізнятися. Проаналізувавши зовнішні і внутрішні умови ринку, 

товар, споживачів, конкурентів і ін., виробник зможе поліпшити положення 

підприємства і його товару на ринку, зміцнитися на ринку, налагодити зв'язки зі 

споживачами і досягти визначених цілей: збільшити дохід, ріст обсягу збуту і 

відповідно виробництво. У кінцевому рахунку це допоможе вижити в умовах 

ринку і надалі на основі маркетингового аналізу здійснити розробку 

маркетингової стратегії підприємства [1; 8]. 

Сутність та методологія маркетингового аналізу визначаються цілями 

маркетингу підприємства. 

Маркетинг виник як діючий засіб збільшення збуту товарів і, відповідно, 

прибутку підприємства. В процесі еволюції цілі маркетингу змінювалися, але 

незмінною залишалася його спрямованість на одержання максимального 

прибутку, що, на думку більшості підприємців, може забезпечити добробут 

(розвиток, процвітання) самого підприємства. Максимізація прибутку 

досягалася удосконаленням товару (товарна концепція маркетингу), 

удосконаленням виробництва (виробнича концепція), інтенсифікацією 

комерційних зусиль збуту (збутова концепція). Всі зусилля були спрямовані на 

те, щоб будь-яким способом продати більше товарів. З виникненням концепції 

маркетингового підходу цілі маркетингу дещо видозмінилися. На першому 

плані постала задача задоволення потреби клієнтів, на другому – прагнення 

одержувати при цьому максимальний прибуток. Ціль концепції маркетингового 

підходу визначив Ф. Котлер як побудову тривалих довгострокових відносин з 

наявними клієнтами, залучення нових клієнтів і задоволення їхніх запитів з 

вигодою для себе [3]. 
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Для того, щоб задовольняти потреби ринку, маркетинг підприємства 

повинен бути постійно спрямований на пошук своїх потенційних покупців. В 

термінології маркетингу це означає – визначення цільового ринку. Щоб 

потенційний споживач став покупцем, маркетингова діяльність повинна 

аналізувати цільовий ринок, визначати характеристики споживачів, їхні вимоги 

до продукції і поставляти на ринок товари, які відповідають їхнім запитам. 

Тому однією з основних вимог до ринкової діяльності підприємства є не тільки 

безперервний пошук свого цільового ринку, але і встановлення тривалих 

зв'язків і партнерських відносин зі споживачами, виявлення їхніх вимог до 

продукції. 

Тому основним предметом маркетингового аналізу є безпосереднє 

оточення підприємства: споживачі, конкуренти, торговці, посередники по збуті, 

а також постачальники. 

Таким чином, маркетинговий аналіз складається з наступних складових: 

аналіз ринку, вивчення товарів, аналіз споживачів, аналіз конкурентів, аналіз 

цінової політики, аналіз процесу товароруху, аналіз сервісного обслуговування 

продукції, аналіз системи формування попиту і стимулювання збуту; аналіз 

реклами. 

Найбільш відповідальними етапами маркетингового аналізу є аналіз ринку 

й споживачів. Методологія аналізу ринку полягає в систематичному, на основі 

методів дослідження ринку, виявленні всіх обставин, пов'язаних з реальними і 

потенційними партнерами підприємства, націлений на одержання вичерпної 

інформації про всі елементи ринку; у центрі уваги якої, як правило, знаходяться 

споживачі. В особливих випадках підвищена увага може бути звернена і на інші 

елементи ринку – постачальників, торговців, посередників. Для аналізу 

використовується як наявна вже інформація так і дані, отримані за допомогою 

дослідження ринку[7, c. 95-96]. 

Аналіз ринку також полягає у вивченні кількісних і якісних характеристик 

ринку. Кількісні характеристики характеризують потенціал ринку, обсяг ринку, 

рівень насичення ринку, темпи росту ринку, розподіл ринку між виробниками, 
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динаміка розвитку цін. Якісні характеристики характеризують структуру 

потреб клієнтів, мотиви покупок, вид споживання, способи одержання 

інформації споживачем. 

Серед суб'єктів, що існують за межами фірми і належать до зовнішнього 

маркетингового середовища, головним об'єктом досліджень, безумовно, є 

споживачі. Вони поділяються на таких, котрі купують товари (послуги) для 

їхнього використання у власній виробничій діяльності (виробничі споживачі), 

чи для сімейного, домашнього використання (кінцеві споживачі) (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Складники потенціалу підприємства 

 

Їхнє поводження – мотиви покупки, звички, спосіб життя, купівельна 

спроможність, потреби, бажання, попит – найважливіші фактори, що 

визначають напрямки й особливості маркетингової діяльності фірми. 

У маркетингу немає стандартної програми вивчення покупців, що 

розрізняються великою кількістю ознак. Визначити групи споживачів, більш-

менш однорідні можна за допомогою сегментування ринку[4, c. 36]. 

Компоненти потенціалу підприємства 

Об’єктивні 
це сукупність трудових, 
нематеріальних, 
матеріальних і природних ресурсів, 
залучених і не залучених, які володіють 
реальною можливістю брати участь у 
виробництві. До об’єктивних 
складників 
потенціалу підприємства відносять: 
виробничий потенціал; інноваційний 
потенціал; фінансовий потенціал; 
потенціал; інформаційний потенціал; 
інфраструктурний потенціал із погляду 
розвитку ринкової інфраструктури, 
транспортних комунікацій та інших 
чинників 

Суб’єктивні 
це здібності працівників, колективів до 
використання ресурсів і створення 
максимального обсягу матеріальних 
благ і послуг та здатності 
управлінського апарату підприємства, 
організації, галузі, господарської 
системи у цілому до оптимального 
використання наявних ресурсів. До 
суб’єктивних складників потенціалу 
підприємства відносять: 
науковотехнічний потенціал; 
маркетинговий потенціал; потенціал 
організаційної структури управління; 
кадровий управлінський потенціал 
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Виходячи з того, що сучасне підприємство є складною відкритою 

виробничо-господарською і соціальною системою, яка взаємодіє із зовнішнім 

оточенням, основним завданням його функціонування є встановлення 

оптимальних взаємозв’язків між ним і середовищем, у якому воно функціонує. 

У зв’язку з тим, що умови діяльності підприємств України стають усе 

більш динамічними і складними, а економічні відносини – більш глобальними 

та невизначеними, виявлення всіх наявних можливостей прибуткового 

функціонування підприємства є все більш актуальним, тим більше що 

загострення конкуренції у боротьбі за споживача привертає увагу до 

маркетингу як одного зі складників підприємства, процес упровадження якого 

на підприємствах нашої країни дотепер перебуває на стадії формування.  

При цьому можливості та результати діяльності цієї системи визначаються 

маркетинговим потенціалом, що являє собою сукупний потенціал 

маркетингових ресурсів і зусиль підприємства, ефективне використання якого 

забезпечує адаптацію підприємства до зовнішнього середовища і 

перспективність його розвитку. Не маючи достатнього досвіду та інструментів 

стратегічного управління, які б дали змогу враховувати наростаючу 

конкуренцію, нестабільність і високий рівень невизначеності зовнішнього 

оточення, підприємствам дуже складно забезпечити ефективність діяльності та 

високий рівень конкурентоспроможності підприємства на ринку. 

У цьому контексті необхідно розуміти, що у системі ринкових 

економічних відносин у результаті дії низки притаманних особливостей 

підприємствам важко пристосуватися до змін бізнес-середовища. Ураховуючи 

цей факт, упровадження маркетингового підходу у практичну діяльність 

підприємств є резервом для підвищення ефективності використання наявного 

ресурсного потенціалу, а особливо маркетингового, для забезпечення його 

конкурентоспроможності та сталого розвитку. Варто зауважити, що рівень 

маркетингового потенціалу підприємств може бути різним залежно від розміру 

підприємства, виду продукції, асортименту, фінансових можливостей, 

організаційних структур тощо, що дає підстави керівництву аналізувати власні 
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бізнес-можливості й приймати управлінські рішення відповідно до ситуації на 

ринку. Основні складники маркетингового потенціалу підприємства наведено 

на (рис. 2.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Чинники, які формують структуру маркетингового потенціалу 

підприємства 

 

Серед наведених чинників маркетингового потенціалу підприємства 

важливо виділити наявні нематеріальні ресурси, можливості керівників та 

інших категорій персоналу до управління цими ресурсами, здатність системи 

менеджменту оптимально використовувати наявні ресурси підприємства тощо. 

Основна проблема у формуванні маркетингового потенціалу підприємства 

полягає у тому, що всі його елементи функціонують одночасно і в сукупності 

[5]. Тобто маркетинговий потенціал є складною і динамічною системою, 

оскільки саме взаємозв’язки між окремими складниками потенціалу 

здійснюють безпосередній вплив на його елементи, модифікуючи вихідні 

властивості і закономірності їх функціонування, сприяючи тим самим переходу 

потенціалу в новий якісний стан як єдиного цілого, тобто системи вищого 
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порядку [6]. Більшість авторів акцентує увагу на маркетинговому потенціалі як 

на інструменті, що допомагає суб’єкту господарювання максимізувати 

результати діяльності. Так, І.Поліщук, В.Коновал, Л.Середницька доводять, що 

сутність маркетингового потенціалу полягає у максимально можливій 

спроможності господарського суб’єкта використовувати всі передові 

напрацювання в галузі маркетингової діяльності. 

Маркетинговий аналіз включає в себе прогнозування попиту та збуту 

продукції. Прогнозування збуту означає, який обсяг конкретної продукції 

проекту передбачається виробити й реалізувати в певному ринковому сегменті 

протягом визначеного часу за наявності попиту. Слід врахувати, що 

прогнозування збуту має здійснюватися з врахуванням формування 

потенційного товарного портфеля проекту, в тісному зв’язку з процесом 

ціноутворення, виходячи з каналів руху товарів, а також приймаючи до уваги 

активний вплив на попит через здійснення запланованих заходів просування 

товару. 

На основі результатів маркетингового аналізу розробляється 

маркетинговий план. Він містить зведення контрольних показників, опис 

наявної маркетингової ситуації, визначає поточні завдання й проблеми, 

формулює стратегію маркетингу конкретного товару, містить програму дій, 

бюджет та порядок контролю. Контролюється прибутковість для виявлення 

найперспективніших напрямів вкладення коштів. 

Таким чином, маркетинговий аналіз є одним з найбільш складних видів 

маркетингової діяльності, тому що завжди містить у собі елемент передбачення 

непростого і суперечливого соціально-економічного об'єкта — ринку. 

Методологія аналізу залежить від структури підприємства, зовнішніх і 

внутрішніх умов його діяльності. Проаналізувавши зовнішні і внутрішні умови 

ринку, товар, споживачів, конкурентів і ін., виробник зможе поліпшити 

положення підприємства, налагодити зв'язки зі споживачами і досягти 

визначених цілей: збільшити дохід, ріст обсягу збуту і, відповідно, 

виробництва. 
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Рекламна кампанія – це розробка рекламного звернення та план його 

показу. Ефективна, успішна рекламна кампанія – це поєднання влучного 

рекламного звернення і правильного вибору засобів масової інформації [3, с. 

323]. 

Розробкою рекламних звернень та плануванням рекламної компанії 

зазвичай займаються рекламні агентства – незалежні професійні організації 

творчих і ділових людей, які надають рекламодавцям різного виду послуги 

зокрема: планують і проводять рекламні компанії, здійснюють рекламні 

дослідження, розробляють рекламні макети і виготовляють рекламні звернення. 

Щоб розробити ефективний план рекламної компанії необхідно мати 

значну кількість інформації, зокрема [1, с. 132]: 

 характеристику обсягу продажу певного продукту; 

 характеристику ринку покупців; 

 характеристику товару та його ціни; 

 характеристику ринку продавців певного продукту чи послуги; 

 характеристику прибутку. 

Ця інформація дає нам змогу аналізувати становище фірми на ринках 

збуту та етапи життєвого циклу її продукції чи послуги. 

Для розробки плану рекламної компанії потрібно звернутися до даних 

рекламних досліджень з урахуванням поточної маркетингової ситуації на 

ринку, а саме [1, с. 133]: 

 довідкові дані про конкурентів фірми; 

 довідкові дані про продукцію фірми; 
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 довідкові дані про атрибути продукції фірми та конкурентів; 

 фактичні дані про витрати конкурентів на товаропросування; 

 фактичні дані про обсяги продажу та витрати на товаропросування 

фірми (не менше чим за рік); 

 перелік носіїв реклами. 

Вище вказані дані враховують тільки при визначенні конкретних заходів 

плану рекламування. 

Окрім того, план рекламної діяльності компанії повинен мати бази даних 

для подальших розрахунків, а також документи такі як: бюджет рекламування, 

розрахунок обсягів рекламних звернень, план рекламування окремих груп 

продукції, макети рекламних звернень, розрахунок сум контрактів і видів робіт 

у розрізі окремих ЗМІ. 

На сьогоднішній день, процес планування, підготовки і проведення 

рекламної компанії розділяють на чотири основні блоки [1, с. 136]: 

1. Визначення цілей і завдань рекламної компанії та послідовність її етапів. 

2. Стратегічне планування. 

3. Тактичні рішення. 

4. Оперативна робота. 

Перший блок потрібен для чіткого розуміння, які цілі перед собою ставить 

та чи інша фірма і які завдання має вирішувати рекламна компанія. Після 

визначення цілей і завдань, рекламне агентство починає продумувати 

послідовність етапів маркетингової компанії. 

Другий блок стратегічного планування, тут  вже розроблено стратегію на 

довготривалий строк, для досягнення цілі, яку було визначено в першому блоці 

і включає в себе наступі етапи [1, с. 136]: 

 детальне дослідження товару, стан справ фірми-рекламодавця, 

споживчої аудиторії, конкурентного середовища; 

 розробка бюджету рекламної кампанії; 

 розробка рекламних звернень для засобів масової інформації та 

зовнішньої реклами; 

 вибір засобів реклами. 
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Третій блок тактичних рішень, дає змогу отримати перевагу на 

короткостроковій дистанції і передбачає наступні етапи [3, с. 137]: 

 визначення завдань поточного планування рекламної компанії; 

 визначення форм і жанрів рекламного звернення; 

 розробка рекламного звернення (макета); 

 узгодження макета із замовником; 

 розробка бізнес плану проведення компанії з урахуванням носіїв і 

напрямків рекламної діяльності; 

 уточнення бюджету на проведення рекламної компанії; 

 погодження кінцевого варіанта бюджету із замовником. 

Щодо підсумкового етапу, то він передбачає контроль, аналіз і оцінку 

ефективності проведених рекламних засобів. 

Взагалі, цілі рекламної компанії діляться на економічні та комунікативні.  

Економічні цілі – це збільшення обсягів збуту і отримання за рахунок цього 

додаткових прибутків. Комунікативні цілі – це поява інтересу і намірів у 

цільової аудиторії, створення або посилення позитивного іміджу товару, фірми 

або торгової марки. 

Коли приходить черга до вибору та використання рекламних засобів слід 

звернути увагу на такі фактори: коли, де, як часто та протягом якого часу 

транслюється або публікується рекламне звернення. Зарубіжні дослідження 

свідчать, що інформація в газетах сприймається як найдостовірніша, натомість 

телевізійну рекламу вважають надокучливою та недоказовою [2, с. 231]. 

Найрозумніший підхід – це надавати рекламне звернення там, де зосереджена 

найбільша кількість потенційних покупців і в засобах, що мають найвищий 

рейтинг. 

Займаючись розробкою тексту та сценарію рекламної компанії, рекламні 

агенції мають дотримуватись певних правил [3, с. 327-328]: 

 необхідно підібрати таку тему (ідею) рекламного звернення, щоб 

вона була підпорядкована цілям маркетингу, розкривала покупцям переваги 

продукту й обґрунтовувала їх, а також пропонувала щось насправді якісне. 
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 рекламне звернення не повинно бути набридливим чи нудним, а має 

відзначатися винахідливістю й новизною.  

 важливо точно сформулювати заголовки й підзаголовки (проста 

мова, загальнодоступні терміни й вислови). Рекламні речення мають бути 

короткими. Як правило, речення в рекламному зверненні складається з 10-11 

слів.  

Важливим залишається питання коли рекламувати продукт, тобто час 

виходу рекламного звернення у телевізійному ефірі або на радіо. Якщо газети 

до читача приходять, як правило, зранку, дуже рідко увечері, то з телебаченням 

і радіо справа непроста . Тут потрібно враховувати якомога більше чинників, а 

саме: пори року, дні тижня, час, хвилини і навіть секунди. Потрібно чітко 

уявляти, що в час виходу в ефір рекламного звернення може робити більшість 

ваших потенційних покупців, чи є в них час і можливість дивитись (по 

телевізору ) або слухати (по радіо) рекламу [1, с. 138-139]. 

Сучасний маркетинг економічно розвинутих країн має забезпечити 

наявність таких чотирьох складових [3, с. 15]: 

1. Робота з продуктом, тобто прогнозування попиту (створення нового 

товару, розширення його асортименту, завантаження підприємств, що 

виробляють цей продукт, сервісне обслуговування споживачів). 

2. Цінова політика, тобто ціноутворення (визначення оптових та 

роздрібних цін із урахуванням попиту та пропонування, формування умов 

продажу, розробка системи знижок та інших стимулювальних заходів). 

3. Маркетингова політика комунікацій, котра забезпечує маркетинг такими 

засобами товаропросування, зв’язку з покупцями (споживачами), як 

рекламування, стимулювання продажу товарів, діяльність для створення 

престижу фірми і так званий особистий продаж, що максимально сприятиме 

заохоченню споживачів і покупців до купівлі. 

4. Організація продажу товарів, тобто розподілення (створення системи 

збуту, вибір каналів збуту, використання суто торговельних засобів, виконання 

логістичних операцій). 
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Отже, сучасний маркетинг функціонально складається з чотирьох блоків 

[3, с. 16]: 

 прогнозування попиту; 

 ціноутворення; 

 маркетингові комунікації; 

 організація продажу товарів. 

З удосконаленням діяльності на ринках продажу товарів в умовах 

цивілізованої економіки все більшого значення набуває третій блок – 

маркетингові комунікації. 

Маркетингові комунікації – це вид соціальної діяльності для задоволення 

потреб у товарах, послугах та ідеях у процесі обміну на етапі встановлення 

зв’язків між споживачами та торгівцями, якими можуть бути виробники та 

посередники [3, с. 16]. 

Традиційно встановлення зв’язків (відносин) між споживачами 

(покупцями) забезпечується [3, с. 17]: 

 рекламуванням; 

 стимулюванням продажу товарів; 

 розвитком зв’язків із громадськістю; 

 просуванням продуктів, послуг та ідей через особистий продаж. 

Комплекс маркетингових комунікацій (communication mix) включає такі 

основні складові: рекламування, стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю 

(паблік рилейшнз) і персональний продаж . У кожної із цих складових є як і 

переваги, так і недоліки. 

Перевагами рекламування є ефективний засіб охоплення аудиторії, швидка 

передача інформації та можливість отримання довгострокового ефекту. З 

недоліків можу визначити високі витрати, складність забезпечення зворотного 

зв’язку з клієнтом та те що великий відсоток інформації спрямовано на 

нецільову аудиторію. 

Якщо обирати стимулювання збуту, то тут з переваг можу виділити 

легкість оцінки ефективності заходів та широкий спектр можливих засобів з 
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урахуванням різних обставин і різних особливостей клієнтів, миттєвість реакції 

га спонукальні заходи. Недоліками стимулювання збуту є можливість 

зловживань з боку персоналу, простота копіювання конкурентами та 

короткочасність дії. 

Що стосується зв’язків з громадськістю тут можна виділити з переваг 

можливість досягнення довіри клієнтів до інформації, а також інформація добре 

запам’ятовується споживачами. Недоліками цієї складової є складність 

спрогнозувати результати дій та складність організації взаємодії з контактними 

аудиторіями. 

Перевагами персонального продажу є можливість швидкого підготування 

звернення та отримання зворотного зв’язку, можливість надання пояснень до 

інформації, можливість вибору цільової аудиторії та довгострокові відношення 

з клієнтом. Недоліками персонального продажу є найвища вартість одного 

контакту, значні витрати на створення клієнтської бази та значні витрати на 

підготовку торгівельного персоналу.   

З метою створення чіткого, послідовного та переконливого уявлення про 

себе та свої товари підприємство повинно ретельно продумувати та 

координувати численні напрями комунікації – реклами, прямого маркетингу, 

особистого продажу, стимулювання продажу, паблік рилейшнз, виставок та 

ярмарків тощо. Воно має планувати роль кожного засобу комунікації та його 

тривалість. Для проведення в життя стратегії інтегрованих маркетингових 

комунікацій призначається керівник служби маркетингових комунікацій, який 

несе повну відповідальність за всі дії підприємства в цій сфері маркетингу. 

Координується як внутрішня, так і зовнішня політика комунікацій 

підприємства. Метод інтегрованих маркетингових комунікацій дає змогу 

розробити єдину стратегію і тактику підприємства в цій галузі та підвищити 

ефективність таких комунікацій. Отже, рекламні комунікації доповнюються 

методами прямого маркетингу, персональним продажем, участю у виставках, а 

все це має служити поліпшенню паблік рилейшнз, що уможливлює всебічний 

та ефективний вплив на цільову аудиторію. 
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Вони мають цілеспрямований характер. До початку маркетингових 

комунікацій необхідно провести позиціювання підприємства та його товарів на 

ринках продажу товарів, тобто чітко визначити свою аудиторію, її ставлення до 

товарів даного підприємства та його конкурентів, мотивацію покупців. І тільки 

після цього можна спрямувати комунікативну діяльність на чітко визначений 

сегмент ринку. У такий спосіб маркетингові комунікації досягають цільової 

аудиторії. 

Вони характеризуються повторюваністю повідомлень. Так, рекламне 

звернення треба повторити багато разів, щоб цільова аудиторія побачила 

(почула, прочитала) це повідомлення та відповідним чином відреагувала. Для 

цього людина має натрапити на повідомлення не менше 3–8 разів (деякі автори 

вважають, що 12–13 разів). Цільова аудиторія має пройти такі етапи пізнання 

інформації про виробника та його продукцію, як незнання, ознайомлення, 

знання, доброзичливе ставлення, розуміння переваги, переконання, купівля, 

повторна купівля. На цих етапах вирішуються такі завдання маркетингових 

комунікацій:  

 по-перше, пред’явлення інформації про виробника та його товари; 

 по-друге, формування іміджу виробника та його товарів, тобто 

формування сприятливого ставлення до них; 

  по-третє, спонукування до дії тобто, купівлі та повторної купівлі. 

Отже, модель сучасних маркетингових комунікацій складається з таких 

елементів: 

 відправник – це ініціатор маркетингових комунікацій, тобто 

сторона, яка надсилає звернення іншій стороні. Це може бути виробник товару, 

посередник, споживач, державна установа, місцева влада тощо. Особливістю 

ролі відправника є те, що він оплачує всі витрати на комунікацію; 

 кодування, тобто процес перетворення цілей маркетингових 

комунікацій на символічну форму: писемну, музичну, образотворчу, знакову, 

змішану; 

 звернення – це набір символів, які потрапляють за допомогою 
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засобів масової інформації до споживача в закодованому вигляді. Це може бути 

рекламний відеоролик, відеокліп, телеслайд, рекламне зверне ння в газеті та 

журналі, на радіо, а також лотерея чи гра; 

 засоби інформації – це канали маркетингових комунікацій, тобто 

засоби поширення комерційної (і некомерційної) інформації. Вони передають 

звернення покупцеві або споживачеві. До них належать радіо, телебачення, 

кіно, газети, журнали, Інтернет, факси тощо; 

 розшифровування – це процес розкодування покупцем того, що 

хотів повідомити відправник. У процесі розшифровування звернення 

одержувач розтлумачує символи цього звернення і дістає певну інформацію. 

Передумовою розшифровування є вимога готовності цільової аудиторії до 

адекватного тлумачення цих сигналів і до дії в напрямі, передбаченому 

відправником звернення; 

 одержувач – це сторона, котра отримує звернення виробника товару 

(посередника) та інформацію, яку воно містить. Одержувачі значно різняться за 

особистісними, культурними, освітніми, сімейними, соціальними та етнічними 

ознаками, що зумовлюють їхню реакцію на отримане комунікативне 

повідомлення. Одержувачами можуть бути покупці, споживачі або 

посередники та радники. Покупців чи споживачів у маркетингових 

комунікаціях спеціалісти розподіляють у такий спосіб: покупці товарів даного 

виробника, покупці товарів конкурентів, потенційні покупці (вони могли б 

купити, але поки цього не роблять із різних причин) та абсолютні неспоживачі 

(вони не мають можливості купити товари виробника або їм заважають якісь 

складні обставини). Розробляючи план маркетингових комунікацій, виробник 

має оцінити, скільки коштуватиме залучення нових покупців, утримання 

наявних, стимулювання торгової мережі. До радників також необхідно довести 

інформацію виробника та вжити певних заходів стимулювання, щоб 

заінтересувати їх у подальшому пропонуванні (або навіть нав’язуванні) товарів 

виробника чи посередника; 

 зворотна реакція – це порядок дій одержувача, спричинених 
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контактом одержувача зі зверненням виробника: купити – не купити, читати – 

не читати, взяти участь – не брати участі, продивитися телерекламу – вимкнути 

телевізор тощо. Фахівцям з маркетингової політики комунікацій необхідно 

знати, що теорія виокремлює чотири основні причини, які змушують 

потенційного покупця звернути увагу на інформаційне повідомлення: по-

перше, бажання отримати корисну інформацію (оскільки інформація про 

торгову марку допомагає прийняти обґрунтованіше рішення щодо купівлі 

товару з цією маркою); по-друге, бажання отримати інформацію, яка б 

підтвердила їхню власну думку (так званий підтвердний перегляд реклами), та 

ухиляння від інформації, що суперечить їй (людина не хоче відчувати 

психологічний дисонанс); по-третє, бажання отримати стимулювальну 

інформацію (це може бути інформація про знижки в ціні, про розиграш дорогих 

призів у лотереях та різних іграх); по-четверте, просте бажання отримати цікаву 

інформацію. Важливими є також психологічні підстави цих бажань: любителі 

кіно подумки ототожнюють себе із зірками екрана, любителі подорожей 

шукають якихось додаткових відомостей про місця, де вони побували, люди, 

знайомі з якоюсь знаменитістю, починають стежити за всім, що стосується цієї 

знаменитості. 

Інтегровані маркетингові комунікації (ІМК) – концепція планування 

маркетингових комунікацій, що виходить із необхідності оцінки стратегічної 

ролі кожного з її елементів у стратегії просування, пошуку їх оптимального 

сполучення для забезпечення чіткого й послідовного впливу комунікаційних 

програм компанії для просування конкретної марки [4, с. 16-17]. 

Для досягнення ефекту синергії основним принципом під час прийняття 

рішення про використання декількох засобів комунікації є вибір одного засобу 

комунікації як основного і декількох– допоміжних. Основний засіб 

комунікації–  має бути здатним самостійно і ефективно впливати на 

споживачів. Допоміжні– повинні заповнити можливі прогалини в охопленні 

цільової аудиторії [4, с. 17].  

При плануванні інтеграції маркетингових комунікацій в рекламну 

компанію слід дотримуватись таких принципів [4, с. 18]: 
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 принцип послідовності, який вимагає узгодження всіх заходів та 

засобів просування. Зокрема, масштабна акція стимулювання збуту на 

споживчому ринку має супроводжуватися спеціально розробленою підтримкою 

в ЗМІ, яка підсилить ефект програми стимулювання; 

 принцип зваженого підходу, який зумовлює дослідження та 

урахування зміни кон’юктури ринку, що може бути спричинена як змінами у 

ставленні споживачів до марки, так і впливом зовнішнього ринкового 

середовища; 

 принцип урахування витрат на комунікаційну програму, яка 

вимагає уточнення бюджету маркетингу та просування.  

Розглянемо основні риси, комунікативні характеристики та практичну 

реалізацію основних складових маркетингових комунікацій для її інтеграйції з 

рекламними компаніями. 

Основними такими рисами реклами та рекламування є [5, с. 29]: 

 неособистий характер (передається через ЗМІ); 

 одностороння направленість (від продавця до покупця); 

 суспільний характер; 

 чітко виражений спонсор у рекламній об’яві; 

 невизначеність (з позиції виміру ефекту реклами); 

 неупередженість (перевага рекламного товару або фірми);\ 

 яскравість і здатність до повідомлення (психологічний вплив на 

споживача і підштовхування його до покупки). 

До основних напрямків практичної реалізації ПР на рівні фірми 

відносяться [5, с. 29-30]: 

 формування сприятливого громадського іміджу фірми; 

 розробка системи прийомів і методів, спрямованих на поліпшення 

взаєморозуміння між фірмою та її багаточисельною аудиторією; 

 реалізація заходів, спрямованих на усунення бар’єрів, які 

перешкоджають розповсюдженню інформації про фірму; 
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 посилення впливу на одержувачів реклами; 

 розробка системи заходів у конфліктних та кризових ситуаціях; 

 постійне відслідкування ситуацій, що складаються в середовищі самої 

фірми; 

 створення яскравого індивідуального образу фірми. 

Для стимулювання збуту в рекламних компаніях можуть виступати [5, 

с.31]:  

 знижки в ціні; 

 дисконтні розрахункові карти (так звані пластикові гроші); 

 купони (в комплексі до знижок); 

 премії; 

 передача (безкоштовно) зразків товарів потенційним покупцям або 

тимчасове користування «на пробу»; 

 конкурси, лотереї, вікторини; 

 деякі види «підкріплень товару» через надання кредиту, послуг та ін.; 

 розповсюдження «сейлз промоушн» на торгових посередників; 

 стимулювання збуту по відношенню до власного торгового персоналу. 

Компанії повинні чітко розуміти, що планування рекламної компанії має 

бути чітким і поетапним, для того, щоб бюджет виділений на рекламну 

компанію не був витрачений даремно.   

Правильно вибрані комунікації допоможуть тій чи іншій компанії 

отримати перевагу над конкурентами, покращити впізнаваність бренду чи 

товару, тим самим покращивши показники прибутковості. 
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окреслено тенденції, перспективи та прогнози щодо можливих змін системи 
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В сучасному світі одним з найважливіших активів, що надає конкурентні 

переваги на ринку, є інформація. Крім того, має значення не тільки сама 

інформація як набір даних щодо окремого об’єкта, а й способи та швидкість її 

поширення. Інтернет створив відмінно нову сферу руху інформації, 

віртуальний простір, що існує паралельно з реальним середовищем. При цьому 

основні канали руху інформації онлайн ще неповністю досліджені, а нові 

постійно з’являються. Це питання має важливе значення для бізнесу, якому 

необхідно адаптуватися до змін та оновлювати технології задля отримання 

конкурентних переваг, що потребує переосмислення підходів до розробки та 

практичної реалізації маркетингових стратегій.  

Метою даного дослідження є узагальнення теоретичних підходів і 

вивчення практичних аспектів формування стратегії підприємства в системі 

інтернет-маркетингу. 
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Вивченню питань теоретичних засад формування маркетингових стратегій 

присвячені праці таких закордонних та вітчизняних вчених як І. Ансоффа, 

Г. Асселя, Х. Хершгена, П. Дойля, Ф. Котлера, М. Мак-Дональда, М. Портера, 

А. Павленко, А. Войчака, І. Решетнікової, Т. Примак та багатьох інших. Огляд 

наукових праць з проблематики формування маркетингових стратегій дозволив 

з’ясувати, що доцільним є дослідження теоретичних засад та практичних 

аспектів формування стратегії підприємства в системі інтернет-маркетингу. 

Інформаційні технології вважаються провідним продуктом ефективної 

маркетингової діяльності підприємства та мають важливе стратегічне значення, 

оскільки саме автоматизована система інформаційних процесів слугує 

стратегічним чинником конкуренції. Головним чином за допомогою 

інформаційних технологій можна отримати досить широкий масив інформації 

про попит, про стан ринку, і про інші показники, необхідних при проведенні 

маркетингового дослідження, що дає перспективу для просування затребуваних 

товарів і послуг певному зацікавленому колу осіб [1].  

Впровадження інтернет-технологій в процес управлінської діяльності 

компаній відіграє величезну роль. Адже на основі маркетингу, орієнтованого на 

використання «всесвітньої павутини», формується і розвивається ринок, 

здійснюється виробничо-збутова діяльність підприємств з орієнтацією на 

споживача. Використання інтернет-технологій у маркетинговій стратегії для 

підприємства надає ряд переваг [2]:  

– розширення меж ринку;  

– можливість взаємодії відразу з великою кількістю клієнтів; 

– можливість ефективно реагувати на потреби ринку; 

– більш низька «цінова планка» для реалізації рекламної політики; 

– автоматизація обслуговування клієнтів; 

– зниження витрат по просуванню товарів;  

– скорочується час пошуку партнерів тощо. 

При торгівлі через інтернет потрібно менше фінансових і трудових витрат. 

Відповідно, можна стверджувати про те, що інтернет–технології в 
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маркетинговій стратегії підприємств являють собою ресурси, які є головними 

складовими рекламних компаній, реалізації товарної політики, основними 

факторами стимулювання збуту. Використання новітніх технологій дозволяє 

організувати ефективну діяльність підприємства, в результаті чого відбувається 

не тільки стабільний розвиток компанії, але і перевага перед іншими агентами 

ринку [3].  

Маркетингова діяльність в мережі Інтернет має на озброєнні широкий і 

різноманітний інструментарій, який можна застосовувати до різних аспектів 

діяльності організацій і підприємств. Ресурси та інструменти глобальної мережі 

Інтернет сприяють реалізації товарної і розподільної політики фірми, 

дозволяють вибудовувати комунікаційні кампанії і проводити маркетингові 

дослідження. Розвиток маркетингової діяльності в мережі Інтернет сформувало 

поняття «інтернет-маркетинг». 

Інтернет-маркетинг – практика використання усіх аспектів традиційного 

маркетингу в інтернеті, з метою продажу продукту чи послуги споживачам та 

управління взаємовідносинами з ними. Інтернет-маркетинг – це, по суті, той 

самий комплекс дій. З однією приміткою: ринок розглядається, як онлайн-

простір, а місце продажів – ваш сайт [4].  

Інтернет-маркетинг має свої специфічні характеристики, які полягають в 

появі нового інструментарію проведення комунікаційних кампаній. На 

сьогоднішній день інтернет об’єднує в собі такі властивості комунікації, як 

інтерактивність, з одного боку, і можливість персоналізації, з іншого. Всесвітня 

мережа є і новим каналом комунікації, і постійно зростаючим ринком.  

За ступенем важливості на першому місці в системі маркетингу стоїть 

стратегія. Визначення поняття «стратегія» пов’язане з винятковою 

багатогранністю характерних величин – властивостей, проявів, переваг, 

ризиків. Для стратегії характерне векторне формування, що передбачає 

необхідність взаємодії стратегічних, тактичних та оперативних дій під час 

визначення ринкових напрямків розвитку бізнесу [5]. 

 Стратегія інтернет-маркетингу витікає із загальної стратегії бізнесу, 

маркетингової стратегії та має бути невід’ємною їх частиною. За підсумками 

формування стратегії, слід відповісти на наступні питання [6]:  
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– Кінцева ціль інтернет-маркетингу, виходячи з інтересів бізнесу?  

– Які складові має кожна з наших цілей? 

– Які стратегії має кожна складова нашої цілі?  

– Які ми обираємо інструменти для реалізації цілі?  

– Які метрики ми обираємо для вимірювання досягнення цілей – з 

розбивкою на певні проміжки часу (тиждень, місяць і так далі)  

–  Який бюджет ми готові інвестувати на досягнення кожної з цілей? 

– Чи є реальним впровадження стратегії з огляду на бюджет?  

Маркетингова стратегія як сукупність стратегічних рішень передбачає 

інвестиційну підтримку конкурентних переваг бізнесу та визначення джерел 

конкурентних переваг під впливом ключових факторів комерційного успіху [6].  

До цих рішень належать переваги позиціонування підприємства та його 

товару, а також орієнтація на досягнення цілей для росту бізнесу й одержання 

прибутку. Використання інтернет-маркетингу зазвичай має на увазі 

використання стратегій маркетингу прямого відгуку, які традиційно 

використовуються при прямих поштових розсилках, радіо та телевізійних 

рекламних роликах, тільки в даному випадку вони застосовуються в інтернет-

просторі.  

В інтернет-маркетингу є три важливі переваги, які відрізняють його від 

класичного маркетингу: 

– інтерактивність (адже в інтернеті можна безпосередньо взаємодіяти з 

аудиторією, підтримувати зв’язок з клієнтами і контролювати ситуацію);  

– таргетування (механізм, що дозволяє виділити зі всієї наявної аудиторії 

тільки цільову і показувати рекламу саме їй);  

– веб-аналітика (допомагає зрозуміти, які дії виявилися максимально 

ефективними і залучили на платформу більше відвідувачів, інтерес яких потім 

конвертуватиметься в покупки).  

При використанні інтернет-маркетингу, важливе значення має формування 

стратегії. Вести бізнес без стратегії можна, а ось розвивати його – ні.  

Перший крок, з якого необхідно починати формування сучасної інтернет-
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стратегії – це точне визначення своєї цільової аудиторії. Як і в традиційному 

маркетингу, для початку необхідно дізнатися, чому певні люди купують 

продукт, а також скласти «портрет» свого споживача. 

Другий крок – це вивчення онлайн-конкурентів і визначення своєї позиції 

по відношенню до них. Працюючи з інтернет-споживачами, підприємству часто 

доводиться стикатися з величезною кількістю конкурентів, чисельність яких не 

обмежуються певною зоною або навіть країною.  

Третій крок – це визначення цілей і методів для їх досягнення. Необхідно 

вирішити, які інструменти інтернет-маркетингу необхідно застосовувати і яким 

чином.  

Інтернет-маркетинг, його інструменти та можливості залежать від 

розвитку технологій, що змінюються дуже стрімко. Існує поняття «трендів» 

інтернет-маркетингу як певної категорії, що уособлює основні тенденції 

притаманні діяльності підприємств в глобальній мережі з метою залучення 

якомога більшого числа споживачів [3].  

Тренди інтернет-маркетингу, як правило, задаються соціальними 

мережами, популярними платформами та їх алгоритмами, а також 

технологічними можливостями девайсів. За існування уніфікованих 

стаціонарних комп’ютерів з майже однаковими технічними характеристиками 

та ускладненим або повільним доступом до всесвітньої мережі, одним з 

основних інструментів інтернет-маркетингу було існування веб-сайту з 

інформацію про продукт та підприємство, що не відрізнялися цікавим дизайном 

та мали однаковий вигляд на всіх девайсах. 

З розвитком бездротового доступу до інтернету та зростанням швидкості 

передачі даних з’явилися більш деталізовані веб-сайти, зросла важливість 

унікального дизайну, виникла можливість детального ознайомлення 

потенційних споживачів з продукцією за допомогою фото-, аудіо- та 

відеофайлів.  

З появою смартфонів, планшетів та комп’ютерів різних торгових марок та 

урізноманітненням їх технічних характеристик, починаючи від розмірів екрану 
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та закінчуючи можливостями відображення тієї чи іншої інформації, з’явилась 

потреба в «адаптивності» веб-сторінок, тобто їх можливості змінювати розмір 

та спосіб відображення блоків інформації таким чином, щоб користувач бачив 

її в найбільш зручному форматі на його конкретному девайсі. Можна виділити 

основні тренди інтернет-маркетингу, які є основою для створення інтернет-

стратегії підприємства сьогодні. 

Після того як повністю складена стратегія вашого інтернет-маркетингу, як 

складової частини загальної маркетингової стратегії, можна підходити до 

інструментарію. Серед інструментарію інтернет-маркетингу на першому місці 

стоїть сайт і є основним рекламним майданчиком.  

Наступним важливим елементом інтернет-маркетингу є контент. Основна 

мета контент-маркетингу – це бути корисним і цікавим читачам, а саме 

завойовувати їхню довіру через свій професіоналізм у вирішенні тих чи інших 

проблем стосовно товарів і послуг які ви надаєте, та в ідеалі стати для свого 

споживача лідером думки стосовно своєї сфери діяльності. Майданчики для 

контенту можуть бути абсолютно різними, це будь-які соціальні мережі, блог 

компанії на сайті тощо 

Наступний елемент інтернет-маркетингу є трафік-менеджмент. Трафік в 

інтернет-маркетингу – це кількість відвідувачів сайту за одиницю часу (день, 

тиждень, місяць). Трафік-менеджмент відповідає за обсяги та якість трафіку 

сайту.  Ефективність кожного з цих каналів залучення трафіку залежить від 

конкретного товару чи послуги, що просуваються, та типу клієнтського ринку – 

В2В чи В2С. Заключною стадією будь-якої маркетингової стратегії є аналітика 

впроваджених заходів. Інтернет-маркетингова стратегія не є виключенням.  

Ефективність стратегій в системі інтернет-маркетингу перевіряється 

інструментами веб-аналітики (об’єм трафіку, відсоток конверсії, дохід від 

інтернет-продажів та інші показники та метрики), аналіз показників 

ефективності (KPI) каналів залучення трафіку, карта кліків, визначається 

показник повернення інвестицій (ROI) та безліч інших показників . На основі 

проведеного аналізу визначають які канали інтернет-маркетингу мають 

найбільшу віддачу та в які з них слід інвестувати більші бюджети, а де дані 

бюджети слід скорочувати. 
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Яким би прогресивним та затребуваним не був інтернет-маркетинг 

сьогодні все ж існує чимало проблемних питань в сфері його впровадження та 

використання в діяльності організації. Більшість проблем вже успішно 

вирішується у світі. Проте в Україні питання їх подолання лише набувають 

актуальності.  

Науковці та практики вважають, що інтернет-маркетинг – це лише близько 

30% успіху. А для компаній, які ведуть свою діяльність виключно в інтернеті, 

цей показник сягає 60%, але все ж не 100%. Решта припадає на менеджмент 

компанії, на її співробітників і керівників. Якщо покупець залишає замовлення 

або дзвонить за вказаним номером і не отримує відповіді, то він напевно 

звернеться до конкурента і принесе гроші саме йому, навіть якщо його 

платформа дещо гірша.  

Проаналізувавши основні проблеми, які існують на сьогодні та заважають 

розвитку інтернет-маркетингу в Україні, можна виділити основні тенденції, 

перспективи та прогнози щодо можливих змін системи маркетингу в інтернеті 

на найближчий час.  

Перш за все, з огляду на те, що сфера інтернет-маркетингу змінюється 

дуже швидко, автоматизація процесів буде в фокусі уваги керівників компанії. 

Все, що може бути автоматизовано – буде автоматизуватися. Швидкість 

впровадження автоматизації сьогодні є буквально синонімом швидкості росту 

бізнесу. Тримаючи руку на пульсі та здійснюючи моніторинг ринку, 

підприємства впроваджуватимуть автоматизовані системи на всіх рівнях, 

починаючи від чат-ботів, що вже працюють сьогодні, завершуючи системами 

автоматизованого управління замовленнями, де спілкування між реальним 

працівником компанії та її клієнтом зводитиметься до нуля [7; 8]. Це не означає 

повну відсутність контакту та можливості зв’язатися з підприємством, але 

значно скорочує затрати та зберігає час обом сторонам. 

Згідно з розглянутою інформації, можна зробити висновок, що в сучасному 

світі інтернет-маркетинг є невід’ємною частиною ефективної бізнес-стратегії та 

маркетингової стратегії зокрема. Інтернет є додатковим (а для певних видів 
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підприємств основним) джерелом комунікації з клієнтом та, водночас ринком, 

що найбільш динамічно розвивається та з шаленими темпами набирає обсяги. 

Серед комунікаційних переваг інтернет-маркетингу можна виділити високий 

ступінь персоналізації та інтерактивності, швидкість надходження інформації 

та зворотного зв’язку. Інтернет-маркетинг дозволяє швидко отримувати та 

досліджувати великі масиви інформації, щодо споживачів, конкурентів та 

ринкових тенденцій.  

Отже, підприємства, для підвищення своєї економічної ефективності, має 

сформувати для себе чітку інтернет-маркетингову стратегію, згідно з загальною 

маркетинговою стратегією та цілями бізнесу, а також планомірно її 

реалізовувати, аналізувати та коригувати інструментарій стратегічного 

маркетингу. Для кожного успішного підприємства завданням в сучасних 

умовах є розробка комплексу стратегічних маркетингових заходів і на даній 

основі – створення інтегрованої маркетингової програми, яка повинна 

включати процес створення і просування продукту, який представляє цінність 

для споживача.  
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

В роботі показано механізм отримання економічного ефекту інноваційної 

діяльності. Розкрито проблему підвищення ефективності діяльності 

підприємств державного і підприємницького секторів для забезпечення високих 

темпів їх економічного розвитку. Наведені головні показники оцінки 

інноваційної діяльності. 

Ключові слова: інновації, ефективність виробництва, ефективність інноваційної 

діяльності, економічний ефект, інноваційна діяльність, оцінка ефективності. 

Підвищення ефективності виробництва в умовах кризового стану 

економіки є однією з найважливіших проблем. Її реалізація в значній мірі 

залежить від рівня інноваційної діяльності підприємств. 
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Інноваційні зміни є необхідною умовою успішної діяльності підприємства 

за ринкових умов. Висока конкурентоспроможність підприємницьких структур 

дає змогу зберегти свої позиції чи успішно розвиватися. Результати 

інноваційної діяльності позитивно впливають на функціонування суб'єктів 

ринку і держави загалом, що свідчить про ефективність інновацій.  

Метою дослідження є оцінювання ефективності інновацій які потребують 

комплексного підходу, що передбачають оцінювання економічних, науково-

технічних і соціальних наслідків їх впровадження.  

Проблемні питання залучення інвестиційних ресурсів активно 

досліджувалися вченими-економістами В. Бондаренко, М. Бутко, Н. Володіним, 

О. Дацій, Л. Мамуль, В. Марцином, Ф. Федоренком, А. Черепом, У. Шарпом та 

ін. У той же час, недостатньо дослідженими є проблеми та напрями залучення 

інвестиційних ресурсів у  регіон.  

Ефективність інновацій – результуюча величина, що визначається 

здатністю інновацій зберігати певну кількість трудових, матеріальних і 

фінансових ресурсів з розрахунку на одиницю створюваних продуктів, 

технічних систем, структур [11, c. 225-226].  

Залежно від кола вирішуваних завдань величина економічного ефекту 

може і повинна обчислюватись в одній з двох форм: народногосподарській   

(загальний ефект за умовами використання нововведень) і  

внутрішньогосподарський (ефект, одержуваний окремо розробником, 

виробником і споживачем технічних новин або нововведень [5, 6] (рис.1). 

Ефективність інноваційної діяльності виявляється на мікроекономічному 

рівні – окремих суб'єктів господарювання, які намагаються поліпшити 

результати свого господарювання і отримати вищий прибуток у 

довготерміновій перспективі), і на макроекономічному рівні - держава, метою 

якої є забезпечення динамічного розвитку всього суспільства.  

Загальний економічний ефект визначається шляхом зіставлення 

результатів за місцем застосування технічних нововведень і усіх витрат на  

розробку, виробництво і споживання; він віддзеркалює ефективність тієї або 

іншої групи технічних нововведень я позиції їх впливу на кінцеві показники 

розвитку економіки країни [11]. 
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Рисунок 1 – Механізм отримання економічного ефекту інноваційної 

діяльності 

 

Актуальність передбачає відповідність інноваційного проекту цілям 

науково-технічного, соціально-економічного розвитку країни, регіону, 

підприємства. Цілі визначаються з огляду на встановлені суб'єктом 

управліннянауково-технічні, економічні, соціальні та екологічні пріоритети, які 

можуть відображати загальносвітові тенденції розвитку і визначати стратегію 

розвитку країни, регіону, кремого підприємства. 

Значущість. Визначають з позицій державного, регіонального, галузевого 

рівнів управління, а також з позицій суб'єкта підприємництва. 

Багатоаспектність. Цей критерій враховує вплив інновації на різні сторони 

діяльності суб' єкта господарювання та його оточення [8]. 
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Це передбачає оцінювання науково-технічного, ресурсного, соціального, 

екологічного та інших ефектів, табл. 1. 

Таблиця 1 – Види ефекту від інновацій [10, с. 96] 

 

З огляду на особливості оцінки ефективності усю сукупність нових 

організаційних рішень можна умовно розподілити на дві групи: першу 

організаційні нововведення, здійснення яких вимагає певних (нерідко   

істотних)   додаткових  одночасних   витрат (капітальних вкладень); другу – ті з 

них, що не потребують додаткових інвестицій. 

Визначення і оцінка економічної ефективності організаційних 

нововведень, що відносяться до першої групи (наприклад,   організація   нових   

спеціалізованих   або комбінованих виробництв; концентрація виробництва на 

діючому підприємстві, яка спричинює необхідність його розширення, 

реконструкції або технічного переозброєння) здійснюються так же, як і нових 

технічних рішень. Разом з цим слід враховувати одну важливу обставину – до 

складу поточних витрат повинні включатись додатково транспортні витрати, а 

також втрати сировини (матеріалів) і готової продукції при їх транспортуванні і 

зберіганні. 

Ефективність безвитратних нових організаційних рішень (зокрема 

запровадження бригадної або іншої прогресивної форми організації і оплати 

праці; удосконалення окремих елементів господарського механізму – 

організаційних структур управління, систем планування і фінансування;  

Вид ефекту Показники 
1. Економічний Показники враховують у вартісному вираженні всі види 

результатів і витрат, обумовлених реалізацією інновацій 

2. Науково-технічний Новизна, простота, корисність, естетичність, компактність 
інноваційної продукції 

3. Фінансовий Розрахунок показників базується на фінансових показниках 

4. Ресурсний Показники    відображають    вплив    інновації    на обсяг 
виробництва й споживання того або іншого виду ресурсу 

5. Соціальний Показники   враховують   соціальні   результати реалізації 
інновацій 

6.Екологічний Показники  враховують  вплив  інновацій  на навколишнє 
середовище 
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створення нових ринкових структур) визначають на основі обчислення 

переважно економії поточних витрат, обумовленої здійсненням таких нововведень.. 

Проблема підвищення ефективності діяльності підприємств державного і 

підприємницького секторів для забезпечення високих темпів їх економічного 

розвитку набуває особливої актуальності в сучасних умовах розвитку 

національної економіки, котра проходить етап відродження ринкових відносин. 

Це економічне зростання можна забезпечити шляхом активізації інноваційної 

діяльності суб’єктів господарювання. При цьому помітно зростає потреба в 

знаходженні науково-обґрунтованої методики оцінки економічної ефективності 

інноваційної діяльності, оскільки розробка і впровадження у виробництво 

нововведень вимагають значних витрат, що мають високий ступінь ризику [1].  

Методика розрахунку економічної ефективності інноваційної діяльності 

повинна базуватися на певній теоретичній концепції, а організовувати її мають 

відповідні організаційні структури. Економічна оцінка ефективності 

інноваційної діяльності передбачає вирішення комплексу таких питань, як: 

– вибір і обґрунтування стратегічного напрямку досліджень; 

– визначення критеріїв і показників її економічної ефективності;  

– оцінки її впливу на ефективність діяльності підприємства, а також вибір 

ефективного методу її здійснення.  

Враховуючи, що витрати на інноваційну діяльність надзвичайно великі та 

ризикові, важливою є розробка такої методики, яка б давала приймати рішення 

про доцільність інноваційної діяльності [10, с. 136-144]. 

Способи і методи оцінки ефективності інноваційної діяльності широко 

описані в економічній літературі. Практично всі вони базуються на 

співвідношенні ефектів і витрат (коефіцієнт економічної ефективності його   

зворотна   величина – термін   окупності   додаткових   витрат) з подальшим  їх  

порівнянням з нормативною величиною. Але кінцевий результат може 

досягатися  різними  шляхами і  врахування цього важливе значення при   

комплексній оцінці інноваційної діяльності, підприємства.  

Кількість і сукупність показників, котрі доцільно використовувати  при 

комплексній оцінці інноваційної діяльні здебільшого залежать від обсягу 

виробництва підприємницької структури.  



166 

З огляду на сказане перед керівництвом   підприємства виникає 

оригінальних завдань,  котрі необхідно вирішувати, щоб оцінити інноваційну 

діяльність. Ось чому при виборі перспективних напрямків діяльності 

підприємства керівнику слід здійснювати оцінку інноваційних процесів. 

Різнобічна оцінка є необхідним і водночас дуже важливим завданням. При 

цьому виникають аспекти, пов'язані між собою, які розглядати окремо. До них 

належать: по-перше – оцінка науково-інформаційного рівня підприємства, по-

друге – оцінка технічного рівня підприємства і, по-третє – оцінка техніко-

економічної ефективні інноваційних проектів. Позитивний висновок щодо 

перших двох аспектів є важливою базою для отримання  високих  кінцевих 

результатів. 

Для забезпечення ефективності інноваційної діяльності необхідно зробити 

найкращий вибір з якнайбільшої кількості нових ідей. Це означає, що на 

підприємстві повинна бути налагоджена система виявлення, збору, реєстрації, 

зберігання і перевірки нових ідей, що характеризує патентно-ліцензійну 

діяльність підприємства. Важливе значення для забезпечення ефективності 

інноваційної діяльності має своєчасне виявлення і обґрунтування доцільності 

придбання розробок сторонніх організацій [1,2,3].  

Іншим аспектом, котрий необхідно враховувати при комплексній оцінці 

інноваційної діяльності підприємства, є проведення аналізу його технічного 

рівня. При цьому критерієм оцінки інноваційної діяльності є відповідність 

існуючої організаційної структури управління і технології (технічне й 

організаційне забезпечення). До головних показників оцінки інноваційної 

діяльності згідно з даним критерієм, на нашу думку, належать: 

–   коефіцієнт оновлення продукції; 

–   коефіцієнт оновлення технології; 

–   частка конкурентоспроможної продукції підприємства. 

Для розрахунку коефіцієнта оновлення продукції  можна скористатися 

формулою 1.1: 

 

тов

н
прон Q

Q
К .. ,                                                       (1.1) 
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де Кон.пр. — коефіцієнт оновлення продукції; Qн — обсяг випуску нової 

продукції, грн.; Qтов  — обсяг випуску товарної продукції, грн. 

Важливість розрахунку даного показника для оцінки інноваційної 

діяльності підприємства пояснюється тим, що на його основі можна зробити 

висновок про доцільність її фінансування, адже нова продукція, як правило, є 

конкурентоспроможною і проблем з її збутом немає, особливо за умов, коли 

високоефективно працює його маркетингова служба [11, с. 364-369]. 

Оцінювати технічний рівень забезпеченості інноваційної діяльності можна 

також, використовуючи коефіцієнт оновлення технології, який розраховують за 

формулою 1.2: 
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де Кн.тп. — коефіцієнт оновлення технології; Nн.тп. — кількість 

впроваджених нових технологічних процесів; Nзаг.тп. — загальна кількість 

технологічних процесів. 

Формулу можна використовувати для обґрунтування спроможності 

підприємства випускати продукцію при використанні передової техніки і 

технології виробництва, що забезпечує такий важливий параметр, як якість. 

Іншим важливим показником, що характеризує ефективність інноваційної 

діяльності підприємства, є питома вага конкурентоспроможної продукції, для 

розрахунку якого пропонуємо використати формулу 1.3: 

 

%100. 
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де Пксп — питома вага конкурентоспроможної продукції, %; Qскл — обсяг 

продукції, що наднормово залежується на складах підприємства, грн. 

Даний показник може перебувати в межах від 0 до 100%. Якщо цей 
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показник близький до нуля, то це свідчення того, що продукція підприємства 

неконкурентоспроможна. Рівень конкурентоспроможності продукції зростає в 

міру наближення до 100 відсотків. 

Доцільність розрахунку частки конкурентоспроможної продукції за 

формулою пояснюється тим, що в умовах ринкового способу господарювання 

важливе значення для забезпечення ефективності діяльності підприємства має 

недопущення залежування продукції на складах. Якщо продукція має попит - 

вона є конкурентоспроможною і на складах не буде залежуватись, бо це 

призводить до її морального, а інколи й фізичного старіння у межах життєвого 

циклу. Однією з головних причин, що може призвести до цього, є низька 

ефективність діяльності маркетингової служби на підприємстві [5]. 

Таким чином, ми підійшли до найважливішого критерію комплексної 

оцінки інноваційної діяльності підприємства – визначення техніко-економічної 

ефективності інноваційних проектів. Розглянута нами методика передбачає 

розрахунок порівняльної й абсолютної ефективності нововведень (засобів і 

предметів праці), давала змогу враховувати при цьому чинник часу. Як 

критерій порівняльної економічної ефективності впровадження нової техніки в 

методиці використано мінімум приведених витрат. Відомо, що приведені 

витрати визначаються за формулою 1.4: 

 

тіпКЕСП інріі  ,                                               (1.4) 

 

де Пі – приведені витрати на виробництво продукції, грн./рік; Срі – 

собівартість річного випуску продукції за і-тим варіантом капіталовкладень, 

грн./рік; Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності, іК ; – 

капітальні вкладення за і-тим варіантом, грн. 

Однак цю формулу можна використовувати лише тоді, коли всі 

порівнювані варіанти інновацій передбачають однаковий річний обсяг випуску 

продукції. При порівнянні варіантів, що передбачають різні обсяги 

виробництва, доцільно здійснювати розрахунок на одиницю продукції. При 
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цьому замість собівартості річного випуску продукції підставляють 

собівартість одиниці продукції, а замість капіталовкладень — питомі капітальні 

вкладення ( іК ), котрі визначають за формулою 1.5: 

 

i

і
і N

К
К  ,                                                        (1.5) 

 

де Nі —  річний обсяг випуску продукції по і-тому варіанту, од. 

Оцінка ефективності капітальних вкладень за даною методикою 

визначення приведених витрат відзначається відносною простотою і дає змогу 

без особливих труднощів встановити ефективність рішень, котрі приймаються. 

Проте дана методика містить лише головні положення щодо визначення 

економічного використання нової техніки та раціоналізаторських пропозицій у 

народному господарстві. До того ж, цьому методу властивий такий недолік, як 

неврахування зміни вартості грошей у часі. 

Враховуючи, що розрив у часі між проведенням наукових досліджень і 

масовим виробництвом нової продукції, за оцінками вчених, становить 2-5 роки, 

то при визначенні ефективності необхідно забезпечити еквівалентність суми 

коштів, інвестованих у розробку і реалізацію, та одержаних прибутків через певні 

часові інтервали, віддалені один від одного. Концепція такої оцінки ґрунтується на 

тому, що вартість грошей у часі змінюється залежно від норми прибутку на 

грошовому ринку, яку найчастіше визначають як норму позичкового процента. 

Оцінка ефективності і доцільності капітальних вкладень, котра б нівелювала 

вплив чинника часу, ґрунтується на приведенні цих витрат до одного моменту 

часу шляхом їх дисконтування. У процесі порівняння вартості грошових коштів 

при їх інвестуванні в інноваційні проекти і поверненні прийнято використовувати 

два основних поняття –  майбутньої і теперішньої вартості грошей [3, с. 254-259]. 

Майбутня вартість грошей – це вартість інвестованих в інноваційні процеси 

коштів через визначений період часу з урахуванням ставки позичкового процента. 

Теперішня вартість грошей - сума майбутніх грошових надходжень, 
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приведених до теперішнього часу з урахуванням ставки процента. Ця вартість є 

основою для визначення прибутковості різних проектів за певний період часу. 

Визначення теперішньої вартості грошей, вкладених в інноваційні процеси, 

також пов'язане з процесом дисконтування цієї вартості.  

Дисконтна ставка - це процентна ставка, котра враховує ризик, пов'язаний з 

чинником часу. Процентні ставки можуть бути простими та складними.  

Слід зазначити, що використання так званих простих дисконтних ставок є 

виправданим при їх застосуванні до однієї і тієї ж початкової суми інвестицій.  

У разі довготермінових проектів використовують складні дисконтні ставки, 

тобто ті, котрі застосовують до суми вкладень з урахованими в попередньому 

періоді процентами. 

У випадку використання простого відсотка майбутню вартість можна 

обчислити за формулою 1.6: 

 

)1( nrPS  ,                                                         (1.6) 

 

де S — майбутня вартість грошей, грн.; Р — теперішня вартість грошей, 

грн.; r — річна відсоткова ставка, виражена десятковим дробом; п — термін 

позики у роках. 

Величина ( nr 1 ) – множник нарощення. 

Теперішню вартість майбутніх грошових потоків при використанні простої 

процентної ставки визначають за формулою 1.7.: 
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                                                       (1.7) 

 

У випадку використання складних процентних ставок мають місце 

наступні залежності: 

-  для майбутньої вартості (1.8):  

 
n
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- для теперішньої вартості  (1.9): 
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SP
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                                                       (1.9) 

 

Отже, методика визначення ефективності здійснення інноваційного 

процесу повинна бути побудована таким чином, щоб вона дала змогу 

встановлювати не тільки прямий зв'язок між технічними та економічними 

параметрами новинки, а враховувала і зворотний зв'язок, тобто забезпечувала 

розробку оптимальної конструкції виробу [1, 6]. 

Як бачимо, інноваційні процеси потребують здійснення періодичного 

контролю їх ефективності на всіх стадіях розробки виробу і просування його на 

ринку. Через відповідні проміжки часу в кінці кожної стадії проектування 

необхідно приймати рішення про доцільність продовження розробки. Якщо ж 

економічна оцінка проекту позитивна, то інноваційний процес продовжується. 

Слід відзначити, що під впливом інноваційних процесів відбувається 

прискорення структурних зрушень у всіх сферах виробництва. Вони постійно 

реорганізуються, утворюються нові галузі, види діяльності, підприємства, 

економічна орієнтація яких змінюється — від виробництва товарів до 

виробництва послуг. Фірми об'єднуються, величезні організаційні структури 

розділяються, перебудовуються, трансформуються у більш плоскі мережеві структури. 

На міжнародному рівні прискорюються процеси транснаціоналізації, 

поглиблюється міжнародний поділ праці, формується всесвітня інноваційна 

сфера на базі науково-дослідної мережі, що охоплює весь світ. 

Отже, одержуючи інновацію (у вигляді нового продукту, технології, 

методів організації й управління), що є результатом інноваційного процесу, 

важливо не тільки одержати нововведення з мінімальними витратами, а й саме 

нововведення як цінність, що має бути корисною і потрібною, тобто 

відповідати певним вимогам як з боку підприємства, ініціюючого його 

впровадження, так і з боку споживачів цієї інновації. 
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Все більше підприємств для просування своїх товарів та послуг починають 

надавати перевагу рекламі в інтернеті замість традиційної реклами. А все тому, 

що інтернет-реклама демонструє набагато більшу ефективність, залучаючи 

менше коштів на рекламу підприємство в результаті отримує більше клієнтів 

ніж могло отримати від звичайного просування. Цьому сприяють сучасні 

технології інтернет-реклами. Завдяки ним відділ маркетингу може легко 

проаналізувати рекламу конкурентів, зібрані данні дозволять розробити більш 

ефективну рекламну кампанію. Сучасні технології дають можливість 

рекламуватись на будь якій площадці і показувати свою пропозицію конкретній 

групі людей, наявні інструменти також дозволяють проаналізувати 

ефективність самої рекламної кампанії, дуже швидко внести будь які зміни. 

Питанням сучасних  технологій інтернет-реклами цікавляться багато 

закордонних і вітчизняних дослідників, враховуючи те, що інтернет-реклама 

витісняє традиційну та стає основним каналом просування своїх товарів та 

послуг для багатьох компаній. Серед закордонних дослідників можна виділити 

роботи Філіпа Котлера, Сета Годіна, Бардена Філа, С. Спенсера, Майкла 

Стелзнера та Перрі Маршала, які так чи інакше описали сучасні технології 

інтернет-маркетингу у своїх книгах. Класифікацію інтернет-реклами 

досліджували у своїх працях багато науковців, зокрема: О. В. Дубовик, І. В. 

Бойчук, Л. Ф. Єжова, О. М. Музика, В. В. Тринчук, С. Ю. Хамініч. 
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Мета статті визначити важливість та ефективність сучасних інструментів 

інтернет-реклами, визначити їх види та способи застосування. 

Кожного дня ми бачимо рекламу: на вулиці, в громадському транспорті, по 

телебаченню, на радіо, в газеті - більшість цієї реклами ми ігноруємо так як нам 

не актуальна їхня пропозиція в даний момент часу. Але не в випадку реклами, 

яку ми бачимо в інтернеті. Більшістю товарів або послуг, що пропонує нам 

інтернет-реклама, як правило, ми нещодавно цікавились або взаємодіяли. Та 

навіть більше, при пошуку товару в інтернеті ми бачимо рекламу саме того 

товару що нам і потрібен. Що ж дозволяє компаніям пропонувати свої послуги 

безпосередньо своїм потенційним клієнтам та відсіювати тих, кому їх 

пропозиція буде зовсім нецікава? 

Сучасні технології інтернет-реклами складаються із безлічі інструментів, 

які сприяють цьому. До самих популярних входять: контекстна реклама, SMM 

(просування в соціальних мережах), SEO (пошукове просування сайтів), 

контент-маркетинг, E-mail маркетинг. 

Для просування своїх товарів чи послуг в інтернеті насамперед потрібен 

власний сайт, на якому буде розміщена вся потрібна інформація щоб зацікавити 

потенційного клієнта. Сайт повинен мати приємний дизайн, а також бути 

легким та зрозумілим у використані. Звісно, є і інші способи отримання нових 

клієнтів без використання сайту, їх ми розглянемо чуть пізніше. Отож, щоб 

людина потрапила на сайт для початку вона повинна його знайти в пошуковій 

мережі, такій як Google. Для цього потрібно використовувати інструмент SEO. 

Стратегія SEO просування (search engine optimization) допомагає підняти сайт 

на вищі позиції у пошуковій мережі. Таким чином, при введенні певного 

запиту, який відповідає вмісту Вашого сайту, користувач побачить сайт у 

Google (чи іншій пошуковій мережі) та зможе перейти на нього. Процес сео-

просування складається з багатьох етапів, де одним із найважливіших є 

внутрішня оптимізація вебсайту згідно з рекомендаціями пошукової мережі. Як 

правило, спеціалісти рекомендують починати її ще на етапі розробки. Процес 

сео-оптимізації доволі тривалий (в середньому від 6 місяців), та він дає 
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тривалий та стійкий ефект, який працює на перспективу. При вдалому 

застосуванні цього інструменту Ваш сайт буде безкоштовно відображатись в 

верхніх стрічках результатів пошуку та отримувати великий потік потенційних 

клієнтів. 

Коли у Вас немає часу та ресурсів на застосування інструментів SEO то 

Вам допоможе контекстна реклама. Ваш сайт буде відображатись в самому 

верху результатів пошуку, а сплачувати ви будете за рекламу лише тоді, коли 

людина перейде на ваш сайт. Такий інструмент як “збір ключових слів” 

дозволяє контекстній рекламі бути дешевою та максимально ефективною так як 

для потенційного клієнта він дозволяє відсіяти нерелевантні результати. Для 

прикладу, у Вас власний автосалон, Ви маєте власний сайт, на якому розміщені 

всі автомобілі. При правильному налаштуванні реклами Ви зможете зробити 

так, щоб ваша реклама відображалась при пошуку лише тих автомобілів, які 

наявні в вашому асортименті, та не показувати рекламу при пошуку 

автомобілів, яких у вас немає. 

На початок 2020 р. інтернетом користувалося майже 60 % усього 

населення світу. Це 4,54 млрд осіб, що на 7 % більше, ніж у січні 2019 р. За 

підрахунками середньостатистичного аналізу Global Overview, людина 

користується мережею 6 год 43 хв та 40 % нічного режиму. Більше ніж 

половину часу онлайн людство проводить у смартфонах (50,1 %). Серед усіх 

вебзапитів на смартфон припадає 53 %, на персональні комп’ютери та ноутбуки 

– 44 %, на планшети та інші гаджети – 3 % [4]. Розквіт інтернет-технологій 

вплинув на появу нових бізнес-напрямів, трансформацію наявних. Недарма 

Білл Гейтс свого часу сказав: “Якщо вашого бізнесу немає в інтернеті, значить, 

скоро вас не буде у бізнесі”. Такий інтерес до нових технологій істотно впливає 

на розвиток ринку електронної комерції та позитивно позначається на зростанні 

обсягу онлайн-купівель в Україні – 40 % у 2019 р. [1]. Ситуація за кордоном ще 

оптимістичніша. Відповідно до звіту Фонду електронної комерції                

72 % європейців здійснюють покупки в інтернеті, у США цей показник 

становить 82 %, у Китаї – 61 % [2,4,6,8]. Статистика свідчить:                
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75 % користувачів купують товари в інтернеті мінімум один раз на місяць [7], 

що помітно популяризує використання інтернет-реклами у маркетинговій 

стратегії Реклама в інтернеті: теоретичний аналіз та особливості 77 бізнесу, 

порівняно із рекламою на телебаченні, радіо, у друкованих ЗМІ. За оцінками 

експертів ВРК (Всеукраїнська рекламна коаліція), обсяг ринку інтернет-

реклами у 2019 р. збільшився на 40 % і досяг 14,5 млрд грн. 

Серед інтернет-медіа популяризується традиційна банерна реклама –                

51 %, проте прогнозують зміну її провідних позицій на цифрове відео, частка 

якого найбільша за показами на мобільних пристроях – 70 %. За допомогою 

банера чи відео можна рекламувати як конкретні товари чи послуги, так і 

власний вебсайт, інтернет-магазин, бренд, подію. Реклама в інтернеті, 

незалежно від вибраного виду, допомагає вирішити багато завдань, зокрема: - 

розширити аудиторію вебсайта, сторінки у соціальній мережі, генерацію лідів; - 

покращити впізнаваність бренда; - розширити нові канали продажу; - знайти 

нових контрагентів (клієнтів, партнерів); - збільшити продажі; - налагодити 

зворотний зв’язок із клієнтами; - сформувати прихильність аудиторії до 

продукту, вебсайта, компанії; - інформувати аудиторію про нові продукти. Для 

виконання зазначених завдань мережа інтернет рясніє новими рекламними 

рішеннями, інструментами просування та налаштування. Сьогодні 

рекламодавцям доступний широкий вибір видів реклами, оптимальних для 

будь-якого виду діяльності. Віртуальна аудиторія дуже вимоглива до реклами, 

що зумовлює популярність нових її видів, які витісняють з ринку застарілі 

інструменти та методи просування. Одна реклама може відповідати одночасно 

декільком класифікаційним ознакам та видам. Наприклад, банерна реклама 

представлена контекстною чи таргетинговою за способом поширення, 

регіональною – за геолокацією, з оплатою за кількість переходів та 

результативністю. 

Всесвітня федерація рекламодавців (WFA) заявила, що глобальні витрати 

на рекламу у 2020 р. зменшаться майже на 50 млрд дол. Деякі із найбільших 

рекламодавців Великобританії знизили традиційний рекламний бюджет вже у 
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другому кварталі 2020 р., оскільки пандемія коронавірусу вдарила по їхніх 

інвестиційних планах. Компанія Nielsen, McDonald’s (Великобританія) 

зменшила свій бюджет на засоби масової інформації, зокрема інтернет-рекламу, 

на 97 % з початку карантину і до кінця серпня 2020 р. Наступна – Amazon, 

витрати якої на рекламу впали на 77 % (22,1 млн фунтів стерлінгів). Компанія 

Sky зменшила рекламні витрати на 60 % (до 19,1 млн фунтів стерлінгів), а 

Procter & Gamble – на 6,3 млн фунтів (до 27,7 млн фунтів). Walt Disney, 

навпаки, збільшила рекламні витрати на 962 %, eBay – на 176 %, а Microsoft – 

на 142 %, оскільки ці фірми сподівалися примножити прибутки за рахунок 

зростання попиту на їхні послуги під час пандемії. Проте більшість світових 

брендів заявили про модифікацію своїх пріоритетів, оскільки більше 

вкладатимуть у цінність самого бренда, зміну контенту, щоб зробити їх 

релевантнішими [3]. Рекламна кампанія в інтернеті неможлива без власного 

вебсайта, гіперпосилання на який прикріплюватиметься до кожного рекламного 

оголошення. Виняток становить таргетингова реклама у соціальних мережах, 

для якої достатньо створити бізнес-сторінку у популярній мережі з контактами, 

інформацією про діяльність та товар, послугу. Вона і буде своєрідним 

майданчиком зустрічі клієнта із рекламодавцем. 

Незважаючи на вказані недоліки, переваги використання інтернету в 

рекламній кампанії очевидні – це найпопулярніший засіб комунікації, що 

охопив понад половину населення світу, а сама реклама – значно дешевша за 

вартістю порівняно із друкованими ЗМІ та телебаченням, зручна для 

налаштування цільової аудиторії та аналізу результативності для 

рекламодавців. Головний недолік – це низький ступінь довіри аудиторії до 

поширеної інформації, особливо до агресивної та тизерної реклами. 

Найлояльніше у мережі сприймається пошукова реклама (SEO-оптимізація) та 

ненав’язлива таргетингова реклама у соціальних мережах. Щоб сформувати 

прихильність до свого бренда, підприємства зазвичай планують довгострокове 

інвестування рекламної кампанії в інтернеті. 

Отже, ринок інтернет-реклами динамічно розвивається. Незважаючи на 
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світову кризу, спричинену пандемією коронавірусу, ІАВ Україна прогнозує 

зростання рекламного ринку в інтернет-просторі вже у 2021 р. Реклама в 

інтернеті: теоретичний аналіз та особливості. Використання реклами в інтернеті 

– важливе завдання кожної бізнес-стратегії. Зростання актуальності таких 

рекламних рішень зумовлено потребою застосування новітніх інформаційних 

технологій пошуку інформації, клієнтів, розширення каналів збуту, просування 

продуктів та інформування про їх потенційного клієнта. Реклама в інтернеті дає 

змогу вирішити ключові завдання маркетингової стратегії, що у кінцевому 

варіанті спрямовані на збільшення продажів. Інтернет рясніє пропозиціями 

різних рекламних інструментів, вибір яких – непросте завдання для 

рекламодавцями. Ми удосконалили класифікацію реклами в інтернеті за такими 

ознаками: рівнем агресивності, доповнивши її агресивними та неагресивними 

видами; функціональним призначенням вебсайта, видами продакт-плейсменту 

та результативністю. Крім того, розкрили зміст кожного виду реклами з метою 

поглиблення теоретико-практичних підходів на ринку інтернет-реклами. 

Глибоке теоретичне розуміння сутності та особливостей кожного виду реклами 

допоможе здійснити раціональний вибір певного варіанта суб’єкту-

рекламодавцю, уникнути ризику нераціональних рішень і втрат бюджету та 

підвищить ефективність налаштувань таргетингу. Крім того, здійснено 

порівняльну характеристику найпопулярніших рекламних інструментів за 

запитами рекламодавців та рекомендовано аналізувати показники 

результативності для поглиблення кількісного та якісного аналізу рекламних 

показів. Теоретичний аналіз та окреслення особливостей реклами в інтернеті 

завершено узагальненням основних її переваг та недоліків на практиці із 

позиції рекламодавця та споживачів – рекламної аудиторії. Враховуючи всі 

негативні аспекти, інтернет-реклама відповідає усім сучасним вимогам 

користувачів, розвиваються її параметри налаштування, а канали показу завжди 

спрямовані на цільову аудиторію та інтереси 
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В сучасних умовах розвитку ринкових відносин надважливим є 

налагодження та підтримка зв’язку між підприємством та споживачами, що 

підвищує роль логістики як потокової і маркетингу як ринкової концепції 

управління підприємством, перетворює маркетинг на необхідну умову 

забезпечення ефективності функціонування логістичної діяльності. 

Взаємозв’язок та синергетичний економічний ефект від взаємодії маркетингу та 

логістики підприємства створює додаткові конкурентні можливості шляхом 

підвищення корисності та цінності продукту для споживачів, проведення 

маркетингових досліджень і комплексного застосування сучасних 

інструментарію та технологій маркетингу і логістики. 

Актуальність та практична спрямованість досліджуваної проблеми, а 

також недостатня її розробленість в економічній науці визначили мету та 

завдання дослідження. 

Метою даного дослідження є узагальнення теоретичних підходів і 

вивчення практичних аспектів взаємодії маркетингу та логістики підприємств 

для вирішення актуальних проблем їх діяльності. 

Теоретичною та методологічною базою дослідження слугували праці 
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вітчизняних та зарубіжних авторів з питань маркетингу та логістики. 

Інформаційною базою дослідження є дані виробничо-господарської діяльності 

підприємств у вигляді фінансової звітності та особисті спостереження автора, 

отримані під час проходження виробничої практики. 

У процесі дослідження використано методи емпіричного і теоретичного 

дослідження: систематизації та узагальнення наукової інформації, 

спостереження, порівняння, аналогій, маркетинговий аналіз, логістичний аналіз 

тощо. 

Вивченню питань взаємодії маркетингу та логістики підприємств у своїх 

працях приділяли увагу такі закордонні науковці, як: Д. Дж. Бауерсокс,                

А. Гаджинський, Дж. Джонсон, Ф. Котлер, Д. Дж. Клос, М. Крістофер,                

Р. Купер, К. Мартін, П. Мерфімол, Д. Ламберт, Х. Пек, Д. Сток, Д. Уотерс,                

Р. Хоук та інші. Значний внесок у вивчення даної проблематики здійснили такі 

вітчизняні науковці, як: Г. Бачинський, О. Біловодська, О. Будрин, О. Варєс,                 

О. Варченко, Є. Крикавський, М. Окландер, Н. Чухрай та інші. Проблематика 

функціональної взаємодії маркетингу та логістики досі належить до тих питань, 

щодо яких у наукових колах не склалося єдиної думки. Комплексні практичні 

дослідження, які розглядають проблеми взаємодії маркетингу та логістики у 

діяльності підприємств практично відсутні, що і стало причиною проведення 

автором досліджень у цьому напрямі. 

Функціонування підприємств в сучасних умовах розвитку ринкових 

відносин характеризується високим ступенем невизначеності маркетингового 

середовища, посиленням впливу наявних і появою нових факторів ризику 

ведення бізнесу, загостренням конкурентної боротьби за вибір споживача [1].  

В таких умовах надважливим є налагодження та підтримка зв’язку між 

підприємством та споживачами, що підвищує роль логістики як потокової і 

маркетингу як ринкової концепції управління підприємством, перетворює 

маркетинг на необхідну умову забезпечення ефективності функціонування 

логістичної діяльності. 

Маркетинг та логістика тісно взаємопов’язані та за своєю сутністю 
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являють собою єдиний комплекс, який направлений на задоволення потреб 

споживачів. У своїй взаємодії маркетинг та логістика визначають економічну 

політику і характер виробничої, постачальницької та збутової діяльності 

підприємства. Взаємозв’язок та синергетичний економічний ефект від взаємодії 

маркетингу та логістики підприємства створює додаткові конкурентні 

можливості шляхом підвищення корисності та цінності продукту для 

споживачів, проведення маркетингових досліджень і комплексного 

застосування сучасних інструментарію та технологій маркетингу і логістики 

[2]. 

Взаємодія маркетингу та логістики базується на їх економічній спільності, 

яка відображає сутність ринкових процесів. Маркетинг являє собою концепцію 

управління (планування, організацію і контроль) виробництвом і реалізацією 

продукції, орієнтовану на попит. Сучасна концепція маркетингу визначається 

вченими як філософія управління підприємством відповідно до якої досягнення 

цілей підприємства залежить від виявлення та задоволення потреб споживачів у 

більш ефективний, ніж у конкурентів спосіб [3]. 

Логістика є концепцією управління матеріальними, інформаційними та 

іншими потоками, яка орієнтована на ефективне використання потенційних 

засобів і зусиль для вирішення комплексу завдань щодо фізичного переміщення 

матеріалів та продукції всередині підприємства і у зовнішньому середовищі з 

метою задоволення потреб споживачів у транспортно-експедиційних послугах і 

постачальницько-збутових роботах [4]. 

Керуючись концепцією маркетингу, фахівці підприємств виявляють, 

створюють, змінюють та стимулюють попит. Завдяки використанню концепції 

логістики у них виникає можливість його задовольняти з мінімальними 

логістичними витратами. Концепція логістики не лише проголошує пріоритет 

споживача, але й гармонізує інтереси постачальника та споживача [5]. Даний 

підхід є характерним і для концепції холістичного маркетингу. 

Учені Д. Дж. Бауерсокс та Д. Дж. Клос наводять три фундаментальні 

положення успішності застосування концепції маркетингу: запити споживачів 
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важливіші за продукт; товари набувають значущості лише тоді, коли вони є 

бажаним та доступними споживачам; прибуток важливіший ніж обсяг продажів 

[6]. Дослідниками підкреслюється, що логістика відповідає цій формулі успіху 

в маркетингу. 

Споживчу вартість товарам надають чотири види економічної корисності: 

корисність форми, володіння, часу та місця [7]. Корисність форми створюється 

виробництвом, корисність володіння – маркетингом, корисність часу та місця – 

логістикою. Автори вказують на те, що конкурентоспроможність підприємства 

залежить від того, наскільки логістика відповідає маркетинговій стратегії 

підприємства. 

Взаємодія маркетингу та логістики підприємства здійснюється на основі 

взаємодії маркетинг-міксу підприємства «4P» («product» – продукт, «price» – 

ціна, «place» – місце, «promotion» – просування) та логістичного міксу «7R» 

(«right product» – належний продукт, «right quantity» – правильна кількість, 

«right condition» – належна якість, «right place» – належне місце, «right time» – 

належний час, «right customer» – належний клієнт, «right costs» – належні 

витрати) (рис. 1). 

Продукт

Ціна

Місце

Просування

Продукт

Кількість

Якість

Місце

Час

Споживач

Витрати

Маркетинговий мікс Логістичний мікс

Задоволення потреб споживача

Обслуговування

 

Рисунок 1 – Взаємодія маркетингового та логістичного міксів 

підприємства 

Джерело: побудовано автором за [8–10]. 
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Кожен компонент маркетинг-міксу здійснює вплив на логістику 

підприємства та навпаки. Компонент «продукт», під яким мається на увазі 

асортимент продукції, впливає на рівень запасів, способи транспортування і 

складування. Під «продуктом» слід розуміти перетин функцій маркетингу та 

логістики у характеристиці готового продукту, його асортименту та упаковки. 

Враховуючи, що логістичні витрати можуть бути співставні із собівартістю 

виробництва, компонент «ціна» впливає на прийняття логістичних рішень щодо 

транспортування, складування і управління запасами. У сфері «ціни» перетин 

функцій маркетингу та логістики проявляється у ціноутворенні, цінових 

рішеннях, сезонних цінових коливаннях. 

Компонент «місце» формує проблему вибору структури каналів розподілу. 

У сферу «місця» входять такі зони перетину маркетингу та логістики, як вибір 

між роздрібними або оптовими методами продажу та питання, які стосуються 

структури каналів дистрибуції. 

Компонент «просування» обумовлює необхідність гарантованої наявності 

продукту в каналах розподілу. У сфері «просування» функції маркетингу та 

логістики взаємодіють при виборі «тягнучої» або «штовхаючої» системи 

розподілу, посередників та виду дистрибуції. Таким чином, логістика впливає 

на маркетинг через витрати на виконання логістичних функцій, рівень яких, в 

свою чергу, впливає на реалізацію маркетингової політики, рівень 

обслуговування та задоволення потреб споживачів. Інтеграція маркетингової та 

логістичної концепцій управління підприємством, які орієнтовані відповідно на 

ринок і потік, є основою порівняно нової наукової дисципліни та практики 

діяльності підприємства – маркетингової логістики. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що маркетингова є 

частиною загальної системи логістики, яка забезпечує просування товару від 

виробника до покупця. Наведемо основні сутнісні характеристики 

маркетингової логістики підприємства в таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Основні характеристики маркетингової логістики 

Сутнісна риса Характеристика 

Місце 
маркетингової 
логістики 

частина загальної системи логістики, яка забезпечує просування 
товару від виробника до покупця 

Ціль маркетингової 
логістики 

доставка потрібних товарів у потрібне місце, у потрібний час з 
оптимальними витратами 

Сутність 
маркетингової 
логістики 

зв’язок товароруху з матеріальними, фінансовими, інформаційними та 
іншими потоками; управління логістичним ланцюгом від 
підприємства-виробника до споживача; супровід передачі прав 
власності на придбаний товар 

Функції 
маркетингової 
логістики 

найефективніше задоволення запитів споживачів; дослідження ринку; 
планування, контроль, оперативне управління, аналіз логістичних 
потоків усіх видів 

Операції 
маркетингової 
логістики 

транспортування, складування, пакування, сервісне обслуговування 

Джерело: сформовано автором за [11] 

 

У якості основних результатів впровадження ефективної концепції 

маркетингової логістики на підприємстві доцільно виділити наступні [12]:  

– Завдяки ефективнішому розміщенню запасів і контролю досягається 

збільшення обсягу продажів і забезпечення вищого рівня обслуговування 

споживачів;  

– Адаптована до змін ринкової ситуації і вимог споживачів, система 

маркетингової логістики може забезпечити скорочення логістичного циклу, 

сприяє зміцненню зв'язків зі споживачами;  

– Розробка ефективніших методів розподілу продукції дає суттєву 

економію витрат, яку можна поширити на споживача у формі стимулювання 

збуту (знижок, акцій тощо);  

– Впровадження ефективної системи маркетингової логістики надасть 

підприємству можливість успішніше конкурувати на віддалених ринках збуту. 

Виконання завдання впровадження маркетингової логістики в управління 

підприємством дозволить здійснити логістичну оптимізацію руху 

матеріального та супутніх потоків, яка забезпечиться маркетинговою 
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підтримкою: виявлений маркетингом попит своєчасно та якісно 

задовольнятиметься за допомогою швидкого, безперебійного та точного 

постачання з мінімальними витратами. Таким чином, спільне використання 

принципів маркетингу та логістики зможе гарантувати підвищення 

ефективності діяльності підприємства. 
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Маркетинговий потенціал як складна, багатовимірна категорія потребує 

специфічних підходів до її вивчення. При цьому, особливої актуальності для 

практики управління підприємства набуває проблема визначення механізму 

організації процесів щодо дослідження параметрів маркетингового  потенціалу. 

Формулювання цілей статті полягає у науковому обґрунтуванні і аналізі 

складових механізму підвищення маркетингового потенціалу підприємств на 

ринку, що дозволяє збільшити ефективність їх функціонування в сучасних 

умовах розвитку. 
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Теоретико-методологічну основу дослідження склали наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних авторів в області аналізу конкурентоздатності 

підприємства, методів його оцінки, а саме: Балабанової І., Балабанової Л., 

Воронкової А., Громової О., Довганя Ю., Лагутіна В., Осовської Г., Поліщук І., 

Романенка В., Уманціва Ю., Фатхутдінова Р. Проте, потребують подальшого 

уточнення та дослідження проблеми конкурентоспроможності з точки зору 

маркетингового підходу. 

Стратегічне завдання будь-якої держави полягає у формуванні такої 

моделі національні економіки, яка б володіла довгостроковим потенціалом 

більш динамічного зростання, була здатною забезпечувати послідовне 

підвищення добробуту населення, ефективне відтворення й модернізацію 

виробничого апарату, зміцнення конкурентоздатності та безпеки країни. 

Політика реформування підприємств, одним з головних напрямків якої є 

вдосконалення системи управління, послугувала стимулом для створення 

служб маркетингу на підприємствах. 

У роботі ми акцентували увагу на врахуванні умови співставлення 

потенціалу (можливостей) підприємства та формування цілей розвитку 

бажаного в майбутньому отриманого результату. На нашу думку, без такого 

співставлення можуть виникнути «непорозуміння» у виконанні тих чи інших 

управлінських рішень, зокрема, виникне унеможливлення їх реалізації. Через 

те, на підприємстві ієрархічно має бути побудована система цілей із 

визначенням їх пріоритетності, а цілі маркетингових стратегій розвитку 

підприємства мають співставлятися із базовими основоположними цілями 

господарюючого суб'єкта, а також із стратегію розвитку конкурентоздатності 

підприємства. Під об'єктами управління конкурентоздатністю підприємства ми 

розуміємо такий рівень забезпечення конкурентними перевагами, який був 

визначений у напрямах базової маркетингової стратегії розвитку.  

На нашу думку основне значення при формуванні конкурентоздатності 

підприємства у маркетинговому середовищі мають підходи до функціонального 

удосконалення складових системи менеджменту, адже саме від них буде 
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залежати розвиток елементів економічного потенціалу підприємства і 

забезпечення рівня задоволення споживачів продукції, формування 

маркетингових стратегій та планів, проведення маркетингових досліджень, 

визначення каналів збуту продукції тощо. У функціональному удосконаленні 

складових системи менеджменту підприємства в контексті маркетингового 

стратегічного управління слід значну увагу приділити вирішенню питань щодо 

створення (за його відсутності) маркетингового підрозділу (маркетингової 

служби), але за умови обґрунтування фінансових витрат на його утримання.  

Зауважимо, що якщо маркетингова стратегія визначає загальні напрями 

та базові принципи адаптації маркетингового потенціалу підприємства до умов 

зовнішнього середовища, то її практичне втілення відбувається за рахунок 

використання ним відповідного маркетингового комплексу. Нині в Україні 

немає загальноприйнятої методики оцінки конкурентоздатності підприємств як 

сукупності чинників, що на неї впливають. Кожне машинобудівне 

підприємство оцінює свою конкурентну позицію за своїми критеріями, а суть їх 

не афішує. Основна мета визначення рівня конкурентоздатності – отримання 

достовірної інформації для ухвалення рішень керівництвом про коригування 

концепції конкурентоздатності підприємства. Для реалізації програм 

маркетингу часто використовують інструментарій маркетингу, який є 

універсальним засобом. 

Виходячи з того, що конкурентоздатність підприємства є інтегральним 

показником в якому визначається ефективність використання конкурентного 

потенціалу, який у свою чергу включає такі складові як: трудовий, виробничий, 

технічний, маркетинговий, фінансовий потенціал господарюючого суб'єкта. 

Конкурентоздатність проявляється в оперативності реагування на вподобання 

споживачів на тому чи іншому ринковому сегменту збуту продукції. Саме цим і 

обумовлюється доцільність оцінки можливостей підприємства на мікро- та 

макрорівнях. 

Формування маркетингової стратегії в умовах конкуренції здійснює 

вплив наявний потенціал господарюючого суб'єкта. В літературних джерелах 

існує чимало підходів до оцінки потенціалу господарюючого суб'єкта, що 

ускладнює процес визначення його рівня. 
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В контексті стратегічного управління підприємством під потенціалом ми 

розуміємо сукупність наявних ресурсів та можливостей забезпечення ними 

суб’єкта; систему управлінських підходів до ведення бізнесу, які 

цілеспрямовані на реалізацію поточних та стратегічних цілей розвитку. Схема 

впливу процесів формування конкурентного потенціалу на реалізацію стратегії 

розвитку у маркетинговому управлінні конкурентоздатністю підприємства. 

Запорукою реалізації стратегії розвитку підприємства та, відповідно, 

маркетингових стратегій підвищення конкурентоздатності є 

взаємоузгодженість цілей системи управління підприємством та цілей 

маркетингового управління його конкурентоздатністю.  

Наявні ресурси підприємства визначають його перспективу до 

безперебійної діяльності. Сукупність наявних ресурсів господарюючого 

суб'єкта є основою реалізації стратегії та забезпечення сталого функціонування 

для отримання належного рівня конкуренто-здатності продукції та 

підприємства. Без належного ресурсного забезпечення в стратегічному 

управлінні конкурентоздатністю підприємство не матиме змоги досягати 

поставлених поточних та стратегічних цілей діяльності. Водночас, без 

удосконалення функціональних компонентів системи менеджменту  

підприємства таких як планування, прогнозування, облік, аналіз, мотивація, 

контролінг, а також розвитку маркетингової діяльності унеможливлюється  

вирішення проблем технологічного оновлення, залучення додаткових 

фінансових ресурсів, розширення обсягів виробництва та ринків збуту 

продукції, збільшення прибутковості тощо. 

Менеджери підприємства із врахуванням власної специфіки діяльності 

впливу умов внутрішніх та зовнішніх факторів повинні обирати такі 

управлінські підходи, які надаватимуть змогу розвивати потенціал 

підприємства. 

Автори В. Гончаров, Т. Бистрова, досліджуючи питання формування 
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ефективного управління конкурентоздатним маркетинго-вим потенціалом  

наголошують на тому, що забезпечення ефективного використання 

маркетингового потенціалу впливає на зростання результативності 

використання ресурсів підприємства [3]. Через те, акцентуючи увагу 

управлінців на розвиток маркетингового потенціалу, господарюючий суб'єкт 

має змогу в поточній та стратегічній перспективі розширювати власні 

можливості. 

Визначення оптимальної структури потенціалу господарюючого суб'єкта 

можливе за використання ресурсного, функціонального чи змішаного підходу. 

Перший має на меті виокремлення структурних компонентів відповідно до 

видів ресурсів (наприклад, кадрова фінансова, технологічна, інформаційна 

складові). Досить значна кількість різновидів ресурсів підприємства 

впливатиме на кожний компонент системи та його можливостей. 

За функціонального підходу формування структури потенціалу, то 

зазвичай він ототожнюється із організаційною структурою господарюючого 

суб'єкта відповідно до його функцій – основних та допоміжних (постачання, 

виробництво продукції, збутова діяльність [8]. На ринку будь-яке підприємство 

є «гравцем» конку-рентної боротьби за як найбільшої кількості споживачів. 

Через те, підвищення конкурентоздатності на основі реалізації ефективної 

стратегії набуває все більшого значення в наукових колах, серед керівництва та 

практикуючих маркетологів. На рис. 1 представлена узагальнена модель 

базових векторів прийняття рішень для забезпечення конкурентоздатності 

підприємства. 
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Рисунок 1 − Узагальнена модель базових векторів прийняття рішень  

для забезпечення конкурентоздатності підприємства [8]. 

 

На сьогодні існують підприємства, які знаходяться у вкрай складному 

фінансовому становищі (що унеможливлює підвищення конкурентоздатності), 

тому для них важливим є «залишатися на плаву», тобто забезпечувати хоча б 

вже набутий рівень конкурентоздатності власної виробничої системи. 

Управлінці тих підприємств, які провели належне організаційне удосконалення, 

розширюють обсяги виробництва продукції, мають постійне споживче коло, 

розширюють ринкові сегменти збуту продукції – мають змогу підвищувати 

конкурентоздатність, використовуючи для цього підібрані та обґрунтовані 

методи, в тому числі й на основі удосконалення стратегічного маркетингового 

управління. 

Першочерговим, на нашу думку, є прийняття та реалізація управлінських 

Забезпечення  
(чи підвищення) 

конкурентоздатності 
підприємства 

– удосконалення засад 
проведення моніторингу 
ринкового оточення 

Прийняття управлінських рішень в 
напрямі: 

– удосконалення 
функціональних складових 
системи управління 
підприємством (в розрізі усіх 
структурних підрозділів) – оцінювання факторів 

впливу на 
конкурентоздатність 
підприємства 

– активізації інвестиційно-
інноваційної діяльності, 
розширення можливостей 
зростання якісних характеристик 
продукції   

– удосконалення маркетингової 
діяльності (системи реалізації 
продукції, пошуку вигідних 
каналів збуту), підходів до 
сегментування ринків 

– адаптації до нових 
споживчих вподобань, 
умов функціонування 

– коригування  
(за необхідності) 
стратегічних орієнтирів 
розвитку 

Фінансовий стан 
та ринкові позиції суб’єкта 

Формування та нарощення економічного потенціалу підприємства 
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рішень в напрямі удосконалення проведення ринкових досліджень, зокрема: 

поведінки існуючих підприємств-конкурентів, впливу факторів зовнішнього 

оточення на функціонування підприємства, соціально-політичних чинників, 

законодавчо-нормативного регулювання тощо.  

Запропоновано модель формування маркетингової стратегії, 

цілеспрямованої на забезпечення (зростання) конкурентоздатності 

підприємства із акцентуванням уваги на відповідності цілей організації 

ресурсним та фінансовим можливостям (використання Smart-принципу). 

Систематизовано методи діагностики та оцінювання конкурентоздатності 

підприємства в системі стратегічного управління, які на практиці можуть 

використовувати менеджери вітчизняних підприємств. 

Таким чином, науковцями доводиться, що для забезпечення 

конкурентоздатності в системі маркетингового управління підприємством 

визначальна роль належить конкурентним перевагам, конкурентному 

потенціалу, обраним маркетинговим стратегіям розвитку конкурентоздатності 

підприємства. Використання багатокритеріального підходу до формування 

конкурентоздатності підприємства надасть змогу управлінському персоналу 

досягнути поставлені стратегічні напрями розвитку підприємства. 
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В роботі наведені методологічні підходи  до оцінки конкурентоспроможності 

продукції, приведена схема оцінювання конкурентоспроможності продукції 

підприємства на ринку. Для оцінки конкурентоспроможності наведені 

диференціальний, комплексний і змішаний методи. 

Ключові слова: методологія, оцінка конкурентоспроможності, ринок, 

конкуренція, продукція, прибуток. 

Конкуренція – це суперництво між суб’єктами комерційної діяльності в 

досягненні однакової цілі у визначений час на ринковому просторі. 

Конкуренція – це також свобода вибору, яка реалізується у формі намагання 

отримати для себе певний грошовий прибуток. Конкуренція зумовлює механізм 

поступального розвитку історії людства не тільки в економічному аспекті, але й 

в гуманітарному, тому що породжуючи нові потреби та механізми їх 

задоволення, вона змушує людство глибше усвідомлювати своє призначення. 

Відбитком важливості вивчення даної проблеми є велика кількість 

досліджень у зазначеному напрямку. Серед закордонних економістів, що 

зробили істотний внесок у розробку методів аналізу ринку, дослідження 

проблем конкурентоспроможності необхідно в першу чергу назвати М.Портера, 

Ф. Котлера, Дж. Еванса, Б. Бермана, С. Маджаро, А. Дайана, Ф. Букереля і т. ін. 

Провідними вітчизняними спеціалістами в цій галузі є такі вчені як Бондаренко 

В.М., Буркинський Б.В., Зав'ялов П.С., Ільяшенко С.М., Кретов І.І., Перерва 

П.Г., Хруцький В.Е., Юданов А.Ю. та деякі інші. 

Метою дослідження є вивчення теоретичних і практичних питань 
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конкурентоспроможності та на цій основі розроблення конкретних заходів по 

підвищенню конкурентоспроможності підприємства  в сучасних умовах 

господарювання 

Визначаючи конкурентоздатність товару, підприємець має обов’язково 

знати вимоги потенційних споживачів його продукції. Таким чином 

формування конкурентоспроможної продукції починається з ринку, з 

визначення потреб споживачів, їхніх вимог, за якими оцінюється принципова 

можливість реалізувати продукцію. Приблизна схема оцінювання 

конкурентоспроможності продукції показана на рис. 1. 

Конкурентоспроможність продукції залежить від багатьох факторів. 

Практично вона вирішується ще на стадії проектування. Від закладеної 

технології виробництва, параметричних вимог до певного виробу, його 

кількісних і якісних показників, переваг над ідентичним виробом буде залежати 

конкурентоздатність даного виробу на ринку [1, c. 19].  

Для визначення конкурентоспроможності продукції товаровиробнику 

необхідно бути обізнаним з: 

 конкретними вимогами потенційних покупців (споживачів) до 

пропонованого на ринку товару; 

 можливими обсягами попиту на продукцію; 

 очікуваним рівнем конкуренції на ринку відповідних товарів; 

 якісними (визначальними) параметрами продукції конкурентів; 

 можливістю вийти на інші перспективні ринки з своїм товаром та 

закріпитись на них; 

 ефективністю реалізації на ринку власних товарів. 
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Рисунок 1 – Схема оцінювання конкурентоспроможності  продукції 

підприємства на ринку 

 

Забезпечення конкурентоспроможності продукції на належному рівні 

передбачає необхідність її кількісної оцінки. Без такої оцінки 

конкурентоспроможності всі передбачені підприємством заходи з підтримки 

продукції на належному рівні залишаться лише наміром. 

Оцінка конкурентоспроможності продукції базується на таких поняттях: 

- конкурентоспроможність продукції — відображає рівень якості самої 

продукції; 

- конкурентоспроможність виконання — відображає той ступінь, в якому 

товари фактично задовольняють потреби клієнтів; 
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- конкурентоспроможність відповідності — відображає ту міру якою 

продукція чи послуги, що надаються фірмою, відповідають внутрішнім 

специфікаціям [2, c.136-140].  

Відправним моментом оцінки конкурентоспроможності будь-якого товару 

є формулювання мети дослідження. Якщо необхідно визначити положення 

даного товару поміж аналогічних, то достатньо провести їх пряме зіставлення 

за головними параметрами. При дослідженні, орієнтованому на оцінку 

перспектив збуту товару на конкретному ринку, аналіз допускає використання 

інформації, що містить відомості про вироби, які вийдуть на ринок, динаміку 

попиту, можливі зміни у відповідному законодавстві та інше. Однак, незалежно 

від цілей дослідження, основою для оцінки конкурентоспроможності є 

вивчення ринкових умов. 

Ергономічні параметри представляють продукцію з точки зору її 

відповідності властивостям людського організму при виконанні трудових 

операцій чи споживанні. 

Естетичні параметри характеризують інформаційну виразність, 

раціональність форми, досконалість виробничого виконання продукції і 

стабільність товарного вигляду. Ці параметри моделюють зовнішнє сприйняття 

продукції і відображають саме такі її зовнішні властивості, які є для споживача 

найважливішими. 

Нормативні параметри відображають властивості продукції, які 

регламентуються обов'язковими нормами, стандартами і законодавством на 

ринку, де цю продукцію передбачається реалізовувати. 

Номенклатура економічних параметрів, використовуваних при оцінці 

конкурентоспроможності, характеризується структурою повних витрат 

споживача (ціни споживання) з придбання і споживання продукції, яка 

визначається її властивостями, а також умовами придбання і використання на 

конкретному ринку. 

Повні витрати споживача включають одночасні і поточні витрати. 

Вибір бази порівняння виробленої продукції, яку вимагає ринок, включає: 
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1)встановлення мети оцінки конкурентоспроможності продукції і 

попередній вибір ринків збуту; 

2)аналіз стану ринку, обсягів, структури та факторів попиту і пропозиції, 

перспектив їх зміни на відповідний період оцінки конкурентоспроможності; 

3)вибір номенклатури і встановлення величин параметрів потреби 

покупців оцінюваної і конкуруючої продукції. 

На основі вивчення потреб потенційних покупців визначаються 

номенклатура параметрів, якими користується виробник при оцінці продукції 

на ринку, а також величини цих параметрів, що вимагає споживач, і вагомість 

кожного в загальному наборі [1, с.451- 458]. 

У випадку неможливості визначення бази даних для зіставлення може 

використовуватися непрямий метод оцінки конкурентоспроможності за 

допомогою зразка, особливо якщо оцінюється продукція відомого класу і на 

ринку існують її аналоги. Товар-зразок моделює потребу і дає змогу 

порівнювати його параметри з параметрами продукції, що підлягає оцінці. 

Таким чином, конкурентоспроможність оцінюється шляхом зіставлення 

параметрів аналізованої продукції з параметрами, необхідними споживачу, чи з 

параметрами виробу-зразка. Порівнювані параметри повинні виражатися в 

однакових величинах виміру. Порівняння проходить за групами технічних і 

економічних параметрів. 

При оцінці конкурентоспроможності можуть використовуватися 

диференціальний, комплексний і змішаний методи. При обмежених 

можливостях одержання необхідної інформації для оцінки 

конкурентоспроможності, складності підбору зразка-аналога можуть 

застосовуватися спрощені методи. 

Один із варіантів оцінки конкурентоспроможності — використання 

графіків середньої величини економічних параметрів виробу, в залежності від 

його основного технічного параметра чи корисного ефекту. Ці графіки можуть 

бути побудовані шляхом усереднення повних витрат для окремих моделей, що 

відрізняються технічними параметрами. Вказаний середній рівень питомих 

повних витрат може розглядатись як база для оцінки конкурентоспроможності 

продукції, яка пропонується покупцям на даному ринку. 
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Зіставлення продукції ведеться за таблицею порівняння параметрів. У 

результаті порівняння за допомогою певного методу (диференціального, 

комплексного чи змішаного) виходить один із наступних висновків: 

1) продукція конкурентоспроможна на даному ринку в порівняному класі 

виробів; 

2) продукція має низьку конкурентоспроможність у порівняному класі 

виробів на даному ринку; 

3) продукція повністю не конкурентоспроможна в порівняному класі 

виробів на даному ринку. 

Загалом конкурентоспроможність може бути визначена відношенням 

корисного ефекту до сумарних затрат, які містять витрати на придбання та 

експлуатацію (споживання товару), тобто до ціни споживання. Оптимальні 

умови конкурентоспроможності товару (К) можна продемонструвати у вигляді 

такої тотожності: 

 

К= Екор / Цспож    mах    (1.1) 

 

де    К— конкурентоспроможність; 

Екор — корисний ефект; 

Цспож — ціна споживання [1, с. 252]. 

З цієї формули видно, що на ринку найбільшим успіхом 

користуватиметься не той товар, на який виробник (або реалізатор) призначає 

мінімальну ціну, а той, який вимагає мінімальних витрат у процесі споживання 

(експлуатації), оскільки ці витрати можуть бути значно вищими за ціну 

придбання. 

Як свідчить наведений алгоритм оцінки конкурентоспроможності 

продукції, найбільш важливим є визначення параметрів і розрахунок 

параметричних індексів. 

Для товарів народного споживання головними параметрами, на підставі 

яких визначається конкурентоспроможність, є споживчі властивості.  
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Для визначення суб'єктивної оцінки споживчих властивостей продукції 

широко користуються методами опитувань із застосуванням рейтинг-шкали 

типу „дуже добре — дуже погано". 

Значну роль у підвищенні конкурентоспроможності товару відіграють 

реклама, пропаганда, інформація та інші фактори комплексу маркетингу.  

Таким чином, конкурентоспроможність товару — це насамперед, ступінь 

відповідності його характеристик до вимог ринку, який визначається завжди 

конкретно за даним товаром (або групою товарів), на даному ринку для даної 

цільової аудиторії (сегмента споживачів). Для визначення ступеня цієї 

відповідності використовують одиничні та групові параметричні індекси. 

Для розрахунку одиничних параметричних індексів застосовують формулу  

 

Ci  = Pi / Pi00      (1.2) 

 

де Сі — одиничний індекс, розрахований за і- м параметром; 

Рі — 1 -й параметр оцінювання товару; 

Ріоо— аналогічний параметр базового зразка порівняння. 

Базовим зразком може виступати реальний товар, що найбільшою мірою 

задовольняє потреби, або гіпотетичний товар, який задовольняє потреби 

повністю (на 100 %). 

Для розрахунку групових параметричних індексів застосовують формулу  

 

NÀ² ³ãð       (1.3) 

 

де Ігр — груповий індекс споживчих або економічних параметрів; 

Аі — питома вага і-го параметра; 

N - кількість параметрів. 

Наведений метод розрахунку конкурентоспроможності за допомогою 

параметричних індексів називається комплексним. 

Крім цього, можуть застосовуватись диференційований і змішаний методи 

оцінки конкурентоспроможності товару. 
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Диференційований метод базується на порівнянні одиничних параметрів 

окремо взятого продукту і повного зразка (або потреби). Визначають, чи 

досягнуто рівня у цілому, за якими параметрами він відстає, які з них 

максимально відрізняються від базових. 

При аналізі конкурентоспроможності за нормативними параметрами 

одиничний показник може приймати тільки два значення: 1 та 0. Якщо 

аналізований товар відповідає обов'язковим нормам і стандартам, цей показник 

дорівнює 1, в протилежному випадку, цей показник дорівнює 0. 

Якщо параметри показника, які оцінюються, не мають фізичного виміру 

(зовнішній вигляд, комфортність, відповідність моді тощо), то для надання їм 

кількісних характеристик необхідно використовувати методи оцінки в балах. 

Змішаний метод оцінки конкурентоспроможності базується на спільному 

використанні одиничних та інтегральних показників. При використанні цього 

методу частину одиночних параметрів поєднують у групи і для кожної групи 

визначають відповідний інтегральний показник. На основі отриманої 

сукупності одиночних параметрів і груп параметрів оцінюється 

конкурентоспроможність продукції диференційованим методом Експертні 

методи, призначені для оцінки конкурентоспроможності продукції, базуються 

на використанні узагальненого досвіду та інтуїції спеціалістів, їх необхідно 

застосовувати, коли неможливо або важко використовувати об'єктивніші 

методи. Наприклад, інструментальний або розрахунковий. 

Експертними методами здійснюються: 

-   розробка класифікації оцінюваної продукції; 

-   визначення номенклатури показників конкурентоспроможності 

оцінюваної продукції; 

-   визначення коефіцієнтів вагомості показників конкурентоспроможності 

продукції; 

-   оцінка показників конкурентоспроможності продукції органолептичним 

методом; 

-   вибір базових зразків і значень базових показників 

конкурентоспроможності; 
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-   визначення комплексних показників конкурентоспроможності 

(узагальнених і групових) на основі сукупності одиничних і комплексних 

показників; 

-   атестація продукції [3,  c. 322-329]. 

Під конкурентоспроможністю розуміють також передусім ту перевагу на 

ринку, яка забезпечує товару стабільний та активний збут завдяки вищим, 

порівняно з аналогами, характеристикам. 

Тому при оцінці товару необхідно враховувати наступне:  

-  базою оцінки конкурентоспроможності товару є дослідження потреб 

реальних і потенційних покупців, а також поточних і перспективних запитів 

ринку; 

-  будь-яка потреба має сукупність властивостей і параметрів, які 

розкривають її суть, споживчий ефект, а також конкретні умови процесу 

споживання; 

-  для задоволення конкретної потреби товар повинен мати відповідний 

спектр властивостей, і його параметри мають бути аналогічні до параметрів 

потреб.  

Такий «збіг» — важлива умова конкурентоспроможності товару та його 

реалізації. 

Будь-який товар має властивості, які зумовлюють розміри витрат на його 

придбання і споживання (експлуатацію). Параметри, які впливають на 

відповідні витрати покупця, стосуються економічних параметрів товару і 

характеризують нові витрати споживача, пов'язані з придбанням і 

використанням товару. 

Отже, поняття конкурентоспроможності і товарної політики в цілому 

пов'язане з поняттям сервісного обслуговування. Іноді успіх товару на ринку 

пов'язаний не стільки з його реально високою якістю, скільки з можливістю 

надання цілого спектра сервісних послуг, оскільки в такому випадку 

мінімізуються витрати на придбання і подальшу експлуатацію товару. Серед 

факторів сервісу можна виділити: надійність постачання, гнучку систему 

ціноутворення, можливість надання кредиту зі знижкою, консультаційні 

послуги, перед- і післяпродажне обслуговування. 
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Варто пам'ятати, що конкурентоспроможність продукції, включаючи 

новизну, технічний рівень виконання, відсутність дефектів при виконанні, 

надійність в експлуатації є одним із найважливіших засобів конкурентної 

боротьби, завоювання і утримання позицій на ринку. Тому в сучасних умовах 

фірми приділяють особливу увагу забезпеченню високої якості продукції 

шляхом розробки і здійснення системи управління конкурентоспроможністю 

продукції. 
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У сучасному світі застосування інновацій перетворюються на найбільш 

надійний спосіб завоювання й утримання стійких конкурентних позицій. У той 

самий час загальновідомим є й те, що інновації завжди пов’язані з ризиком, і це 

є однією з вагомих причин зниження інноваційної активності машинобудівних 

підприємств України впродовж останніх десятиріч. Оскільки є всі підстави 

вважати, що рівень ризику й невизначеності як у світовій, так і в українській 

економіці з часом лише зростатиме, актуальною стає проблема ефективного 

управління ризиками, і зокрема під час застосування інновацій. При цьому 

метою такого управління є не зниження ризику як таке, а забезпечення 

найбільш привабливого співвідношення між сподіваним доходом і ризиком. 

Прaцi вiдомих в крaїнi тa за кoрдoном вчeних, тaких як Р. Баззел, І.Т., 

Барабанов,  І.Ю. Івченко, С. М. Ілляченко, Д. Кокс, Р. Браун, В. В. Вітлінський, 

В. М. Гранатуров, В. А. Кравченко, Н. І. Машина, Ф. Х. Найт, С. І. Наконечний, 

Б. А. Рейсберг, А. О. Старостіна, Л. Н. Теппман, О. Л. Н. В. Устенко Хохлов,               

О. І. Ястремський та багато інших заклали загальну теоретичну основу 

управління ризиками. Деякі дослідження розглядали ризики, пов’язані з 

діяльністю торговельних підприємств. Тому проблему ризик-менеджменту 
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торговельних підприємств для забезпечення їх ризикостійкості та захисту від 

ризиків вирішують такі вчені, як О.О. Саркісова [11], І.В.Артищук [2], 

М.В.Карпенцов [3], О.Ф.Ільяс, С.С.Грінкевич, М.І.Олекшок [4]. А. А. Мазаракі 

розглядає ряд важливих ризиків, притаманних діяльності комерційного 

підприємства [5]. Ряд науковців зосередилися на поглиблених дослідженнях 

окремих видів ризиків у торгівлі: С. І. Бай досліджує ризики бізнесу [6],                

Н. В. Серафим – поведінкові ризики співробітників [7], Н. В. Коцеруба – 

операційні та фінансові ризики [8]. Проблемами управління бізнес-ризиками на 

комерційному підприємстві займаються Л.В.Михайловська [9], І.Р.Удуд [10], 

NSW Краснокутська та В.М.Рачкова [11]. Але праць, в яких вивчався саме 

аналіз маркетингових ризиків підприємств торгівлі, майже немає, про них 

згадують у працях більш загального характеру. 

У прaцях вiтчизняних нaуковців oдним з нaйбільш викoристовуваних є 

визнaчення ризикy, дaне В.В. Вітлінським та С.І. Наконечним: “Ризик –

об’єктивнo суб’єктивнa категoрія, що пов’язaна з пoдоланням невизнaченості та 

кoнфліктності у ситуaції неминучoго вибoру і відoбражає мiру (ступінь) 

дoсягнення спoдіваного результaту, невдaчі та вiдхилення від цiлей з 

урaхуванням впливy кoнтрольованих та некoнтрольованих чинникiв за 

нaявності прямих та зворoтних зв’язків” [12, с. 26].  

Недoстатньо вивченoю та нелегкoю прoблемою є системaтизація 

маркетингoвих ризикiв – як у загaльному, так і тих, що є нaгальними для 

тoрговельних пiдприємств. Знaний є пoділ мaркетингових ризикiв за 

клaсифікаційною oзнакою “джерелo виникнeння” на три грyпи: 

1) збутовi ризики (ризики: малoї сeгментації ринкiв збyту; хибнoго вибoру 

цiльового сегмeнту ринкy; хибнoго вибoру стрaтегії продажiв прoдукції; 

помилкoвої oрганізації мaркетингових дoслідів; нeвірного цiноутворення; 

невдaлої oрганізації мeрежі збyту і систeми прoсування тoвару до спoживача); 

2) дистрибyтивні, абo ризики взaємодії з кoнтрагентами і пaртнерами в хoді 
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оргaнізації реалізaції (збуту) продyкції (ризики: нeдіючі рeклами; встyп в 

догoвірні вiдносини з недiєздатними або нeплатоспроможними пaртнерами; 

тимчaсове припинeння виконaння пaртнерами пoточних дoговірних oбов`язків ; 

вихoду пaртнерів із спільнoї діяльнoсті; блoкування дoговірних вiдносин); 

3) ризики нeпередбаченої кoнкуренції (ризики: вхiд на тoварний ринoк 

пiдприємства дивeрсифікованих пiдприємств з iнших гaлузей; пoяву нoвих 

пiдприємств кoнкурентів; eкспансії на мiсцевий ринoк зaрубіжних кoнкурентів; 

кoнкуренції з бoку тoварів зaмінників). 

4) Розумiння природи та причин появи маркетингових ризикiв 

торговельних підприємств дає змогу запропонувати можливi способи зниження 

цих ризикiв. Та, як вiдомо, мета управлiння ризиками полягає не в тому, щоб 

уникати будь якого ризику, а в забезпеченні найлiпшого, з точки зору даного 

економiчного суб’єкта, спiввiдношення мiж очiкуваним результатом дiяльності 

та рiвнем ризику. 

5) Вибiр найефективнішого способу обробки ризику передбачає 

порiвняння витрат i вигiд, а також урахування юридичних, нормативних та 

iнших вимог, таких як соцiальна відповідальність та захист навколишнього 

природного середовища. Потрібно також взяти до уваги iнтереси всіх осiб: за 

однакової ефективностi однi способи можуть бути бiльш прийнятними для 

деяких сторiн, нiж iнші.Моніторинг i контроль мають охоплювати всi 

розглянуті етапи ризик менеджменту, оскiльки монiторинг – це постійнi 

перевiрка, нагляд, критичне спостереження з метою iдентифiкувати змiни 

показників та очiкуваних результатiв, а контроль – дії щодо визначення 

прийнятності, адекватності та ефективності заходів,які вжиті для досягнення 

встановлених цiлей. 

На нашу думку найбільш вдалою класифікацією причин пoяви 

мaркетингових ризикiв є:  
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Таблиця1 – Класифікація причин появи маркетингових ризиків 

Вид ризику Причини появи 

Організfційний низький рiвень органiзації: 
- пoмилки плaнування і прoектування, 
- слaбке регулювaння, 
- пoмилки в пiдборі і рoзміщенні кaдрів; 
     2) нeдоліки в oрганізації мaркетингової дiяльності: 
- нeвірний вибiр тoварів, 
- тoвар низькoї якoсті, 
- нeправильний вибiр кaналу рyху тoварів; 
     3) нeстабільне фiнансове станoвище. 

Цінoвий нeправильний вибiр цiнової стрaтегії; 
сильнi прoтидії кoнкурентів; 
неeефективна системa знижoк. 

Закупівельний низькa рeпутація пoстачальників; 
пiдвищення зaкупівельних цiн; 
неoптимальність рiвня кaналу рyхів тoварів. 

кoмунікаційний нeeфективні рeкламні звeрнeння; 
нeдостатність фінансових ресурсів; 
нeзначні витрати на стимулювання попиту. 

збутовий низька конкурeнтоспроможність  реалізованих товарів; 
низький рівень сервісу; 
нeправильний вибір цінової стратeгії. 

Ризик взаємодії з 
маркетинговим 
середовищем 

конкурeнтів; 
нeдосконалість законодавства; 
нeсумлінність конкурeнтів;; 

нeстабільність економічної ситуації в країні. 
 

Останнiми роками дедалi поширенiшою стає точка зору, згiдно з якою 

найбiльше шансiв на виживання отримують тi пiдприємства, яким вдалося 

вибудувати тривалi, взаємовигiдні, емоційно наповнені відносини із 

споживачами, тобто довести iснування своїх торгових марок як брендів. У 

контекстi бренд менеджменту торговельного пiдприємства виникає 

вiдповідний, вiдносно мало вивчений рiзновид ризику – репутаційний ризик, 

який найчастіше визначають як небезпеку, що пов’язанаіз зменшенням довіри 

до певної компанії, бренду або консолідованої групи [13].  

На думку М. Коробко, причини виникнення даного ризику є набагато 

глибшими, ніж просто суспільне обговорення певної сфери діяльності або 
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проблеми підприємства; ефективний i адекватний управлiнський вплив на 

репутаційні ризики може бути здiйснений лише на основi обгрунтованого 

вибору та поєднання різноманітних методів і інструментів маркетингу [12, с. 5]. 

Наприклад, проведені нами дослідження свідчать, що популярні в Україні 

продуктові торговельні мережі при формуванні успішних брендів (і, відповідно, 

для захисту від репутаційних ризиків) експлуатують, насамперед, мотиви 

безпеки і соціальної спрямованості, використовуючи такі інструменти 

маркетингу: 

 – у сфері товарної політики: склад та широта асортименту, наявність 

власнихвиробничих підрозділів і торгових марок, забезпечення високої якості 

та безпечності продуктів харчування, надання супутніх послуг у місцях 

продажу; 

– у сфері цінової політики: акцент на доступності цін, диференційовані 

тавідносно невисокі ціни на продукти власних торгових марок, цінові пільги 

лояльним покупцям; 

– у сфері політики збуту: зменшення довжини каналів постачання товарів 

длязабезпечення доступних цін, а також розвиток сучасних форм торгівлі on 

line; 

– у сфері політики комунікацій: зниження традиційної рекламної 

активності,що дозволяє скоротити витрати для споживачів;  

– масовий перехід від дисконтних карток до розгорнутих програм 

лояльності як засобу побудови довгострокових відносин з брендом; 

– розвиток індивідуальних інтерактивних контактів із споживачами за 

допомогою соціальних мереж та мобільних додатків; активізація паблік 

рілейшнз,серед інструментів яких – фірмовий стиль, благодійність і 

спонсорство, події, фірмові видання та публічна інформація, що проголошує 

принципи корпоративної соціальної відповідальності компанії. 

Актуальні тенденції серйозного зростання ризику і невизначеності 

вдіяльності всіх без винятку суб’єктів економіки України, в тому числі 

торговельних підприємств, значною мірою зумовлені впливом маркетингових 
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факторів – падінням купівельної спроможності споживачів, загостренням 

конкуренції, прийняттям недостатньо обгрунтованих маркетингових 

управлінських рішень тощо. У ситуації, коли важливим засобом боротьби за 

споживача стає формуваннябренду торговельного підприємства, особливої 

актуальності набуває репутаційнийризик. Найбільш ефективними засобами 

зниження даного ризику виступаютьінструменти маркетингу. Продуктові 

торговельні мережі України нагромадили значний досвід застосування 

інструментарію маркетингової товарної, цінової, збутовоїта комунікаційної 

політики для формування брендів та зниження репутаційнихризиків. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СПОЖИВЧОЇ 

ЛОЯЛЬНОСТІ  

У статті розглянуто сутність споживчої лояльності, а також її особливості 

Визначено її основні види та форми. Проаналізували підходи провідних вчених у 

вивченні поняття «споживча лояльність». Лояльність клієнтів розглядається 

як один із ключових факторів успіху компанії. Лояльність клієнтів є темою, 

яка викликає великий інтерес для вчених-маркетологів через її важливість в 

отриманні стійких конкурентних переваг і фінансових результатів. 

Ключові слова: лояльність, маркетинг, споживач, прихильність.  

Програми лояльності клієнтів є надзвичайно ефективним джерелом доходу 

для бізнесу, якщо вони правильно розроблені та введені в дію. Програми 

лояльності можуть збільшити відвідування магазину на 60%. Більше 

відвідувань означає більше продажів. 

Маючи багату історію, яка сягає 1800-х років, програми лояльності 

клієнтів зазнали багато змін протягом десятиліть. 

Лояльність клієнтів – це не нова концепція. Досліджується з 1930-х років 

[1, с.197-225]. Відтоді багато були запропоновані визначення. Посилаючись на 

попередні дослідження у сфері лояльності клієнтів, автори запропонували 

визначати це поняття як позитивне ставлення клієнта до послуги (і його 

атрибути), тобто ставлення, яке покращує переваги клієнта у формі покупки 

певні види послуг від певного постачальника [2]. 
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Лояльність клієнтів визначається багатьма факторами. Виявлення 

детермінант лояльності є початковий крок в оцінці лояльності клієнтів. 

Протягом останніх чотирьох десятиліть дослідження клієнтів фактори 

лояльності були плідною сферою. Вчені-маркетологи [3-7,] розробили і 

перевірили  більше сотні різних факторів, що визначають лояльність клієнтів. 

Класифікації факторів, що визначають лояльність клієнтів, показують, що 

думки дослідників щодо сукупності факторів різняться. 

Маркетинговий термін «лояльність» уведений у вживання на початку                

20- х рр. ХХ ст.21. Перша спроба визначити лояльність до бренда зроблена у 

1923 р. Одним з перших про споживчу лояльність з теоретичного боку 

заговорив соціолог Мелвін Коупленд: «Споживач, лояльний бренду, – це 

людина, яка купує ваш бренд в 100% випадків»[18, с.103-113] . Лояльність – це 

якість, яка властива користувачу товару чи послуги, іншими словами, глибока 

рішучість постійно купувати певний під одним і тим же брендом продукт 

незалежно від ситуації і реклами інших брендів[19]. 

У сучасній літературі по маркетингу можна виділити два підходи до 

трактування поняття лояльності: лояльність розглядається як певний тип 

поведінки споживача, що виражається в тривалому взаємодії з компанією, в 

неодноразовості здійснення покупок. Незалежно від того, що така легкість 

оцінки лояльності, даний підхід, має явний пробіл: він не розкриває причини, за 

якими споживач робить вибір на користь того чи іншого постачальника послуг, 

а лише враховує тільки результати поведінки (повторні покупки). 

Усунути цей недолік спробували науковці, які запропонували інший 

підхід. Відповідно до якого, лояльність - це перевага споживача, сформований в 

результаті узагальнення почуттів, емоцій, думок щодо послуги                

(або її постачальника). Такий тип лояльності іноді виділяється як більш 

значний, тому що вважається, що він не відображає минулий досвід споживача, 

а скоріше показує його майбутню поведінку. Але даний підхід, по-перше: 

віддає перевагу суб'єктивним думкам - визначальним чинникам лояльності, він 

не доводить їх вплив а покупку. По-друге, виникає проблема виміру такого 

типу лояльності. 
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Традиційно в літературі з маркетингу взаємин лояльність споживачів 

поділяють на поведінкову і сприйману. Моніторинг  метрик споживчої 

лояльності здійснюється шляхом спостереження за фактичним поведінкою 

клієнта і є методом реалізації ретроспективного транзакційного аналізу його 

споживчої активності.  

У свою чергу, емоційна лояльність покупців виражається в рівні їх 

поінформованості про діяльність організації та про те, які свої потреби вони 

можуть задовольнити, скориставшись її продуктами або послугами, а також у 

рівні задоволеності клієнтів пропозиціями компанії, їх якістю та сервісом, 

наданих організацією. Крім того, важливою складовою сприйманої лояльності 

покупців є рівень з емоційного сприйняття фірми. Видається, що для найбільш 

повної і всебічної оцінки найбільш доцільно використовувати підхід, що 

припускає моніторинг як поведінкових, так і сприймаються метрик лояльності 

клієнтів[8]. 

Лояльність споживачів - образно-позитивне ставлення споживачів щодо 

діяльності організації, а так само продуктів і послуг, що продаються, 

вироблених або надаються організацією, персоналу компанії, іміджу 

організації, торгової марки, логотипу і т.д. Саме наявність лояльності 

споживача, тобто його сприятливого відношення до даної компанії або її 

продукту і є фундаментом стабільного обсягу її продажу. Лояльність 

споживачів є показником стабільності й успішності компанії. Лояльними 

споживачами можна назвати тих споживачів, які впродовж досить довгого 

(порівняно з термінами функціонування товару) часу залишаються «вірними» 

компанії і роблять повторні покупки. 

Одна з основ лояльності - позитивний досвід, отриманий споживачем у 

процесі купівлі або споживання певного продукту або послуги. Наприклад, 

якщо споживач повністю задоволений якістю будь-якого продукту конкретної 

фірми, то при всіх незмінних факторах у наступний раз він з великим ступенем 

ймовірності зробить свій споживчий вибір на користь саме цієї торгової марки. 

У свою чергу, при виборі іншого товару, що входить в асортимент продукції, 

що випускається компанією сподобалася, його сприятливе ставлення 

перенесеться і на нову продукцію цієї компанії [9]. 
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Поняття «лояльність» за своїм змістом охоплює різні аспекти в стосунках 

клієнт (споживач) – підприємство (марка), тобто передбачає взаємодію 

споживача з підприємством, їх довгострокові взаємовідносини. Як зазначає Ф. 

Райхельд «Лояльний споживач не змінює джерело цінностей і рекомендує його 

своєму оточенню» [10, с.384]. Р. Олівер твердить, що лояльність є глибокою 

прихильністю споживача й надалі купувати обраний ним продукт, незважаючи 

на ситуаційні фактори [11, с.214], тому для підприємства лояльний споживач – 

незмінне джерело прибутків протягом років. 

 На думку У. Уеллса [12, с.736], лояльність у відношенні до торгової марки 

– це «коли товар привабливий споживачам мірою, достатньою для здійснення 

повторної покупки». Тобто в основі поняття лояльності лежить здійснення 

повторної покупки. Дж. Россітер і Л. Персі лояльність представляють «як 

регулярне придбання продукту даної марки, засноване на тривалому з нею 

знайомстві і сприятливому до неї ставленні» [13, с.656]. Наслідуючи схему 

повторної покупки, споживач дає зрозуміти, що товар цієї марки дуже добре 

задовольняє його потреби або в нього сформувалась особиста прихильність до 

цієї марки. А.Г. Андрєєв тлумачить лояльність, як рішення в основному про 

регулярне споживання тієї чи іншої марки – свідомо чи несвідомо, що 

виражається через увагу та поведінку [14, с.116].  

Лояльність, згідно з Д. Аакером як міра прихильності споживача до марки 

показує, який саме ступінь ймовірності переходу споживача на іншу марку, 

особливо, коли вона зазнає змін по ціновим або іншим показникам. Схильність 

споживача до сприйняття дій конкурентів знижується при зростанні рівня його 

лояльності до марки [15, с.440]. Наслідуючи таке визначення, більшість 

компаній вважає суттєво важливішим утримання вже існуючих лояльних 

клієнтів, аніж залучення нових.  

Л.О. Іванова та О.М. Музика [16, с.167] чітко розмежовують такі аспекти 

лояльності, як поведінковий та сприйманий. Поведінковий аспект лояльності 

визначається поведінкою споживача при купівлі товару/ послуги, а сприйманий 

аспект лояльності формується наданням переваги і думками споживачів, він 
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вимірюється за допомогою опитувань. Дослідження довели, що Якобі, Якоб і 

Честнат, а також Такер [17, с.112] притримуються поведінкового погляду щодо 

лояльності, яка є фактором реальної поведінки споживача (behavioral loyalty 

approach), що вимірюється показниками обсягу повторних покупок, тривалості 

відносин з постачальником, прибутку від конкретного покупця (або сегмента 

покупців). 

Існуючі трактування поняття лояльності споживачів можна об'єднати в 

кілька підходів.  

Перший підхід – поведінковий (транзакційний) - пов'язує лояльність 

споживачів з певною моделлю поведінки, діїями споживачів щодо компанії або 

продукту. лояльний споживач здійснює повторні покупки одного і того ж 

продукту, робить покупки інших продуктів у тій же компанії (перехресні 

продажі), тривалий час залишається клієнтом компанії, зберігаючи або 

збільшуючи обсяг придбання продуктів компанії і т.д.  

В основі іншого підходу до лояльності лежить дослідження не насліднів, а 

причин, що формують певну модель поведінки. До таких причин відноситься 

позитивне ставлення до продукту або компанії. 

 В рамках підходу до лояльності як відношення до бренду виділяють:  

- когнітивну лояльність (позитивне ставлення до бренду на основі 

особистого досвіду споживача та інших джерел інформації); 

- афективну лояльність (позитивна установка, позитивні емоції по 

відношенню до бренду);  

- конативну лояльність (включає наміри споживання продукту, виходячи з 

почуття внутрішнього боргу перед компанією). Основними компонентами 

сприйняття лояльності є обізнаність та задоволеність. Обізнаність – це ступінь 

популярності компанії на цільовому ринку. Задоволеність – відчуття достатку, 

що виникає від зіставлення попередніх очікувань і результату покупки[20]. 

Результати аналізу наявних визначень поняття "лояльність споживачів" 

свідчать, що вони ґрунтуються на розмежуванні або поєднанні емоційних та 

поведінкових характеристик споживачів. Поняття лояльність споживачів 
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пропонують трактувати як результат зворотного зв'язку в системі 

маркетингових комунікацій підприємства, який виявляється у готовності 

рекомендувати підприємство контактним аудиторіям унаслідок задоволення 

значущих для споживача параметрів вибору та регулярності споживання 

товарів або послуг одного підприємства за наявності привабливих пропозицій 

конкурентів. 

Слід зауважити, що в деяких роботах із терміном "лояльність" також 

ототожнюють термін "задоволеність". Задоволеність є результатом 

відповідності фактично отриманих товарів або послуг підприємства 

очікуванням споживача. Рівень задоволеності споживачів отримуваними 

товарами або послугами підприємства може змінюватися час від часу під 

впливом, наприклад, появи більш вигідної пропозиції на ринку або зростання 

очікування споживачів. Наявність задоволеності споживачів товарами або 

послугами не гарантує здійснення повторної купівлі споживачем, але може 

бути одним із параметрів їх лояльності [21, с.135]. 

Спираючись на рівень поведінкової та лояльності, що сприймається, 

виділяють наступні її види [22, с.49]: 

Абсолютна лояльність - можлива за умови підтримки у споживача 

високого рівня як поведінкової, так і лояльності, що сприймається, клієнти з 

даним видом лояльності є цінним ресурсом для організації, так як набагато 

легше утримати, ніж інших, і для цього достатньо підтримки рівня 

обслуговування і якості товару чи послуги на поточному рівні; 

Прихована лояльність - ситуація, що відповідає наявності у клієнта 

високого рівня лояльності, що сприймається, і низького, або відсутності 

поведінкової, що передбачає відмінності в рівні споживання щодо абсолютно 

лояльних споживачів. Особливості споживання цієї групи клієнтів 

пояснюються впливом низки зовнішніх факторів, серед яких рівень доходу, 

соціальний статус та ін. ; 

Хибна лояльність - можлива за умови відповідності високому рівню 

лояльності поведінки низького рівня сприймається. У разі споживач не 
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прив'язаний до організації, і його дії обумовлюються поведінковими 

чинниками. На рівень його споживання, наприклад, може впливати 

обмеженість пропозиції з боку інших компаній або думка оточуючих, що 

передбачає крихкість його лояльності, тому що за наявності сильнішого 

конкурента з найбільш вигідними умовами, цей клієнт перейде до нього не 

замислюючись. 

Відсутність лояльності – ситуація, що надає найменшу кількість варіантів 

для утримання споживачів та передбачає наявність низького рівня обох видів 

лояльності у споживача. 

Отже, в цій статті ми розглянули узагальнені теоретичні положення щодо 

визначення поняття «споживча лояльність». Можна зробити висновок, що 

лояльність – це відданість споживачів окремому товару, торговій марці, яка 

зберігається протягом довгого періоду часу. Неоднозначність трактування 

сутності поняття "лояльність споживачів" та суперечності у виокремленні її 

типів вимагають уточнення понятійного апарату маркетингу лояльності. 
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МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА 

РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

В роботі розглянуто проблематику маркетингового аналізу діяльності 

підприємства на ринку туристичних послуг в сучасних умовах. Обґрунтовано 

необхідність маркетингової орієнтації діяльності туристичного 

підприємства. Визначено мету, об’єкти та складові маркетингового аналізу 

діяльності туристичного підприємства. Наведено результати маркетингового 

аналіз ринку туристичних послуг України. 

Ключові слова: маркетинг, туризм, туристичні послуги, ринок, аналіз. 

Успішність туристичного підприємства залежить не тільки від його 

зручного розташування, висококваліфікованого персоналу, затишної 

атмосфери, але й від його маркетингової діяльності. Маркетингова діяльність 

підприємств на ринку туристичних послуг передбачає налагодження взаємодії 

внутрішніх можливостей із фактичними потребами ринку, виявлення запитів 

реальних і потенційних клієнтів, організацію досліджень та розробок щодо 

удосконалення туристичних послуг для найефективнішого задоволення попиту. 

Важливу роль в комплексі маркетингової діяльності туристичного 

підприємства відіграє така її складова, як маркетинговий аналіз.  

Актуальність та практична спрямованість досліджуваної проблематики в 

сучасних умовах визначається також тим, що сьогодні туризм очолює список 

найважливіших соціально-економічних галузей світової економіки, він стає 

стилем життя мільйонів людей на планеті. Індустрія туризму є однією з 

найдохідніших галузей світового господарства. На її частку нині припадає 

близько 20% світового валового продукту, інвестицій, робочих місць та 

споживчих витрат. 

Метою дослідження є вивчення теоретичних основ маркетингового аналізу 

діяльності підприємств на ринку туристичних послуг для вирішення актуальних 

проблем їх розвитку. 
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Теоретичною та методологічною базою дослідження слугували праці 

вітчизняних та зарубіжних авторів з питань маркетингу у сфері туризму.  

Дослідження проблематики маркетингової діяльності підприємства на 

ринку туристичних послуг знайшли своє відображення у багатьох працях як 

зарубіжних, так і вітчизняних вчених, серед яких, зокрема: Д. Аакер,                

Л.В. Балабанова, І.К. Беляєвський, Є.П. Голубков, О.Л. Каніщенко,                

В.В. Липчук, П.Я. Попович, Г.В. Савицька, В.Є. Хруцький, В.О. Шаповалов, 

Д.А. Штефанич та інші. Проте використання маркетингового аналізу діяльності 

підприємств туристичної галузі потребує додаткового вивчення. 

Активізація розвитку інтеграційних  процесів,  глобалізація господарських 

зв’язків перетворили туристичну галузь на одну з найбільш важливих для 

становлення української економіки. За даними Державної  служби  статистики  

України,  питома  вага послуг туристичної індустрії в загальному обсязі послуг 

стабільно збільшується. Так, якщо у 2012 р. цей показник становив не більше 

23 %, то сьогодні – майже 34 %. Аналогічним чином зростає обсяг реалізованих 

послуг у транспортній, розважальній сферах та в сфері розміщення туристів [1]. 

Туризм за своїми основними характеристиками немає будь-яких 

принципових відмінностей від інших форм господарської діяльності, тому всі 

істотні принципи сучасного маркетингу можна в повному обсязі застосовувати 

в туризмі. У той самий час, туризм має певну специфіку, яка відрізняє його від 

торгівлі товарами і від інших форм торгівлі послугами. Тут має місце торгівля 

як послугами, так і товарами (за оцінками фахівців, частка послуг у туризмі 

становить 75 %, товарів – 25 % [2]), а також особливий характер споживання 

туристичних послуг і товарів у місці їх виробництва та в конкретних ситуаціях 

їх надання. 

Туристичний ринок є системою господарських зв’язків, в якій відбувається 

процес перетворення туристично-екскурсійних послуг на гроші та зворотного 

перетворення грошей на туристично-екскурсійні послуги. Іншими словами, 

туристичний ринок – це сфера прояву економічних відносин між виробниками 

та споживачами туристичного продукту [3]. Якщо економічні інтереси 



221 

виробника і споживача туристичного продукту збігаються, відбувається акт 

купівлі-продажу туристичного продукту, що може бути успішно досягнуто 

завдяки маркетинговій орієнтації діяльності туристичного підприємства. 

Маркетингова орієнтація діяльності підприємства є чимось бажаним, тим, 

чого не вистачає багатьом підприємствам, і тим, що може допомогти їм 

створити кращу конкурентну позицію в майбутньому. Вона має полягати в його 

орієнтації на ринок та засновуватись на сучасній маркетинговій концепції, 

формуванні нового образу мислення і нового способу дій, розвитку 

комунікаційних зв’язків підприємства з ринком та широким застосуванням 

маркетингового інструментарію управління [4–6]. 

Ринок виконує численні функції: інформаційну, посередницьку, 

регулюючу, ціноутворюючу, стимулюючу, творчо-руйнівну, диференціюючу. 

Серед основних функцій туристичного ринку можна виділити такі з них: 

реалізація вартості та споживчої вартості, створених у туристичному продукті; 

організація процесу доведення туристичного продукту до споживача [3]. 

Обидві дані функції не можуть бути реалізовані без ефективної маркетингової 

діяльності. 

Всесвітня туристична організація виділяє три головні функції 

маркетингової діяльності в сфері туризму [2]:  

1. Встановлення контактів з клієнтами – ставить собі за мету переконати їх 

в тому, що передбачуване місце відпочинку та існуючі там служби сервісу, 

пам'ятки і очікувані вигоди повністю відповідають тому, що бажають отримати 

самі клієнти.  

2. Розвиток – припускає проектування нововведень, які зможуть 

забезпечити нові можливості для збуту. У свою чергу подібні нововведення 

повинні відповідати потребам і перевагам потенційних клієнтів.  

3. Контроль – передбачає аналіз результатів діяльності по просуванню 

послуг на ринок і перевірку того, наскільки ці результати відображають дійсно 

повне і успішне використання наявних в сфері туризму можливостей. 

Управління маркетингом для підприємства, в свою чергу, включає чотири 
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основних елементи управління: аналіз, планування, мотивацію і контроль. У 

даній роботі увага акцентується саме на аналізі, як на базовому елементі 

управління маркетинговою діяльністю. 

Маркетинговий аналіз є невід’ємною частиною діяльності туристичного 

підприємства, яке орієнтоване на отримання прибутку. Маркетинговий аналіз 

передбачає визначення та оцінку ринків підприємства, а також зовнішнього 

середовища маркетингу з метою виявлення привабливих можливостей, 

труднощів та слабких місць у роботі підприємства. Ефективний маркетинговий 

аналіз є необхідною умовою розробки планів маркетингової діяльності 

підприємства, але він також здійснюється і у процесі їх реалізації та контролю.  

Під маркетинговим аналізом найчастіше розуміють збір інформації про 

діяльність підприємства, вивчення її за декількома основними напрямами 

(товар, ціна, збут, просування) і використання отриманих результатів для 

вибору напрямів розвитку бізнесу як загалом, так і його окремих складових [7]. 

Основна мета маркетингового аналізу полягає в зборі, систематизації та 

узагальнені інформації для прийняття науково-обґрунтованих рішень в умовах 

невизначеності ринкової ситуації. Тобто інформація, отримана у процесі 

проведення маркетингового аналізу, використовується насамперед для 

планування або коригування власної діяльності підприємства, адаптування її до 

ринкових потреб, які динамічно змінюються. 

Об’єктом аналізу в маркетинговій діяльності підприємства є, з одного боку 

– реальні ринкові процеси, включно з споживачами та конкурентами, а з іншого 

– виробничі та економічні можливості підприємства по продукуванню 

конкретних товарів і послуг [8].  Об’єктами маркетингового аналізу найчастіше 

є складнові комплексу маркетингу – товар, ціна, просування, стимулювання, 

тобто основним об’єктом дослідження маркетингового аналізу є зовнішнє 

середовище і процеси, які відбуваються у ньому. 

Науковці виділяють наступні складові маркетингового аналізу і 

дослідження ринку [7]: 

1) Цілі аналізу ринку. 



223 

2)  План аналізу ринку. 

3) Терміни і бюджет. 

4) Методи дослідження. 

5) Проведення дослідження. 

6) Аналіз і висновки. 

7) Підсумковий огляд. 

8) Презентація результатів. 

Результати проведеного нами маркетингового аналізу ринку туристичних 

послуг України дозволяють зробити висновки про те, що: 

– стан ринку туристичних послуг визначається соціально-економічними та 

політичними процесами, які відбуваються в країні, відтворюючи перебіг 

реформування суспільного життя. Україна належить до країн, де туризм як 

активний спосіб проведення дозвілля заохочувався державою, пропагувався та 

стимулювався шляхом соціалізації туристичних послуг і тому був сприйнятий 

більшістю населення як складова способу життя. Поліпшення рівня та умов 

життя вводить туризм до споживчої суспільної моделі, особливо міського 

населення, стимулюючи попит і формуючи ринок туристичних послуг [2]; 

– проблемними  питаннями в сучасних  умовах залишаються  

недосконалість  та  неефективність маркетингового управління  

підприємствами  туристичної  галузі України. Це погіршує туристичну 

привабливість держави  та  гальмує  розвиток  комплексу  національних  

туристичних  послуг; 

– визначальним чинником на ринку туристичних послуг є державна 

політика в галузі туризму. Український ринок туристичних послуг перебуває на 

стадії становлення, який характеризується відсутністю виваженої, комплексної, 

системної, узгодженої та цілеспрямованої державної туристичної політики. 

Ситуація, яка склалася на вітчизняному туристичному ринку, в значному 

ступені зумовлена тим, що наявні нормативно-правові документи не 

стимулюють належним чином розвиток туристичної галузі, а навіть гальмують 

його через свою недосконалість і відсутність реальних економічних механізмів 

сприяння розвитку українського ринку туристичних послуг.  



224 

Туризм – це глобальна галузь економіки. Вплив маркетингу на розвиток 

туризму є дуже значним, оскільки він прямо пов’язаний з розробкою та 

реалізацією туристичного продукту і розвитком туристичного бізнесу, що 

прямо впливає на здатність до конкуренції туристичних підприємств в умовах 

сучасного ринку. Ефективний маркетинг у туристичному бізнесі сьогодні є не 

тільки питанням завоювання лідерства і створення конкурентних переваг, але й, 

по суті, умовою виживання підприємства на ринку туристичних послуг. 

Використання ринково- та клієнт- орієнтованими туристичними 

підприємствами методів і прийомів маркетингового аналізу дасть їм 

можливість підвищити ефективність діяльності в цілому та в окремих 

складових комплексу маркетингу, зокрема, забезпечить недопущення 

«маркетингової короткозорості», сприятиме підвищенню іміджу в очах 

потенційних інвесторів і ділових партнерів, оскільки дасть їм змогу 

позиціонуватися на ринку як надійні партнери, які застосовують сучасні 

підходи маркетингового управління, суттєво знижуючи ризики власної 

діяльності. 
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прийняття управлінських рішень. Визначено роль маркетингових досліджень у 
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Активізація підприємницької діяльності в Україні потребує проведення 
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маркетингових досліджень з метою виявлення сприятливих можливостей для 

розвитку підприємств, їх плідної діяльності в умовах ринкового середовища і 

конкурентної боротьби. Щоб створювати найвищу споживчу цінність та 

задовольняти потреби клієнтів, компаніям потрібна інформація. Численні 

приклади роботи успішних компаній показали, що виробництво високоякісних 

товарів та розробка маркетингової програми починається з вивчення потреб та 

бажань покупців.  

Крім того, компанії потребують вичерпних даних про конкурентів, 

посередників та інші сили, що мають вплив на ринок. В наш час інформація про 

стан ринку використовується не тільки для прийняття оптимальних рішень, але 

й в якості важливого стратегічного ресурсу та маркетингового інструменту. Для 

ефективного функціонування підприємств в ринкових умовах необхідно 

налагодити регулярне збирання інформації. Це завдання вирішується завдяки 

створенню маркетингової інформаційної системи, однією із складових якої є 

система маркетингових досліджень. 

Маркетингові дослідження є основою для маркетингової діяльності 

підприємства. В залежності від сутності маркетингових досліджень, ролі, яку 

вони відіграють в регулюванні ринку, інших чинників існують декілька 

визначень маркетингових досліджень. Наведемо деякі з них. 

Маркетингові дослідження – це наукові дослідження, спрямовані на 

систематичне збирання, обробку, відображення та аналіз інформації щодо 

проблем, пов’язаних із маркетинговою діяльністю підприємства». 

«Маркетингові дослідження – це систематичний процес планування, збирання, 

аналізу і презентації ринкової інформації, необхідної для прийняття 

управлінських рішень відносно продуктово-ринкової стратегії підприємства, 

метою якої є найбільш повне узгодження інтересів виробника і споживача».               

[1, ст.24]. 

«Маркетингове дослідження – це ключовий елемент в цілісному полі 

маркетингової інформації. Воно об’єднує споживача, клієнта, громадськість і 

маркетолога через інформацію, яка використовується для того, щоб 
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ідентифікувати і визначити можливості і проблеми маркетингу, розробити, 

деталізувати і оцінювати дії маркетингу, вдосконалювати розуміння 

маркетингу як процесу і засобу підвищення ефективності специфічних видів 

маркетингової діяльності» [2].  

«Маркетингові дослідження є функцією, яка зв’язує організацію із 

споживачами через інформацію. Інформація використовується щодо виявлення 

і визначення можливостей і проблем маркетингу, розроблення, уточнення, 

оцінення і контролю виконання маркетингових заходів; вдосконалення 

розуміння маркетингу як процесу» [3]. 

Активізація підприємницької діяльності в Україні потребує проведення 

маркетингових досліджень з метою виявлення сприятливих можливостей для 

розвитку підприємств, їх плідної діяльності в умовах ринкового середовища і 

конкурентної боротьби.  

Щоб створювати найвищу споживчу цінність та задовольняти потреби 

клієнтів, компаніям потрібна інформація. Численні приклади роботи успішних 

компаній показали, що виробництво високоякісних товарів та розробка 

маркетингової програми починається з вивчення потреб та бажань покупців. 

Крім того, компанії потребують вичерпних даних про конкурентів, 

посередників та інші сили, що мають вплив на ринок. В наш час інформація про 

стан ринку використовується не тільки для прийняття оптимальних рішень, але 

й в якості важливого стратегічного ресурсу та маркетингового інструменту.  

Для ефективного функціонування підприємств в ринкових умовах 

необхідно налагодити регулярне збирання інформації. Це завдання вирішується 

завдяки створенню маркетингової інформаційної системи, однією із складових 

якої є система маркетингових досліджень. Система маркетингових досліджень 

збирає дані про потреби споживачів, їх наміри відносно покупок і 

характеристик. Вона одержує інформацію про реакцію споживачів на стратегії 

компанії шляхом тестування товарів, вивчення ефективності реклами і 

стимулювання збуту [2, ст94]. 

Коли пропонується новий товар, система маркетингових досліджень 
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забезпечує його випробування на ринку з метою з’ясування реакції споживачів 

до виходу товару на загальнонаціональний ринок. Ці функції можуть бути 

розділені стосовно до нових і до вже виготовлених товарів. Система 

маркетингових досліджень є важливою і складною, тому що забезпечує 

отримання інформації безпосередньо від споживачів. Маркетингові 

дослідження необхідні для забезпечення маркетингових менеджерів 

інформацією з метою виявлення маркетингових можливостей і розробки 

стратегій для використання цих можливостей.  

Результати маркетингових досліджень використовуються не тільки 

підприємствами-виробниками, але й організаціями торгівлі, сфери послуг, 

окремими фізичними особами тощо. Це ставить певні вимоги щодо методів 

формування і фільтрування маркетингових даних відповідно до цілей 

дослідження. 

Для дослідження можливостей ринку і розв'язання маркетингових проблем 

фірмам необхідна достовірна, своєчасна інформація, відсутність якої може 

призвести до важких фінансово-економічних наслідків для них.  

Наявність актуальної інформації дозволяє оперативно стежити за станом 

зовнішнього середовища та оцінювати внутрішню ситуацію, координувати 

діяльність підприємства з урахуванням змін, отримувати інформаційну 

підтримку при прийнятті рішень, що в результаті дозволяє покращити 

показники діяльності підприємства. Інформація є не менш важливим ресурсом і 

об'єктом управління, ніж гроші, сировина, устаткування.  

Все частіше інформація розглядається не тільки як основа для прийняття 

оптимальних управлінських рішень, але і як ресурс, що забезпечує стратегічно 

важливу перевагу над конкурентами. Як ресурс інформація має властивості 

товару і її можна продати, купити, накопичувати, знищити тощо. Водночас 

інформація має унікальні властивості, одна з яких полягає у тому, що 

відсутність інформації про товар, процес, явище створює ілюзію відсутності 

зазначених елементів [2, ст.354]. 

Не можна не відзначити і значне зростання обсягу доступної інформації. 
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Спеціалістам з маркетингу часто не вистачає корисної інформації і вони 

вивчають багато зайвих відомостей. Інколи необхідна інформація надходить 

занадто пізно і нею вже не можна скористатися, актуальна ж інформація часто 

неточна. Відсутність необхідної маркетингової інформації, використання 

недостатньо достовірних або застарілих даних можуть стати причиною 

серйозних економічних прорахунків [6 ст. 261]. 

Важливість маркетингової інформації полягає в тому, що її використання 

сприяє зменшенню невизначеності та ризику в процесі прийняття 

управлінських рішень. Основними принципами формування і використання 

інформації є такі: 

 актуальність інформації. Інформація має реальне відображати в 

кожний момент часу склад маркетингового середовища. Не випадково кращі 

комерційні бази даних мають щоденний цикл оновлення інформації, що 

зберігається; 

 достовірність даних. Цей принцип ґрунтується на точному 

відтворенні об'єктивного стану і розвитку виробництва, ринку і 

макросередовища. Він вимагає підвищеної надійності джерел даних і 

відсутності фальсифікації. Важливими засобами боротьби проти дезінформації 

є множинність джерел і аналіз отриманих відомостей на суперечність; 

 релевантність даних дозволяє одержувати інформацію в точній 

відповідності до сформованих вимог та уникнути роботи з непотрібними 

даними; 

 повнота відображення необхідна для об'єктивного обліку всіх 

факторів, що формують або впливають на стан і розвиток маркетингового 

середовища.  

 цілеспрямованість даних орієнтує їх на конкретні цілі і завдання у 

галузі виробництва і реалізації продукції як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках; 

 узгодженість та інформаційна єдність потребують розроблення 

такої системи показників, за якої виключалися б можливість суперечностей у 

висновках і неузгодженість первинних і похідних даних. 
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На нашу думку, кожне підприємство по своєму унікальне. Тому, процес 

розробки стратегії залежить від позиції, яку воно займає на цільовому ринку, 

динаміки власного розвитку, реального кадрового та виробничого потенціалу, 

особливостей поведінки конкурентів, специфіки продукції, що виробляється чи 

послуг, що надаються, рівня якого досягла національна економіка, культурного 

та соціального середовища тощо [5, ст.134]. 

Уніфікованої стратегії для всіх фірм та на всі часи не існує. Стратегія 

розвитку підприємства являє собою комплекс його довгострокових дій, 

реалізація яких спрямована на досягнення поставлених стратегічних цілей. У 

сьогоднішньому світі часто бувають коливання, раптові зміни, події, яких 

неможливо передбачити.  

У нестабільному середовищі існує велика кількість можливих варіантів 

майбутнього. Тому і варіантів стратегії розвитку може бути декілька [5, с. 24]. 

Формування й утримання конкурентних переваг охоплює увесь механізм 

діяльності підприємства, пов΄язаний із створенням, виробництвом та 

реалізацією продукції.  

Великого значення набувають організаційні та соціальні фактори 

діяльності підприємства, а також зростаюча роль нематеріальних ресурсів, 

включаючи нематеріальні активи й компетенції (навички) у досягненні 

стратегічного успіху підприємства та забезпеченні конкурентних переваг. 

Конкурентоспроможність підприємства – це відносна характеристика, що 

виражає відмінності розвитку даної фірми від розвитку конкурентних фірм за 

ступенем задоволення своїми товарами потреби людей і за ефективністю 

виробничої діяльності. Конкурентоспроможність підприємства характеризує 

його можливості щодо пристосування до умов ринкової конкуренції.  

Конкурентоспроможні компанії повинні виробляти і пропонувати ринкові 

товари, які задовольняють нестатки їх цільових споживачів. Інакше вони не 

зможуть одержувати доходи, тобто будуть неконкурентоспроможними. Для 

того, щоб задовольняти нестатки споживачів краще, ніж конкуренти, 

підприємства повинні скорочувати виробничий цикл і витрати, поліпшувати 
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якість продуктів і послуг, зміцнювати співвідношення з постачальниками і 

споживачами, удосконалювати свої організаційні системи, щоб відповідна 

реакція на зміну споживчих смаків була якомога швидкою.  

Інакше кажучи, для досягнення конкурентоспроможності підприємства 

повинні створювати і розвивати свої конкурентні переваги, які дозволять 

щонайкраще використовувати всі види ресурсів.  

Варто підкреслити, що незважаючи на велику увагу до вивчення 

взаємозв'язку між ступенем маркетингової орієнтації і результатам діяльності 

підприємства, а також взаємозв'язку між конкурентоспроможністю і 

результатами діяльності, у більшості досліджень результати економічної 

діяльності підприємств розглядаються як наслідок підвищення 

конкурентоспроможності і розвитку маркетингової орієнтації. 

Існує багато підходів, які дозволяють оцінити рівень 

конкурентоспроможності компанії. Розглянемо методику аналізу 

конкурентоспроможності фірми за показниками маркетингової діяльності.  

Таку оцінку доцільно здійснювати за основними елементами комплексу 

маркетингу, тобто по продукту, ціні, розповсюдженні та просуванню товару з 

необхідним ступенем деталізації факторів конкурентоспроможності [3, ст.653]: 

 товарний асортимент та номенклатуру продукції;  

 маркетингові можливості нової продукції (привабливість для споживчих 

ринків);  

 техніко-економічні показники продукції;  

 імідж торгової марки;  

 ціна споживання;  

 механізм та строки платежів;  

 форми розповсюдження продукції;  

 організація складського господарства, транспортування, контролю 

запасів;  

 реклама, стимулювання продаж тощо.  
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До цього переліку кожна фірма додає свої чинники, які вона вважає за 

потрібне оцінити або які підходять саме для оцінки її продукту та ринку. 

Товар – головний об'єкт на ринку. Він має вартість і споживчу цінність, 

володіє певною якістю, технічним рівнем, надійністю, корисністю, 

показниками ефективності у виробництві і споживанні, іншими важливими 

характеристиками.  

Кожний споживач купує той товар, який максимально задовольняє 

особисті потреби. Кожна потреба має властивості і параметри, що визначають її 

сутність, необхідний споживачу корисний ефект і конкретні умови процесу 

споживання.  

При збігу параметрів потреби з параметрами, що характеризують сам 

виріб, і відбувається покупка.  

Фактично товар проходить перевірку на ступінь задоволення суспільних 

потреб. Вони диктуються смаками та перевагами окремої групи споживачів 

(сегментом ринку). Покупець надає перевагу певному товару, тому що 

порівняно з іншими цей товар краще задовольняє потребу, має важливі для 

споживача характеристики, тобто є конкурентоспроможним [4, с.120]. 

Щоб товар, вироблений підприємством, легко продавався на ринку, він 

повинен відповідати двом вимогам: мати відповідні споживчі властивості і 

відзначатися конкурентоспроможністю, щоб придбання саме цього товару 

уявлялося покупцеві вигіднішим і зручнішим, ніж товар іншого виробника.  

Конкурентоспроможність товару (послуги) є головною умовою 

конкурентоспроможності фірми на ринку і важливою основою прибутковості її 

діяльності.  

Найчастіше під конкурентоспроможністю товару мають на увазі: 

 властивість (сукупність властивостей) товару та його сервісу, яка 

характеризується ступенем реального або потенційного задоволення ним 

конкретної потреби, порівняно з аналогічними товарами, представленими на 

цьому ринку;  

 характеристику товару, що відображає його відмінність від 

товаруконкурента за ступенем відповідності конкретній суспільній потребі та 

за витратами на її задоволення;  
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 спроможність товару відповідати вимогам даного ринку у період, що 

аналізується;  

 здатність витримувати конкуренцію на ринку (наявність вагомих 

переваг над виробами інших товаровиробників).  

З великої кількості факторів конкурентоспроможності товару на ринку, 

пріоритетну роль відіграють наступні:  

 корисність для потенційного покупця (споживча вартість або здатність 

задовольнити вимоги, що ставляться до даного типа і виду товару з боку 

споживача);  

 ціна товару (при однаковій корисності покупець віддасть перевагу 

дешевшому товару, але може придбати і дорожчий товар, якщо він виявиться 

для нього кориснішим; як виняток – престижні або товари зі статусом, 

придбання яких є необхідним для підтримки певного соціального статусу 

покупця). 

Для того, щоб оцінити рівень конкурентоспроможності товару, слід 

врахувати два аспекти, які впливають на вибір товару покупцем:  

 корисний ефект, що отримує споживач, купуючи товар, який має два 

складники: якість і сервіс;  

 витрати, пов’язані з придбанням та експлуатацією товару. Чим більший 

корисний ефект і менші витрати, тим привабливішим для споживача, 

конкурентоспроможнішим є товар. 

Отже, умовою конкурентоспроможності товару є максимізація питомого 

споживчого ефекту (питомого корисного ефекту). Стратегія визначається як 

комплексний план діяльності підприємства, який розробляється на основі 

творчого науково обгрунтованого підходу і визначається для досягнення 

довгострокових глобальних цілей підприємства. Будь-яка маркетингова 

стратегія визначає вектор дій підприємства і по відношенню до споживачів, і по 

відношенню до конкурентів. Вона є довгостроковоорієнтованою; являє собою 

засіб реалізації маркетингових цілей підприємства; базується на результатах 

маркетингового стратегічного аналізу; має певну підпорядкованість в ієрархії 
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стратегій підприємства; визначає ринкове спрямування діяльності 

підприємства; є складове частиною формування маркетингової стратегії, який 

має певну логіку, послідовність і циклічність.  

Формування маркетингової стратегії складається із п’яти взаємопов’язаних 

стадій. Усі вони доповнюють одна одну і в загальному вигляді кінцевим 

продуктом виходить меркетингова стратегія підприємства. Формування 

обґрунтованої маркетингової стратегії відіграє важливу роль у забезпеченні 

досягнення стратегічних цілей підприємства (фірми). 
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ПІДПРИЄМСТВА 

У статті досліджено основні аспекти розвитку підприємства, застосовуючи 

усі інструменти сучасного бренд-менеджменту. Важливість бренду на 

сьогоднішній день зростає великими темпами, а тому й удосконалення бренд-

менеджменту повинна стрімко розвиватися. Чому саме бренд є основою 

успішного функціонування підприємства та на що потрібно звернути увагу 

будуючи чи оновлюючи власний бренд? Саме ці питання порушенні у даній 

роботі. Розкрито основні принципи сучасного управління брендом, що 

ефективно впливають на розвиток компанії, забезпечуючи довгострокову 

лояльність споживачів. Досліджено модернізовані стратегії бренд-

менеджменту. 

Ключові слова: бренд-менеджмент, сучасний бренд, активи бренду, брендинг, 

управління брендом, стратегія. 

В сучасному світі ринкових відносин важливе місце займає питання 

бренду підприємства. Кожна компанія, яка займається певним бізнесом, 

намагається завоювати народне визнання. Саме становлення фірми не просто 

звичайним підприємством, яке займається виробництвом певного товару чи 

послуги, а саме брендом, тим, що споживач обирає, почувши лише назву 

компанії чи побачивши її логотип, є метою, яку ставить перед собою 

підприємство на сьогоднішній день. Брендинг – це та унікальна цінність, за яку 

готовий платити споживач та те, що сприяє його лояльності до компанії. Зараз, 

як ніколи, бренд стає ключем до успішного функціонування підприємства. Бути 

брендом, а не просто фірмою, що виробляє продукцію, це та відміна риса, яка 

вирізняє її серед інших фірм та допомагає бути конкурентоспроможною. Саме 

тому брендинг є актуальною темою для сьогодення у середовищі виробництва 

та існування компаній. 



236 

Питанням бренду займалися та займаються багато іноземних науковців, 

серед яких Ф. Котлер, Т. Амблер, Дж. Бернетт, Е. Райс, а також вітчизняні 

дослідники та наукові діячі: О. Радченко, С. Смерічевський,                

С. Петропавловська, О. Пащенко та інші. Учені вивчають питання бренду, його 

суть та мету, а також вдосконалюють вже наявні концепції і стратегії бренд-

менеджменту, що так потрібні підприємствам для успішного функціонування. 

Багато наукових робіт присвячено темі бренду як сучасної концепції розвитку 

діяльності підприємства в умовах сильної конкуренції. 

Метою дослідження є визначення та доведення брендингу як сучасної 

концепції маркетингу, яка допомагає становленню підприємства як такого, що 

здатне завоювати лідируюче місце на ринку та стати головним конкурентом у 

своїй ніші, а також здобути народне визнання. Показ того, як брендинг може 

інтегруватися з іншими концепціями маркетингу та як така інтеграція може 

покращити загальний стан компанії, що перебуває тривалий час на ринку і 

поступово втрачає свою популярність. 

Тема бренд-менеджменту досліджується різними науковцями, які 

розкривають всю її суть. Проте бренд-менеджмент як сучасна стратегія 

підприємства досліджена не повністю, а тому потребує більшої уваги.  

Науковці вважають, що на даний момент бренд-менеджмент стає 

потужним інструментом, який забезпечує компанії успішний розвиток, а тому 

потрібно зосередитися на даній темі. 

У сучасному світі різноманіття товари та послуги вже не мають місце 

конкуренції, на себе цю відповідальність бере бренд. Саме він має глобальне 

значення в успішності підприємства, у тому, наскільки гучно може заявити про 

себе компанія і як швидко отримає народне визнання та довго затримається на 

лідируючих позиціях. На сьогодні ринок вже настільки перенасичується 

товарами, а отже існує жорстка конкуренція, що підприємцям доводиться 

шукати нові шляхи заохочення споживачів. Бренди – це той потужній 

інструмент конкурентного протистояння, символ підприємницького 

потенціалу, який формує лояльність покупців. Як стверджує А.О. Шевченко 
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[14], бренд-менеджмент є ключовим та необхідним засобом для успішного 

функціонування компанії як у сфері B2C, так і в B2B. Це може бути як і 

створення нового бренду, так і удосконалення вже існуючого, тобто ніколи не 

пізно покращити ситуацію підприємства. Сам процес становлення бренду 

досить важкий та тривалий за часом, проте внаслідок цього, проробленої 

роботи, формується тривала  споживча перевага. 

Бренд-менеджмент – це про те, як зробити так, щоб споживач 

безпомилково та якнайшвидше відрізняв товар підприємства з-поміж інших, 

починаючи з зовнішнього його вигляду та закінчуючи історією  компанії.  

Бренд-менеджмент – це управлінська діяльність, яка формує, підтримує та 

розвиває бренд, спрямовується на досягнення стратегічних цілей, націлена на 

реалізацію довгострокових планів (створення і підтримка конкурентних 

позицій бренда, позиціонування, зростання лояльності споживача до бренда та 

його сила) для зростання обсягів продажів та вартості капіталу бренда [6]. 

Основна мета управління брендом полягає у тому, щоб продукт і послуга 

підкреслювали якість бренду. 

«Бренд» тепер є словом у звичайній валюті. У цьому сенсі маркетинг є 

двоетапним процесом: створення попиту, тобто власний капітал бренду, а потім 

перетворення цього попиту в позитивний грошовий потік (продаж). На обох 

етапах маркетологи керують своїми брендами, щоб отримати задовільну 

короткострокову прибутковість, водночас будуючи свої бренди на 

довгострокову перспективу. Конфлікт між цими двома цілями з акцентом, як 

правило, на першій, створює велику частину труднощів. 

Сьогодні маркетинг, безумовно, більш різноманітний – багатогалузевий, з 

набагато більшими можливостями і, напевно, більш конкурентоспроможний. 

Часто можна почути, що «ціна зараз важливіша», але це навряд чи відповідає 

дійсності. Так, ціна завжди була важливою. Тепер, коли люди мають більше 

вибору, більше різноманіття, то менше часу залишається на порівняння цін, 

тому ціна, ймовірно, менш важлива на сьогоднішній день. Слухаючи провідних 

молодих маркетологів сьогодні, жоден з них не згадує ціну як проблему.  
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На сьогодні сильні сторони бренд-менеджменту, принаймні, на думку 

самих бренд-менеджерів, багато в чому полягають у тому, щоб не просто 

впоратися зі складністю сучасного маркетингу, а й перетворити це на свою 

користь. Вони дуже усвідомлюють, як вони можуть додати цінність. Як 

зауважила одна з американських науковців, «бренди більше не є інертними 

речами, які треба контролювати». Вони як підлітки, і ми можемо лише сприяти 

їхньому розвитку», а «емоція веде до дії, де логіка веде лише до висновків» [1].  

Управління брендом – це постійний, життєво важливий процес ведення 

будь-якого успішного підприємства. У дуже взаємопов’язаному світі, в якому 

ми живемо, необхідне правильне управління брендом. На рисунку 1 зображено 

основні переваги управління брендом. 

 

Рисунок 1 – Основні переваги управління брендом 

Сформовано автором на основі інформації науковця Власенко О.О. [5] 

 

Брендинг впливає не тільки на відносини зі споживачами, а й на культуру 

компанії. Тому важливо володіти розвиненим та різноманітним набором 

навичок для покращення бренду та зміцнення самої компанії.  

Зростання конкуренції, перехід на ринок і швидкість змін змушують 

бренди стати точкою зближення та каталізатором узгодження бізнес-стратегії, 

досвіду клієнтів і культури компанії. 
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Цей новий погляд на бренди вимагає нового підходу до управління 

брендом – менш жорсткого та більш гнучкого. 

Сучасні бренди повинні бути плинними, адаптивними та постійно 

розвиватися, щоб не відставати від швидкості змін. Тим не менш, вони все ще 

мають бути засновані на бізнес-стратегії компанії, заглиблені в її культуру, 

відповідні її аудиторії та негайно впізнавані через численні канали комунікації. 

Іншими словами, вони все одно повинні бути чіткими та стійкими. 

Виділяють п’ять основних принципів сучасного бренду: 

Займає безкомпромісну позицію. Бренд не намагається бути всім для всіх – 

скоріше, йому належить унікальне місце в своєму конкурентному середовищі, і 

ця позиція постійно зміцнюється. Наприклад, бренд, який позиціонується як 

новатор у своїй категорії, не може бути також «дешевим» варіантом. 

Визначивши свою частку в першому плані, бренд може змінитися, 

залишаючись вірним своїй суті. 

Керований метою. Бренд має визначальну мету, яка виступає як його зірка, 

що веде до успіху. Він залучає всіх зацікавлених сторін компанії, запрошуючи 

їх стати частиною чогось значущого, чогось більшого, ніж вони самі. Таким 

чином, бренди, орієнтовані на цілі, за своєю суттю є більш актуальними, а 

провідна чіткість цілі дозволяє їм адаптуватися без компромісів. 

Пройнятий цінністю. Бренд повинен мати єдину обіцянку, яка визначає, як 

зовнішній світ – незалежно від ринків, галузей чи аудиторії, які обслуговуються 

– думає про компанію. Хоча обіцянка бренду безпосередньо інформує про 

ціннісні пропозиції компанії, для створення більшого сенсу та релевантності 

ціннісна пропозиція має бути додатково адаптована для задоволення потреб 

різних аудиторій. Цінні пропозиції можуть відрізнятися для окремих ринків і 

груп аудиторії або для потенційних клієнтів порівняно з наявними клієнтами. 

Найпоширенішою практикою є наявність окремих ціннісних пропозицій для 

клієнтів і співробітників. 
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Має виразну особистість. Бренд має сильну індивідуальність, яка визначає 

його точку зору, а також тон голосу та стиль дизайну та копіювання для всіх 

маркетингових комунікацій. Таким чином, незалежно від того, де з’явиться ваш 

бренд – на Facebook чи на живих мережевих заходах, на виставці або 

корпоративній вечірці, в електронному листі або на цільовій сторінці – це 

завжди можна розпізнати як бренд вашої компанії. Наявність чіткої особистості 

дозволяє бренду бути гнучким, адаптуючи свою поведінку до певної аудиторії, 

каналів комунікації та точок дотику, не втрачаючи свого основного характеру. 

Загрунтовано для омніканальності. Бренд не просто взаємодіє з кількома 

каналами, але також коригує своє повідомлення для каналу та аудиторії, а 

також від того, де перебувають його клієнти в циклі купівлі та їхні відносини з 

компанією. Омніканальний маркетинг вимагає, щоб бренд-менеджери мали 

стільки ж знань про свою аудиторію та контекст, скільки про власний бренд. 

Кожна компанія повинна мати свою стратегію бренду, оскільки це важлива 

частина у його формуванні або покращенні. Стратегія бренду − це інструмент 

прийняття стратегічних рішень, який не слід плутати з маркетинговою 

стратегією. Маркетингова стратегія визначає, які будуть продукти та послуги 

продаватися на цільовому ринку. Стратегія бренду ж включає маркетингову 

стратегію, але також виходить за межі цього. Оскільки маркетинг – це 

спілкування з клієнтами та ринку, стратегія бренду зосереджується на тому, 

яким буде тип іміджу та особистості бренду комунікації, до якої аудиторії буде 

відноситися та як вони будуть спілкуватися. Стратегія бренду буде 

використовуватися для визначення того, як компанія покращить свої внутрішні 

спілкування також [1]. 

Ґрунтуючись на новій парадигмі бренд-менеджменту та поділяючи думку 

Д.Аакера і Є. Иоахимшталер [7] можна стверджувати про те, що сучасна 

концепція бренд-менеджменту має бути побудована на сучасних принципах. У 

таблиці 1 показані 5 основних принципів. 
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Таблиця 1 – Принципи сучасного бренд-менеджменту [12] 

№ Принцип Пояснення 
1. Стратегічній 

орієнтації бренд-
менеджменту 

Бренд розглядається як важливий нематеріальний актив 
організації, капітал бренда набуває стратегічного характеру за 
допомогою якого можна досягти довгострокових прибутків. 
Стратегія бренда знаходитись під впливом бізнес-стратегії 
організації, відображає плани на майбутнє та корпоративну 
культуру організації.  

2. Глобалізації 
бренд-
менеджменту 

Завдання успішної конкуренції в умовах глобального ринку 
змінились, сучасна концепція бренд-менеджменту 
відзначається глобальною перспективою. Відповідно, головна 
мета бренд-менеджменту полягає в охоплені брендом різних 
ринків та країн.. Правові засади, суть, поняття, функції, види та 
стратегії бренд-менеджменту 

3. Широкому фокусі 
використання 
бренду 

У сучасній концепції бренд- менеджменту один бренд може 
охоплювати велику кількість продуктів і ринків. Основне 
завдання у відношенні межі бренда по продукту та ринку – 
зберегти достатню гнучкість, щоб розвиватись на ринках 
різнотипових продуктів, у той же час досягти синергії між 
різними ринками і різними продуктами. Широкий фокус 
використання бренду поділяється на горизонтальне охоплення 
(присутність бренда на споживчому та промисловому ринках), 
або вертикальне (бренд представлений як у високому ціновому 
сегменті, так і у низькому). 

4. Розвитку 
ідентичності 
бренду 

Стратегія бренду націлена не лише на досягнення 
короткострокових показників результативності (обсяги 
продажів та прибутковості), але й на досягнення ідентичності, 
яка чітко визначає направлення бренда. Розвиток ідентичності 
бренду ґрунтується на глибокому розумінні споживачів 
організації, її конкурентів та стратегії бізнесу. В кінцевому 
результаті цінністю бренда управляють споживачі, тому 
стратегія бренда повинна базуватись на упорядкованій стратегії 
сегментації і на ґрунтовних знаннях мотивації споживача. 
Ідентичність бренду повинна відображати стратегію бізнесу 

5. Активності бренд 
- менеджера 

У сучасній концепції бренд-менеджменту менеджер бренду – 
стратег, який активно реагує на фактори зовнішнього 
середовища. Він здійснює стратегічний контроль над брендом, 
формує образ бренда в очах споживачів, створює систематичну 
і ефективну інформаційну підтримку ідентичності бренда. 
Бренд-менеджер бере активну участь у створені та реалізації 
бізнес-стратегії організації 

 

На сучасному етапі бренд-менеджмент переходить у нову стадію – він стає 

однією із основних діяльностей організації. Фахівці з торгових марок 

отримують більші повноваження у сфері управління брендом, процесом його 

створення та просування на ринок. Перехід бренд-менеджменту від 

короткострокових програм до довгострокових стратегічних дій здійснює 
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значний вплив на всіх учасників ринку: бренд-менеджер стає однією з 

ключових фігур в організації, підприємці усвідомлюють зростаючу роль бренд-

менеджменту як ключового фактору у бізнесі [7]. 

Недостатньо реалізувати базову стратегію управління брендом. Тут 

потрібні новаторські ідеї, які постійно кидають виклик і оновлюють ідеї. 

Бренд не може досягти успіху без динамічних, унікальних ідей, а тому 

існують такі стратегії сучасного бренд-менеджменту, які допоможуть компанії 

вдосконалити бренд: 

1. Зробити більше, ніж просто створити унікальну торгову пропозицію – 

використати її на свою користь. Унікальна торгова пропозиція виділяє 

компанію серед конкурентів. Щоб створити унікальну торгову пропозицію, 

потрібно зрозуміти, де продукт вписується на ринок. Чим він відрізняється від 

конкурентів? Це довговічніше чи рентабельніше? Чим компанія відрізняється 

від інших? Він більш інноваційний чи стабільний? 

2. Оцінка − це неповна, неадекватна частина пазлу. Потрібно 

дотримуватися  комплексної моделі. Оцінка певних елементів бренду є 

важливою. Однак помилка багатьох брендів полягає в тому, що вони вважають 

управління брендом процесом, який починається і закінчується оцінкою. Проте 

це не так. Краща стратегія передбачала б базовий план оцінки, а потім 

постійний план майбутньої повторної оцінки.  

3. Активи бренду вимагають уваги. Є багато різних активів, які є 

частиною конкретного бренду. Щоб по-справжньому створити успішну 

стратегію управління брендом, активи бренду потребують особливої уваги. 

Основні активи: 

1. Візуальні елементи; 

2. Повідомлення про бренд; 

3. Облікові записи в соціальних мережах; 

4. Веб-сайт. 

Отже, сучасна стратегія управління брендом вимагає великих зусиль, щоб 

отримати лояльність споживачів та зайняти лідируючі позиції на ринку. Варто 
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зазначити, щоб зусилля не були марними, потрібно ретельно продумувати 

кожен крок роботи, а коли щось піде не так, вміло вийти з цієї ситуації. Для 

цього потрібно знати деталі бренд-менеджменту. Ефективне управління 

брендом дає змогу підвищити ціни на продукцію та створює лояльних клієнтів 

за допомогою позитивних асоціацій та іміджу бренду або високої обізнаності 

про бренд. 

Розробка стратегічного плану для підтримки капіталу бренду або 

підвищення цінності бренду вимагає всебічного розуміння бренду, його 

цільового ринку та загального бачення компанії. Бренди мають значний вплив 

на лояльність споживачів, ринкову конкурентоспроможність та управління 

підприємством. Маючи бренд, підприємство відрізняється на ринку своєю 

продукцією від всіх інших існуючих компаній. 
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На сучасному етапі функціонування економіки країни однією із 

стратегічних цілей розвитку стає підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняних товаровиробників. Особливо гостро ця проблема набуває в галузях, 

що займаються виробництвом товарів народного споживання. Низька 

конкурентоспроможність бізнесу веде до підвищення залежності економіки від 

зарубіжних виробників, що не тільки забезпечує відтік капіталу в більш успішні 

з цієї точки зору країни, але і тягне за собою ряд соціальних наслідків. 

Формулювання цілей статті полягає у науковому обґрунтуванні і аналізі 

складових механізму підвищення конкурентоспроможності підприємств на 

ринку, що дозволяє підвищити ефективність їх функціонування в сучасних 

умовах розвитку. 

Теоретико-методологічну основу дослідження склали наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних авторів в області аналізу конкурентоздатності 

підприємства, методів його оцінки, а саме: Балабанової І. В., Балабанової Л. В., 

Громової О. Є., Кривенка Г. В., Лагутіна В. Д., Осовської Г. В., Поліщук І. І., 

Романенка В. А., Уманціва Ю. М., Фатхутдінова Р. А. Проте, потребують 

подальшого уточнення та дослідження проблеми конкурентоспроможності з 

точки зору маркетингового підходу. 

Говорячи про роль стратегічного маркетингу у формуванні стратегії 

розвитку промислового підприємства, необхідно попередньо визначити 

співвідношення галузі знань – «маркетинг» та одного з його аспектів – 

«стратегічний маркетинг». 

Маркетинг, як галузь знань, у широкому розумінні стосовно підприємству 

включає у собі всі аспекти існування бізнесу, починаючи від зародження 

підприємства міста і закінчуючи рішенням про можливу ліквідацію. 

З огляду на обширність поняття маркетинг стали з'являтися численні 

прикметники, що конкретизують, до цього слова: споживчий, промисловий, 

стратегічний, операційний, багаторівневий, аналітичний, глобальний, 

міжнародний, конкурентний і багато інших. У колі фахівців, у науковому 

середовищі та серед практиків, ведуться дискусії та суперечки з цього приводу: 
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одні вважають, що поняття маркетинг включає все, і додаткові прикметники 

тільки розмивають сенс, інші ж - навпаки, вважають, що окремий напрямок 

маркетингу акцентує увагу на конкретному аспекті. 

З одного боку, дійсно, маркетинг - велике поняття, що включає всі аспекти 

існування окремого бізнесу в конкурентному середовищі, з іншого боку, саме з 

цієї причини, виділення окремих напрямків необхідне як з точки зору логіки 

предмета, так і з точки зору зручності ведення дискусії та предметного 

дослідження.  У цьому доречно навести цитату Пітера Друкера: «Маркетинг − 

це функція, це бізнес у целом». Поява додаткової термінології є скоріш 

природним наслідком розвитку даної галузі знань. 

«Концепція маркетингу визначає ринково орієнтовану компанію, як 

спрямовану досягнення успіху, насамперед свого споживача. Для досягнення 

цієї мети необхідно вирішити низку завдань. Перше завдання - це організація 

довгострокового планування та визначення стратегічного спрямування 

розвитку фірми. Це здавалося б не зовсім маркетингова проблема. Але т.к. 

планування залежить від стану середовища діяльності фірми, маркетинг є 

ключовою точкою планування... йдеться... насамперед про загальну стійкість 

підприємства над ринком.» [3]. Історія сучасної теорії та практики маркетингу 

налічує всього кілька десятиліть, і вважається такою, що склалася на момент 

формування системи стратегічного управління з орієнтацією на ринок 

відповідно до теоретичних досліджень маркетингу. Основною причиною, яка 

зумовила розвиток теорії та практики маркетингу, стало збільшення ступеня 

невизначеності кон'юнктури ринку, що, у свою чергу, було викликане 

прискоренням науково-технічного прогресу та загостренням проблем у 

сировинних та енергетичних галузях [2,4]. 

Дослідження у сфері знань починається з визначення понять і термінів. 

Для досліджень у сфері такого багатозначного поняття як «маркетинг» це 

особливо актуально. Маркетинг, як наука, є молодим і до цих пір розвивається, 

у зв'язку з цим існують як окремі наукові школи, так і окремі визнані вчені, які 

привносять свій відтінок у розуміння поняття «маркетинг». 
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Далі представлені різні визначення маркетингу, які розкривають 

розбіжності у основних підходах до маркетингу як галузі знань, для його 

спрямованості, участі для підприємства, місцю у науці про управлінні. 

Нині існують різні підходи до визначення маркетингу. Наприклад, 

Американська асоціація маркетингу (AMA) пропонує таке: «Маркетинг є 

процес планування та здійснення задуму, ціноутворення, просування і 

реалізацію ідей, товарів та послуг у вигляді обміну, що задовольняє цілі 

окремих осіб та організацій». 

Ф. Котлер дає таке трактування: «Маркетинг - вид людської діяльності, 

спрямованої задоволення потреб і потреб у вигляді обміну» [6]. 

Б. Берман та Дж. Еванс: «Маркетинг - це передбачення, управління та 

задоволення попиту на товари, послуги, організації, людей, території та ідеї за 

допомогою обміну». 

У межах маркетингової політики фірми Ж.-Ж. Ламбен дає таке 

визначення: «Маркетинг - соціальний процес, спрямований задоволення потреб 

і бажань громадян, і організацій шляхом забезпечення вільного конкурентного 

обміну товарами і послугами, які мають цінність для покупателя» [8]. 

За різними визначеннями поняття «маркетинг» стоїть розуміння, 

значимість, певні акценти і зумовлене місце в узагальненій структурі діяльності 

компанії, характерні для певного дослідника або наукової школи. 

Найбільш близьким є наступне твердження, яке найближче до концепцій 

П. Дойля: стратегічний маркетинг є управлінський процес, спрямований на 

максимізацію доходів акціонерів у вигляді розвитку відносин компанії з 

цінними покупцями та створення конкурентних переваг, і що дозволяє зробити 

обґрунтований вибір серед альтернативних варіантів розвитку. 

Моніторинг та знаходження зростаючих сегментів ринку є стратегічним 

завданням, що потребує координації із загальною стратегією фірми, глибокого 

вивчення ринків. Це лише за посиленні «аналітичного» аспекту маркетингу, 

тобто. застосуванням стратегічного маркетингу. У разі термін «аналітичний» - у 

межах понятійного апарату Ж.-Ж. Ламбена, який наголошував, що термін 
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«маркетинг» не відображає повною мірою внутрішньої двоїстості цього 

поняття, і акцентує увагу лише на «активній» стороні маркетингу порівняно з 

«аналітичною» стороною. І виявлення цієї двоїстості він вводив поняття 

«стратегічний» і «операційний» маркетинг. У разі «операційний маркетинг» 

Ж.-Ж. Ламбен розглядає як активний процес з короткостроковим горизонтом 

планування, спрямований на вже існуючі ринки. Це класичний комерційний 

процес отримання заданого обсягу продажів шляхом використання тактичних 

засобів, що належать до товару, збуту, ціні та комунікації» [8]. 

Відповідно до Ж.-Ж. Ламбена, процес стратегічного маркетингу має 

середньостроковий та довгостроковий горизонти: завданням його є уточнення 

стратегічної місії компанії, визначення пріоритетних цілей, розробка стратегії 

розвитку та забезпечення збалансованої структури товарного портфеля [8]. 

Дослідження місцезнаходження маркетингу у структурі підприємства, 

його мети, завдань та функцій представляються одним із першочергових 

завдань. Для цього необхідно розглянути питання, пов'язані з середовищем, в 

якому діє підприємство і назва «маркетингового середовища» (Ф. Котлер [6]). 

Усі підприємства діють за умов мінливого маркетингового середовища 

проживання і покладаються на маркетинг як у основний інструмент 

спостереження над ринком і пристосування змін. 

- За Ф. Котлером управління маркетингом - це процес вмілого 

використання найбільш вигідних з ринкових можливостей, що відкриваються 

[6]. За цією методологією процес управління маркетингом поділяється на 

наступні етапи: 

- аналіз ринкових можливостей, 

- відбір цільових сегментів, 

- розробка комплексу маркетингу, 

- Втілення в життя маркетингових заходів. 

Важлива особливість, яку необхідно враховувати, і на якій у даній роботі 

автор загострює особливу увагу, полягає в тому, що, крім різних підходів до 

самого маркетингу, існують різні підходи до впливу маркетингу, тобто. Різні 

підходи до об'єкта застосування маркетингу. 
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Одним із аспектів сучасного стратегічного маркетингу також є 

забезпечення ефективної взаємодії всіх підрозділів компанії, що здійснюють 

освоєння досягнень науки і техніки, зокрема, тісної взаємодії служб 

стратегічного маркетингу та НДДКР. Це пов'язано з тим, що все частіше 

підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах пов'язане з 

освоєнням науково-технічних досягнень, ніж з виробничими факторами. 

У той самий час, на сучасному підприємстві, у якому прийнято 

маркетинговий підхід, маркетинг розглядається як одна з функцій управління, 

бо як системний наскрізний процес, визначальний зміст як стратегічної, і 

виробничо-збутової діяльності підприємства. Маркетинг виконує функцію, що 

«задає», по відношенню до всіх інших підрозділів. У цілому ж, для побудови 

адекватної та оптимальної системи прийняття стратегічних рішень необхідний 

перехід від функціонально спеціалізованого способу організації діяльності до 

цілісного бачення бізнесу та визначення наскрізних міжфункціональних бізнес-

процедур. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що 

конкурентоспроможність продукції і конкурентоспроможність підприємства не 

є тотожними поняттями, незважаючи на їх взаємозв'язок. Діалектика 

взаємозв'язку полягає в тому, що, будучи частиною один одного, дані поняття 

знаходиться в різних точках (кордонах) просторово-часового поля конкуренції і 

на різних рівнях сприйняття: конкурентоспроможність продукції  на 

конкретному ринку в фіксованому відрізку часу, оцінка 

конкурентоспроможності здійснюється на рівні споживача, а 

конкурентоспроможність підприємства  на конкретному галузевому ринку 

(підприємство виходить на ринок за допомогою товару), на рівні сприйняття 

бізнес-спільнотою (конкурентами, поставщ ікамі, партнерами, державою), що 

забезпечує його пристосовність до змін на ринку на тривалий період. 
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У статті розглянуті більшість методів спостереження, на яких базується 

якісне дослідження (включаючи маркетингове), проаналізовано методи 

дослідження, які розроблені експертами в галузі психології та маркетингу.  

Ключові слова: маркетингове дослідження, спостереження, опитування, 

фокус-групи, особисті інтерв’ю, польові дослідження. 

Хоча існує багато способів проведення маркетингових досліджень, 

більшість підприємств використовують один або кілька п’яти основних 

методів: опитування, фокус-групи, особисті інтерв’ю, спостереження та польові 

випробування. Тип даних, які потрібні і скільки грошей підприємство готове 

витратити, визначать, які методи підприємство обере для свого бізнесу. [1, с. 

32-35; 2] 

1. Опитування. За допомогою коротких та простих анкет підприємство 

може проаналізувати групу зразків, яка представляє цільовий ринок. Чим 

більший зразок, тим надійнішими будуть ваші результати. 

- Особисті опитування - це індивідуальні інтерв’ю, які зазвичай 

проводяться в місцях з інтенсивним рухом, таких як торгові центри. Вони 

дозволяють вам представляти людям зразки продуктів, упаковки чи реклами та 

отримувати негайні відгуки. Особисті опитування можуть генерувати відсоток 

відповідей понад 90 відсотків, але є дорогими. 

- Телефонні опитування дешевші, ніж особисті опитування, але дорожчі, 

ніж пошта. Проте через опір споживачів невтомному телемаркетингу 

переконати людей брати участь у телефонних опитуваннях стає дедалі важче. 

Телефонні опитування зазвичай дають показники відповідей від 50 до                 

60 відсотків. 
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- Поштові опитування - це недорогий спосіб охопити широку аудиторію. 

Вони набагато дешевші, ніж особисті та телефонні опитування, але вони 

генерують лише від 3 до 15 відсотків. Незважаючи на низьку прибутковість, 

поштові опитування залишаються економічно ефективним вибором малого 

бізнесу. 

- Онлайн-опитування зазвичай генерують непередбачувані показники 

відповідей та ненадійні дані, тому що підприємство не контролює пул-

респондентів. Але онлайн-опитування – це простий і недорогий спосіб зібрати 

докази та зібрати думки та переваги клієнтів. 

Опитування мають велике значення, коли виконуються такі умови: 

- Ви хочете виміряти щось об'єктивно (чи кількісно). 

- Ви маєте щось конкретне для вимірювання. Іншими словами, ви 

знаходитесь за межами дослідницької частини вашого дослідження, і тепер ви 

хочете перевірити більш конкретні питання. 

- У вас є досить велика вибірка для запиту. 

- У вас є ресурси (час та гроші) для проведення опитування. 

2. Фокус-групи. У фокус-групах модератор використовує серію питань або 

тем за сценарієм, щоб провести дискусію між групою людей. Ці заняття 

проходять у нейтральних місцях, зазвичай на об'єктах з відеонабірним 

обладнанням та у кімнаті спостереження з односторонніми дзеркалами. Фокус-

група зазвичай триває від однієї години до двох годин, і для отримання 

збалансованих результатів потрібно не менше трьох груп. [3, с. 82-86; 4,                 

с. 149-152; 5, с. 250-251] 

3. Особисті інтерв’ю. Як і фокус-групи, особисті інтерв’ю включають 

неструктуровані, відкриті питання. Зазвичай вони тривають близько години і 

записуються. 

Фокус-групи та особисті інтерв’ю надають більш суб’єктивні дані, ніж 

опитування. Результати не є статистично надійними, що означає, що вони не 

представляють досить великий сегмент населення. Тим не менш, фокус-групи 

та інтерв’ю дають цінну інформацію про відношення клієнтів і є чудовим 

способом виявлення проблем, пов'язаних із розвитком нових продуктів чи 

послуг. 
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Як і фокус-групи, інтерв'ю корисні для досліджень. Використовуйте цей 

метод дослідження ринку, коли ви зацікавлені у глибокому вивченні конкретної 

проблеми, пошуку проблем клієнтів, розумінні психологічних мотивів та 

основних уявлень тощо. 

4. Спостереження. Індивідуальні відповіді на опитування та фокус-групи 

іноді суперечать фактичному поведінці людей. Коли спостерігають споживачів 

у дії, знімаючи їх на відео в магазинах, на роботі або вдома, підприємство може 

спостерігати, як вони купують або використовують продукт. Це дає 

підприємству більш точну картину навичок використання клієнтів та моделей 

покупок. 

Спостереження як метод в маркетингових дослідженнях - це процес збору 

базової маркетингової інформації про досліджуваний об’єкт під час 

спостереження за обраними групами людей, діяльністю та ситуаціями. Є 

можливість безпосередньо споглядати та реєструвати всі ключові фактори, 

пов’язані з об’єктом дослідження. 

5. Польові дослідження. Розміщення нового продукту у вибраних 

магазинах для перевірки реакції клієнтів у реальних умовах продажу може 

допомогти підприємству внести зміни до продукту, скоригувати ціни чи 

покращити упаковку. Власники малого бізнесу повинні спробувати встановити 

відносини з місцевими власниками магазинів та веб-сайтів, які можуть 

допомогти їм протестувати свою продукцію. [6, с. 70-72; 7] 

Спостереження при дослідженні ринку може мати різноманітні цілі. За 

допомогою спостереження можна виводити гіпотези; тестувати данні, отримані 

з використанням інших методів; знаходити додаткові джерела інформації про 

об’єкт дослідження. 

Різноманітність методів спостереження залежить від способу їх реалізації: 

пряме чи непряме спостереження, відкрите чи приховане, структуроване чи ні, 

здійснюване людиною чи з використанням механічного засобу. 

Так, іноді замість спостерігача використовують механічний засіб, 

перевагою якого перед людиною може бути більша точність, менша вартість 

або функціональний ряд.  
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Безпосереднє спостереження за поведінкою, припустимо, потенційних 

клієнтів в офісі туристичної компанії (наприклад, в якому порядку вони 

ознайомлюються з туристичними товарами, що пропонує менеджер) – це пряме 

спостереження. 

Непряме спостереження передбачає вивчення результатів певної 

поведінки, а не самої поведінки. Тут зазвичай використовують архівні дані 

(наприклад, дані про динаміку покупок певних туристичних товарів за останні 

кілька років можуть бути корисними для вивчення змін ринкових умов).                 

[8, с. 65-67; 9, с. 205-207] 

Відкрите спостереження передбачає, що людина знає про спостереження 

за нею (наприклад, під час експерименту), але на поведінку спостережуваного 

може впливати присутність спостерігача, тому ми повинні прагнути 

мінімізувати такий вплив. Найкращий варіант для дослідження - 

спостережуваний не повинен знати, що за ним спостерігають. 

Таємне спостереження може цьому допомогти. Наприклад, туристична 

агенція може таємно спостерігати за ввічливістю менеджера з клієнтами та 

професіоналізмом в роботі. 

Під час систематичного спостереження заздалегідь визначається, що буде 

спостерігатися та фіксуватися, інше не має значення. Стандартний лист 

спостереження зазвичай використовують для мінімізації витраченого часу. 

При неструктурованому досліджені беруться до уваги всі види поведінки 

досліджуваного. 

Структуровані спостереження використовуються для перевірки 

результатів, отриманих іншими методами, з метою їх уточнення. Це також 

основний метод збору інформації для точного опису поведінки досліджуваного 

та перевірки гіпотез. Під час розробки програми спостереження дослідники 

створюють систему класифікації явищ (в термінах, які можна пізніше також 

проаналізувати), що становитимуть спостереження, та стандартизують категорії 

спостереження. Тому перед використанням цього методу обов’язково треба 

отримати інформацію про предмет дослідження. [10, с. 89-92; 11, с. 245-253] 
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Наприклад, на прохання туристичної компанії, ви таємно досліджуєте 

поведінку клієнтів в її офісі. Так, отримавши дозвіл керівництва, ви виконуєте 

роль продавця й аналізуєте ставлення покупців до туристичного товару, 

реєструєте отримані дані. Для того, щоб подати результати своїх спостережень 

зручним для висновків способом, спочатку слід записати певні логічні категорії 

спостережень та розділити взаємозалежні туристичні товари так: морські 

канікули, гірськолижні курорти, санаторії, шопінг-тури та екскурсії. Потім для 

кожної групи визначити альтернативні методи вибору конкретного 

туристичного товару або його напряму: він обирається одразу; обирається при 

порівнянні з іншими; вивчається, але не купується; покупець не звертає на 

нього уваги. Також рекомендовано розділити покупців на категорії: один 

покупець, два дорослих покупців, один дорослий покупець з дітьми. Можна 

класифікувати їх ще за ознаками віку, фінансового становища тощо. 

Отже, перед структурованим спостереженням проводимо класифікацію 

або вже отримані результати спостереження ділимо за категоріями.  

Позитивними характеристиками цього методу дослідження є: 

‒ неможливість спостерігача брати участь у виборі об'єктів спостереження; 

‒ у деяких випадках неможливість одночасно вивчити всі характеристики 

об’єкта спостереження; 

‒ неможливість зафіксувати суб’єктивні фактори поведінки об’єкта 

дослідження; 

‒ під час непрямого спостереження можливість впливу поведінки 

досліджуваного на процес дослідження. 

Тому для аналізу та узагальнення даних використовують ручну, 

комп’ютерну та електронну обробку. А також описові й аналітичні методи. 

Варто зазначити, що серед останніх в маркетингу широко використовують такі: 

аналіз тенденцій, нелінійна регресія та корекція, дискримінантний аналіз, 

кластерний аналіз, факторний аналіз тощо. Всі перелічені методи в цілому є 

ефективними та значущими. 
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Побудова ефективних механізмів управління підприємствами неможлива 

без комплексного та системного дослідження конкурентного потенціалу 

підприємства, його складових та механізму взаємодії. А тому, основою в 

дослідженні проблеми управління конкурентним потенціалом виступає 

системний підхід, який виступає однією із форм методологічного знання. 

Формулювання цілей статті полягає у науковому обґрунтуванні і аналізі 

підходів до вивчення та дослідження потенціалу підприємства зокрема та 

механізму функціонування конкурентного потенціалу підприємства в цілому, 

що дозволить більш ефективно використовувати їх у практичній діяльності 

підприємств. Як результат, підвищення конкурентоздатності суб’єктів 

господарювання.  

У розробку теорії та методологію конкурентоздатності підприємства 

значний внесок внесли зарубіжні та вітчизняні вчені, як-от: Ансофф І., Гриньов 

А., Головатюк І., Громова О., Джексон Дж., Джексон Л., Довгань Ю., Дойль П., 

Друкер П., Клейтон П. , Котлер Ф., Нижник В., Новак Р., Олівер Н., Перевозова 

І., Пчелянська Г., Рейнхард Л., Стерлінг Дж., Тангеман Н., Турбайд Д., Уотерс 

Д., Фатхудтинов Р. та інші. Проте, потребують подальшого уточнення та 

дослідження питання формування логістичної концепціі. 

Враховуючи те, що система маркетингового стратегічного забезпечення є 

однією із базових складових системи менеджменту підприємства, необхідним є 

формування механізму, який забезпечуватиме внутрішні взаємозв'язки у 

веденні фінансово-господарської діяльності, забезпеченні належного рівня 

конкурентного потенціалу та визначатиме специфіку реагування на зовнішні 

чинники впливу (рис. 1). 
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Рисунок 1 − Місце механізму забезпечення функціональних 

взаємозв’язків у стратегічному маркетинговому управлінні 

конкурентоздатністю [5] 

 

Згідно рис. 1 механізм забезпечення функціональних взаємозв'язків  у 

системі менеджменту підприємства, на нашу думку, повинен враховувати  

галузеву специфіку виробничої системи; організаційні, структурні та  

функціональні підходи до управління на окремому підприємстві; сформовані 

поточні та стратегічні цілі діяльності; наявний конкурентний потенціал та 

особливості маркетингової діяльності. Безумовно, реалізація механізму 

забезпечення функціональних взаємозв'язків для отримання стратегічних 

маркетингових цілей у зростанні конкурентоздатності підприємства покладена 
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на управлінський персонал підприємства. Від налагодженої діяльності в 

контексті існування функціональних взаємозв'язків, у межах підрозділів 

підприємства, залежить результативність виконання поставлених завдань, в 

тому чи іншому напрямі. 

Функціональна відмінність стратегічного менеджменту від інших видів 

управління полягає в тому, що персонал вищої ланки, що управляє, несе 

відповідальність не лише за формулювання загальної стратегії конкуренції і 

розвитку підприємства, але також і за повноцінне здійснення вибраної стратегії 

на практиці. 

Більшість машинобудівних підприємств використовують частину своїх 

потужностей для виробництва споживчих товарів, що мають підвищений попит 

на внутрішньому ринку, проте це не дає можливості вивести підприємства 

машинобудування з кризи. Для розвитку машинобудівної промисловості 

України необхідний інструмент прогнозування майбутніх параметрів 

функціонування і розвитку складної системи: організації виробництва і збуту 

продукції, тобто необхідно використовувати грамотний стратегічний 

маркетинг, починаючи з аналізу стану економіки країни і її основних 

конкурентів, і закріпитися на доступних ринках збуту. 

Система маркетингового стратегічного забезпечення машинобудівного 

підприємства у власній структурній побудові передбачає формування якісного 

інформаційно-аналітичного забезпечення. 

Формування та реалізація маркетингової стратегії підвищення 

конкурентоздатності неможливі без регулярного потоку інформації про стан 

зовнішнього і внутрішнього середовища, про хід реалізації стратегії. Збір та 

аналіз стратегічної інформації і представлення її стратегічним менеджерам 

організовують відділи стратегічного планування (якщо вони створені) або 

спеціально призначені працівники підприємства. Перед ними стоять такі 

завдання як: моніторинг середовища, ходу виконання маркетингових планів; 

обробка отриманої інформації; представлення аналітично-інформаційного 

матеріалу стратегічним менеджерам; створення системи регулярного перегляду 

реалізації стратегії і забезпечення цього процесу; створення бази даних. 
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База даних є комплексною інформаційною характеристикою усіх 

управлінських процесів підприємства. Вона формується внаслідок цільового 

збору з багатьох (усіх) можливих джерел: це процес перетворення сукупності 

даних у стратегічну інформацію на основі їх спеціальної обробки. База даних 

створюється, як правило, в комп’ютері. Інформація є ще одним надзвичайно 

цінним ресурсом підприємства. Її оцінюють за багатьма параметрами, 

основними з яких є: обсяг, достовірність, насиченість, повнота, актуальність, 

цінність  [12]. 

З метою адаптації системи маркетингового стратегічного забезпечення 

машинобудівного підприємства до зовнішніх умов, змін споживчих уподобань, 

змін в ринковій кон'юнктурі, на нашу думку, необхідним є формування якісної 

інформаційно-аналітичної підсистеми, що надасть можливість фахівцям 

своєчасно опрацьовувати інформаційні дані та приймати результативні 

управлінські рішення. Умовно інформацію можна поділити на два рівня: 

внутрішній - інформація про наявність невикористовуваних 

ресурсів, і зовнішній, інформація щодо попиту на усі альтернативи 

використання невикористованих ресурсів. 

Фахівці з інформації в будь-якій діяльності схильні бачити насамперед 

процес обміну інформацією. І коли мова йде про розробку й реалізацію 

стратегії підприємства, вони близькі до істини. Справа в тому, що будь-який 

менеджер змушений постійно займатися оцінкою інформації про дії 

конкурентів і, інтерпретуючи цю інформацію, виробляти уявлення про те, які 

будуть ці дії надалі і як йому відповісти на них щонайкраще.  

Таким чином, за допомогою вмілого формування інформаційних потоків 

можна якщо й не управляти діями конкурентів, то, у всякому разі, досить 

істотно впливати на них. В ціновій політиці інформація в руках досвідченого 

менеджера стає інструментом запобігання небажаних сутичок типу «ігор» з 

неочікуваним результатом. І це тільки один з аспектів використання інформації 

в керуванні цінами. 

Інші аспекти пов'язані з нагромадженням і правильним аналізом 
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інформації про конкурентів, споживачів і ринок у цілому, що також вимагає 

певної організації роботи. Це особливо важко поки зробити в сучасних умовах 

конкурентного середовища, де вся інформаційна структура бізнесу лише 

формується, а кожне підприємство намагається максимально засекретити будь-

яку інформацію про себе. У цих умовах реалізація дій маркетолога у напрямі 

формування (зміни) цінової політики - збір інформації про ціни й умови 

продажів конкурентів - стає завданням украй непростим. Більше того, практика 

показує, що чим нижче ступінь інформаційної прозорості ринку й 

поінформованості менеджерів, тим складніше досягнути поставлених цілей.  

Створення систем збору інформації про ціни й умови продажів - одне з 

найважливіших завдань служби (відділу) маркетингу. На висококонкурентних 

ринках мова повинна йти ледве не про створення такого роду систем, що 

працюють у режимі реального часу, тобто забеспечуючих щоденне відновлення 

інформації та дозволяючих відреагувати на дії конкурентів навіть раніше, ніж 

більшість покупців їх усвідомлюють. Поки подібне завдання може 

вирішуватися в багатьох українських підприємствах шляхом періодичного 

обзвону лідерів-конкурентів під видом покупця, що цікавиться ціною окремого 

виду продукції.  

Слід виокремити завдання провідних маркетологів вітчизняних 

машинобудівних підприємств щодо підвищення якості підсистеми 

інформаційно-аналітичного забезпечення. Зауважимо, що запропоновані нами 

завдання є базовими для підвищення якості системи інформаційно-

аналітичного забезпечення в стратегічному управлінні конкурентоздатністю 

підприємства. Поступово розвиваючи власні ключові компетенції, крім 

функціональних обов'язків, відповідальні менеджери, враховуючи особливості 

господарювання, нові виникаючі чинники впливу та цілеспрямованість ведення 

бізнесу, можуть розширювати дані завдання із обґрунтуванням засобів їх 

реалізації.  

Останній аспект - обґрунтування засобів реалізації сформованих завдань 

управлінського персоналу є доволі важливим, адже кожне управлінське 
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рішення, крім його прийняття повинно бути забезпечене механізмами 

ефективної реалізації на практиці. Лише за такої умови підсистема 

інформаційно-аналітичного забезпечення в наявній структурі системи 

маркетингового стратегічного управління підприємством дійсно сприятиме 

розвитку конкурентного потенціалу. 

Таким чином, в основі запропонованої методології формування моделі 

забезпечення конкурентоздатності в системі маркетингового управління 

підприємством, наголошено на тому, що домінуючими й принциповими 

елементами зазначеної моделі є конкурентні переваги, конкурентний потенціал 

підприємства, стратегія розвитку конкурентоздатності підприємства. А також, 

до останньої належить виокремлення тих маркетингових стратегій, які будуть 

використовуватися для удосконалення маркетингової діяльності підприємства.  
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ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розглянуто основні підходи сучасних авторів до трактування 

поняття «маркетинговий потенціал». Відображено структуру 

маркетингового потенціалу організації. Поетапно проаналізовано процес та 

виокремлено основні стратегії управління маркетинговим потенціалом 

підприємства. Визначено важливість оцінки та контролю маркетингового 

потенціалу організації в конкурентному середовищі. 
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Сучасні підприємства функціонують у складному економічному 

середовищі, обумовленому великою кількістю та динамічністю факторів, що 

впливають на їхню господарську діяльність. У такому агресивному 

конкурентному середовищі нераціональне використання наявних 

маркетингових ресурсів і недосконалість методів управління ними ставлять під 

загрозу подальше функціонування торговельного підприємства. В умовах може 

вижити лише стратегічно орієнтоване торгове підприємство, яке безперервно 

нарощує свій маркетинговий потенціал і підвищує свою 

конкурентоспроможність за рахунок більш ефективного використання наявних 

маркетингових ресурсів. 

Успішне здійснення маркетингової діяльності організації багато в чому 

визначається методами управління керівництва, що у процесі виробництва 

управлінських завдань. Удосконалюючи систему управління маркетингом, 

підприємство здатне підвищити ефективність господарської діяльності, тобто 

збільшити показники реалізованої продукції, прибутку та рентабельності. 

Мета статті полягає у визначенні ролі процесу формування та розвитку 

маркетингового потенціалу в ефективності системи управління підприємства, 

акцентуючи увагу на роль у підвищенні його конкурентоспроможності та 

прибутковості. 

Аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок про відсутність 

єдиного поняття, яке характеризувало б потенціал маркетингу, оскільки дана 

категорія є відносно новою, та її виникнення продиктоване розвитком сучасних 

ринкових відносин. Теоретичні та практичні аспекти формування 

маркетингового потенціалу розглядалися на рівні підприємства у роботах 

авторів Бейлі Дж., Ворда С., Вуда Х., Дугласа С.П., Дея Дж., Котлера Ф., 

Мінетта С., Рішара Ж., О'Шонесії Дж., Рутейсера К., Хамліна Н., Ешворта Дж. 

Проте досі проблема виявлення сутності маркетингового потенціалу 

підприємства, його ролі та значення у соціально-економічному розвитку 

діяльності не отримала належного повного та всеосяжного наукового 

обґрунтування і продовжує розглядатися в рамках слабо інтегрованих підходів. 
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 У сучасних економічних умовах існує проблема управління 

підприємством, а отже необхідність у створенні нових методів її вирішення 

стає дедалі актуальнішою. Це обумовлено ускладненням процесів на ринку, 

зростанням конкуренції, перманентними змінами у навколишньому середовищі, 

досягненнями науки та техніки, а також розвитком інформаційних мереж. 

Сукупність зазначених факторів призводить до зростання ролі маркетингового 

потенціалу організації у стратегії її управління. 

До першочергових завдань, що стоять перед кожним підприємством, 

належить досягнення стратегічного успіху та утримання конкурентних позицій. 

У нинішніх умовах динаміки ринку маркетинговий потенціал виступає як один 

з найважливіших інструментів можливого економічного розвитку фірми, що 

безпосередньо впливає на ефективність її діяльності. Тільки всебічний розвиток 

кожного напряму у діяльності організації призведе до успіху, бо маркетинговий 

потенціал входить до складу загального потенціалу фірми, його не можна 

недооцінювати. Задля досягнення високих економічних результатів дуже 

важливо знати і повністю використовувати маркетинговий потенціал фірми, 

більше того, слід проводити регулярну оцінку маркетингового потенціалу, щоб 

наочно представити результати вже проведених маркетингових заходів і на 

основі аналізу їх ефективності вносити корективи у майбутню стратегію. 

Вважаємо, ефективному управлінню маркетинговим потенціалом 

перешкоджає недостатня вивченість цього поняття. На даний момент у 

науковій літературі виділяють три основні підходи до визначення поняття 

«маркетинговий потенціал»: ресурсний, результативний та цільовий (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Основні підходи до трактування поняття «маркетинговий 

потенціал» 

Назва підходу та його коротка 
сутність 

Трактування поняття 
«маркетинговий потенціал» 

Автори 

Ресурсний підхід орієнтований 
на визначення маркетингового 
потенціалу як сукупності 
ресурсів та зв'язків між цими 
ресурсами, завдяки яким фірма 
конкурентоспроможна на ринку. 

Маркетинговий потенціал – це 
сукупність коштів та можливостей 
підприємства у реалізації ринкової 
діяльності. 

Божко В.М. [2] 
 

Результативний підхід має на 
увазі визначення маркетингового 
потенціалу як можливості 
досягнення певного результату за 
допомогою використання 
наявних у розпорядженні 
маркетингового відділу ресурсів. 

Маркетинговий потенціал – міра 
готовності, здібності, можливості 
підприємства та його маркетингової 
служби своєчасно виконувати 
маркетингові функції, вирішувати 
намічені завдання. 

Жаворонкова 
Г.В., Сівашенко 
Т.В., Скібіцька 

Л.І. [4] 

Цільовий підхід визначає 
маркетинговий потенціал як 
здатність відділу маркетингу 
сприяти досягненню 
стратегічних цілей фірми, 
використовуючи доступні їй 
ресурси. 

Маркетинговий потенціал – 
сукупність матеріальних та 
нематеріальних ресурсів, внутрішніх 
та зовнішніх можливостей їх 
використання для маркетингового 
розвитку, показники яких 
визначаються для поточного та 
прогнозного (цільового) стану. 

Колесник О.М., 
[5] 

 

Зокрема, Поліщук І. І. стверджує, що для дослідження маркетингового 

потенціалу підприємства важливе застосовування усього арсеналу 

маркетингових досліджень. Варто також погодитись з твердженням, що кожна 

стратегія передбачає виконання у часі і просторі певної послідовності кроків 

для досягнення визначеної цілі. Першими кроками даної послідовності 

виступають аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, розробка місії і 

способів отримання конкретного результату [6-8]. 

На наш погляд, маркетинговий потенціал дає можливості розвитку 

компанії, орієнтовані на використання факторів маркетингової діяльності, 

результати дії яких можна визначити в найближчому майбутньому. 

На наведеній нижче схемі (рис. 1) показано взаємозв'язок між різними 

підходами. Щоб об'єктивніше оцінити маркетинговий потенціал фірми, 
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ЦІЛЬ 
 

РЕЗУЛЬТАТИ 
РЕСУРСИ  Виробництво 

Розвиток 

РЕСУРСНИЙ 
ПІДХІД 

РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ 
ПІДХІД 

ЦІЛЬОВИЙ 
ПІДХІД 

необхідно поєднати всі три підходи. Тоді ми отримаємо комплексне поняття, 

згідно з яким маркетинговий потенціал – це здатність фірми забезпечувати 

свою конкурентоспроможність, ефективно вирішувати поставлені перед нею 

завдання та досягати певних результатів, використовуючи доступні ресурси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинговий потенціал інтегрує у собі основні компоненти, які націлені 

на підвищення ефективності діяльності тієї чи іншої організації. Як і поняття, 

структура маркетингового потенціалу теж має кілька трактувань у різних 

авторів. Так чи інакше, структура маркетингового потенціалу – складна, 

відкрита, динамічна система, всередині якої елементи тісно взаємопов'язані 

один з одним, тобто, незважаючи на те, що кожен елемент виконує свою певну 

функцію, разом вони є єдиним цілим [3, с.270]. 

Серед підсистем маркетингового потенціалу організації можна назвати 

такі: підсистема ресурсів, резервів, можливостей, здібностей та управління 

цими здібностями. Внутрішні та зовнішні фактори, що становлять внутрішнє та 

зовнішнє маркетингове середовище підприємства, відповідно, впливають на 

функціонування даних елементів. Говорячи про внутрішнє середовище, 

виділяються такі елементи, як: фінансові можливості фірми, кадровий 

потенціал, імідж компанії; зовнішнє ж маркетингове середовище поєднує у собі 

мікросередовище (постачальники, споживачі, конкуренти) і макросередовище 

(економічні, політичні, соціально-культурні чинники) [1, с.193-196]. 

Рисунок 1 – Взаємозв'язок між існуючими підходами до поняття 

«маркетинговий потенціал» 
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Оскільки маркетинговий потенціал фірми включає безліч складових 

частин, то важливо враховувати і кожен елемент. Отже, маркетинговий 

потенціал можна представити у вигляді функції наступного виду: 

 

     (1.1) 

 

де MP – маркетинговий потенціал; 

FPn – фактор формування маркетингового потенціалу. 

Управління маркетинговим потенціалом фірми є складним процесом, що 

складається з етапів, які послідовно змінюють один одного. Для наочності 

зобразимо їх у схемі (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Етапи процесу управління маркетинговим  

потенціалом фірми 

 

Для того, щоб зрозуміти весь процес управління загалом, слід розглянути 

кожен етап окремо. Аналізу та оцінки стану маркетингового потенціалу 

надається велике значення і приділяється багато часу, саме тому він стоїть на 

самому початку. Етап допомагає реально оцінити існуючі можливості фірми. 

Що стосується позитивного результату оцінки маркетингового потенціалу 

організація може вибудовувати подальший план дій з його основі. Якщо ж при 
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аналізі виявляються якісь недоліки, які можна виправити, то спочатку 

вживаються заходи щодо їх усунення, і, відповідно, підвищення 

маркетингового потенціалу організації. 

Після оцінки маркетингового потенціалу слід визначити місію фірми, яка є 

цільовою установкою організації, необхідна для постановки цілей і завдань. 

Місія є основою, за допомогою якої приймаються всі подальші рішення, тому її 

визначення має велике значення. Важливо правильно сформулювати цілі, 

керуючись методикою SMART. Вона має на увазі, що цілі повинні бути: 

specific (конкретні), measurable (змірні), achievable (досяжні), realistic (реальні), 

timetable (з конкретним терміном виконання). В іншому випадку постановка 

мети не має сенсу, а значить, і подальші дії щодо її досягнення теж . 

Наступним не менш важливим кроком є необхідність розробити та 

проаналізувати стратегічні альтернативи розвитку маркетингового потенціалу, 

на основі яких буде обрано стратегію. Цей процес вимагає серйозної уваги, 

оскільки на вибір стратегії впливає великий набір різноманітних чинників, 

кожен із яких вимагає обліку. До них можна віднести: галузь фірми, внутрішню 

структуру організації, стан зовнішнього середовища (стабільність, 

передбачуваність змін та ін.), характер поставлених цілей, рівень ризику, 

фактор часу. Саме великий набір факторів обумовлює наявність кількох 

стратегічних альтернатив, з яких надалі за допомогою оцінки альтернативних 

шляхів діяльності фірми вибирається найбільш оптимальна стратегія                 

[2, с. 25-27]. 

Варто зазначити, що з усієї безлічі стратегій управління маркетинговим 

потенціалом можна виділити три основні: 

• розвиток маркетингового потенціалу (розширення виробництва); 

• збереження маркетингового потенціалу (підтримка наявного 

виробництва); 

• скорочення маркетингового потенціалу (зниження виробництва). 

За етапом вибору стратегії слідує розробка та реалізація стратегічного 

плану. Стратегічне планування є основою для прийняття подальших 
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управлінських рішень та функціонування фірми загалом. Невикористання 

стратегічного планування, безумовно, прирікає фірму на програш. Оскільки 

стратегічний план складається на довгострокову перспективу, у реалізації він 

постійно деталізується поточним плануванням [9, с. 207-211]. 

Беззаперечним є той факт, що для успішного управління маркетинговим 

потенціалом фірми його необхідно контролювати та вести облік виконання всіх 

показників. Тільки в цьому випадку діяльність підприємства буде ефективна, а 

його маркетинговий потенціал – використовуватиметься повною мірою. 

Таким чином, теоретичні аспекти управління потенціалом організацій 

дозволяють окреслити деяке коло існуючих та супутніх проблем теорії та 

практики формування, розвитку та оцінки маркетингового потенціалу 

підприємства, які можуть стати найважливішими напрямками майбутніх 

досліджень для сучасних учених. На наш погляд, саме розвиток та 

вдосконалення методів дослідження та реалізації маркетингового потенціалу 

визначає майбутню конкурентоспроможність національного підприємництва в 

умовах глобальної економіки. 
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ПОДІЄВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНИХ 

МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Все частіше маркетингові заходи постають основним елементом в просуванні 

підприємств. Подію, яка раніше була невідємною частиною PR, виокремлено в 

самостійний вид діяльності, що виходить за межі просто інформативного 

призначення для клієнта. У ринкових умовах вагомим і ключовим чинником 

економічного благополуччя компанії є ринок, а точніше покупець її товарів і 

послуг. У досить рухливих умовах ринку компанії особливо важливо не лише 

враховувати зовнішні фактори, а й мати чітке спрямування на генерування 

позитивного зовнішнього і внутрішнього іміджу, проводити постійний 

спрямований зв’язок з громадськістю та клієнтами, узагальнюючи в домінанту 

фірм. 

Ключові слова: подієвий маркетинг, івент-маркетинг, зв’язки з 

громадськістю, інструменти подієвого маркетингу, диференціація заходів, 

просування бренду, рекламна кампанія, імідж бренду. 
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На теперішній час ринок товарів і послуг переповнений різноманіттям 

пропозицій. Перебуваючи в центрі великої конкуренції стає все важче 

зацікавити споживача нескладною рекламною продукцією. В результаті, 

постає потреба в створенні нових методів у просуванні. 

Фірми, що використовують типовий набір методів просування вже не 

відповідають теперішнім реаліям ринкових відносин, при тому, що потреби 

клієнтів мінливі.  

Інноваційні способи просування мають на меті вселити у споживача 

відчуття свободи вибору і звільнити від дії нав’язливої реклами.  

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що люди перестали 

сприймати рекламну інформацію і навчилися від неї «захищатися». Івент-

маркетинг стимулює повноцінне розкриття іміджу бренду, а також допомагає 

відкласти його в свідомості споживачів. Таким чином, можна управляти 

продажами в довгостроковій перспективі.  

Метою статті є вивчення теоретичних і практичних аспектів івент-

маркетингу і аналіз сучасних методів подієвого характеру як способу 

просування організацій на ринку. 

У зарубіжній і вітчизняній теорії івент-маркетингу присвячено роботи 

таких вчених, як Сірош В., Герасимов С., Тульчинський Г., Кінас І., Мелентьєва 

Н., Бічун Ю., Сондер М.; Новікова М., Лохина Т., Мазоренко О., Близнюк Т., 

Назимко А. 

Створення івент-заходів є дуже популярним методом просування брендів, 

особливо серед великих підприємств. Але не кожен організований захід може 

мати позитивний ефект. Більш того, неправильний підбір способів і невдала 

організація можуть негативно впливати на імідж компанії і представити його не 

в тому руслі. Отже, для створення і підготовки івентів потрібно знати методи, 

способи й інструменти подієвого маркетингу.  

Практична значимість даної статті полягає в надбанні знань, а також 

навичок організації івент-заходів. В межах PR-спеціалізації такі уміння можуть 

бути практично застосовні. Адже сьогодні організація івентів – одна з основних 

елементів просування підприємств на сучасному ринку [1]. 
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На сьогоднішній день, здебільшого йде конфлікт брендів за 

переформування часток вже установлених на ринку компаній. Його мета – 

утримання частки ринку конкурента і перемикання споживача продукції 

суперника на власний.  

Івент-заходи покликані вирішувати наступні завдання [4]: 

 формування успішного бренду; 

 створення приводу потрапити у новини для PR-кампанії; 

 яскравий випуск продукту на ринок; 

 позиціонування бренду; 

 формування іміджу організації;  

 просування бренду; 

 затвердження лояльності споживачів; 

 просування товарів імпульсного попиту;  

 стимулювання продажів на довгострокову перспективу; 

 стимулювання «маркетингу пліток»; 

  надбання нових навичок серед співробітників. 

Основна прерогатива будь-якої події – встановлення безпосереднього 

зв’язку між клієнтом (продуктом, брендом) та аудиторією, створення між ними 

емоційного контакту. За допомогою івент-маркетингу підприємства 

докладають зусиль, щоб створити собі імідж, та створити у покупців позитивне 

враження до продукції, що вони виготовляють. Заходи систематизуються за 

чотирма ознаками: вид маркетингового середовища; характер взаємодії 

учасників; кількість цільової аудиторії, маркетингові задачі (табл. 1) [3]. 
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Таблиця 1 – Диференціація заходів подієвого маркетингу [3] 

Ознаки класифікації Види подій Форми подій 

Вид маркетингового 
середовища 

Політичні 
Корпоративні  
Соціальні 
Культурні 
Спортивні  
Наукові 

Мітинг, демонстрація 
Виставка, презентація 
Благодійний концерт 
Концерти, фестивалі 
Спортивні змагання, збори 
Семінари, конференції 

Характер взаємодії 
учасників 

Формальні/неформальні Залежать від виду 
маркетингового середовища 

Кількість цільової аудиторії 

Міжнародні 
Державні 
Корпоративні 
Мікроподії 
Події, що закріплюють 
досягнутий результат 

Саміт, конференція 
Офіційне свято, інагурація 
Промоакція, вечірка 
Ділова зустріч 
Звітна конференція, 
корпоративний захід 

Маркетингові задачі 
Події, направлені на 
кардинальні зміни 

Презентація нового продукту 

 

Спеціально організовані події сприяють як зближенню продукції до 

покупця, так і створенню атмосфери, яка ідеально відповідала б бренду. Така 

атмосфера залишає певне емоційне забарвлення у свідомості клієнта, і це 

забарвлення безпосередньо з’єднане з брендом. 

Таким чином, виробляється емоційний зв’язок: споживач – бренд. З огляду 

на це, при організації event-заходів слід врахувати, що всі його елементи слід 

безпосередньо пов’язати з маркою компанії. Такий метод отримав назву «brand 

experience» і передумовлює собою «повне» занурення споживача у бренд 

компанії. На сьогодні популярність застосування «brand experience» в 

просуванні товарів і послуг на ринку постійно підвищується, що пов'язано з 

його ефективністю. Такий підхід допомагає виробити у свідомості споживачів 

«правильний» хід думок і надати йому вірні аргументи на користь купівлі 

товару ще до виходу марки на ринок [2]. 

Правильно організована івент-маркетингова кампанія завжди відображає 

головні цінності підприємства.  

Виділяють такі переваги подієвого маркетингу [5]: 

 івент-маркетинг дозволяє підприємствам в потрібний момент 

приділяти увагу споживачам, які знаходяться на стадії прийняття рішень щодо 

продукції;  
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 подієвий маркетинг є своєрідним міксом ATL (abovethe-line, «над 

рисою»), BTL (below-the-line, «під рисою») і PR, завдяки чому впливає 

одночасно на декількох комунікаційних каналах;  

 відома подія сама стає брендом, що дозволяє широко застосовувати 

її при побудові подальшої стратегії підприємства;  

 маркетинг подій має довготривалий ефект, оскільки починається 

задовго до заходу в анонсах та афішах;  

 у івент-маркетингу можна розробити прямі продажі товару. 

Визначено, що якщо івент-маркетинг організований правильно, підібрана 

відповідна цільова аудиторія, то ефект не змусить себе довго чекати. За 

допомогою професійно проведеного івент-маркетингу можна не лише 

підвищити впізнаваність товарної марки, стимулювати збут, а й розвивати в 

аудиторії лояльність до бренду – епіцентру івент-маркетингу. Причому 

використання маркетингу подій вигідно не тільки для того, щоб нагадати про 

компанію, бренд, але і при появі товару на ринку, правильно оперуючи всіма 

рекламними засобами в сукупності, позиціонувати його серед інших 

конкурентів [2]. 

Так, застосування подієвого маркетингу в стратегії просування бренду 

займає велику частку різних факторів, які необхідно враховувати. У івент-

маркетингу основну роль мають не лише креативні та свіжі ідеї заходів, але 

також і врахування всіх організаційних нюансів. Чітко побудована логістика 

події дозволяє забезпечити 50% успіху компанії. Тільки облік всіх складових 

організації івенту дозволить вибудувати ефективний комунікаційний зв’язок 

між споживачем і компанією. 

Основними постачальниками подієвого маркетингу є компанії, що 

організовують івент-проєкти на замовлення, тому вони все частіше стикаються 

з одним і тим же завданням: зробити проект яскравим, цікавим, незвичайним, 

креативним, але щоб при цьому він був бюджетним. 

Більшість компаній при організації таких заходів використовують різні 

методи та вирішують різні завдання. Кожен захід має поєднуватися в одну 

систему просування бренду, яка представляє собою набір інтегрованих 

маркетингових інструментів [3]. 
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Перелік інструментів івент-маркетингу [4]: 

 корпоративний захід (тактика емоційного маніпулювання персоналу 

компанії з можливістю командної побудови);  

 формування команди однодумців;  

 мотивація співробітників до досягнення кращих результатів;  

 створення атмосфери партнерства між менеджментом і співробітниками;  

 зміцнення внутрішніх зв'язків між колегами у неформальній обстановці;  

 проведення семінарів, тренінгів, шкіл, конференцій для дилерів з метою 

зміцнення і розширення мережі дистрибуції;  

 створення атмосфери емоційного підйому;  

 активізація та зміцнення партнерських взаємин;  

 виділення статусу компанії серед учасників;  

 спеціальні заходи;  

 організація подій з метою створення рекламного повідомлення, 

занурення учасників акції в цінності і сутність бренду;  

 формування платформи для рекламного повідомлення; 

 емоційна прив'язка до бренду;  

 створення ефекту сарафанного радіо;  

 створення яскравого новинного приводу для ЗМІ; 

 накопичення попередніх знань про споживача.  

Аудиторія, безпосередньо бере участь у події, може розглядатися як 

величезна фокус-група, на якій проводиться апробація пропозицій компанії. 

Застосування в івент-події різних видів і інструментів просування дозволяє 

розширити спектр впливу на цільову групу споживачів, яка залучається на 

добровільній основі безпосередньо в захід, що забезпечує появу з її боку 

ініціативності, і тим самим досягається високий ступінь сприйнятливості 

доведення інформації. Подієвий маркетинг може бути як успішним, так і 

провальним. Точно визначити успішність майбутнього заходу досить складно, а 

часом і неможливо. У зв'язку з цим слід приділяти увагу всім аспектам 
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сприйняття події споживачем і тримати під контролем їх узгодженість, яка 

забезпечить переваги в порівнянні з традиційними рекламними інструментами 

[6]. 

Основними способами просування бренду є рекламні кампанії, створені 

задля конкретну аудиторію із єдиною метою зацікавити потенційних клієнтів і 

вигідно уявити продукцію компанії. 

Ефективними є такі способи просування бренду ринку [3]: 

 рекламні кампанії у засобах масової інформації (преса, радіо, 

телебачення);  

 розкрутка через Інтернет (створення офіційного сайту, залучення 

аудиторії із соціальних мереж);  

 правильна маркетингова політика (ціноутворення, акції);  

 презентації (участь у профільних виставкових заходах); спонсорство.  

Для підтримки іміджу бренду власники великих компаній беруть участь у 

благодійних проєктах або стають спонсорами масових заходів (народні 

гуляння, спортивні змагання) [7]. 

Таким чином, подієвий маркетинг є одним з важливих елементів у 

сучасних маркетингових комунікаціях, поряд з прямою рекламою (ATL, 

abovethe-line, «над рисою»), яка забезпечує комунікацію в односторонньому 

порядку, а також головним чинником є PR, за допомогою якого компанія 

взаємодіє з широкою громадськістю, повідомляє про себе і свою продукцію те, 

що являє інформаційний інтерес, формує сприятливу думку і хорошу репутацію 

підприємства. 

Список використаних джерел: 

1. Багоцці Р. Основи менеджменту: підручник. Р. Багоцці. М.: Проспект, 

2017.  320 c. 

2. Визначення подієвого маркетингу. Діловий щоденник. URL: 

https://bakunin.com/event-marketing/. 

3. Гармідер Л.Д., Орлова А.В. Подієвий маркетинг як інструмент 

просування національних брендів товарів і послуг. Ефективна економіка, № 5, 

2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3079. 



279 

4. Гіндман Б. Еволюція подійного маркетингу. Дослідження, Harvard 

Business Review, 2018. 20 с. 

5. Івент – крок за кроком. URL: http://ukr.art-imxo.com.ua/article/event-krok-

za-krokom-chastyna-1.html. 

6. Поліщук І.І. Маpкетинговий потенціал в системі упpавління 

підпpиємством. Моногpафія. Вінниця: Видавничо-pедакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. 353 с. 

7. Танасійчук А.М., Поліщук І.І., Громова О.Є., Бондаренко В.М., Гевчук 

А.В., Поліщук Н.В. Маркетинг: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ 

«Меркьюрі-Поділля», 2019. 290 с. 

8. Тарасова Ю.О. Розробка проекту івента: наукове обґрунтування 

основних компонентів. М.: Видавництво УМЦ УПІ, 2019. 40 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



280 

ВІСНИК СТУДЕНТСЬКОГО 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

«ВАТРА» 
 

ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Випуск 150 

 
 
 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ХІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
«Актуальні проблеми ефективного соціально-

економічного розвитку України: пошук молодих» 
 

Редактор: Фатєєва Т.  
Комп’ютерна верстка: Шуляк Н. 

 
Підп. до друку 23.05.2022 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний 

Друк ксероксний. Ум. друк. арк. 16,27. 
Обл.-вид. арк. 12,81. Тираж 1. Зам. № 124. 

 

Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ 
21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25 


