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СУЧАСНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ
ТА БЕЗПЕКИ
Анголюк Марія, Томащук Ольга
Науковий керівник: Авксентюк Б.П., д.т.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОДУКТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Представники 159 країн світу, включаючи Україну, прийняли
«Всесвітню декларацію і програму дій у галузі харчування», взявши на себе
обов’язки усунути хронічну нестачу в раціоні харчування основних вітамінів,
мікроелементів та інших необхідних сполук. У багатьох країнах світу цільові
мікронутрієнти вже довгий час додаються як фортифіканти у продукти
харчування під час їх промислового виробництва, створюються цільові
програми для окремих груп населення, які потребують спеціального
харчування.
Але не слід забувати, що й інші харчові продукти можуть бути
об’єктами для збагачення, наприклад, ковбасні вироби, кулінарна продукція
тощо. Слід враховувати також традиції харчування окремих народів,
особливості агрокліматичних умов територій їх проживання. Так, наприклад,
в Україні традиційно високе вживання борошняних виробів, тваринних
жирів, у Японії у харчуванні переважають риба і морепродукти, в окремих
областях у питній воді має місце нестача йоду і т. ін.
Залежно від походження продукти спеціального призначення
запропоновано поділяти на натуральні або природні і такі, що одержані
внаслідок спеціальної технологічної обробки.
Як відомо, в натуральних продуктах харчування (апіпродукти, фрукти,
овочі, молоко, м'ясо, лікарські рослини) природою закладена властивість
приносити користь здоров’ю людини.
Натуральні продукти містять певні речовини, які рекомендуються для
вживання при тих чи інших захворюваннях. Так, при серцево-судинних
захворюваннях потрібно більше калію у раціоні і рекомендується збільшити
вживання продуктів, багатих калієм, наприклад, кураги. А при слабкості
кісткової тканини у дітей рекомендується вживати більше молока, сиру як
джерела кальцію.
Іноді потреба у спеціальних речовинах надто висока. Наприклад, добову
потребу заліза при малокрів’ї не завжди можна забезпечити щоденним
споживанням великої кількості яблук чи страв із печінки. Людина потребує
різноманітних продуктів, краще, якщо вони не повторюються протягом
тижня. І тоді продукти щоденного споживання такі, як хлібобулочні,
кондитерські, молочні продукти, жири та напої мусять бути збагачені
залізом. Крім того, слід враховувати, що не завжди у арсеналі запасу
продуктів є необхідні свіжі фрукти, овочі, мед чи водорості (наприклад, у
відрядженні, чи на роботі).
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Усе це є причинами для створення продуктів спеціального призначення
шляхом застосування різних способів технологічної обробки. Підгрупу
продуктів, створених за спеціальними технологіями, запропоновано
розділити на одержані шляхом: концентрування функціональних
інгредієнтів;
вилучення
«проблемних»
інгредієнтів;
збагачення
функціональними
інгредієнтами.
Продукти,
одержані
шляхом
концентрування функціональних інгредієнтів найчастіше служать для
збагачення основних традиційних продуктів, але можуть вживатися і
самостійно. Низка дієт вимагає вилучення «проблемних» інгредієнтів із
харчових продуктів. Це дієти для діабетиків, для хворих на ожиріння і
серцево-судинну недостатність, гіпопротеїнові, гіпонатрієві, безбілкова,
безглютенові дієти та ін. За походженням збагачувача спеціальні продукти
класифікують на ті, що збагачені натуральними речовинами рослинного
(продукти переробки злакових, плодів та овочів, водоростей та ін.) та
тваринного походження (молокопродукти, препарати з боїнської крові, кісток
та ін.) і на синтетичні (вітамінні комплекси, що отримані шляхом хімічного
синтезу, солі). При цьому натуральні збагачувачі мають перевагу над
синтетичними, оскільки їх складові знаходяться у легкозасвоюваній формі.
Слід зазначити, що віднесення спеціального продукту до тієї чи іншої
групи є досить умовним і один і той же продукт за різними ознаками може
входити до різних груп.
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ТОРГОВЕЛЬНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО ЯК ВИД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Функціонування ринкової економіки передбачає наявність розгалуженої
інфраструктури, невід’ємною складовою якої є інститут посередництва.
Підприємницька діяльність у сфері торговельного посередництва дає змогу
поєднувати у досить стислі строки економічні інтереси виробників і
споживачів, ефективно розподіляти різноманітні, конкуруючі між собою
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товари та послуги по території країни, сприяє прискоренню обертання
ресурсів та підвищенню ефективності функціонування товарних ринків.
Торговельне посередництво набуває особливого значення в умовах
ринкової трансформації ринку України та інтенсивного розвитку
глобалізаційних процесів, що призводять до підсилення рівня конкурентної
боротьби і зумовлюють проблеми економічної безпеки національної
економіки.
Посередництво в товарному обороті – це виконання спеціалізованими
підприємствами, організаціями чи окремими особами спеціальних функцій
для сприяння налагодженню комерційних взаємовідносин виробників і
споживачів на товарному ринку [3]. Посередницька діяльність спрямована на
задоволення потреб покупців, а також на надання послуг підприємцям, які
прагнуть розширити свій ринок збуту за рахунок залучення нових
споживачів, пропонованих ними товарів або послуг. Державний
класифікатор України (введений Держстандартом України з 01.07.1997.р)
відносить торговельне посередництво до окремих видів економічної
діяльності у сфері обігу, яка має виражений підприємницький характер [4].
Суб'єктами торговельно-посередницької діяльності є фізичні та
юридичні особи: торговці по договору, торгові агенти, комісійні фірми,
консигнаційні склади, лізингові компанії, аукціонні центри, біржі та ін.
В Україні торговельно-посередницька діяльність розвивається досить
суперечливо: з одного боку - лібералізація торгівлі, розширення
зовнішньоекономічних зв’язків, роздробленість і віддаленість постачальників
і покупців, ускладнення комерційних операцій об’єктивно потребують
прискореного формування інституту торгових посередників як елементу
інфраструктури товарного ринку; з іншого -суперечливість нормативної бази,
низький професійний рівень посередників,загальне недовір’я стримують
процес формування посередницьких структур [2].
Посередники - це фізичні особи та фірми, які сприяють обігу товарів і
послуг на внутрішніх та зовнішніх ринках. Посередниками є юридичні або
фізичні особи, які знаходяться поміж іншими контрагентами комерційної
діяльності і виконують функцію їх зведення один з одним для обміну
товарами, послугами, інформацією. Контрагентами, як правило, виступають
виробники товарів, гуртові і роздрібні споживачі [1].
Посередницька діяльність інтегрує в собі численні функції і задачі,
реалізація яких багато в чому забезпечує товарний обіг, а саме:
1) планування обсягів закупівлі та її організації, оскільки посереднику
важливо визначити, що купити, в кого саме, в якій кількості, за якої ціни, в
який час;
2) організацію перепродажу придбаних товарів з метою отримання
запланованого обсягу прибутку;
3) пошук і вибір найкращого партнера серед виробників(постачальників)
і покупців для здійснення угоди;
4) організацію і здійснення товаропросування і процесу торгівлі з
врахуванням забезпечення ефективності угод;
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5) прогнозування і постійний моніторинг ринкових змін і активне
використання сукупних чинників, які впливають на максимальне
задоволення запитів споживачів і одержання доходу з врахуванням інтересів
партнерів;
6) виконання широкого кола послугу царині підготовки комерційної
інформації, організації сервісу при кінцевому споживанні товарів, а також
щодо використання транспортних засобів, забезпечення фінансових,
страхових та інших численних операцій в системі товаропросування.
Таким чином, торговельне посередництво – це підприємницька
діяльність юридичних або фізичних осіб по забезпеченню комерційних
операцій або як стадія обороту товарів та послуг. При цьому, посередники
здійснюють угоди як від імені і за рахунок замовника, так і від свого імені.
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Національний університет харчових технологій
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІМБИРУ В ТЕХНОЛОГІЯХ
М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ
Особливістю сучасного розвитку харчової промисловості є виробництво
продуктів функціонального харчування, які сприяють поліпшенню і
збереженню здоров’я завдяки регулюючому і нормалізуючому впливу на
організм людини. Найбільш актуальними проблемами в харчуванні
населення
України
є
дефіцит
білка,
нестача
мікронутрієнтів,
незбалансованість раціону за основними харчовими речовинами та енергією.
Серед нутрієнтів, за допомогою яких визначається харчова цінність
м’ясного продукту, особливу фізіологічну функцію виконують білки, які є
регуляторами азотистого балансу організму. Амінокислоти є структурними
хімічними одиницями, що утворює білки. Амінокислоти на 16% складаються
з азоту, це є основною хімічною відмінністю від двох інших найважливіших
елементів харчування – вуглеводів і жирів. Важливість амінокислот для
організму визначається тією величезною роллю, яку грають білки в усіх
процесах життєдіяльності.
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Білки не є взаємозамінними, тому саме амінокислоти, а не самі білки є
найбільш цінними елементами харчування. Окрім того, що амінокислоти
утворюють білки, які входять до складу тканин і органів людського
організму, деякі з них виконують роль нейромедіаторів (нейротрансмітерів)
або є їх попередниками. Тому під час виготовлення нових м’ясних виробів
або вдосконалення уже існуючих рецептур, особливу увагу слід звертати на
якість білка, яка характеризується його амінокислотним складом та, в першу
чергу, вмістом і співвідношенням незамінних амінокислот.
На кафедрі технології м’яса та м’ясних продуктів НУХТ було
розроблено м’ясний виріб, збалансований за амінокислотним складом, та
запатентовано його під назвою «Закуска ситна з імбиром». Для покращення
амінокислотної збалансованості білка продукту було взято субпродукти
птиці та білий корінь імбиру, які насичують організм білком і цінними
незамінними амінокислотами – лізином, метіоніном, триптофаном.
Білий імбирний корінь містить достатню кількість вітамінів групи В
(В6, В1, В9, В5, В2), а також вітамін А і С Крім того, він багатий солями
кальцію, магнію, фосфору, містить кремній, хром, холін, цинк, аспарагін,
марганець, а також у своєму складі містить незамінні амінокислоти – лізин,
фенілаланін, треонін, метіонін та інші, які синтезуються організмом в дуже
малій кількості і повинні надходити з їжею. Олеїнову, нікотинову та лінолеву
кислоти, ефірні масла, які надають йому пряний і терпкий аромат.
На основі експериментальних досліджень встановлено, що використання
у технологіях інгредієнтів, які підвищують амінокислотний склад, суттєво
впливає на якісні характеристики за органолептичними, фізико-хімічними та
функціонально технологічними показниками.
Беляєва Катерина
Науковий керівник: Тернова А.С., к.т.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА АСОРТИМЕНТ КАНЦЕЛЯРСЬКИХ
ТОВАРІВ
На сьогодні асортимент канцелярських товарів досить широкий і
складає велику групу непродовольчих товарів. Оскільки канцелярські товари
використовуються різноманітними групами споживачів (школярами,
студентами, працівниками офісу, бізнесменами і керівниками, викладачами
та вчителями), то головним призначенням канцелярських товарів є
поліпшення якості навчального процесу та підвищення продуктивності в
трудовій діяльності в частині діловодства. Кожного року асортимент
канцелярських товарів розширюється, створюються нові моделі та види,
покращується якість та оформлення. Підвищення рівня життя населення
сприяє збільшенню попиту на канцелярські вироби. В даний час ринок в
Україні достатньо насичений канцелярськими виробами і для подальшого
розвитку ринку потрібно підвищувати їх якість.
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Канцелярськими товарами називаються ті переважно невеликі предмети,
без яких сьогодні не обходиться жодна людина; вони постійно необхідні в
побуті, в школі та офісі для писання, креслення, малювання, навчання, для
виконання математичних розрахунків, діловодства, художніх та інших видів
робіт.
Канцелярські товари – це атрибут повсякденного життя: який би вид
діяльності людина не обрала, канцелярські товари завжди будуть
актуальними. У наш час життя стрімко оснащується комп’ютерами та
офісною технікою, і багато представників творчих професій давно вже
використовують їх у роботі. Студенти та школярі є постійними споживачами
модної канцелярії, а керівникові будь-якої фірми чудово відомо, скільки
коштів в місяць витрачається на придбання зручного канцелярського
приладдя. Та й у кожному будинку завжди є ручка і папір. Плюс до того,
потрібно об'єктивно помітити той факт, що канцелярські товари можуть бути
і гарним подарунком на будь-яке свято.
Асортимент канцелярських виробів дуже різноманітний і об’єднує
вироби різної складності – від простого олівця до електронної друкарської
машинки. Він включає товари, різні за своїм призначенням, споживними
властивостями, матеріалом виготовлення та іншими показниками.
За призначенням канцелярські товари можна розділити на такі підгрупи:
1) приладдя для письма;
2) товари для креслення;
3) приладдя для малювання;
4) дрібне офісне обладнання;
5) шкільні товари;
6) засоби оргтехніки [2].
Кожна із цих підгруп має свої ознаки класифікації, матеріали для
виробництва, показники якості, вимоги до якості, принципи упаковки і
маркування (рис. 1).
Споживні властивості цих товарів поділяються на функціональні,
ергономічні, естетичні, а також надійність, безпечність використання та
соціальне призначення.
Соціальне призначення канцелярських товарів – це доцільність та
необхідність їх виробництва, збуту та споживання. Канцелярські товари в
Україні традиційно поділяють на два комплекси – товари для школярів і
студентів та товари для офісу [4].
Функціональні властивості визначають відповідність кожного товару
його цільовому призначенню. Наприклад, олівці за призначенням можуть
бути шкільними, канцелярськими, для креслення та малювання. Ергономічні
властивості – це властивості канцелярських товарів забезпечувати зручність
у процесі використання. Кожна нова модель за своєю конструкцією, формою,
масою повинна бути зручнішою і комфортнішою [1]. Естетичні властивості
характеризують художне оформлення та зовнішній вигляд виробів.
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Канцелярські товари

Приладдя
для письма

- олівці;
- ручки;
- пера;
- чорнило

Товари для
креслення

Приладдя для
малювання

- креслярські
інструменти;
- готовальні;
- креслярські
дошки;
- рейсшини;
- лінійки;
- гумки

- фарби;
- пензлики;
- допоміжні
матеріали для
живописних
робіт;
- картон,
полотно;
- мольберти

Дрібне офісне
обладнання

- скріпки;
- дироколи;
- степлери;
- затискачі
для паперу;
- коректори;
- гумки;
- клей

Шкільні
товари

Засоби
оргтехніки

- пенали;
- точилки;
- циркулі;
- рахункові
палички;
- портфелі;
- крейда;
- щоденники

- обчислювальні
машини та
пристрої;
- друкарські
машинки

Рисунок 1 – Асортимент канцелярських товарів
Надійність користування – це властивості товарів, які обумовлюють
здатність зберігати основні параметри в межах, які відповідають визначеним
умовам споживання. Основними показниками надійності є термін служби і
ресурс (гранична можливість експлуатації). Безпечність та нешкідливість –
властивості, що забезпечують нешкідливість та безпечність при користуванні
канцелярськими товарами. Показниками якості є електрична міцність ізоляції
виробів, ефективність дії захисних пристроїв та інші [3].
Отже, товарами, що реалізуються на ринку канцелярських товарів є
приладдя для письма, товари для креслення, приладдя для малювання, дрібне
офісне обладнання, шкільні товари, засоби оргтехніки, які мають свої певні
ознаки. На споживні властивості канцелярських товарів впливають процеси
виробництва з використанням різних матеріалів. Споживні властивості
канцелярських товарів передбачають функціональні, ергономічні, естетичні
властивості, а також надійність і безпека споживання. Однак для даної групи
товарів дуже велике значення має їх соціальне призначення.
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Борисова Олександра, Чубатюк Яна
Науковий керівник: Величко Л.В., викладач
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ІННОВАЦІЇ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО ОДЯГУ
На сьогоднішній день світ не стоїть на місці. Кожного дня з’являється
все більше нових речей, про які ми навіть і не уявляли. Так, розробники
електроніки та сучасні дизайнери вирішили об’єднати свої зусилля. Вони
створили новий, неймовірно-революційний одяг майбутнього. Його було
представлено компанією Samsung на виставці CES 2016 в Лас-Вегасі.
Моделі були випущені під брендом «The Human feet», який вміщує в
себе лише три лінії одягу.
Кожен день чоловіки з різних куточків планети, які працюють в офісах,
повинні бути одягнені належним чином, особливо, для проведення різних
засідань. І задля більшої зручності винахідники розробили спеціальні
кнопки-мітки NFS. Як відомо, NFS-мітки вважаються пасивними
пристроями, оскільки працюють без живлення, забезпечуючи передачу
інформації на активний пристрій, наприклад, смартфон.
Працюють вони таким чином: як тільки мітка потрапляє в магнітне поле,
в котушці з’являється струм і пристрій вмикається. Звичайно, завжди будуть
певні витрати енергії, проте при невеликих відстанях це не сильно впливає на
результат їхньої роботи. Схеми налаштовані на певну частоту, що підвищує
їх чутливість до сигналів на схожій частоті. Також це дозволяє досягати
великих швидкостей передачі даних.
А ще їх можна прикріпити до коміра піджака або на нижній частині
рукава. Також це дозволяє швидко та з легкістю обмінюватися різною
інформацією з потенційними клієнтами та партнерами або, наприклад,
перемикати смартфон у беззвучний режим лише одним натисканням на
кнопку.
Навіть не маючи ніяких розумних функцій, ремінь − це перша деталь
одягу, яка відразу повідомить про набрані пару-трійку кілограм. Як
доповнення до даного смарт-костюму виробник випустив розумний брючний
ремінь, що слідкує за обхватом талії.
Weltcorp − дочірня компанія Samsung, що випускає Welt-ремінь з
функцією фітнес-трекера. Він має такі функції:
- стежити за здоров’ям користувача пристрою;
- відзначати кількість кроків, пройдених за весь день;
- час, проведений в сидячому положенні;
- розміри талії власника.
Гаджет синхронізується з смартфоном через Bluetooth 4.1, і через
установлену на ньому програму реєструє всі зміни в обсязі талії власника.
Під час представлення даного ременя навіть було неясно, чи буде цей
ремінь дійсно випущений в продаж або ж залишиться на стадії прототипу.
Однак зовсім недавно була запущена відповідна краудфандінг-кампанія на
Kickstarter. Отже, зовсім скоро ми зможемо відстежувати свої дії за
допомогою даного товару.
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Одного заряду акумулятора вистачить для функціонування ременя до
двадцяти днів, в залежності від використання. Для того, щоб зарядити його,
винахідники задля зручного використання розташували на ньому вхід
microUSB.Оскільки цей ремінь виконує свою функцію повністю тільки тоді,
коли його носиш щодня, то компанія Weltcorp представляє ремені різного
кольору і фасону, щоб вони підійшли як і жінкам, так і чоловікам.
Вартість даного ременя Welt коливається в залежності від версії:
- 69 доларів за звичайний дизайн;
- 100 доларів за класичний ремінь;
- 130 доларів за преміум-варіант.
Body compass 2.0 − спортивний комплект одягу, що складається з
штанів та майки. Він призначений для занять з бігу та інших різноманітних
тренувань. На самому одязі наявні срібні вставки, в кожній з яких
розміщений акумулятор, спеціалізовані датчики і мікропроцесор. За їхньою
допомогою можна:
- з’ясувати рівень підшкірного жиру;
- підрахувати пульс користувача даного костюму;
- слідкувати за навантаженнями;
- слідкувати за перервою між тренуваннями і відпочинком.
Прати даний костюм можна лише вручну. В планах розробників −
додати функцію під’єднання не лише до смартфону, а й до розумних
годинників.
Крім спортивного костюму, Ральф Лорен випустив футболку PoloTech
для спортсменів, яка вміє вимірювати:
- пульс;
- глибину і швидкість дихання;
- кількість спалених калорій;
- кількість вмісту кисню в крові;
- інші важливі показники.
Дані вимірюються за допомогою спеціальних датчиків і передаються на
телефон. Отримавши інформацію, додаток коригує навантаження. У проекті
бере участь канадська компанія Omsignal, яка створила власну платформу
для збору інформації про фізіологічну активність організму людини за
допомогою датчиків в одязі і програми для смартфону.
Матеріал футболки представляє собою тканину, пронизану сріблястими
волокнами, що підключені до металевого прибору, що кріпиться до нижньої
частини грудної клітки. Дизайн футболки передбачає виключно чорний колір
з жовтими вставками. Також у лівій частині сорочки знаходиться своєрідний
«чорний ящик», де акумулюється інформація, яка потім передається в хмарне
сховище. Прочитати цю інформацію можна з допомогою програми для
смартфонів. У «чорному ящику» також є акселерометр і гіроскоп, які
допомагають краще виміряти фізіологічні показники користувача даного
одягу.
Інформація з футболки буде надходити до спеціального додатку, який
буде встановлений на смартфон. Проте додаток для передачі информації
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поки що буде доступним лише для користувачів iPhone. Срібні волокна
даного одягу також будуть служити захистом людини від радіації. Виробник
запевняє, що структура тканини виробу покращує кровообіг і сприяє
швидкому відновленню м’язів після тренувань. Коштує такий «розумний»
одяг $295.
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АСОРТИМЕНТ ТА СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРАЛЬНИХ
ПОРОШКІВ
Сучасні синтетичні мийні засоби являють собою багатокомпонентні
композиції, головні агенти яких – синтетичні мийні речовини у вигляді
водних розчинів знімають з поверхні твердих тіл (тканин, виробів)
забруднення різної природи. Основну масу синтетичних мийних засобів
становлять пральні порошки. Використання пральних порошків не є
однозначним, оскільки має серйозний вплив на здоров’я людини та
навколишнє середовище. Споживачам важко визначитися з вибором серед
різноманітного асортименту та оцінити споживні властивості різних видів
пральних засобів. Споживні властивості пральних порошків характеризують
як сам мийний засіб, так і ефективність мийного процесу. Номенклатура
споживних властивостей включає соціальні, функціональні, ергономічні,
екологічні, естетичні властивості та фізико-хімічні показники якості, а також
показники надійності [1].
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Соціальне призначення пральних порошків визначає відповідність
випуску асортименту потребам споживачів. До функціональних властивостей
прального порошку належать мийна здатність і універсальність. Мийна
здатність – це комплексна властивість, яка визначає здатність синтетичного
мийного засобу відновити чистоту забрудненої поверхні і є результатом
прояву змочувальної, емульгуючої і піноутворювальної здатності мийного
засобу. Споживча цінність оцінюється як відношення найбільш важливого
функціонального показника – мийної здатності – до вартості одного прання
білизни, з урахуванням витрат споживача на придбання мийного засобу.
Завданнями досліджень був аналіз асортименту пральних порошків та оцінка
естетичних показників, мийної здатності і споживчої цінності.
Об’єктами дослідження були пральні порошки для прання в
автоматичних пральних машинах торгових марок: Sarma» (1), «Вухатий
нянь» (2), «Galinka» (3), «Gala» (4), «Tide» (5), «Lock» (6).
Вибір продукції різних виробників дає змогу оцінювати рівень якості
виробництва з наступним формуванням рекомендацій щодо покращення
якості продукції. Для визначення якості обраних об’єктів дослідження
використовували розрахункові, органолептичні та фізико-хімічні методи
дослідження [1].
Можна визначити дію прального порошку, провівши наступний дослід
(вплив поливу розчином пральних порошків на кімнатні рослини).
Для досліду було висаджено 6 вазонів рослин одного виду. Кожну
рослину протягом 2 тижнів щодня поливали тільки слабким розчином
прального порошку. Результати досліду наведені в табл. 1.
Таблиця 1 – Вплив поливу розчином пральних порошків на кімнатні
рослини
Номер рослини
Рослина у горщику № 1
Рослина у горщику № 2
Рослина у горщику № 3
Рослина у горщику № 4
Рослина у горщику № 5
Рослина у горщику № 6

Назва прального порошку
«Tide»
«Losk»
«Sarma»
«Вухатий нянь»
«Galinka»
«Gala»

Час в’янення, дні
6
9
7
4
7
14

Вже через 5 днів після поливу квітка в горщику № 4 стала в’янути, листя
стали не такі щільні, як у п’ятьох інших випробуваних рослин, деяке листя
навіть почало підсихати. Найдовше протримався зразок № 6, який тільки до
кінця другого тижня став втрачати листя. Найменший вплив на ріст і
розвиток рослин здійснив пральний порошок під назвою «Gala», найбільший
– «Вухатий нянь [2].
Крім ПАР (поверхнево-активні речовини) в пральних порошках є
барвники, стабілізатори, консерванти, парфумерна композиція, відбілювачі,
ензими і багато інших складових, проте на коробках повний склад не
відображається. При визначенні рейтингу пральних порошків за показниками
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досліду (за збільшенням негативного впливу на здоров’я людини та
екологію) встановлено, що найбільш агресивними пральними порошками
виявились «Sarma», «Galinka». Найменший вплив мають «Gala», «Tide» [3].
Наявність отруйних речовин у пральному порошку може викликати
серйозні порушення імунітету, зокрема стати причиною розвитку алергії.
Медики називають алергію «чумою третього тисячоліття», хворобою
цивілізації. За статистикою, зараз як мінімум кожна п'ята людина на планеті
страждає на це захворювання.
Причиною алергії може стати і недотримання елементарних правил
безпеки при використанні прального порошку. При його виборі слід
наслідувати запобіжні заходи, які допомагають знизити можливий ризик для
здоров'я від використаного миючого засобу
Утилізовані стічні води, що містять залишки пральних порошків,
здійснюють переважно вплив на ріст і розвиток біологічних об'єктів, тому
вимагають попереднього збору і зберігання у відстійниках для подальшої
дезактивації. Розробка і впровадження високоефективного обладнання, а
також технологічних прийомів, що дозволяють очищати стічні води до
необхідних параметрів, є актуальним завданням в технології водоочищення.
Зважаючи на вище сказане, слід ще раз акцентувати увагу споживачів на
тому, що при купівлі слід керуватися не рекламою, а рейтингом
випробувальних лабораторій, які з'являються у засобах масової інформації
Список використаних джерел:
1. Асортимент та споживні властивості пральних порошків. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/swonaft
/article/download/40770/37052
2. Розробка проекту «Дослідження пральних порошків та їх плив на
біологічні об’єкти». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/51727/
3. Чим небезпечні пральні порошки. Фосфатні добавки в пральних
порошках» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://racurs.ua/ua/1179chym-nebezpechni-pralni-poroshky.
Ванджура Віталій, Васильківський Артур
Науковий керівник: Авксентюк Б.П., д.т.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШВЕЙНЕ ОБЛАДНАННЯ: АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ
Вже в давнину люди носили одяг, виготовлення якого, найчастіше,
довіряли слабкій половині людства. Поки чоловіки будували піраміди,
переходили Рубікон, ховалися в Троянських конях й вимагали хліба та
видовищ, їх дружини коротали вечори з голкою і нитками в руках. Насправді,
далеко не кожному чоловікові цей процес під силу.
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Шити вручну досить втомливо. Щоб нитковий шов вийшов рівним і
міцним, доводиться скріпляти тканину дрібними та вивіреними стібками. З
незвички від цієї монотонної роботи почнуть втомлюватися очі, хворіти
руки. Чим складніше одяг, тим більше зусиль потрібно докласти швачці. В
середні віки, коли костюми знаті стали непомірно розкішними, над кожним з
них трудилося з десяток швачок. Але як би самовіддано не трудилися вони,
швидко зшити костюм вручну не виходило. На його виготовлення йшли
місяці. Але шити доводилося не тільки одяг. В середні віки люди почали все
частіше виходити в море, створювалися цілі флотилії торгових і військових
кораблів. Всі вони ходили під вітрилами, шиття яких було дуже складним.
Довгий час парусина зшивалася вручну. Але коли кораблебудування стало
масовим, господарі верфей задумалися про спеціальний пристрій, який би
дозволив шити вітрила швидше [1].
В XIV столітті тут з’явився величезний колісний агрегат, який робітники
використовували в парусних майстернях для сточування довгих шматків
матерії. Проте широкого поширення машина не набула. Будь-яка технічна
розробка в ті роки була секретом. Особливо ретельно охоронявся секрет
машини, яка здатна була пришвидшити процес шиття. Ступінь секретності
був такий високий, що до наших днів не дійшло не тільки креслень цього
пристрою, але навіть імені її винахідника. В XV столітті Леонардо да Вінчі
почав працювати над створенням швейної машини і навіть залишив
нащадкам її ескізи. Проте, саму швейну машину, як й багато інших
винаходів, що набагато випередили свій вік, великий художник так і не зміг
втілити в життя. Слід зазначити, що створити швейну машину в епоху
середньовіччя взагалі було справою непростою. Цей період людської історії
не дарма називають «дрімучим» [2].
Наукова думка в ті часи була розвинена слабко. В епоху науковотехнічної революції в Європі винахідники пригадали про швейну машину. У
1755 році німець Карл Вейзенталь зробив перший крок до її винаходу. Він
отримав патент на голку, яку можна було використовувати в швейному
механізмі. Голка мала два гострі кінці, а вушко, куди протягувалася нитка,
розташовувалося посередині. У 1790 році англієць Томас Саїнт розробив
креслення машини для шиття чобіт. Цей пристрій був схожий на механічне
шило, яке повинно було робити отвори в шкірі для затягування в них нитки.
Машина довгий час існувала лише на папері, а у 1873 році агрегат зібрали.
Але перевірити його в роботі не вдалося: пристрій виявився непрацюючим.
Зараз на ринку України представлено устаткування багатьох відомих
зарубіжних фірм: «Дюркопп+Адлер», «Пфафф», «Штробель» (Німеччина);
«Уніон Специаль», «Ріїс» (США); «Джуки», «Ямато», «Бразер», «Пегас»
(Японія); «Рімольді» (Італія), а також країн Південно-східної Азії і Китаю
(фірми «Кингтекс», «Сируба», «Сун-стар») [3].
Серед крупних операторів (офіційних представників відомих світових
торгових марок швейного устаткування) на українському ринку сьогодні
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працюють такі компанії, як «Астероїд-Україна», ТОВ «Престижснаб»,
компанія «ОТК-сервіс», російське підприємство «AGROTECHNIKAВИРОБНИЦТВО». На регіональному рівні промислове швейне устаткування
має невеликий попит. Хоча в регіонах працюють не тільки крупні оператори,
що мають там представництва, але й місцеві фірми. А сервісні центри з
обслуговування швейного устаткування є тільки в найбільш розвинених
містах України. Всі сучасні модифікації швейного устаткування
відрізняються високою швидкістю, низьким рівнем шуму, мінімальною
вібрацією і простотою обслуговування. Обладнання світового класу від
відомих фірм – це надійність, якість, але й висока ціна [4].
Лише мала кількість українських підприємств може дозволити собі
придбати його. Решта орієнтується на продукцію країн Азії: Кореї, Китаю,
Індії, а також Росії. Необхідно зазначити, що машини цих виробників є
якісними, функціональними і мають помірну ціну.
Таким чином, швейна машина, без якої не уявляє своє існування сучасна
людина, пройшла довгий шлях свого розвитку, стала сенсом життя для
багатьох творчих та талановитих дослідників. Сучасні моделі набагато більш
функціональні, якісні, швидкохідні ніж перші представники. Але головним
питанням в Україні для підприємств легкої промисловості є вірний підбір
обладнання, причому, на жаль, основним критерієм його підбору стала
невисока ціна.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
На сьогодні ефективна робота вітчизняних підприємств сфери торгівлі
на внутрішньому ринку потребує знань і врахування об'єктивних ринкових
законів, вміння організовувати, регулярно отримувати та оперативно
використовувати
ринкову
інформацію,
вміти
підвищувати
конкурентоспроможність своєї продукції і т. д. Все це є елементами ринку –
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однієї з найбільших ефективних концепцій ринкової економіки. Саме на
основі результатів маркетингової діяльності проводиться більшість
комерційних операцій на світовому ринку. Про ріст значення маркетингу в
глобальних масштабах свідчать результати спеціальних досліджень,
відповідно до яких більше 75% комерційних невдач на світовому ринку
відбувається з причин, пов'язаних з помилками у маркетинговій діяльності, і
менше 25% зумовлено іншими причинами [5].
У економічно розвинутих країнах маркетинг вже перетворився в одну з
передових галузей сучасного господарства. Однією з головних проблем, яка
перешкоджає активному впровадженню маркетингу в українську економіку,
є неоднозначність трактування основних понять маркетингу, зокрема
стратегічного маркетингу, розрив між теорію і практикою застосування цих
понять.
Стратегічне маркетингове планування застосовується практично всіма
компаніями, які ефективно функціонують в країнах із розвинутою ринковою
економікою. В Україні ж воно використовується відносно недавно і лише на
окремих підприємствах. Так, як свідчить проведене автором дослідження
практики стратегічного маркетингового планування на вітчизняних
підприємствах, більшість опитаних керівників (54%) зазначають, що воно є
одним із найважливіших факторів ефективної діяльності підприємства. Та
при цьому лише 3% опитаних підтвердили постійне стратегічне
маркетингове планування на їх підприємствах, 40% його періодичне
використання, 25% засвідчили, що воно використовується рідко, решта ж –
12% практично не використовують стратегічне маркетингове планування [6].
У літературі існують різні підходи до визначення поняття «стратегія
маркетингу». Так, за визначенням Котлера Ф. це – «раціональна логічна
побудова, керуючись якою організаційна одиниця розраховує вирішити свої
маркетингові завдання. Вона включає в себе конкретні заходи щодо цільових
ринків, комплексу маркетингу й рівня витрат [1].
Е. Ромат маркетинговою стратегією вважає «широкомасштабну
програму дій фірми, що включає розробку цільових ринків (сегментів),
комплексу маркетингу, бюджету маркетингу і основних часових аспектів
програми» [7]. Гаркавенко С. [8] під поняттям «стратегія маркетингу»
розуміє «докладний усебічний план досягнення маркетингових цілей», а
Куденко Н. [2] – «вектор (напрям) дій фірми щодо створення її цільових
ринкових позицій».
По-різному визначали маркетингову стратегію і провідіні українські
практики маркетингу під час експертного опитування, проведеного
журналом «Маркетинг і реклама», що узагальнено нами в табл.1 [10, 11].
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Таблиця 1 – Окремі підходи до визначення поняття «маркетингова
стратегія»
Експерти
Бардина О., керівник відділу
досліджень, «ВітмаркУкраїна», Одеса
Ващенко В., бренд-менеджер з
інновацій, «САН Інтербрю
Україна», Київ
Дорофєєва А., директор з
маркетингу, «MCDonald's»,
Київ
Купчинська М., керівник
департаменту досліджень
інформаційно-аналітичного
агенства
«Статінформконсалтинг»,
Київ
Макарова В., Account Manager,
рекламна агенція
Provid/BBDO, Київ
Макаренко П., маркетингдиректор групи компанії
«Верес»
Мартинова О., директор з
маркетингу групи компаній
«Український Медіа Холдинг»,
Київ
Попова Т., генеральний
директор рекламної агенції
«MEX», Київ
Пустотін В., директор брендконсалтингової компанії
«Слідопит»
Шимко Ю., компанія Synovate,
Operations Manager Ukraine &
Belarus, Київ

Визначення поняття
Цілісний комплекс дослідницьких дій, кінцевою метою
яких є досягнення ринкового успіху компанії. Вона є
невід'ємною частиною загальної стратегії підприємства
Набір маркетингових інструментів, вибраний для
досягнення конкретної маркетингової мети
Частина загальної стратегії компанії, напрями алокації
ресурсів для досягнення бізнес-мети в рамках місії
компанії
План, що описує напрям дій, необхідних для
досягнення підприємством конкретної довгострокової
мети в бізнесі, виходячи з його завдань і обмежень з
врахуванням сприятливих і небезпечних факторів
довкілля
Комплекс заходів, що забезпечує досягнення
поставленої мети
Генеральний план дій стосовно об'єкта стратегії щодо
подолання розриву між існуючим (чи потенційним) і
бажаним (цільовим) станом
Точне бачення способів заробляння грошей на
конкретному товарі за конкретний проміжок часу в
конкретних ринкових умовах
Комплексна програма дій із просування товарів /
послуг на ринку
Інструмент досягнення переваги над конкурентами,
реалізації конкретної бізнес мети
Цілеспрямований план дій компанії у сфері маркетингу,
спрямований на досягнення довгострокової і
середньострокової мети

Аналіз літературних джерел надав змогу також констатувати, що
визначаючи суть маркетингової стратегії, різні автори дотримуються
чотирьох відмінних підходів чи засад її формулювання: комплекс
маркетингу, життєвий цикл товару, частка ринку і конкуренція та
позиціонування, а також окремо виділяються міжнародні стратегії та
стратегії для промислових товарів.
Маркетингову стратегію підприємства ми визначали як динамічну
систему маркетингових цілей, сформованих на засадах стратегічних цілей
підприємства та з урахуванням особливостей ринкового середовища, а також
маркетингових засобів їх досягнення. Тобто, наголошено на необхідності
неперервності та системності у формуванні маркетингових стратегій.
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Ми розглядаємо маркетингову стратегію як основну категорію чи
результат стратегічного маркетингового планування, який є елементом
стратегічного маркетингу, що своєю чергою, є складовою стратегічного
планування.
Отже, на основі дослідження підходів до визначення досліджуваного
поняття теоретиків та практиків маркетингу, а також на основі власного
визначення автор виділив ті види ролей, які відіграє маркетингова стратегія у
практичній діяльності вітчизняних підприємств: об'єктивна (стосується
конкретного об'єкту стратегії); обмежувальна (окреслює коло питань, які
стосуються тільки маркетингової діяльності); забезпечувальна (забезпечує
досягнення конкретної мети); часова (охоплює певний період планування або
реалізацію стратегії); планування (випливає з поданого автором визначення і
місця маркетингової стратегії у стратегічному плануванні); реалізації
(реалізація конкретних маркетингових функцій); цілісність (зв'язок із
загальною стратегією фірми і її місією).
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНОЇ КОСМЕТИКИ НА ОСНОВІ
РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ТА САПРОПЕЛЮ
На сьогоднішній день все більше споживачів звертаються до аптечних
закладів як представників системи охорони здоров’я не тільки за ліками, але
й за косметичною продукцією для підтримки гарного стану шкіри та
профілактики захворювань. Адже розширення та оновлення асортименту
косметичних засобів, з одного боку, дає змогу максимально задовольняти
потреби населення у засобах поліфункціональної дії. Проте, з другого боку,
така довіра споживачів потребує відповідних вимог до якості косметичних
засобів. Особливо важливими ці питання постають зараз, коли вітчизняні
системи стандартизації мають поступово набути відповідності до директив
систем стандартизації ЄС, а одним із завдань є узгодження питання з так
званою лікувальною косметикою.
Згідно з ДСТУ 2472:2006 «Продукція парфумерно-косметична. Терміни
та визначення понять», «косметичний засіб» – це засіб, призначений для
нанесення безпосередньо на різні частини тіла людини (епідерміс, волосся,
нігті, губи та зовнішні статеві органи) або на зуби і слизову оболонку ротової
порожнини з єдиною або головною метою їх очищування, надавання
приємного запаху, змінювання зовнішнього вигляду і (або) корекції запаху
тіла, і (або) їх захисту або збереження у доброму стані [2].
Лікувальна косметика – це група косметичних засобів, до складу яких
входять діючі та допоміжні речовини, що впливають на фізіологічні функції
шкіри. Ефективність лікувальної косметики підтверджується клінічними
випробуваннями, відповідністю допустимих рівнів мікробіологічних
показників та хімічної чистоти, високими стандартами виробництва [3].
Шкіра з особливими потребами (чутлива, дитяча, підліткова, старіюча та
ін.) або з наявністю дерматологічних захворювань (атопічний дерматит,
псоріаз тощо) потребує особливого косметичного гігієнічного догляду.
Більшість косметичних засобів містять речовини (консерванти, ароматичні
добавки та ін.), які відомі своєю подразнювальною дією, і не підходять для
догляду за проблемною шкірою. З метою здійснення такого догляду
використовують засоби, які містять інноваційні речовини, що мають
різнобічний вплив на шкіру, або відомі речовини, не заборонені для
використання у косметичній продукції [1].
Особливе місце з групи біологічно активних речовин займають продукти
природного походження, отримані з лікарських рослин та сапропелю, які
ефективно впливають на процеси обміну у клітинах шкіри та виявляють
антисептичну, протизапальну, антимікробну, заспокійливу, пом’якшувальну,
тонізуючу види дії.
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еластичності, поліпшення контуру обличчя, розгладження і вирівнювання
шкіри, насичення вітамінами і мікроелементами; у шампунях та бальзамахополіскувачах – для укріплення, стимуляції росту волосся, усунення ламкості
та посічення, очищення та живлення коренів волосся, зменшення жирності,
зволоження шкіри і волосся тощо [5].
Отже, лікувальні косметичні засоби на основі рослинної сировини та на
основі сапропелю є перспективною категорією товару для виробників та
можуть скласти вагому частку реалізації у фармацевтичному секторі,
оскільки, використання цих засобів є абсолютно безпечним – вони не
викликають алергічних реакцій шкіри, не містять мутагенних, канцерогенних
та ембріотоксичних речовин. До того ж вони практично не підробляються
через складну систему дистрибуції.
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МЕРЧАНДАЙЗИНГ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ТОРГІВЛІ
Сучасні світові тенденції торгівлі мають багато аспектів, як можуть
впливати на обсяги та динаміку торгівлі. Особливе місце в сучасних
світогосподарських зв’язках та міжнародній торгівлі посідає роздрібна
торгівля. Саме вона забезпечує потреби споживачів товарами, які
представляються у роздрібній мережі та магазинах.
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Для того, щоб зробити роздрібну торгівлю більш ефективною та
збільшити обсяги продажів та прибутків(що є досить важливим фактором для
власників магазинів, мереж роздрібної торгівлі та відомих брендів). І саме
для активізації цих процесів існує інструментарій, який дозволяє впливати на
споживачів та відповідно, збільшувати обсяги продажів і прибутковість від
проданого товару. Таким важливим інструментом виступає мерчандайзинг.
Мерчандайзинг – напрям у маркетингових комунікаціях, який сприяє
стимулюванню роздрібного продажу через залучення уваги кінцевих
покупців до певних марок або групам товарів в місцях продажу без активної
участі спеціального персоналу. Це спосіб створення оптимальних умов для
контакту споживача з просувним товаром, за допомогою візуального чи
іншого способу залучення уваги до товару з метою викликати у споживача
бажання купити цей товар [1].
Об'єктами мерчандайзингу є поведінка споживачів, покупців і
відвідувачів торгового залу.
Суб'єкти мерчандайзингу – підприємства, групи фахівців або окремі
фахівці, які займаються вивченням поведінки споживачів та відвідувачів
торгового залу, використовують різні засоби та методи для впливу на їх
вибір.
Принципи мерчандайзингу – це положення, передумови або концепції,
застосування яких дозволяє змістовно описувати передбачувані властивості
та характеристики об'єкта дослідження і на підставі загальнонаукового
методу будувати процедури для отримання емпіричного матеріалу, його
узагальнення та інтерпретації [2].
Можна виділити наступні принципи мерчандайзингу: принцип
дотримання морально-етичних норм; принцип адекватності середовища з
психологічними характеристиками людини; принцип передбачуваності
поведінки відвідувача торгового залу; принцип відповідності очікуванням;
принцип динамічності розвитку; принцип доступності мерчандайзингу;
принцип ефективності; принцип орієнтації на кінцевий загальний результат;
принцип когнітивної послідовності розміщення відділів.
Основними елементами ефективного мерчандайзингу є: викладення
товару та оформлення місця продажу (розміщення основного та додаткового
торговельного обладнання, розміщення рекламно-інформаційних матеріалів).
Викладення продукції на полицях необхідно здійснювати згідно з
перевіреними на практиці правилами. Відповідно до законів мерчандайзингу,
для створення конкурентних переваг товару його необхідно розміщувати в
місцях найбільших продажів. Щоб просувати продукцію у роздрібній
торгівлі застосовують такі основні правила мерчандайзингу: розташування
товару по ходу покупця від дорогого до дешевого, великі упаковки
розташовуються на нижніх полицях, товар розташовується блоками по
товарних марках в кожній товарній групі; якщо одна і та ж торгова марка
випускається в різних товарних групах, то вони повинні розташовуватися в
різних місцях, поруч з аналогічними товарами інших торгових марок [3].
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Отже, при правильному акцентуванні уваги покупців на певних марках
або видах товарів можна збільшити рівень їх продажів до 90%.
Мерчандайзинг, як важлива складова розвитку сучасної роздрібної торгівлі
сприяє підвищенню якості обслуговування, допомагає покупцеві зробити
вибір з мінімальною допомогою продавців. Для правильної організації
торгівлі важливі також вибір і розміщення торговельного обладнання,
важливо враховувати велику кількість факторів, що впливають на покупців,
таких як освітлення, чистота, музика, колір, цінники. Таким чином, для того,
щоб досягнути успішного процесу просування та реалізації товарів,
збільшити кількість продаж і зробити свій бізнес, на сьогодні, успішним,
потрібно застосовувати новітню методику управління торговельними
процесами, таку як мерчандайзинг. Саме він є важливою складовою розвитку
сучасної роздрібної торгівлі, адже вдале розміщення товару – це ключ до
його успішного продажу.
Необхідною умовою ефективного мерчандайзингу є збір маркетингової
інформації для замовника та контроль товарних запасів. Маркетингова
інформація для замовника збирається в кожній торговій точці і складається з
наступних показників: роздрібна ціна, асортимент, кількість фейсінгов
продукції замовника, роздрібна ціна і асортимент продукції конкурентів,
наявність і місце розміщення рекламно-інформаційних матеріалів та
спеціального обладнання замовника і конкурентів, товарні залишки продукції
замовника. Для того, щоб підвищити професіоналізм продавців мерчандайзер
повинен займатися навчанням персоналу торгових точок і надавати всю
необхідну інформацію про продукцію (розповідати про продукцію, її якість,
про те, як краще продавати даний товар, кому він призначений). Це може
змінити ставлення покупців як до продукції окремого виробника, так і до
магазину в цілому [4].
Застосування
мерчандайзингу
дозволяє
дистрибуторським
і
посередницьким організаціям не покладатися на роздрібні мережі в
просуванні своєї продукції, а самим впливати на споживчий попит і тим
самим забезпечувати собі постійний прибуток.
Таким чином, мерчендайзинг відіграє важливу роль у маркетинговій
діяльності підприємства, оскільки прийоми мерчандайзингу заохочують
покупців до покупки. Застосування правил мерчандайзингу створює зручні
умови для створення покупки, а значить може значно збільшити обсяги
продажу в торгових точках.
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Розвиток ринкової економіки в Україні обумовлює високі вимоги до
оцінки ефективності функціонування економічних систем різних рівнів.
Найбільша увага приділяється торгівлі як комерційній системі та самостійній
ланці національної економіки, яка безпосередньо створює економічні блага.
Трансформаційні процеси, які відбуваються в українській економіці,
докорінно змінили економічне середовище функціонування торговельних
підприємств, що, в свою чергу, привело до залежності ефективності їхньої
фінансово-господарської діяльності від багатьох, раніше не досліджуваних
факторів. З метою створення належного іміджу та забезпечення успіху на
ринку потрібна достовірна оцінка ефективності функціонування
торговельних підприємств як комерційних систем, яка б відповідала
сучасним вимогам розвитку ринкової економіки. В ринкових умовах
ефективна діяльність торговельних підприємств повинна оцінюватись з
позиції досягнення найбільших фінансових результатів за умов повного
використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів [1].
У зв‘язку з цим виникає необхідність в обґрунтуванні та удосконаленні
організаційно-економічного механізму комплексної оцінки ефективності
функціонування торговельних підприємств, у розробці сучасних методів та
методик такої оцінки з врахуванням комплексного та системного підходів,
що дозволить приймати обґрунтовані рішення щодо створення сприятливих
умов для покращення економічних результатів їх діяльності. Щоб успішно
здійснювати торгівельну діяльність протягом довгого часу, вижити і досягти
своїх цілей, організація діяльності підприємства повинна бути як
ефективною, так і результативною.
Результативність як показник має мати кількісну оцінку. Ефективність –
це показник прагнення до кінцевого результату, є характеристикою
принципово відносною, що залежить від того, які показники з якими
співвідносяться. Ефективність діяльності торгового підприємства – це
співвідношення між кількістю одиниць реалізованих товарів і кількістю
використаних в процесі реалізації ресурсів. У загальному уявленні
ефективність характеризує розвиток системи в цілому, а також процеси і
явища. Ефективність виступає як індикатор розвитку. Прагнучи підвищити
ефективність діяльності підприємств торгівлі в цілому, доцільним є
визначення конкретних заходів, що сприяють процесу їх розвитку. Таким
чином, ефективність нерозривно пов‘язана з практикою. Ефективність є
якісною категорією, пов‘язаною з інтенсивністю розвитку підприємництва [2].
У торговому підприємстві комерційна діяльність безпосередньо впливає
і на його економічні результати, і на соціальну ефективність торгівлі в
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цілому. Економічну ефективність діяльності торгового підприємства, на
нашу думку, слід оцінювати за економічними результатами, що
характеризують роботу підприємства в цілому: узагальнюючими
економічними показниками (товарообіг, витрати, прибуток, ціни);
показниками використання ресурсів (виробництво); якості торговельного
обслуговування (широта, стійкість і оновлення асортименту); якості товарів [3].
Ефективність управління торгівлею оцінюється, перш за все, з позиції
якості торговельного обслуговування і рентабельності підприємства.
Складові ефективності управління багато в чому залежать від організації
комерційної діяльності та її результатів, оскільки при здійсненні комерційних
операцій формуються товарообіг, доходи підприємства, асортимент товарів,
перевіряється їх якість. Аналізуючи вплив комерційної діяльності на
економічні результати, ми зробили висновок, що рентабельність вища у тих
торгових підприємств, які мають широкий асортимент товарів, високий
товарооборот, чіткі господарські зв‘язки і нарощують темпи роздрібного
товарообігу, покращують роботу з покупцями.
Оцінка ефективності діяльності торговельних підприємств може
здійснюватися як на основі експертних оцінок, так і силами самих
підприємств. Така робота необхідна при плануванні господарської
діяльності, виявленні причин невиконання планових завдань, пошуку
резервів підвищення ефективності роботи підприємств, визначенні стратегії
його розвитку. Оцінка комерційної діяльності дає уявлення про адаптацію
підприємства до ринкових умов, дозволяє не тільки виробити стратегію і
тактику поведінки торгових підприємств, а й підвищити ефективність
управління ними на рівні території. Її застосування дозволить суб‘єктам
господарювання визначити слабкі і сильні сторони торгової діяльності та
сконцентрувати свої зусилля на напрямках, які є найбільш перспективними і
прибутковими.
При виборі системи показників економічної ефективності діяльності
торговельного підприємства, що характеризують якісні та кількісні аспекти,
слід висувати такі основні вимоги: − кількість параметрів має залежати від
конкретної мети аналізу; − економічний сенс кожного показника має бути
зрозумілим для сприйняття і однозначним для розуміння; − за кожним
показником має бути наведена об‘єктивна кількісна інформація на підставі
даних бухгалтерського, управлінського або статистичного обліку [4].
В умовах ринкової конкуренції велике значення приділяється
торговельному обслуговуванню та організації діяльності, оскільки від якості
та рівня організації діяльності залежить економічна ефективність діяльності
підприємства, основним показником якої є розмір прибутку.
Для підвищення економічної ефективності діяльності торговельного
підприємства необхідно:
1) проведення низки заходів зовнішніх і внутрішніх змін на підприємстві
(вдосконалення обслуговування, створення сприятливого інтер‘єру,
оформлення фасаду будівлі, вивіски, вітрин, викладки товарів на
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торговельному обладнанні, робочого місця і зовнішнього вигляду
обслуговуючого персоналу, використання рекламних матеріалів, фірмових
знаків та вказівників, супровідної документації);
2) проведення комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення руху
купівельних потоків, правильного розташування торговельного обладнання,
стелажів, розміщення товарів з урахуванням мерчандайзингових технологій
тощо. Таким чином, удосконалення діяльності торговельного підприємства,
незалежно від реалізованого асортименту товарів, орієнтоване на
вдосконалення торговельних і технологічних процесів. Для підвищення
економічної ефективності діяльності торговельному підприємству слід
підвищувати ефективність використання виробничих фондів, мінімізувати
витрати обігу, оптимізувати товарні ресурси, розробити асортиментну і
сервісну політику відповідно до вимог споживачів. Необхідне проведення
маркетингових досліджень, рекламних акцій, запровадження карт постійних
клієнтів, поліпшення якості додаткових послуг, що надаються покупцям,
поліпшення торгово-технологічного процесу.
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Гончар Вікторія, Варгатюк Катерина
Науковий керівник: Василишина О.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА РИНКУ УКРАЇНИ ЯКОСТІ ХЛІБА
Харчова промисловість України є однією зі стратегічних галузей
розвитку вітчизняної економіки. Вона покликана забезпечувати стабільне
постачання населення необхідними якісними продуктами харчування і
виступає важливою ланкою формування продовольчої безпеки держави й
експортного потенціалу країни.
Першочергове місце у споживчому кошику займає хліб. Хліб був і
залишається одним з основних продуктів харчування населення нашої
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країни. Кількість щоденного споживання хліба населення України дозволяє
вважати його одним з найважливіших продуктів харчування [5].
Сьогодні хлібопекарська промисловість України за виробничими
потужностями, механізацією технологічних процесів, асортиментом,
спроможна забезпечити населення різними видами хлібобулочних виробів.
Харчова цінність хлібобулочних виробів має важливе значення, оскільки
вони забезпечують більше 50% добової потреби людини в енергії і до 75%
потреби у рослинному білку.
Виходячи з цього, забезпечення умов, при яких будуть ефективніше
використовуватись технологічні лінії хлібопекарського виробництва і
мінімізуватись витрати праці всіх категорій працівників, заслуговують
особливої уваги, тому що, хлібопекарські підприємства функціонують в
умовах жорсткого державного регулювання, що є суттєвим чинником при
формуванні систем ефективної діяльності вітчизняних підприємств [1].
Ринок хліба України на 99,9 % представлений продукцією вітчизняного
виробництва. Однак протягом останнього десятиліття в хлібопекарській
галузі зафіксовано спад виробництва. Об’єктивні причини зниження обсягів
виробництва хліба та хлібобулочних виробів: скорочення чисельності
населення України – на 1 грудня 2013 року кількість наявного населення, за
оцінкою Держстату, становила 45 млн. 447 тис. осіб і зменшилася в
порівнянні з аналогічною датою попереднього року на 113,2 тис. осіб; зміни в
структурі харчування громадян України – переорієнтація споживачів на інші
продукти харчування; збільшення виробництва хліба суб’єктами
господарювання, що не звітують про обсяги перед статистичними органами –
це міні-пекарні та супермаркетами, що виробляють хліб під власними
торговими марками [7].
Останнім часом спостерігаються стрімкі темпи розвитку національного
ринку хлібобулочних напівфабрикатів. Практично кожен великий виробник
класичного хліба в Україні апробується у сегменті «заморозки».
Таким способом виробники намагаються диверсифікувати виробництво
хліба за рахунок преміум-продукції з доданою вартістю.
Таким чином, в цілому по Україні спостерігається спад виробництва
хліба та хлібобулочних виробів.Головні причини такого стану полягає у: зміні
структури споживання, високій мірі зносу устаткування, збитковості
діяльності підприємства тощо [8].
Важливим завданням подальшого розвитку ринку хлібобулочних виробів
є суттєве поліпшення забезпечення попиту споживачів якісними
хлібобулочними виробами промислової випічки за прийнятними цінами,
отримання на цій основі достатньої маси прибутку хлібопекарськими
підприємствами та підвищення ефективності їх діяльності [2].
Стратегічні перспективи галузі пов'язані з посиленням її комплексного
розвитку, основними напрямами якого повинні стати технологічне
переозброєння підприємств шляхом заміни устаткування та автоматизації
технологій; випуск нових продуктів з метою підвищення прибутковості
галузі; досягнення максимально ефективного виробництва за рахунок
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зниження матеріаломісткості та енергоємності продукції; формування та
використання новітніх технологій, що відповідають економічним, соціальним
та екологічним вимогам [2].
Серед різних хлібних виробів вища вологість у житніх сортів хліба
(48-51 %), а нижча – у пшеничних з борошна високої якості (43-45 %).
Кислотність хліба зумовлена бродінням тіста. Кислоти, що містяться у
хлібних виробах, позитивно впливають на їх фізико-хімічні властивості і
смак. Кислотність хліба виражається у градусах кислотності, яка для житніх
сортів не перевищує 12, житньо-пшеничних – 11 і пшеничних 3-4.
Вміст в хлібі харчових речовин (білків, вуглеводів, жирів, вітамінів і ін.)
залежить від виду, сорту борошна і використовуваних добавок. Кількість
вуглеводів у найбільш поширених сортах хліба становить 40,1-50,1% (80%
припадає на крохмаль), білка – 4,7-8,3, жиру – 0,6-1,3, води – 47,5%. При
внесенні в хліб різних збагачувачів (жиру, цукру, молока та ін.) вміст
вищевказаних речовин збільшується в залежності від виду добавки.
Хліб важливий і як джерело мінеральних речовин. У хлібі міститься
калій, фосфор, сірка, магній; в менших кількостях – хлор, кальцій, натрій,
кремній і в невеликих кількостях інші елементи. Хліб з нижчих сортів
борошна містить більше мінеральних речовин [5].
Як розпушувачі в хліб вводяться: пірофосфати, карбонати натрію,
карбонати амонію, глюконова кислота, глюконо-дельта лактон, Однак, якщо б
пекарі чесно вказували в супровідних документах які поліпшувачі вони
додали в той чи інший виріб, то це б не було обманом і фальсифікацією. Але
вони, в порушення закону «Про захист прав споживачів» не вказують, які
введені добавки в той чи інший хлібобулочний виробів, обманюють покупця і
цим самим порушують закон. А оскільки хліб кожна людина вживає в
великих кількостях, то цей обман дуже сильно позначається на його здоров'ї.
При повній заміні процесу бродіння на хімічний розпушувач хліб взагалі
може мати амбарний запах (запах мишачих випорожнень). І з таким хлібом
автору також довелося зіткнутися на наших продовольчих ринках [3].
Здобні булочні вироби дуже часто фальсифікують шляхом
недовкладення цінних компонентів (олії, яєць, цукру, маку, родзинок, горіхів і
ін.), передбачених рецептурою, або заміни дорогих цінних компонентів більш
дешевими (маргарину – рослинним маслом, гідрожиром і т.п.) [6].
При недотриманні температурних режимів випічки, особливо житнього
та житньо-пшеничних видів хлібобулочних виробів, виробляють
непропеченим вироби, які не повинні надходити в реалізацію. Відрізнити
такий хліб дуже просто. При натисканні на м'якуш і після зняття
навантаження м'якуш повинен повністю відновити свою форму. Якщо він не
відновлює форму, а навіть прилипає до пальця, то це непропечений хліб [6].
Для подовження термінів зберігання хлібобулочних виробів на них
можуть додавати консерванти чи антибіотики. Відрізнити ці вироби дуже
просто. Якщо строк зберігання у хлібобулочних виробів більше 48 годин, то в
них введено консерванти або антибіотики, а якщо на етикетці хліба про це не
вказано, то перед Вами чергова фальсифікація і черговий обман споживача.
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Особливо часто вводять консерванти або антибіотики у хліб, нарізаний на
скибочки для тостерів. Але дані вироби розраховані на людей, що мають
великий достаток, і надалі при отриманні обсмаженого в тостері хліба
утворюються обвуглені шматочки, що містять канцерогени [6].
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні, за даними
Держстату, за січень-лютий 2017 року скоротилося на 9,1% щодо того ж
періоду минулого року. 2016 року вироблено 1,123 млн т хліба і
хлібобулочних виробів, що на 7,1% менше, ніж 2015 року. При цьому ціни на
хлібну продукцію продовжують зростати від місяця до місяця: в лютому 2017
року на 3,1%, а в січні – на 1,5% [4].
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ І ВИРОБНИЦТВА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ПРОДУКТІВ
У Міжнародному інституті науки про життя сформульоване робоче
визначення функціональних продуктів: харчові продукти відносять до
функціональних, якщо вони, крім адекватного харчового ефекту,
демонструють благодатну дію на одну або декілька заданих функцій
організму таким чином, щоб стан здоров’я поліпшився або знизився ризик
захворювання.
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Частка функціональних продуктів поки що не перевищує 3-5% усіх
відомих харчових продуктів. У розвинених країнах функціональні продукти
досить широко розповсюджені і їх виробництво інтенсивно розвивається.
Прогнозується, що в найближчі десятиріччя частка функціональних
продуктів досягне 30% всього обсягу продовольчого ринку. В багатьох
країнах Європи випуск таких продуктів досягає 20% від загального обсягу.
Лідерами на європейському ринку функціональних продуктів є Німеччина
(36,3%), Великобританія (21,9%) і Франція (15,0%).
Проблема неповноцінного харчування має міжнародний характер.
Представники урядів 159 держав, у тому числі України, підписали Всесвітню
декларацію та План дій зі здорового харчування, спрямовані на усунення
захворювань, зумовлених недостатністю мікронутрієнтів, зниження
смертності та подовження тривалості життя за рахунок факторів, пов’язаних
з харчуванням. За цей період в Україні зроблено порівняно небагато і
проблема
незбалансованості
харчування
населення
залишається
невирішеною.
Наукова стратегія і практика створення продуктів здорового
харчування з використанням макро- і мікронутрієнтів включає:
- медико-біологічні аспекти – передбачають вибір носія й добавки, що
коригують хімічний склад продукту, рівень і безпеку збагачення;
- технологічні аспекти – розглядають питання якості продукції,
збереженості мікронутрієнтів і їх сумісність з іншою сировиною, а також
взаємодію з окремими компонентами харчової системи;
- клінічна ефективність, яка повинна підтвердити на основі методів
доказової медицини біологічну доступність збагачувального компоненту, а
також надійність корекції дефіциту й поліпшення стану здоров’я з
використанням спеціалізованих, функціональних продуктів харчування.
Головні наукові принципи створення здорового харчування
(спеціалізовані, функціональні, збагачені):
- у створенні харчових продуктів здорового харчування слід
використовувати ті мікронутрієнти, дефіцит яких реально має місце,
достатньо широко розповсюджений і безпечний для здоров’я наприклад,
вітамін С, групи В, мінеральні речовини – йод, залізо, кальцій;
- мікронутрієнти й біологічно активні речовини слід додавати у
продукти масового споживання, доступні для всіх груп дитячого та
дорослого населення і регулярно використовуються в повсякденному житті
(борошно, хлібобулочні вироби, молочні продукти, сіль, цукор, напої,
продукти дитячого харчування);
- регламентований, гарантований виробником вміст мікронутрієнтів у
збагаченому ними продукті харчування повинен бути достатнім для
задоволення за рахунок даного продукту 20-50% середньої добової потреби у
цих мікронутрієнтах з урахуванням звичайного рівня споживання
збагаченого (спеціалізованого, функціонального) продукту;
- технологія створення продуктів здорового харчування внаслідок
додаткового включення мікронутрієнтів повинна забезпечити максимальну їх
збереженість з урахуванням можливості хімічної взаємодії з компонентами
іншої сировини;
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- введення мікронутрієнтів у харчові продукти не повинно погіршувати
споживні властивості продуктів: зменшувати вміст і засвоюваність інших
харчових речовин, суттєво змінювати смак, аромат, свіжість продуктів,
скорочувати термін їх придатності.
Основними аспектами створення функціональних інгредієнтів є: вибір
групи населення, для якої призначений збагачений харчовий продукт,
особливості роботи з окремими функціональними інгредієнтами питання
законодавства.
Вибір харчових мікронутрієнтів або природних джерел біологічно
активних речовин повинен базуватися на основних критеріях розроблених
ВООЗ.
Існує кілька технологій введення мікронутрієнтів у харчові маси: сухе
змішування мікроінгредієнтів, розчинення мікроінгредієнтів у воді або
іншому рідкому носії, розчинення мікроінгредієнтів у жирах і оліях,
нанесення (набризкування) розчинів мікроінгредієнтів на поверхню
продукту, адгезія (налипання) мікроінгредієнтів на поверхню продукту,
нанесення спеціального покриття на поверхню. Вони можуть бути зведені до
відповідних методів з урахуванням особливостей складу, форми,
властивостей та ін.
Збагачувати біологічно активними речовинами можна більшість
продуктів, особливо молоко, хліб, спреди, соки, безалкогольні напої, крупи,
зернові сніданки і продукти швидкого приготування.
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БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Безпeка товарів – oснова здoровoї країни. У державних стaндартах
визначають обов’язкові вимoги, що забезпечують безпeку товарів. Безпека є
обов’язкoвою умoвою для зaтвердження прoдукції до виробництва. Вoна
характеризує ступінь захищеності людини від впливу небeзпечних і
шкідливих факторів, які виникають при споживанні.
Бeзпечність хaрчових прoдуктів – є наукoвою дисциплінoю, якa описує
обрoбку, підгoтовку та зберігaння хaрчових прoдуктів таким чинoм, щоб
запoбігти хворoбам харчовoго похoдження. Це включaє в себе ряд процeдур,
яких слід дотримувaтися, щоб уникнути пoтенційно серйoзних небезпек для
здорoв'я [3].
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В oрганізмі людини з їжею і напoями дохoдить до 70% шкідливих
рeчовин. До них віднoсяться спoлуки, що утвoрюються в пpоцесі пеpеробки і
кулінаpної обpобки, харчoві дoбавки, пeстициди, а тaкож зaбруднюючі
речовини [4].
Харчові добавки – прирoдні, ідeнтичні прирoдним або штучні рeчовини,
самі по собі нe вживаються як харчовий продукт або звичайний компонент
їжі. Хaрчoві добавки в найширшому сeнсі цього слoва використовуються
людьми протягом стoліть і навіть тисячоліть. Прoдукти можуть бути додані
до продукту на різних eтапах його вирoбництва, зберігання і
транспоpтування з мeтою пoліпшення і полегшення процесу виробництва,
підвищення стабільності прoдукту до різних типів пoшкoджень, структури
зберігання і зoвнішнього вигляду продукту. Харчoві дoбавки вважається
безпечними, кoли вона не містить гострої і хронічної токсичності,
мутагенності, тератoгенні і гoнадотрoпних властивостей. Тoму харчові
дoбавки мають тверді вимoги. В Україні забoронені такі харчoві дoбавки:
Е103, Е107, Е125, Е127, Е128, Е140, Е153-155, Е160, Е166, Е173-175, Е180,
Е182. Е209, Е213-219, Е225-228, Ее230-233, Е237, Е238, Ее241, Е263, Е264,
Е282, Е283. Е302, Е303, Е305, Е308-314, ЕЕ317, Е318, Е323-325, Е328, Е329,
Е343-345, Е349-352, Е355-357, Е359, Е365-368, Е370, Е375, Е381, Е384, Е387390, Е399. Е430, Е408, Е409, Е418, Е419, Е429-436, Е441-444, Е446, Е462,
Е463, Е465, Е467, Е474, Е476-480, Е482-489, Е491-496. Е505, Е512, Е519,
Е521-523, Е535, Е537, Е538, Е541, Е542, Е550, Е554-557, Е559, Е560, Е574,
Е576, Е577, Е580. Е622-625, Е628, Е629, Е632-635, Е640, Е641. Е906, Е908911, Е913, Е916-919, Е922, Е923, Е924, Е925, Е926, Е929, Е943, Е944-946,
Е957, Е959. Е1000, Е1001, Е1105, Е1503, Е1521 [1].
Пeстициди є зaгальною нaзвою для різних хімічних речовин, які
використовуються для боротьби з шкiдливими організмами рослинного і
тваринного походження. Вoни діляться на кілька груп, залежно від того, на
які оргaнізми впливають. Тaким чином, проти бур'янів викoристовують
гербіциди, проти бaктерій – бaктерицидів, проти паразитичних грибів –
фунгіцидів, проти водоростей – aльгіциди, проти комах – інсектицидів, проти
кліщів – aкарицидів, проти гризунів – рoдентицидів, проти птахів – aвісідов.
Крім того, оскільки пестициди можуть викoристовуватися не тільки для
хімічних спoлук, а й для пaтогенних мікрооргaнізмів і вірусів. Основнoю
прoблемою на дaний момент є не заборонa пестицидів, а пoліпшення нових
поколінь цих сполук, наприклад, фосфорорганічних. Неoбхідно домогтися їх
руйнування за корoткий проміжок часу і перeтворитися в нешкідливу
матерію. Це допоможе якщо не виключити, то значно зменшити небезпеку
пестицидів [2].
Смeртність від отруєння небезпечними продуктами харчування
перевищує смeртність від нещасних випадків на виробництві. В той же час за
показником «якість життя», якe враховує не тільки ВВП, алe й тривалість
життя, eкологію, дитячу смертність тощо, ми займаємо лише 98 місце серед
111 країн. 30% випадків смерті від харчових хвороб відбуваються серед
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дітей. Зроблені впeрше оцінки глобального тягаря хвороб харчового
походження показують, що в результаті вживaння в їжу кoнтамінованих
прoдуктів щорічно захворює кoжна десята людинa і 420 000 з них
пoмирають. Діти мoлодше п'яти рoків піддаються осoбливо висoкому ризику,
і від хворoб хаpчового походження щоpічно вмиpають 125 000 дітей.
Афpиканський регіон ВООЗ і Регіон ВООЗ для країн Південно-Східної Азії
мають найвищий покaзник хвоpоб харчового пoходження [5].
В Україні якість пpодукції гарантується законодавчими актами, вони
зобов'язують виpобників виробляти якісну продукцію. Кoнституція України
зaкріплює право на oхорону здоров’я. Тому невід'ємною частиною є
регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів, що
здійснюється Кaбінетом Міністрів України та упoвноваженими оpганами
викoнавчої влади.
В Україні набули чинності нові правила перевірки якості продуктів. До
приходу представника контролю бізнес повинен бути готовий щодня. Раніше
підприємців попеpеджали за 10 днів перед пpиходом, тепер несумлінних
підприємців будуть перевіряти без попередження частіше і суворо
штрафуватимуть. Після зміни правил, у споживача з'явилося більше шансів
покарати недобросовісного підпpиємця. Штрафи піднялися до 70 тисяч, а за
більш серйозні поpушення підприємства можуть закрити.
Отже, ми проаналізували пpоблему якості та безпеки продуктів
харчування. Якісні товари, в першу чеpгу – це продукти з високою хаpчовою
та біологічною цінністю, з високими санітарно-гігієнічними показниками.
Якщо держава буде дотpимуватись всіх вимог, зафіксованих законом, то
наша країна досягне більшого успіху в економіці та підвищиться рівень
життя та здоров'я її гpомадян.
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ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОДІВ ЛІЧІ:
СОРТОВІ ОСОБЛИВОСТІ
Лічі (Ліджи ) – плоди вічнозеленого дерева висотою 10-30 м (зазвичай
до 15 м) з розлогою кроною. Батьківщиною лічі, так званою китайською
сливою, або китайським горіхом, є південний Китай, а також частина
території сучасного В'єтнаму та Філіппін.
Постачання на міжнародний ринок свіжих плодів здійснюються з ПАР,
Мадагаскару, Ізраїлю, Таїланду, Кенії, а також островів Маврикій і Реюньон.
На вітчизняний ринок лічі потрапляють реекспортом з Голландії.
Плоди лічі в залежності від сорту можуть бути від яйцевидної до круглої
форми. Їх величина варіює в розмірі від горіха ліщини до сливи (6,8-30 г). За
будовою плоду лічі є горіхами. Плід складається з ядра, м'якоті і шкірки.
Шкірка щільна, легко відділяється від м'якоті, шкірка жорстка на дотик і
складається з великої кількості маленьких п'яти- і шестикутників
неправильної форми з невеликими загостреними кінчиками в середині
кожного з них.
Колір шкірки може бути від рожевого і червоного (сорти Мадагаскару)
до бордового, іноді може бути присутній жовтувато-коричневий відтінок
(сорти ПАР). М'якоть плодів більш-менш прозора, білого кольору, дещо
желеподібна, соковита, проте досить щільна, оточує ядро кісточку. Частка
м'якоті становить 62-84 (в середньому 75%), ядра - від 3 до 26, а шкірки 1219,5% від ваги плоду.
Лічі мають солодкий смак, що нагадує виноград, з тонким і ніжним
освіжаючим ароматом, мають нотки дині і пелюсток троянди [2]. Лічі не
належать до клімакторичним плодам. Плоди практично не дозрівають після
збору і тому їх знімають найчастіше в дозріваючій стадії. Лічі схильні до
побуріння шкірки і в'янення.
Плоди лічі використовують в їжу в свіжому вигляді, готують з них різні
солодкі страви (желе, морозиво та ін.). Плоди використовуються навіть для
виробництва традиційного китайського вина. Інколи плоди сушать цілими,
шкірка при цьому стає твердою, а всередині вільно рухається суха м'якоть з
кісточкою. Такі сушені плоди називають горіхом лічі [1].
Сорти відрізняються між собою за грунтово-кліматичними умовами
вирощування, часу дозрівання, розміром плодів, співвідношенню ваги м'якоті
і ядра, кольором шкірки, смаку і аромату м'якоті, а також за схильністю до
розтріскування і лежкоспроможності (табл.1).
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Таблиця 1 – Найвідоміші сорти лічі
Назва сорту
Сорт «Tai So»

Сорт
«Brewster»

Сорт «Haak
Yip»
Сорт «Wai
Chee»
Сорт «Kwai
May Pink»

Сорт «Seedless
Late»
Сорт
«Saharanpur»
Сорт «Bombai»

Сорт «China»

Характеристика
– плоди великі яйцевидної форми з плоскими плічками, маса яких
досягає 22-26 м Тонка яскраво-червона шкірка набуває в стадії
повної стиглості тьмяні тони. М'якоть має солодко-кислий смак.
Фруктовий аромат плодів навіть в нестиглі стані має виражені
солодкі тони, які при перезріванні стають м'якшими
– має форму серця, і досягає середніх розмірів 20-22 г, одне з плічок
піднесено, кінчик плоду закруглений, шкірка плодів товста, яскравочервоного кольору, м'якоть ароматна, соковита і в стадії повної
стиглості дуже солодка, розмір ядра варіює від дрібного до
середнього
– має форму серця з рівними плічками. Маса їх досягає 20-22 г,
плоди ростуть кластерами по 15-30 штук. Шкірка плодів тонка, м'яка,
пурпурно-червоного кольору. М'якоть солодка, хрустка, ароматна,
легко відділяється від ядра, яке досягає середніх розмірів
– є найбільш популярним в Китаї, особливістю його є хороша
збереженість плодів, які мають округлу форму з плоскими плічками і
невеликий розмір (16-18 г). Шкірка червоного кольору, м'якоть
ароматна, ніжна, дуже соковита і солодка
– плоди середнього розміру, вагою 18-22 г, форма куляста, плечики
плоскі, одне з них кілька піднесено. Шкірка товста, шорстка, колір її
в міру дозрівання плодів змінюється від жовтуватого до жовторожевого і оранжево-рожевого, іноді на плічках може бути присутнім
зеленувата забарвлення. М'якоть соковита, хрустка і дуже ароматна.
Плоди мають солодкий смак ще до досягнення повної стиглості.
Розмір ядер варіює від невеликого до дуже дрібного, іноді ядро може
бути відсутнім. Плоди сорту Kwai May Red - схожі на плоди Kwai
May Pink, але відрізняються від останніх червоним кольором шкірки,
більш щільною м'якоттю і кілька найкращим ароматом
– мають дуже дрібні ядра, форма плодів конічна, іноді овальна, колір
шкірки яскравий, цегляно-червоний, середня маса плодів становить
29 г, ядра - 0,85 г. М'якоть кремово-біла, ніжна, соковита, солодка
– відноситься до ранніх сортів, дає подовжені плоди, що нагадують
по форми серце. Колір шкірки варіює від насичено-оранжевого до
яскраво-рожевого
– один з найбільш важливих комерційних сортів Індії. Плоди мають
форму серця. Особливістю цього сорту є наявність крихітного
недорозвиненого другого плодики, прикріпленого до плодоніжки, так
само як і у сорту китайського походження Home-sciuchi. Плоди
досягають в масі 15-20 г, ядро подовженої форми, велике,
коливається в масі від 2,5-3,5 м Шкірка плодів кармін-червона,
м'якоть - сірувато-білого кольору, ніжна, соковита, гармонійно
солодка
- відноситься до найбільш цінних сортів. Плоди мають округлу
форму, досягають в масі 25 р Ядро порівняно невеликого розміру.
Колір шкірки від настурцієвий-оранжевого до насиченого
оранжевого. М'якоть кремово-білого кольору, ніжна, соковита, дуже
солодка
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Вимоги по якості: плоди повинні бути цілими, здоровими, свіжими на
вигляд, не мати будь-яких ознак мікробіологічних захворювань або
фізіологічних розладів. Шкірка повинна бути сухою, без видимих ознак
ураження цвілевих грибів, типового для даного кольору. Не допускаються
плоди тріснуті. Температура підчас транспортування та зберігання + 2°С і
відносній вологості 90-95%. Найкращий режим зберігання для плодів лічі 710° С з точки зору збереження кольору шкірки.
Зовнішній вигляд: форма від яйцевидної до круглої, в залежності від
сорту; шкірка щільна, шорстка, суха, легко відділяється від м'якоті; колір
шкірки від рожевого до бордового, іноді може бути присутнім жовтуватокоричневий відтінок; плоди цілі, здорові, свіжі на вигляд.
Заборонено приймати плоди, уражені цвілевих грибком, плоди з
ознаками мікробіологічних захворювань, механічними пошкодженнями
шкірочки, тріснуті та роздавлені. Основні захворювання плодів лічі: Кисла
гниль або гниль зберігання - викликає розкладання плодів і може призводити
при зберіганні до втрат 15-20%. Песталоцева гниль – на початкових етапах
розвитку призводить до утворення на плодах сухого білого нальоту.
Уражені плоди на пізніх стадіях захворювання покриваються палевобілим волокнистим шаром гіф гриба, на поверхні якого помітні дрібні чорні
конідії. Основними дефектами, що виникають при зберіганні і приносять
найбільші втрати, є: розтріскування, фізіологічне покоричневіння плодів і
всихання. Розтріскування призводить до подальшого швидкого загнивання.
Плоди можуть розтріскуватися ще на дереві, тріщини можуть бути як
поздовжніми, так і поперечними. Фізіологічна побуріння (покоричневіння)
представляє одну з найважливіших проблем. Плоди, що не визріли, більш
схильні до побуріння, ніж стиглі, шкірка спочатку набуває коричневі, а потім
і бурі тони.
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Науковий керівник: Василишина О.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОРИСТЬ ТА ШКОДА МЕДУ У ХАРЧУВАННІ ЛЮДИНИ
Мед – це перероблений бджолами нектар, збагачений ферментами та
іншими біологічно активними речовинами. Це суміш рівних кількостей
глюкози і фруктози з домішками інших природних речовин: білків (як
рослинного, так і тваринного походження), органічних кислот ( найбільше
яблучної та лимонної кислот), неорганічних кислот (хлоридна і фосфатна),
ефірних масел, біологічно активних речовин в організмі людини. Мед
солодший за звичайний цукор, тому що містить багато фруктози (фруктоза
солодша від глюкози втричі).
Він замерзає при температурі -36 С, при цьому його обсяг зменшується
на 10%, а при нагріванні збільшується. Так, при температурі 25 С його обсяг
збільшується на 5%. Густина – це маса одиниці об’єму. У меді прийнято
визначати питому масу, яка у доброякісного продукту знаходиться у межах
1,40-1,45 і залежить, головним чином, від вмісту води: збільшення водності
знижує питому масу, а зменшення, навпаки, підвищує його [2].
Свіжий мед – це густа прозора напіврідка маса, що починає з плином
часу поступово кристалізуватися. Незрілий мед стікає з ложки, а зрілий
намотується на неї, нашаровується складками. Чистий мед залишається
рідким поки він запечатаний. Залежно від фарбувальних речовин, що
знаходяться в нектарі колір меду може бути різним – від безбарвного світложовтого до чорного. Найбільш світлий мед – акацієвий, з ледь помітним
кремовим відтінком. Переважним кольором меду є жовтий, а рідше темнокоричневий доходить до зеленого відтінку. Мед, зібраний ранньою весною,
від яскраво-жовтого до помаранчевого кольору, а мед, отриманий з
квіткового нектару, майже безбарвний або з зеленуватим відтінком. Залежить
від сорту меду.
Запах обумовлений наявністю в меді характерних летючих органічних
речовин, що знаходяться в нектарі квіток. Ефірні масла мають виняткову
специфічністю, завдяки якій можна з точністю визначити походження меду.
Інтенсивність аромату залежить від кількості летких органічних речовин в
меді. Залежить від походження і складу. Завдяки поєднанню аромату з
солодкістю цукрів і кислотністю, яка надається органічними кислотами, мед
має солодкий, злегка кислуватий смак. Самим солодким смаком володіє мед,
в якому переважає фруктоза. Він, отриманий не з нектару, а цукрового
сиропу та інших сполук - менш солодкий, ніж квітковий.
Хімічний склад меду непостійний і залежить від джерела збору нектару.
Склад меду досить складний, в ньому міститься близько 300 різних
компонентів, 100 з них є постійними і є в кожному виді. Однак деякі
особливості складу меду є характерними і типовими. Темний мед містить
більш високий відсоток мінеральних речовин. У світлому меді в чотири рази
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менше заліза, у два рази менше міді і в 14 разів менше магнію, чим у
темному. Світлий мед містить до 0,16%, а темний до 0,26% мінеральних
солей. Мед є найбагатшим мікроелементами рослинно-тваринним
продуктом, тому його можна застосовувати при захворюваннях, що
піддаються лікуванню мікроелементами. Мед, як природний рослиннотваринний продукт, не має собі рівних за кількістю мікроелементів. У ньому
виявлено 37 макро- і мікроелементів, у тому числі фосфор, залізо, мідь,
кальцій, свинець, ванадій, германій, вісмут, титан, кобальт, нікель, золото,
срібло та ін. За кількістю деяких мінеральних речовин мед близький
сироватці людини. До складу меду входять найважливіші ферменти: діастаза,
амілаза, каталаза, фосфатаза. Ферменти – це білкові речовини, які
знаходяться в меді в колоїдному стані, викликають помутніння і потемнення
при нагріванні. Мед має кисле середовище, бо до його складу входять
органічні кислоти: лимонна, яблучна, глюконова, молочна. Ці кислоти
надають певний смак. За рахунок вмісту фітонцидів мед виявляє
бактерицидні властивості. У меді міститься невелика кількість різноманітних
вітамінів, в основному водорозчинних: В1, рибофлавін, піридоксин,
нікотинова кислота, фолієва кислота, а також аскорбінова кислота (вітамін С) [3].
Спінення меду виникає в процесі його тривалого перемішування, а
також при багаторазовому переливанні меду з підвищеним вмістом білкових
речовин (вересового, гречаного, падевого). Виявляється в вигляді рясних
дрібних бульбашок повітря. Усувається нагріванням меду при 50 °С
протягом 5-10 хв. і подальшим відстоюванням. Пухкий білий шар виникає на
поверхні при зберіганні меду з високим вмістом глюкози. Сторонні запахи, їх
поява відбувається за рахунок сорбції речовин продуктів, що сильно пахнуть,
а також після обробки вуликів мурашиної, щавлевої кислоти. В лабораторних
умовах можна визначити властивості меду хімічним дослідом: речовина, яка
погіршує якість меду і навіть може зробити його непридатним для
споживання, є оксиметилфурфурол. Під час тривалого зберігання меду
(понад 2-х років), або під час нагрівання до 85 °С вміст оксиметилфурфуролу
може збільшуватись у 10-15 разів. 1-2 краплини р-ну резорцину додаємо до
1мл р-нів меду, які досліджуються (10% р-н меду, що не піддавався термічній
обробці; 10% р-н меду, що піддався тривалій термічній обробці).
Розчин меду, що не нагрівався, забарвлюється у слабо-рожевий колір;
розчин термічно обробленого меду забарвлюється у вишнево-червоний колір.
Основні фізичні та хімічні властивості, харчова та біологічна цінність
бджолиного меду. На сьогодні доведено велике значення меду, бджолиної
отрути, маточного молочка, квіткового пилку на організм людини, та
прополісу і воску – для різних галузей індустрії. Бджолиний мед, в якому
бджола приберегла молодість природи, розкриває свої життєдайні якості
перед людиною.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА І ТОРГІВЛІ
БУДІВЕЛЬНИМИ ТОВАРАМИ
Будівельний ринок є сьогодні важливою складовою суспільного
виробництва і ключовою ланкою у забезпеченні належного рівня якості
життя людей і прискорення інноваційного розвитку багатьох сфер
матеріального виробництва. Продукцією будівельної галузі є здані в
експлуатацію нові основні засоби виробничого та невиробничого
призначення. Крім цього, галузь здійснює їх реконструкцію та технічне
переозброєння. Отже, основним завданням будівельної сфери є розширене
відтворення та оновлення основних засобів країни. Виконуючи це завдання,
галузь реалізує, втілює у життя інвестиції у всіх сферах національної
економіки, тому її можна вважати інвестиційною галуззю, що виконує
функцію локомотива в економіці країни. Невипадково у статистичних
довідниках України дані про галузь розміщені під назвою «Інвестиції та
будівельна діяльність» [3].
З переходом до ринкових відносин, в будівельній галузі відбулися
суттєві зміни щодо організаційних структур, форм і методів маркетингменеджменту: децентралізація управління будівельною галуззю і
демонополізація її господарської діяльності на основі утвердження різних
форм власності; розукрупнення надто великих і створення малих
підприємств та організацій; формування інфраструктури інвестиційного
ринку, який охоплює мережу регіональних фондів, трудових бірж,
постачальницьких компаній матеріальнотехнічних ресурсів, комерційних
банків. Такі трансформаційні процеси та високий рівень біфуркацій у
зовнішньому соціально-економічному середовищі зламали усталену
інформаційно-аналітичну систему забезпечення прийняття управлінських,
зокрема, маркетингових рішень. Тому, нагальною є потреба у зниженні
такого рівня інформаційної невизначеності через проведення відповідних
маркетингових досліджень, що обумовило мету даної статті – формулювання
аналітичного висновку щодо стану та перспектив розвитку будівельної галузі
України [3].
Будівельний ринок України має тенденцію до поступового збільшення
реалізації будівельної продукції за період 2014-2016 років, але в недостатній
кількості, щоб збільшити відсоткове значення в структурі ВВП України та
збільшення його розмірів. Та одною з причин цього є зменшення капітальних
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інвестицій в будівництво на 16,6% у 2014 році, 16,3% у 2015 році та 12,6% у
2016 році. На протязі останніх років спостерігається позитивна динаміка
загальних показників будівництва, внаслідок поступових ринкових
перетворень. Важлива роль, яка відведена будівництву, вимагає ретельного
його забезпечення всіма необхідними ресурсами: людськими, матеріальними,
енергетичними, інформаційними. Таким чином, постає необхідність в
оптимальному взаєморозвитку пов’язаних галузей та підгалузей без яких
уявити процес будівництва неможливо, однією з яких є ринок будівельних
матеріалів. Він є досить перспективним, тому необхідно приділити йому
увагу та завойовувати не лише вітчизняний ринок, але й закордонний [2].
На сучасному етапі розвитку будівництва в Україні впроваджуються
ефективні будівельні матеріали і вироби, вдосконалюється та посилюється
виробнича база. Це потребує від майбутніх спеціалістів-будівельників знання
наукових основ будівельного матеріалознавства, основних закономірностей,
що визначають властивості будівельних матеріалів, шляхів їх покращення,
раціонального використання матеріальних ресурсів при виготовлені виробів
та конструкцій, зведенні будівель та споруд [1].
Основними шляхами покращення та вдосконалення ситуації на ринку є:
підтримка національного виробника будівельних матеріалів з боку держави з
ціллю зменшення імпорту, пошук нових ринків збуту, розробка
маркетингових стратегій розвитку галузі, використання сучасних
технологічних методів видобутку та виробництва будівельних матеріалів.
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ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: ФОРМАТИ, ТИПИ ТА
МОДЕЛІ КУПІВЕЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
Вітчизняна роздрібна торгівля в Україні розвивається чиненайшвидше за
будь-яку галузь економіки. Проте практичні напрацювання тут значно
випереджають їхнє наукове обґрунтування.
В науковій та популярній літературі широко розповсюдженою є
типологія підприємств роздрібної торгівлі, згідно з якою виділяють такі
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формати торгівлі, як супермаркет, гіпермаркет, дискаунтер, тощо. Проте їхні
визначення значно відрізняються в різних джерелах, що не дає змогу
однозначно ідентифікувати певній торговельний об’єкт. Більшість авторів
визначають формати через площу (межі якої в різних джерелах можуть
коливатися значною мірою), асортимент (також з високою амплітудою
коливання) та особливості обслуговування (які, виходячи із самих визначень,
не можуть вважатися вирішальними при ідентифікації формату).
Наприклад, відповідно до ДСТУ 4303:2004 роздрібна та оптова торгівля,
терміни та визначення понять [1], гіпермаркет визначається як універсальне
підприємство роздрібної торгівлі через самообслуговування із торговельною
площею не менше за 2 500 м2 з універсальним асортиментом продовольчих
та непродовольчих понад 15 тисяч асортиментних пропозицій повсякденного
попиту, в тому числі під власними торговими марками. Серед відмінних
особливостей гіпермаркету документ відзначає широку зону обслуговування,
організовану стоянку для парковки автотранспорту, наявність цехів з
виробництва продукції громадського харчування, можливість реалізації
товарів дистанційним способом та надання додаткових послуг.
З приводу наведеного визначення виникає ціла низка питань,
найпростішими з яких є такі: «Чи можна вважати гіпермаркетом
торговельний об’єкт площею 2 300 м2 (в попередній редакції ДСТУ нижня
межа площі становила 2 500 м2)?», «Чи є гіпермаркетом об’єкт, в структурі
асортименту якого непродовольчі товари займають більше половини
торговельної площі (зарубіжні джерела припускають таку структуру)?», «Яка
кількість асортиментних позицій повинна бути в гіпермаркети (різні джерела
називають від 8 000 до 35 000 артикулів?» Більш складні питання виникають
при порівнянні визначень різних типів торговельних об’єктів,
характеристики яких доволі часто перетинаються. Схожі питання виникають
при аналізі визначення будь-якого з сучасних форматів торгівлі.
Проте найголовнішим є питання практичної застосовності наведеної
типології. Зрозуміло, що розмежування об’єктів за критерієм площі може
призвести до парадоксальних висновків, коли об’єкти, які відрізнятимуться
на 100 м2 необхідно буде відносити до різних типів. Те саме стосується й
асортименту та інших кількісних параметрів.
Однак сталість самої типології говорить про наявність-таки її практичної
значущості, звідки можна зробити висновок про наявність об’єктивних
відмінностей в управлінні різними типами, які водночас не можуть бути
зумовлені параметрами, наведеними у їхніх визначеннях. Площу, асортимент
та інші характеристики слід вважати скоріше певною прескрипцією, здатною
задовольнити об’єктивно існуючим вимогам до того чи іншого об’єкту
роздрібної торгівлі.
Наведені міркування дозволяють висунути припущення щодо наявності
об’єктивних відмінних критерії кожного з розглядуваних типів торговельних
об’єктів. Аналіз господарської діяльності різних торговельних підприємств
дає змогу стверджувати, що такими критеріями можуть бути модель
купівельної поведінки та цінова диференціація.
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Можна виділити чотири основні моделі купівельної поведінки (назви
наведених моделей є умовними, оскільки фактична періодичність покупок
може значною мірою відрізнятися; принципове значення має те, за яких
обставин та задля якої мети вона здійснюється):
1. Незапланована покупка. Така модель передбачає купівлю товарів,
потреба в яких виявилася непередбачувано, проте яка терміново повинна
бути задоволеною. Звичайно перелік товарів, яких може купуватися за такою
моделлю, невеликий, відтак торговельні об’єкти, зорієнтовані на неї,
відрізнятимуться порівняно невеликим асортиментом та відповідно
невеликою площею торговельного залу.
2. Поточна запланована покупка. За цією моделлю людина задовольняє
переважну більшість своїх поточних потреб, купуючи товари повсякденного
попиту (так звані FMCG-товари). Перелік товарів для задоволення потреб за
цією моделлю повинен бути значно ширшим, ніж за першою моделлю (він
включатиме всі товари попередньої групи), а відтак потребуватиме більшої
площі для її розміщення.
3. Періодична запланована покупка. За цією моделлю купуються товари
тривалого користування та товари, які можна купити із запасом на тривалий
термін. За такої покупки торговельний об’єкт повинен бути забезпечений
усіма товарами попередніх моделей, а також розширений за рахунок товарів
тривалого користування. Відповідно збільшиться площа торговельного
об’єкта.
4. Епізодична запланована покупка. Ця модель передбачає купівлю
унікальних товарів (наприклад, верхнього одягу чи телевізора), які при
кожному акті купівлі вибираються покупцем окремо (на відміну від товарів
тривалого користування, які вибираються один раз, а потім купуються "за
звичкою" або споживчі характеристики яких не є принциповими, наприклад,
CD-плейєри, станки для гоління чи пральний порошок). Відповідно до
запропонованих моделей можна виділити чотири основні групи форматів
роздрібної торгівлі: 1) магазини біля дому; 2) супермаркети; 3) гіпермаркети;
4) універмаги. З переліку помітна тенденція зсуву структури асортименту від
продовольчих до непродовольчих товарів від першої до четвертої групи.
В другій та третій групі, залежно від їхньої цінової диференціації можна
виділити підгрупи. Вузький асортимент та звичайна відсутність альтернатив
у покупця не потребує диференціації магазинів біля дому. Диференціація
універмагів (або торговельних центрів) звичайно здійснюється залежно від
їхньої внутрішньої організації, оскільки при виборі унікального товару ціна
не відіграє вирішальної ролі.
Так, супермаркети поділяють на звичайні (класичні) та дискаунтери.
Останні зазвичай мають меншу площу та менший асортимент товарів,
оскільки можливості пропозиції з дешевого товару, як правило обмежені; до
того ж необхідність жорсткої економії витрат потребує зменшення персоналу
обслуговування, а відтак – скорочення відділів не самообслуговування.
Гіпермаркети вимагають надання товарів за низькими цінами (оскільки в
іншому випадку зникає їхня перевага перед супермаркетом та
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спеціалізованими магазинами). Тому їх поділяють залежно від способу
отримання низької ціни. Класичні гіпермаркети надають товари за низькими
цінами безумовно, а cash & carry – за умови придбання певної кількості
товару.
Список використаних джерел:
1. ДСТУ 4303:2004 Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення
понять
2. Шарко В.В. Сучасний розвиток вітчизняного ритейлу / В.В. Шарко //
Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на
інноваційних засадах: Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – С. 85
Добридень Анна
Науковий керівник: Шарко В.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Оптова закупівля товарів є важливою складовою частиною комерційної
роботи торговельного підприємства. Закупівельну діяльність здійснюють як
оптові торговельні підприємства, так і роздрібні.
Для торговельних підприємств оптові закупки дають можливість
сформувати необхідний асортимент товарів, здійснювати вплив торгівлі на
виробництво відповідно до вимог споживчого попиту [3].
Зміст закупівельної роботи складається з наступних операцій:
– підготовчі (вивчення споживчого попиту; вивчення джерел закупівлі
та постачальників товарів; визначення необхідного обсягу закупівлі товарів;
розробка переддоговірних вимог до постачальників та умов постачання;
розробка типового зразка договору);
– власне закупівельні (узгодження умов, що стосується договору;
укладання договору на постачання товарів; уточнення обсягу та асортименту
товарів, які доставлятимуться, узгодження специфікації; постачання та
приймання товарів);
– завершальні (оцінка діяльності постачальника; оперативний контроль
за постачанням товарів та виконанням договорів; оформлення та
пред’явлення штрафних санкцій за порушення умов договорів) [4].
Важливими факторами в організації оптових закупок є визначення
ринкової потреби у товарах, обсягу закупки відповідно до попиту населення,
відбір конкретних товарів і їх постачальників, визначення строків та частоти
доставки партій товарів, забезпечення ритмічності та безперервності
постачання товарів.
За допомогою методів маркетингу оптовики отримують інформацію
стосовно прихильності споживачів до певних виробників або товарів,
найприйнятнішого для покупців рівня цін, попиту на відповідний товар і
формують необхідний загальний обсяг закупівлі товару на прогнозований
період [5].
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В процесі вибору джерела постачання торговельні підприємства
складають базу даних про всі джерела із зазначенням: якості товарів; ціни;
умов постачання; послуг, що надаються; рекламної підтримки. Вивчення
постачальників здійснюють також з метою оцінювання їх надійності та
стабільності.
Рішення стосовно обсягів закупівель відображають у спеціальних
картках, відкритих на кожного постачальника. В них вказують поштові,
розрахункові та відвантажувальні реквізити, прізвище й телефон
відповідальних за виконання замовлень осіб, обсяг та асортимент закупівель
продукції, умови постачання товарів і т. д.
Для закупівлі товарів оптовик формує замовлення на поставку їх
конкретним товаровиробникам. При цьому на підставі даних щодо стану
товарних запасів визначають строки наступного надходження товару та
оптимальний розмір партії поставки. Важливо врахувати всі витрати на
закупівлю й доставку товару, його розвантаження та розміщення за місцями
збереження. Обсяг окремої партії закупівлі впливає також на ціну одиниці
товару. Чим більшою є партія закупівлі товару, тим нижчою буде вартість
одиниці продукції [2].
Замовлення на закупівлю товару оформлюють в довільній формі. У
документі вказують назву та адресу замовника, його розрахункові та
відвантажувальні реквізити, термін замовлення, метод транспортування,
умови розрахунків, обсяг поставки за кожною товарною позицією, технічні
характеристики продукції, одиниці виміру, ціну за одиницю товару, загальну
вартість замовлення та інші умови.
Товари, що надійшли від постачальників, розвантажують, перевіряють і
транспортують до місць збереження. Доставлені товари приймають за
кількістю та якістю [1].
Важливою частиною роботи з оптової закупівлі товарів є організація
обліку та контролю за виконанням постачальниками договорів.
Отже, оптові закупівлі – це придбання товарів великими партіями з
метою їх подальшого перепродажу. Увесь процес закупівельної роботи
складається з підготовчих, власне закупівельних та завершальних операцій
щодо закупівель.
Для забезпечення безперебійного та якісного обслуговування покупців
слід здійснювати закупівлю товарів у визначеному обсязі, асортименті та
якості.
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Національний університет харчових технологій
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ У
ВИРОБНИЦТВІ М'ЯСНИХ ЗАКУСОК
Аналіз літературних даних показав, що актуальною проблемою
сьогодення є забезпечення населення високоякісними продуктами
харчування підвищеної харчової та біологічної цінності із-за порушення
харчового статусу, недостачі цілого ряду незамінних факторів харчування.
Тому все більшого значення набуває концепція створення нових,
збалансованих за хімічним складом, збагачених функціональними
компонентами харчових продуктів і забезпечення їх збереженості,
безпечності після технологічної обробки, а також у процесі зберігання.
Закуски – один із доступних для масового споживання вид харчових
продуктів. Перспективним на даний час є виробництво закусок на основі
м’яса птиці, так як в Україні птицю вирощують у великих обсягах. Харчову
та біологічну цінність їх можна підвищити внесенням рослинних добавок, а
саме пряно-ароматичних коренеплодів.
Для підтримання життя, здоров’я і трудової діяльності людина потребує
нормального харчування, а саме збалансованого за калорійністю споживання
основних речовин: харчових (білки, жири, вуглеводи); біологічно активних
(мінеральні речовини, вітаміни, органічні кислоти); харчових волокон і води.
Мета роботи полягала в дослідженні біологічних особливостей та
харчової цінності пряно- ароматичних коренеплодів та виявлення можливості
використання їх в технологіях м'ясопродуктів.
Відмінною особливістю всіх пряно-ароматичних коренеплодів є досить
високий вміст цукрів, ароматичних, пектинових і мінеральних речовин.
Багато з коренеплодів містять глікозиди і фенольні речовини, що надають їм
своєрідний смак, аромат і проявляють антимікробну і фунгіцидну дію.
Після проведеного літературного аналізу було обрано для подальшого
дослідження хрін та пастернак.
Хрін – багаторічна трав’яна рослина, яка є досить поширена по всій
території України, не вибагливою до клімату для того щоб його вирощувати.
У своєму складі хрін містить досить багато корисних речовин, а саме вітамін
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С, мінеральні солі. Особливість хрону – бактерицидна дія завдяки
фітонцидів, які пригнічують розвиток патогенних і сапрофітних
мікроорганізмів і найпростіших одноклітинних організмів, що в свою чергу
дозволяє подовжити термін зберігання м’ясопродуктів.
Пастернак – дворічна рослина селерових , що відноситься до роду
селерових. У своєму складі пастернак містить досить багато ефірних масел,
що мають сприятливу дію на організм чинить сприятливу дію на
регулювання травлення, збуджує апетит. Коренеплід містить у своєму складі
такі вітаміни як: каротин; Е; К; В1; В2; РР; В6; С та цінні для організму
амінокислоти і пектинові речовини. У селері знаходиться органічний натрій,
який замінює звичайну сіль.Завдяки своєму складу патернак підвищує
апетит, знижує тиск, покращує травлення, збільшує виділення шлункового
соку,нормалізує діяльність серцево-судинної системи. Ефірні масла мають
дезинфікуючі й антисептичні властивості, знижають активність гнильних
мікроорганізмів і запальних процесів, завдяки чому подовжується термін
зберігання м’ясних продуктів.
Харчова цінність хрону та пастернаку характеризується низьким
вмістом білків і жирів у порівнянні із сировиною тваринного походження.
Але ці рослини є багаті на вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі, фітонциди і
харчові волокна, необхідні для функціонування живого організму. Таким
чином збагачення рецептури закусок на основі м’яса курячого бланшованого
буде сприяти формуванню приємного смаку закусок та підвищить їх харчову
цінність і дозволить отримати продукт з досить тривалим терміном
зберігання.
Таким чином було встановлено оптимальну кількість пряноароматичних коренеплодів, а саме хрону та селери, яке можна вводити до
рецептури м’ясних закусок для надання їм антиоксидантних властивостей за
рахунок
антиоксидантів
наявних
в
сировині,
не
погіршуючи
органолептичних показників м’ясних закусок та функціональнотехнологічних властивостей фаршевих систем.
Встановлено, що часткова заміна м'ясної сировини на рослинну (до 2%)
суттєво не впливає на хімічний склад готового продукту, так як вміст білків,
жирів та вологи залишається практично на рівні з контрольним зразком.
Для встановлення терміну зберігання м’ясних закусок було досліджено
мікробіологічні показники одразу після виготовлення та циклічно впродовж
2 місяців. Мікробіологічні показники, такі, як БГКП, S.aureus, бактерій роду
Proteus, патогенних мікроорганізмів, у т.ч. Salmonellа не були виявлені у
дослідних зразках. Кількість мікроорганізмів у дослідному зразку зростає з
48 доби (не більше 1* 103 КУО/г).
Проведені дослідження дозволили встановити оптимальну кількість
кореня хрону та селери, у закусках м’ясних. Органолептичні показники
закусок м’ясних набувають досить приємного смаку та більш високі
функціонально-технологічні показники фаршевих систем за рахунок
наявності м’яса птиці в рецептурі.
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Енергетична цінність продукту зросла, а мікробіологічні показники
знаходяться у нормі 48 діб. Це дає підставу стверджувати, що даний продукт
має подовжений термін зберігання в порівнянні з контрольним зразком
(30 діб).
Захарченко Станіслав
Науковий керівник: Шарко В.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ В УКРАЇНІ
Останні роки показують, що з кожним роком Інтернет усе більше
проникає у життя людей. Незабаром Інтернет знайде своє місце в усіх сферах
сучасного бізнесу. Вже зараз відчувається, що Інтернет стає атрибутом
ділового життя кожного, хто прагне процвітати і поліпшити економічну
ситуацію в країні.
Стрімкий розвиток сучасних інформаційних технологій та Всесвітньої
мережі Інтернет відіграють важливу роль у різноманітних сферах
життєдіяльності, суттєво сприяють активізації цивільного і господарського
обороту та сприяють руху підприємництва в напрямку світової глобалізації.
У зв'язку з невпинним розвитком інформаційних мереж з’являються й нові
суспільні інститути, такі як «електронна комерція»
Електронна комерція – це будь-яка транзакція, яка здійснюється через
комп’ютерну мережу, внаслідок якої право власності або права використання
товарів або послуг буде передано від однієї особи до іншої [1].
Становлення і розвиток ринку електронної комерції в Україні
відбувається в період розвитку ринкової економіки та елементів її
інфраструктури. Цей етап співпадає з кардинальними змінами у світовій
економіці, які визначаються процесами глобалізації фінансових ринків і
міжнародною інтеграцією фінансових інститутів. В нашій країні електронна
комерція почала стрімко розвиватися з 2010 року. Тільки тоді було
зареєстровано 3168 он-лайн-магазинів. Протягом останніх п’яти років
український ринок електронної комерції показував щорічне зростання на
рівні 50%-60% і це свідчить про те, що з кожним роком довіра до інтернетпокупок стрімко зростає. При цьому ринок володіє серйозним потенціалом.
Наприклад, в Німеччині ємкість ринку електронної комерції становить
близько $36 млрд. В Україні аналогічний показник становить не більше $400$500 млн.
Цей потенціал важко реалізувати в повній мірі через деякі фактори.
Основними факторами, які гальмують розвиток українського ринку
електронної комерції є:
- відсутність законодавчої бази, яка б регулювала процес
купівлі/продажу онлайн;
- слабо розвинена національна система електронних платежів;
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- низька ефективність більшості існуючих українських торговельних
майданчиків;
- низький рівень проникнення інтернету (особливо в регіонах).
З впевненістю можна сказати, що зберігається певне відставання
України від середньосвітового рівня з показників розвитку та доступності
для населення широкосмугових мереж доступу до Інтернету. Крім того,
держава помітно відстає від розвинених країн світу за ступенем
інтегрованості у глобальний веб-простір і за показниками кількості Інтернетаудиторії.
Для України актуально на сьогодні, для ведення бізнесу в Інтернет,
вирішення наступних питань:
- прийняття та регламентація відповідних законів, нормативних актів,
інструкцій, які б регулювали діяльність у цій сфері;
- фінансування наукових досліджень, пошук інвесторів;
- удосконалення платіжних систем для ведення розрахунків в Інтернеті;
- створення в правоохоронних органах, зокрема в МВС, підрозділів по
боротьбі з кіберзлочинами [2].
В Україні розвивається ринок товарів і послуг, для оплати яких
електронна комерція є зручним платіжним інструментом. До кола таких
товарів і послуг належать бронювання і продаж квитків; продаж комп'ютерів
та іншої комп'ютерної техніки й комплектуючих до неї; продаж книг і
видань, компакт-дисків, аудіо- відеоапаратури; резервування і оплата
проживання в готелях; продаж туристичних путівок; оплата користувачами
Інтернету послуг своїх операторів доступу до Інтернет-провайдера, підписка
на різні послуги (наприклад, газети, журнали); продаж медикаментів і т. ін.
За даними аналітиків найчастіше у 2017 році купували одяг, взуття,
аксесуари, техніку й електроніку, товари для дому та саду, косметику й
парфумерію, подарунки, книги та товари для хобі. У попередні роки
драйверами зростання електронної комерції України були саме перші дві
категорії. Але в найближчому майбутньому попит зміниться. Більше
купуватимуть товари повсякденного вжитку, продукти харчування,
зоотовари, сировину й матеріали, зокрема для текстильної, паливноенергетичної та важкої промисловості. Також зросте попит на
електрообладнання (електроінструменти, генератори, електродвигуни) [3].
Робота на себе – зростаючий тренд в Україні. Чимало українців
залишають звичайну роботу, аби працювати на себе. Маркетплейси їм у
цьому допомагають. Так, наприклад, сервіси замовлення послуг дають змогу
фахівцям ставати приватними майстрами, швидко та просто розпочати свою
справу в інтернеті.
Приблизно 67% українських інтернет-користувачів відвідують сайти, що
працюють в сфері електронної комерції. До трійки найбільш відвідуваних ecommerce сайтів України входять:
1. OLX.ua (40,4% користувачів).
2. Rozetka.com.ua (32,5%).
3. Prom.ua (26,5%).
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Важливим фактором, який позитивно вплине на зростання аудиторії
онлайн-покупців у майбутньому - є поширення доступу до мережі 3G майже
по всій території України та запуск нової швидкісної мережі 4G. Особливо
помітно це стане протягом найближчих двох років [4].
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СТАН РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОКОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ
Молоко і молокопродукти необхідні для підтримання життєдіяльності
людини, вони є важливим джерелом білків, вітамінів та мінеральних
елементів, в тому числі кальцію, що є обов’язковим для здоров’я населення.
В Україні це не лише одні з основних продуктів харчування, а й окремий
компонент виробництва
багатьох товарів харчової промисловості
(кондитерські вироби, майонез, соуси та ін.). Забезпечення населення
молоком та молокопродуктами, тісно пов’язане з розвитком молочного
ринку, функціонування якого залежить від якісної сировинної бази, стану
виробництва, ринкової інфраструктури, платоспроможності споживачів. Це
свідчить про важливість стабільного розвитку їх виробництва і збуту,
ефективного функціонування переробних підприємств, підвищення
конкурентоспроможності.
Забезпечення населення молоком та молочними продуктами, тісно
пов’язане з розвитком молочного ринку, функціонування якого залежить від
якісної сировинної бази, стану виробництва, ринкової інфраструктури,
платоспроможності споживачів. Це свідчить про важливість стабільного
розвитку їх виробництва і збуту, ефективного функціонування переробних
підприємств, підвищення конкурентоспроможності.
Молоко серед інших продуктів харчування займає одне з провідних
місць. Наявність у ньому легкозасвоюваних органічних речовин (білків,
жирів, вуглеводів), а також мінеральних елементів, необхідних молодому
організму, робить його незамінним харчовим продуктом [3].
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Ринок молока
м
та молочн
ної проду
укції Укр
раїни преедставлен
ний таким
ми
сегм
ментами: ринок молока
м
таа кисломо
олочної продукції
п
ї, ринок тваринноого
маслла, ринокк сиру, ринок сухогго молокаа та молоч
чних конссервів.
За остан
нні роки асортимен
а
нт молокаа і особли
иво кислоомолочних
х продукттів
у наашій країн
ні значно розшири
ився як заа рахунок вітчизнянних, так і за рахун
нок
імпоортних продуктівв. Протее обсяги
и виробництва молока в Україні
проддовжуютьь знижувватися. ЗЗа 10 ро
оків Укр
раїна втрратила 4 позиції у
світтовому реейтингу виробникіів молокаа, перемісстившись із 10 на 14-е місц
це.
На 5 найбілььших вир
робників м
молока у світі (Ін
ндія, США
А, Китай, Пакистаан,
Росіія) припад
дає 46 % всього ви
иробництва, часткаа Українии тільки 1,7 %.
Із данихх рис.1 ви
идно, що протягом
м 2013-20
017 рр. вииробництто молокаа в
ий
Укрраїні зазн
нає значних змін. Протягом аналізо
ованого пперіоду найбільш
н
обсяяг вироб
бництва молока
м
ббув у 20
013 р. і становивв 11488,2
2 тис. т, а
найм
менший – у 2017 р.
р (10328 ттис. т мол
лока).

Рисунок 1 – Дина
аміка вир
робництв
ва молока
а в Україїні за 201
13-2017 рр.,
тисс.
в
тво молоока є несстабільни
им у зв’яязку із ск
короченняям
Отже, виробницт
погоолів’я коорів і ни
изькою ку
купівельно
ою спром
можністю
ю основн
ної частини
насеелення, що
щ й призввело до зм
меншенняя обсягу виробниц
в
цтва.
Молокоп
переробн
ний секттор Укр
раїни пр
редставлеений близько 450
4
підп
приємстваами, загаальна поттужність яких сттановить 22 млн.. т на рік.
р
Сьогодні ви
икористоввується ллише п’яята части
ина існую
ючих по
отужностеей.
Най
йбільшу питому вагу в ообсязі пр
родукції молочноої проми
исловості в
натууральном
му виразі мають переробл
лене моло
око, сухіі молочн
ні продуккти
(суххе знежиррене мол
локо та ссухе цілььне молок
ко), кислломолочніі продуктти,
сичуужні сири
и та вершкове маслло.
Асортим
мент мол
лочної п
продукції на рин
нку нарахховує бл
лизько 250
2
найм
менуваньь, у тому числі поонад 180 видів неззбираної молочноїї продукц
ції,
близзько 30 ви
идів сирівв та до 200 видів мо
олочних консервів
к
[2].
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Молочні продукти традиційно є одними із основних продуктів
харчування населення України, їх споживає 97 % міського населення країни.
Серед молочних продуктів «лідерами споживання» є сметана (90 %), кефір
(82%), твердий сир (82%), менше – вершкове масло (67%), сир домашній
(63%) і ряжанка (60%).
Товарна номенклатура вітчизняних переробників молочної продукції
зараз наближається до європейських показників. На ринку з’явилось багато
вітчизняних
брендів,
виробники
розвивають
високотехнологічні
виробництва, вводять нові види продуктів. Лідери ринку активно впливають
як на попит, так і на постачальників і роздрібну торгівлю, вимагаючи більш
якісної сировини, кращих умов транспортування та зберігання продукції.
Отже, молочна галузь – одна з пріоритетних галузей харчової
промисловості в Україні. Молочні продукти є обов’язковою складовою
щоденного раціону жителів нашої країни. Крім того, виробництво і
переробка молока є важливим джерелом надходжень у державний бюджет.
Тому необхідно забезпечити стабільні умови збуту для виробника,
надходження сировини на молокопереробні підприємства та готової
продукції до кінцевих споживачів.
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СТАН РИНКУ ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ В
УКРАЇНІ
Ринок України представлений великою кількістю вітчизняних
підприємств, які забезпечують населення необхідними продуктами
харчування. Хліб і хлібобулочні вироби традиційно займають особливе місце
в структурі вітчизняного споживання, оскільки вони користуються стабільнозначним попитом населення України. Власне, тому виробництво хліба та
хлібобулочних виробів можна віднести до стратегічних галузей економіки
нашої держави, оскільки від ефективності діяльності хлібопекарських
підприємств багато в чому залежить економічне та соціально-політичне
життя країни.
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Хлібопекарська галузь є однією із найважливіших галузей, яка
забезпечує продовольчу безпеку країни.
Хліб та хлібобулочні вироби – це продукти повсякденного вжитку, які
для пересічного споживача мають дуже велике значення. Це зумовлено
національними особливостями України та рівнем добробуту населення.
На сьогодні аналітики говорять про наявність в Україні 400
промислових підприємств, що випускають хлібобулочні вироби, і близько
400 міні-пекарень продуктивністю від 1 т на рік. Проте за останні два роки
закрилося близько 150 підприємств, які не витримали конкуренції на ринку.
Найбільшими виробниками хліба та хлібобулочних виробів в Україні є 6-7
компаній, що контролюють майже половину ринку. Основними з них у 2015
р. були такі компанії, як: «Київхліб», «Хлібні інвестиції», «Кулиничі»,
«Група Lauffer», «Формула смаку», «Концерн Хлібпром» тощо. Сумарна
частка інших виробників становить 48,1% [1].
Асортимент хлібобулочних виробів, які виробляються українськими
підприємствами, налічує понад 1000 найменувань. Він збільшується щороку
в межах конкурентної боротьби за споживача, при цьому використовуються
сучасні технології із застосуванням різних смакових добавок, наповнювачів
тощо. Структура виробництва хліба та хлібобулочних виробів у 2017 році, як
і у 2000 році, принципових змін не зазнала. Левова частка виробництва (52%)
– це хліб пшеничний; на хліб житній та хліб із пшеничного і житнього
борошна припадає 33%; на вироби булочні, до яких до речі належить батон і
багет, припадає 24% від усього виробництва хліба нетривалого зберігання.
Ситуація на ринку хліба і хлібобулочних виробів є аналогічною щодо
ринку борошна. В Україні є близько 600 працюючих борошномельних
підприємств, але більшість з них не завантажено на повну потужність.
Особливо зараз, коли виробництво борошна в країні поступово зменшується.
За даними Державної служби статистики, вітчизняні борошномельні
підприємства на кінець 2017 року становили 2167 тис. т борошна, що на 8,1%
менше, ніж роком раніше [2].
Наведені на рис. 1 дані свідчать, що у порівнянні з 2010 р., у 2017 р.
обсяги виробництва хліба в Україні знизились на 37 % або на 663 тис. т. У
2017 році зберігається тенденція до зниження виробництва хліба. І ця
динаміка досить висока – прогнозовано порядку 7,5% зниження до рівня
минулого року.
За останні п’ять років, пекарні пропонували стандартні види продукції,
але зараз багато переорієнтовується на виробництво екзотичних сортів хліба і
солодку випічку. Наразі в Україні працюють переважно міні-пекарні з
неповним циклом виробництва, але останнім часом активно почали
з’являтися і пекарні повного циклу.
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Рисуноок 1 – Дин
наміка ви
иробницттва хліба
а та хлібообулочни
их виробіів
у вартіісному ви
ираженніі за 2010--2017 рр.,, млн. грн
н.
Зменшен
ння виро
обництва хліба та
т хлібоб
булочних виробів в Украаїні
проттягом осттанніх рок
ків було ззумовлено
о такими чинникам
ми:
– знижен
ння купіввельної сп
проможно
ості насел
лення;
– зросттання цін
н на хлліб та хл
лібобулоч
чні вирооби, яке зумовлеене
деваальвацією
ю гривні;
– виниккнення великої
в
ккількості малих підприєм
мств, мін
ні-пекарен
нь,
фізи
ичних осіб
б-підприєємців;
– втратта ринкіів збуту та зуп
пинка ви
иробничихх потуж
жностей на
окуп
пованих територія
т
ях Криму,, Донецьккої і Луган
нської облластей [3].
Отже, характер подальши
п
их процессів на рин
нку хлібообулочних
х виробівв в
Укрраїні будее залежати
и від динааміки вну
утрішньогго попитуу. Зовніш
шня торгіввля
надаає на цей
й ринок незначни
н
й вплив. Незважааючи на сскорочення ринкуу в
остаанні роки
и, хліб продовжує
п
є залишаатися одн
ним з оснновних продуктів
п
в в
рацііоні україїнців, том
му попит на нього
о буде пр
рисутній ззавжди. Його
Й
рівеень
залеежить від
д купівелььної спрооможностті, стилю життя і кількостіі населен
ння
Укрраїни.
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АНАЛІЗ РИНКУ ОВОЧЕВИХ КОНСЕРВІВ В УКРАЇНІ
Відповідно до теорії раціонального харчування, третю частину добового
раціону здорової людини повинні становити свіжі та перероблені плоди й
овочі, які є суттєвим джерелом вітамінів, мінеральних речовин, харчових
волокон тощо. На сьогодні потреби населення України в овочах і фруктах
задовольняються лише на 35-45 % рекомендованої норми споживання (50-53
проти 110-120 кг/рік на одну особу) [2].
Повноцінне харчування людей впродовж цілого року можливе за добре
налагодженої системи зберігання у свіжому вигляді, заморожування та
консервування овочів і плодів. Значна частина, 20-50%, вирощеного врожаю
плодоовочевої продукції втрачається на шляху від поля до споживача. Тому
своєчасне переробляння овочів і плодів на конкурентоспроможні
консервовані продукти має актуальне значення у вирішенні Продовольчої
програми в Україні.
В умовах цілорічної пропозиції свіжих і глибоко заморожених овочів і
фруктів попит на консервовану плодоовочеву продукцію все ж залишається
високим. Розвиток промисловості з переробки овочів і фруктів залежить від
конкуренції на ринку, коливання попиту та цін на продукцію, кліматичних
умов, характеристик товарів і потенціалу самого підприємства. Фактор
сезонності роботи підприємств галузі уповільнює обіг грошових затрат на
переробку. В таких умовах інвестиційна привабливість галузі вкрай низька.
Підприємства усіляко зменшують збитки шляхом вилучення із асортименту
товарів низького попиту.
Загалом ринок плодоовочевої консервованої продукції України чітко
структурований і контролюється крупними компаніями. Половина його
розподілена між великими вітчизняними та іноземними виробниками, які
виготовляють продукцію під торговими марками Верес, Чумак, Ніжин,
Bonduelle (Франція) Feinkost, DittmanN (Німеччина), Oscar (Китай) і мають
можливість переробляти власну сировину та вести власну маркетингову
політику.
У секторі переробки овочів та фруктів в Україні працює 335
підприємств, які забезпечують роботою близько 19 тисяч осіб.
За результатами аналізу виробничих потужностей найбільших
овочепереробних підприємств України встановлено, що група компаній
«Верес» здійснює виробництво 24 муб/рік; ПрАТ «Чумак» та
ПрАТ «Ніжинський консервний завод» – по 20 муб/рік; консервний завод
Univer – 15 муб/рік; ПрАТ «Крафт» та СП «Микаленд» – по 12 муб/рік. Дані
підприємства є лідерами у своїй товарній групі овочевої консервації,
зокрема: ПрАТ «Чумак» – лідер з виробництва томатних консервів; група
компаній «Верес» – грибів; ПрАТ «Ніжинський консервний завод» – огірків;
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ПАТ «Волинь-Холдинг» – крупний виробник кетчупів; Білоцерківський,
Кам’янець-Подільський,
Бродовський,
Бережанський,
Богуславський
консервні заводи спеціалізуються на виробництві консервованого зеленого
горошку.
На початок 2018 р. склалася така структура ринку консервованих плодів
і овочів: 35 % – овочеві консерви (у т. ч. 45 % – консервовані горошок і
кукурудза), 30 – соки, 20 – фруктові консерви, 15 % – томатні консерви,
соуси, кетчупи [1].
Зараз спостерігається тенденція, коли населення відмовляється від
виготовлення в домашніх умовах консервованих горошку, кукурудзи,
бобових, грибів, овочевої ікри, в той час як у промисловості їх виробництво,
навпаки, розширюється.
На сьогодні споживання консервованої продукції в Україні в 2–2.5 рази
менше, ніж в Росії, в 4–5 разів – ніж в країнах ЄС, і в 15–20 разів – ніж в
США і Канаді. Консервовані плоди й овочі не належать до продукції першої
необхідності, тому в умовах кризи відбулося суттєве зниження попиту на
них. При споживанні консервованої плодоовочевої продукції українці
надають перевагу огіркам і помідорам. Із усього обсягу сировини, яка
щорічно закуповується консервними заводами, частка огірків становить 50–
60 %. За ціною майже 30 % споживачів купують продукцію середнього та
низького цінового сегменту [3].
Водночас глобалізація економічних зв’язків і здешевлення логістичних
схем зумовили масове завезення овочів в Україну з інших країн світу, де
спостерігається стрімка спеціалізація галузі за принципом «вирощуємо вдома
лише те, що прибуткове, а все інше купуємо». Внаслідок чого намітилася
тенденція до скорочення обсягів експорту вітчизняних продуктів переробки
овочів. Проте у 2015 році сальдо зовнішньої торгівлі продукцією переробки
овочів було позитивним, що вказує на скорочення імпорту і зростання
експорту
Отже, ефективність функціонування овочепродуктового підкомплексу
значною мірою залежить від системи економічних відносин між
сільськогосподарськими, заготівельними, переробними і торговельними
підприємствами. Виробництво – зберігання – переробка – реалізація –
споживання є ланками одного ланцюга, тому неможливо домагатися
прибутковості однієї з них при збитковості інших. Необхідна взаємовигідна
співпраця, налагодження інтеграційних зв’язків.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ РИБНИХ ТОВАРІВ В
УКРАЇНІ
Рибна галузь є важливою складовою економіки України. Розроблення і
впровадження інноваційних технологій у рибництві та рибопереробці
вимагають обов’язкового й постійного аналізу інфраструктури рибного
ринку.
Щорічне споживання риби на душу населення в різних країнах
коливається від 1 до 100 кг. Споживання риби та морепродуктів на душу
населення в нашій державі не досягає міжнародної фізіологічної норми – 20
кг на рік. У 2015-2016 рр. цей показник був на рівні 15 кг [2].
В Україні є значні площі внутрішніх водойм, придатних для
вирощування об’єктів аквакультури (1 млн га). За наявністю водного фонду
Україна посідає друге місце в Європі, але за роки незалежності частка
національного виробництва рибної продукції на внутрішньому ринку
скоротилася з 95 до 20 %. Основним напрямом рибогосподарської діяльності
на внутрішніх водоймах України, яка забезпечує до 70 % рибної продукції та
становить головний резерв подальшого розвитку вітчизняної аквакультури, є
ставкове рибництво. Розвиток ставкової аквакультури є важливим
показником підвищення ефективності використання сільськогосподарських
територій та отримання товарної продукції [1; 3].
За даними Держкомстату, у 2016 р. загальний обсяг добування водних
біоресурсів порівняно з 2015 р. зріс на 10,7 %, у т. ч. вилов риби – на 9,9, а
інших водних біоресурсів – на 12,8 % [2].
Основним місцем вилову риби та інших водних біоресурсів
рибопромисловим флотом України є виключно (морські) економічні зони
інших держав, у водах яких у 2016 р. виловлено та добуто 42,8 % загального
обсягу (на 2,4 % менше, ніж у 2015 р.), у виключній (морській) економічній
зоні України – 34,9 % (на 24,3 % більше), у відкритій частині Світового
океану – 2,1 %. Основу вилову риби становлять морські види – тріскові,
оселедцеві, скумбрієві, анчоусові, корюшкові (мойва), тунцеві, камбалові. З
них 40 % займають такі види, як анчоус, океанічний оселедець, японська
скумбрія, мойва, тріска, минтай [2].
На відміну від зменшення вилову морської риби в 2016 р., обсяг вилову
риби у внутрішніх водоймах зріс на 9,9 %, значну частку якого (25,4 тис. т)
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В Україні існує значний дефіцит потужностей з базової переробки риби,
а сучасні економічно вигідні технології з виробництва консервів і пресервів,
обладнання для високоякісної переробки делікатесної риби не
використовуються на повну потужність. Все це створює негативну ситуацію
на внутрішньому ринку риби, яка призводить до збільшення витрат на
виробництво та зростання споживчих цін [4].
Найбільшими імпортерами рибної продукції в Україну є Норвегія,
В’єтнам, Естонія, Латвія, значними – Ісландія, Китай, Російська Федерація,
США та інші країни світу. Зокрема, провідним імпортером свіжої та
охолодженої риби є Норвегія (88,8 %), мороженої риби – Норвегія (22 %),
США (16,2 %) та Ісландія (16,2 %).
Основними країнами, до яких експортується рибна продукція
українського походження є Російська Федерація, Казахстан, Молдова, США,
Нова Зеландія, Литва та ін. [3].
Отже, рибний ринок України розвивається хаотично; існує значна
різниця між попитом та пропозицією; ринок є імпортозалежним. Покращання
ситуації можливе за рахунок збільшення виробництва рибної продукції,
формування та утримання племінної бази для вдосконалення якості об’єктів
аквакультури; розширення сировинної та кормової бази рибного
господарства; відновлення природних нерестовищ у рибогосподарських
водоймах; стимулювання просування вітчизняної рибної продукції на
внутрішній і зовнішній ринок за рахунок розширення асортименту та
поліпшення якості.
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ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ЕЛЕКТРОННОГО
БІЗНЕСУ
Споживачі та представники малого бізнесу можуть зекономити час та
кошти, проводячи банківські операції через Інтернет. Сплата рахунків,
проведення транзакцій між рахунками, купівля-продаж акцій, облігацій – все
це може виконуватися за допомогою Інтернету. Успішний розвиток мережі
Інтернет та бурхливе зростання електронної комерції в черговий раз довели,
що інформаційний сектор економіки, на даний момент є найбільш
динамічним та найбільш прибутковим.
Електронна комерція – це технологія, яка забезпечує повний замкнений
цикл бізнес-операцій, яка включає замовлення товару/послуги, проведення
платежів з використанням цифрових технологій.
Для багатьох видів бізнесу інформація є їх найбільш цінним активом.
Незважаючи на те, що Інтернет дає можливість освоювати велику кількість
нових ринків, паралельно виникає питання безпеки інформаційної та
інтелектуальної власності, яке розв’язує Цифровий правовий менеджмент.
Також Інтернет дає можливість заощадити велику кількість часу і
коштів на корпоративних закупівлях. Жодна інша модель бізнесу так не
підкреслює необхідність тісної інтеграції між виробниками, постачальниками
та дистриб'юторами, в процесі якої встановлюється ринкова ціна. Збільшення
швидкості проходження цього ланцюжка за допомогою можливостей, які
відкриває Інтернет, значно підвищує ефективність.
До числа функціональних можливостей, реалізованих системами
електронної комерції, можна віднести такі:
- оформлення замовлень за каталогами і прайс-листами (замовлення
зберігаються в єдиній базі даних);
- зв’язок Інтернет-додатків з внутрішньою системою діловодства;
- самореєстрація користувачів – можливість продажу через Інтернет
товарів різних категорій;
- оброблення замовлень за стандартною схемою (реєстрація, постачання,
звітно-фінансові документи);
- проведення онлайнових платежів [1].
Предметом електронної комерції може бути будь-яка форма проведення
комерційних операцій, наприклад, торгівля, дистрибуторські угоди,
комерційне представництво й агентські відносини, факторинг, лізинг,
будівництво промислових об'єктів, надання консультативних послуг,
інжиніринг, купівля/продаж ліцензій, інвестування, фінансування, банківські
послуги, страхування й інші форми промислової або підприємницької
співпраці. Всі процеси, які складають зміст електронної угоди, наприклад,
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дослідження ринку, пошук комерційного партнера, платіжні операції,
страхування ризиків і тому подібне також є предметом е-комерції.
Е-комерцію можна забезпечити різними електронними пристроями, у
зв’язку з цим її розділяють на види: (рис. 1)
E-commerce
комерція з використанням
послуг мобільного зв'язку

M-commerce
(Mobile commerce)

комерція з використанням
інтерактивного цифрового
телебачення

T-commerce
(Televigion commerce)

голосова комерція – це
автоматизовані транзакції в
Iнтернет, які здійснюються
через голосові портали за
допомогою комп'ютера або
телефону завдяки голосовим
командам

V-commerce
(Voice commerce)

універсальна комерція – це
можливості здійснювати
комерційні дії електронним
пристроєм у будь-який час.

U-commerce
(Universal commerce)

динамічна комерція – це
динамічне ціноутворення,
яке дозволяє продавцям
досягти найвищої прозорості
операцій і проводити
електронні транзакції на
найвигідніших умовах.

D-commerce
(Dynamical commerce)

Рисунок 1 – Види E-commerce, залежно від вживаних пристроїв
Після появи терміну «електронна комерція», завдяки її швидкої
популяризації, багато дослідників відносили до неї будь яку бізнес діяльність
в відокремлювати електронну комерцію від електронного бізнесу.
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Електронний бізнес (E-business) – це ведення будь-якої бізнес діяльності
у глобальних телекомунікаційних мережах, зокрема в Інтернет.
Зрозуміло, що електронний бізнес поняття значно ширше, і що
електронна комерція є складовою частиною електронного бізнесу. Оскільки
електронний бізнес, в даному розумінні, не такий розвинений як його
складова частина, то визначення місця електронної комерції в електронному
бізнесі є досить проблематичним [2].
Розвиток е-бізнесу призводить до значних змін в економіці, що
зумовлено використанням нових методів ведення бізнесу.
Список використаних джерел:
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СКЛЯНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
Встановлено, що технічне переобладнання вітчизняних підприємств
скляної промисловості є основною передумовою виробництва високоякісних
та конкурентоспроможних товарів вітчизняного виробництва. Виявлено, що
відсоток вітчизняної продукції на українському ринку складає не більш 10 %.
Скляна промисловість України – це галузь промисловості, підприємства
якої виробляють побутові вироби із скла, а також віконне, поліроване, тарне,
господарське, архітектурно - будівельне, лабораторне, медичне. Продукцію
цієї промисловості широко застосовують у різних галузях народного
господарства, у техніці та побуті. Скляні вироби відносяться до виробів
багатократного використання, тривалість використання яких визначається
здатністю зберігати головні показники фізико-технічних властивостей в
процесі експлуатації [2].
У різні часи в Україні функціонувало близько 30 заводів з виробництва
скла, переважна більшість з яких виробляли не архітектурне, а пляшкове
скло. Для будівельних цілей скло випускали лише два великих підприємства,
на які припадала левова частка (95%) усього виробництва в Україні. Мова
йде про Лисичанський склозавод «Пролетар» – єдиний, що виробляв в
Україні листове скло за флоат-технологією. Проте в кінці 2012 року
виробництво стало скорочуватися. Причина – величезні борги за газ,
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електроенергію і оренду. А в травні 2014-го виробництво було повністю
зупинено. Під час окупації Лисичанська бойовиками в цехах заводу
знаходилася база терористів, по якій 2 липня було нанесено авіаудар, в
результаті чого був повністю знищений один із цехів.
До 2013 року на ринку працював ще один оператор – «Будскло». Однак
через те, що виробничі потужності підприємства розташовані у Донецькій
області, воно було змушене згорнути діяльність. На підприємстві випускали
листове скло за методом вертикального витягування, який вже давно визнано
застарілим і не користуються особливим попитом ні в Україні, ні за
кордоном [1].
Темпи підвищення ефективності скляного виробництва залежать від
досягнутого рівня якості продукції і від того, які будуть створені умови для
досягнення певної мети. Вітчизняна скляна промисловість працює на базі
кварцових пісків, крейди, а також відходів содової промисловості. Скляні
піски, які ідуть на виготовлення скла, повинні мати максимальний вміст
кремнезему, рівномірну зернистість. Родовищ таких пісків відомо більше
100. Основні запаси пов'язані із олігоценовими морськими відкладами та з
породами міоцену. У скляній промисловості використовують також польові
шпати. Основним джерелом польових шпатів є пегматити, які добуваються
на Українському щиті (Єлісеївське родовище у Запорізькій області і ін.), а
також лужні каоліни і граніти. Найбільші родовища скляних пісків
знаходяться у Донецькій області (Авдіївське, Новомихайлівське),
Харківській (Новоселівське), Чернігівській (Глібівське), Львівській
(Великоглібовицьке). У цих областях зосереджено 55% усіх запасів. На
Донецьку, Харківську та Чернігівську області припадає 86% видобутку
скляних пісків в Україні
Наразі ж в Україні власне склоробне виробництво відсутнє взагалі, тому
потреби ринку покриває імпорт. У трійці найбільших постачальників скла в
Україну – AGC Flat Glass, найбільший в світі виробник листового скла; NSG
Group, яка вважається лідером в області інноваційних технологій
виробництва флоат-скла; і один з найстаріших транснаціональних концернів
Saint-Gobain, який є виробником не лише скла, але й інших
високотехнологічних будівельних матеріалів. Присутній на українському
ринку і міжнародний концерн Guardian, що славиться своєю інноваційністю
та архітектурним склом з магнетронним напиленням під ТМ SunGuard.
Також відомий в Україні своїм автомобільним склом концерн Pittsburgh Plate
Glass Co [3].
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ФPAНЧAЙЗИНГ ЯК ПЕPЕДУМOВA ФOPМУВAННЯ
КOНКУPЕНТНИХ ПЕPЕВAГ ПIДПPИЄМCТВA
Cучacний poзвитoк пiдпpиємницьких вiднocин в Укpaїнi вiдзнaчaєтьcя
пocиленням iнтегpaцiйних вiднocин мiж cуб’єктaми гocпoдapювaння. Нa
pинку aктивнo з’являютьcя нoвi фopми тa метoди pеaлiзaцiї пiдпpиємницькoї
дiяльнocтi. Зpocтaє кoнцентpaцiя iнoземних учacникiв пiдпpиємницьких
вiднocин, дiяльнicть яких зaбезпечує oбмiн дocвiдoм гocпoдapювaння, з
oднoгo бoку, a тaкoж визнaчaє нaпpям poзвитку кoнкуpентних вiднocин нa
pинку, з iншoгo. Фpaнчaйзингoвa дiяльнicть – cучacнa фopмa
пiдпpиємницьких вiднocин, якa виcтупaє oдним з чинникiв фopмувaння
кoнкуpентних пеpевaг пiдпpиємcтв. Aдже ocнoвнi учacники фpaнчaйзингoвoї
угoди – фpaнчaйзеp тa фpaнчaйзi – cтaють aвтoмaтичнo як пapтнеpaми, тaк i
кoнкуpентaми. Нa нaш пoгляд, пеpевaги фpaнчaйзингу у нaукoвiй лiтеpaтуpi
виcвiтленi дocтaтньo, a недoлiки пoтpебують бiльш пoглибленoгo вивчення.
Вiдпoвiднo, недoлiки фpaнчaйзингoвoї дiяльнocтi ми пpoпoнуємo згpупувaти
i видiлити їх oкpемo як для фpaнчaйзеpa, тaк i фpaнчaйзi. Зoкpемa,
недoлiкaми фpaнчaйзингoвoї cпiвпpaцi для фpaнчaйзеpa, нa нaш пoгляд,
виcтупaють тaкi:
- витpaти нa poзpoбку бiзнеc-пaкету (фpaншизи);
- витpaти нa фopмувaння кoнцепцiї фpaнчaйзингвoї дiяльнocтi;
- тpуднoщi зi збеpеженням кoмеpцiйнoї тaємницi;
- безпocеpеднiй вплив дiяльнocтi фpaнчaйзi нa дiлoву pепутaцiю;
- дoдaткoвi витpaти нa пoшук фpaнчaйзi, який вiдпoвiдaє вciм вимoгaм;
- cклaднicть oцiнки фiнaнcoвих pезультaтiв дiяльнocтi фpaнчaйзi;
- дoдaткoвi витpaти нa теcтувaння пiлoтнoгo пpoекту.
Для фpaнчaйзi, у cвoю чеpгу, є aктуaльним тaкий pяд недoлiкiв:
- нaдмipний кoнтpoль фpaнчaйзеpa;
- неoбхiднicть знaчнoї cуми пoчaткoвих iнвеcтицiй;
- неoбхiднicть cпiвпpaцювaти з кoнкpетнo визнaченими фpaнчaйзеpoм
пocтaчaльникaми cиpoвини тa пpoдукцiї;
- уcклaдненa пpoцедуpa вихoду з меpежi тa poзipвaння дoгoвopу;
- зaлежнicть вiд фiнaнcoвoї cтaбiльнocтi фpaнчaйзеpa;
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- нaявнicть дocтoвipнoї iнфopмaцiї щoдo дocвiду тa екoнoмiчних
пoкaзникiв дiяльнocтi меpежi;
- виcoкa кoнкуpенцiя з бoку фpaнчaйзеpa тa iнших фpaнчaйзi;
- вiдcутнicть iндивiдуaльних, вiдмiнних pиc пiдпpиємця-фpaнчaйзi [2].
Вapтo звеpнути увaгу нa те, щo poзвитoк фpaнчaйзингoвoї cпiвпpaцi в
Укpaїнi вiдбувaєтьcя знaчнo пoвiльнiшими темпaми, нiж зa кopдoнoм.
Oднiєю з ocнoвних пpичин є недocкoнaле вивчення мехaнiзму фopмувaння i
pеaлiзaцiї фpaнчaйзингу. Як пpaвилo, фpaнчaйзингoвa cпiвпpaця
дocлiджуєтьcя чеpез пpизму взaємoвiднocин фpaнчaйзеpa тa фpaнчaйзi.
Фpaнчaйзi, якoгo зaдoвoльняють умoви дoгoвopу (пiдпpиємницькi тa ocoбиcтi
здiбнocтi якoгo вiдпoвiдaють кpитеpiям фpaнчaйзеpa), пpиймaє piшення щoдo
купiвлi фpaншизи i caме з цьoгo мoменту poзпoчинaєтьcя тicнa cпiвпpaця
cуб’єктiв гocпoдapювaння. Фpaнчaйзi poзгopтaє i poзвивaє cвiй бiзнеc згiднo
пpaвил тa вимoг, poзpoблених фpaнчaйзеpoм, здiйcнюючи пpи цьoму
pегуляpнi гpoшoвi виплaти нa йoгo кopиcть, тoбтo дoтpимуєтьcя умoв,
визнaчених кoнтpaктoм. Фpaнчaйзеp, у cвoю чеpгу, визнaчaє opгaнiзaцiйне
зaбезпечення пiдпpиємницькoї дiяльнocтi фpaнчaйзi тa здiйcнює мoнiтopинг
piвня йoгo юpидичнoї тa екoнoмiчнoї вiдпoвiдaльнocтi.
Ефективнa cпiвпpaця фpaнчaйзеpa тa фpaнчaйзi визнaчaєтьcя poзвиткoм
дiлoвих вiднocин мiж ними, впливoм нa cпiвпpaцю внутpiшнiх тa зoвнiшнiх
фaктopiв, a тaкoж piвнем викoнaння cтopoнaми cвoїх oбoв’язкiв тa pеaлiзaцiї
пpaв. Кpiм тoгo, дiяльнicть учacникiв фpaнчaйзингу пoвиннa вiдпoвiдaти
пoлoженням фpaнчaйзингoвoї кoнцепцiї, яку poзpoбляє влacник бpенду, i
пеpедaє iнфopмaцiю cвoїм фpaнчaйзi з метoю пoдaльшoгo poзвитку
фpaнчaйзингoвoї меpежi. Oтже, фpaнчaйзеp тa фpaнчaйзi – ключoвi ocoби
фpaнчaйзингoвих вiднocин, oднaк, oкpiм них poзвитoк фpaнчaйзингoвoї
дiяльнocтi зaбезпечують й iншi учacники, тaкi як: упpaвляючi кoмпaнiї,
acoцiaцiї, iнвеcтopи, фiнaнcoвo-кpедитнi уcтaнoви, кoнcультуючi cтpуктуpи i
т. д. [1].
Тaким чинoм, фpaнчaйзингoвa дiяльнicть – це cиcтемaтичнa,
взaємoзaлежнa пiдпpиємницькa cпiвпpaця, якa здiйcнюєтьcя згiднo пoлoжень
фpaнчaйзингoвoгo дoгoвopу тa зa учacтi пpямих (фpaнчaйзеpa i фpaнчaйзi) тa
oпocеpедкoвaних учacникiв (бaнкiвcькi уcтaнoви, деpжaвнi cтpуктуpи,
гpoмaдcькi opгaнiзaцiї, кoнcультуючi opгaни тa iн.). Зpoзумiлa нa пеpший
пoгляд тa дocтупнa для вiтчизняних cуб’єктiв гocпoдapювaння фopмa
пiдпpиємницькoї дiяльнocтi пoтpебує безпеpеpвнoгo вивчення тa
вдocкoнaлення. Фpaнчaйзингoвa cпiвпpaця oднoчacнo мoже зaбезпечувaти як
вигoди, тaк i pизики учacникaм фpaнчaйзингoвих вiднocин. Caме з метoю їх
уникнення вciм cтopoнaм фpaнчaйзингoвoї угoди ще нa пiдгoтoвчoму етaпi
cпiвпpaцi неoбхiднo уcвiдoмити cутнicть тa cпецифiку пiдпpиємницькoї
дiяльнocтi нa умoвaх фpaнчaйзингу.
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СТАН РИНКУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
На сьогоднішній день ринок алкогольних напоїв в Україні
представлений досить широко. Українські виробники успішно витісняють
імпортну продукцію з України. Існує велике різноманіття типів алкогольних
напоїв різних брендів. Але можна виділити їх основні класи: горілка, лікери,
вина і шампанські, коньяк, пиво.
Підприємства галузі виробництва алкогольних напої розташовані майже
по всій території України. Найбільшим українським виробником якісного
спирту, який у свою чергу є сировиною багатьох інших алкогольних напоїв, є
державне підприємство «Укрспирт», до складу якого входить 41 виробниче
підприємство [1].
В Україні діє більше 40 підприємств лікеро-горілчаної промисловості,
зосереджених головним чином у великих містах або поблизу них: завод
«Національна горілчана компанія» (Черкаська обл.); УГК Nemiroff (м.
Немирів, Вінницька обл.); завод «Хортиця» (м. Запоріжжя).
З продукцією українських виробників останнім часом конкурує
продукція зарубіжних фірм, а також вітчизняних підприємств із іноземними
інвестиціями. Дані підприємства розташовані в основних місцях виноробства
України, а саме Одеська область (ПАТ «Коблево», Миколаївська обл.);
винний завод «Шабо» (Одеська обл.).
Незважаючи на те, що на даний момент не існує монополістів у сфері
алкогольних напоїв за останні роки спостерігається стрімке збільшення цін.
Мінімальні роздрібні ціни на окремі види підакцизних товарів протягом
останнього періоду постійно зростали (табл. 1).
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Таблиця 1 – Динаміка рівня мінімальних роздрібних цін на окремі
види алкогольних напоїв у 2010 - 2017 рр. [2]
Вид алкогольних
напоїв
Горілка та лікерогорілчані вироби,
грн. за 1 л
Віскі, грн. за 1 л
Коньяк (бренді) 5
зірок, грн. за 1 л
Вина виноградні
натуральні у скляній
тарі місткістю 0,7 л,
грн.

Роки
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

13,5

142,5

150,3

174

199,5

249,5

274,5

348,9

205

247

247

442
345

442,5
345

495
445

545
470

750
599,5

18

18

18

20

20

27

27

33

Хоча в Україні спостерігається зростання цін, обсяги реалізації горілки
та лікеро-горілчаних напоїв збільшились на 13%, а пива – на 28 %, відбулось
також зростання продаж вин: виноградних на 21%, ігристих на 24%.
Зараз в нашій країні дуже розвинене пивоваріння. Крім великих
виробників дедалі більшою популярністю користуються малі приватні
броварні. Вони є майже в усіх великих містах України. Такі підприємства, як
правило, мають не дуже широкий асортимент продукції і орієнтовані
переважно на місцевих споживачів. Більша частина підприємств, що
виробляють пиво розташована в центральній та західній Україні: Перша
приватна броварня, (м. Львів); Львівська пивоварня (м. Львів); ПАТ
«Оболонь» (м. Київ); Київський пивоварний завод «Славутич» м. (Київ).
Компанія Research & Branding Group провела опитування населення
України стосовно їх ставлення до алкогольних напоїв. Основні результати
(рис.1) [2]:
- приблизно 30 % українців взагалі не вживають алкогольні напої;
- найбільш вживаними в Україні алкогольними напоями є горілка та
пиво;
- у середньому в Україні горілку купують кожні 2–2.5 тижня, вино – три
рази на два місяці, коньяк – трохи рідше, ніж раз на місяць.
Таким чином, останнім часом в Україні підвищується вартість
алкогольних напоїв, проте обсяги їх реалізації зростають. На вітчизняному
ринку алкогольних напоїв в останній час загострюється конкуренція між
українськими виробниками та зарубіжними фірмами, а також вітчизняними
підприємствами із іноземними інвестиціями.
Список використаних джерел:
1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: www.ukrstat.gov.ua.
2. Уряд підвищив мінімальні ціни на алкоголь. – [Електронний ресурс].
– Режим доступу: https://dt.ua/ECONOMICS/uryad-pidvischiv-minimalni-cinina-alkogol-250733_.html.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
Останнім часом все вагомішу роль в галузі світової економіки відіграє
зсув грошового потоку в сферу електронного бізнесу – комерції в Інтернет,
що ще раз підтверджує той факт, що Інтернет-технології з кожним роком все
більше впливають на глобальні світові економічні процеси. Торгівля в
Інтернеті стала одним із наймогутніших сегментів національних економік у
промислово-розвинутих країнах. Компанії та підприємці прагнуть
використовувати переваги Інтернету у своїй діяльності за допомогою
швидкого навчання, обробки та передачі інформації, грошей, товарів.
Суспільство переходить на якісно новий етап розвитку, де визначальну роль
відіграє інформація.
Сфера електронної комерції в Україні на сьогодні знаходиться на
початковому етапі розвитку. Про це свідчить відкриття багатьох інтернетмагазинів в українському сегменті мережі.
Електронна комерція – це широкий набір інтерактивних методів ведення
діяльності з надання споживачам товарів та послуг. Також під електронною
комерцією розуміють будь-які форми ділових операцій, де сторони
взаємодіють через електронні технології, а не в процесі фізичного обміну чи
контакту. Загалом же електронна комерція – це використання електронних
комунікацій та технологій обробки цифрової інформації для встановлення та
змін відносин створення вартості між організаціями та між організаціями і
індивідами.
Електронна комерція – це ведення бізнесу в онлайн режимі, яке на
сьогоднішній день присутнє в чотирьох наступних сферах:
- прямі продажі товарів і послуг
- банківська справа та фактурування (платіжні системи);
- безпечне розміщення інформації;
- корпоративні закупівлі [1].
Прямі продажі – найдавніший вид електронної комерції, який став
першою сходинкою до більш складних комерційних операцій для багатьох
компаній.
Споживачі та представники малого бізнесу можуть зекономити час та
кошти, проводячи банківські операції через Інтернет. Сплата рахунків,
проведення транзакцій між рахунками, купівля-продаж акцій, облігацій, —
все це може виконуватися за допомогою Інтернету.
Виявлення сучасних світових тенденцій розвитку електронного бізнесу
та аналіз можливостей і перспектив участі України у всесвітній електронній
торгівлі можливе шляхом:
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- визначення глобальних тенденцій у сфері Інтернет-технологій,
використовуючи досвід США як світового лідера в електронній торгівлі;
- вивчення можливостей європейського ринку інформаційних технологій
та його розвиток у найближчі роки;
- розгляду сучасного стану українського сегмента Інтернету та
перспектив розвитку електронної комерції в нашій країні;
- виявлення необхідних умов для більш швидкого включення України в
міжнародну систему електронної торгівлі.
За останні два роки ріст українського сегмента Інтернету (UAnet)
спостерігається у всіх напрямках. Швидке збільшення користувачів Інтернет
стане рушієм Інтернет-сектора в Україні.
Основними перевагами електронної комерції є:
- оперативність отримання інформації, особливо при міжнародних
операціях;
- зниження невиробничих витрат (торгових витрат, витрат на рекламу,
витрат пов'язаних з сервісним обслуговуванням та інформаційною
підтримкою споживачів);
- скорочення циклу виробництва та продажі, оскільки відпадає потреба
повторного підтвердження інформації і знижується вірогідність помилок при
введенні інформації;
Через інтернет-магазини сьогодні добре продаються товари, що не
вимагають контакту з покупцем: книги, касети, картки мобільного зв'язку,
комп'ютери та комплектуючі. Багатообіцяючим є ринок туристичних послуг,
ринок продажів та оренди житла, продажів автомобілів, коштовностей,
рідкісних товарів.
Дуже перспективним в Україні є така форма організації інформаційної
та торговельної взаємодії між компаніями через Інтернет, як електронна
комерція «бізнес-бізнес». В умовах поглиблення міжнародного поділу праці,
активного розвитку спільної комерції, коли підприємства не тільки купують
один у одного продукцію, а й спільно працюють над виробництвом нових
товарів та послуг, електронна комерція такого напрямку набуває особливого
значення, оскільки вона передбачає формування тривалих партнерських
відносин між підприємствами, які здійснюються через комунікаційні мережі.
За результатами дослідження можна вважати, що в Україні вже створені
корпоративні портали, в межах яких систематизується корпоративна
інформація та надається доступ до неї сертифікованим користувачам.
Перспективним для України є також створення електронних ринків, систем
управління ланцюжком комплектації, систем управління взаємовідносинами
з клієнтами [2].
Важливим кроком у напрямі впровадження будь-яких систем «бізнесбізнес» є використання відкритих міжнародних стандартів. В Україні вже
існують технічні умови застосування цих технологій - створено національний
електронний каталог товарів.
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Безумовно, на розвиток міжнародної електронної торгівлі в Україні
впливають ще й загальносвітові тенденції.
По-перше, в останні роки у зв'язку зі зниження цін на комп'ютерні
системи і програмне забезпечення спостерігається бум у галузі продажів
комп'ютерів. Друга тенденція полягає у зростанні кількості користувачів
Інтернетом. Провідні світові компанії прогнозують, що до 2020 р. приблизно
більш як 1 млрд людей почнуть виходити в онлайн і буде створено понад 100
млн сайтів. Український сегмент Інтернету в даний час збільшує щомісячний
ріст відвідувачів на 15 %. Третя тенденція – це ріст онлайнових покупок,
обсяг яких постійно збільшується. Четвертий напрямок пов'язаний з різким
ростом кількості домашніх компаній.
Для активного включення України в міжнародний електронний бізнес
необхідне:
- активне впровадження базового устаткування, комп'ютерів та
телекомунікацій, у тому числі й у сільській місцевості, що забезпечить
розширення комп'ютерної грамотності населення і належний рівень розвитку
інфраструктури;
- стимулювання швидкого розвитку інфраструктури мережі: розвиток
Інтернет-магазинів, мережних бізнес-структур, операторів мережі та
створення декількохвеликих вітчизняних Ітернет-порталів;
- навчання професійним і загальним навичкам роботи в Інтернеті на всіх
рівнях освітньої системи, включаючи держслужбовців;
- розвиток внутрішнього споживчого ринку, підвищення купівельної
спроможності шляхом досягнення стабільного економічного росту [3].
Отже, розвиток Інтернет-комерції в Україні є надзвичайно важливим,
оскільки це ефективний засіб, який дозволить вийти на світовий ринок
багатьом українським компаніям, у першу чергу, фірмам, що надають
комерційні послуги, і фірмам-розробникам програмного забезпечення. У
кінцевому підсумку, електронна комерція дасть поштовх до подальшого
розвитку в нашій країні як Інтернет-технологій, так і всій фінансовій
інфраструктурі.
Список використаних джерел:
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В сучасних умовах стан функціонування і розвитку швейних
підприємств України досить складний. Це зумовлено низкою проблем,
характерних для легкої промисловості загалом. Основними серед них є
висока частка імпортованих товарів, несприятливі умови для залучення
інвестицій; недостатність фінансування науково-дослідних робіт, відсутність
у значної частини підприємств ефективного управління тощо. Вирішення
зазначених проблем потребує комплексного розв’язання з боку як держави,
так і самих підприємств.
Українська легка промисловість з історичних позицій займала провідне
місце у виробництві промислових товарів народного господарства. Саме в
Україні була сконцентрована значна частка швейної промисловості. Україна
була лідером з виготовлення верхнього одягу. Однак з набуттям незалежності
України ситуація змінилася – виробництво швейних виробів зменшилось у
декілька разів. Це зумовлено рядом причин:
1. різким зниженням купівельної спроможності населення;
2. неможливістю проведення ефективної реструктуризації підприємств
та їх пристосування до діяльності у ринковому середовищі;
3. неможливістю міжгалузевих зв’язків та втратою сировинної бази [1].
Однак, за останній час Україна збільшила виробництво товарів швейної
промисловості. При цьому на внутрішньому ринку 58% товарів швейної
промисловості – це імпорт, 20,8 – контрабанда або тіньовий бізнес, власне
виробництво становить 14,7 та секонд-хенд – 6,5%. Українські підприємства
швейної промисловості у січні-серпні 2017 року, порівняно з відповідним
періодом 2016 року, збільшили обсяги виробництва своєї продукції на 7%.
Найменший показник темпу зростання легкої промисловості в Україні
демонструє виробництво одягу, який встановлений на рівні 104,1% щодо
відповідного періоду 2016 року. За регіональним рейтингом виробництва в
2016 році на першому місці з досить вагомим, найуспішнішим проривом
14,4% займав Львівський регіон, Житомирська область – 8,7, Харківська –
8,5, Дніпропетровська – 7%. І п'ятірку лідерів завершує Київ, де виробництво
легкої промисловості становить 6,9% від загального виробництва в країні [2].
Швейні підприємства, в основному, розміщені у районах споживання, у
великих і середніх, і навіть малих населених пунктах, оскільки привезти
сировину для них, зокрема, нитки, тканини, неткані матеріали, хутра, штучні
та натуральні шкіри, економніше, ніж готові вироби. У галузі зайнята майже
половина працівників легкої промисловості. Фактор трудових ресурсів у
розміщенні підприємств відіграє провідну роль. Останнім часом з’явилось
чимало приватних дрібних та спільних підприємств.
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В Україні швейна промисловість міцно зайняла позицію аутсайдера в
економіці, однак, за державної підтримки, на неї може очікувати помітний
економічний і соціальний ефект в найближчій перспективі. Найбільшу
питому вагу у виробництві продукції швейної промисловості займає одяг
верхній трикотажний, пальта та напівпальта жіночі та дівчачі, жакети,
блейзери жіночі та дівчачі.
У 2015 році найбільше зростання спостерігалось по пальтах та плащах
жіночих – 55,2%, найменше – по панчішно-шкарпеткових виробах (11,5%)
(табл. 1).
Таблиця 1 – Зростання швейної промисловості за видами продукції
за 2015 р. [2]
Види продукції
Піджаки чоловічі
Куртки чоловічі
Жакети жіночі
Пальта, плащі жіночі
Білизна постільна
Костюми чоловічі
Панчішно-шкарпеткові вироби
Сукні жіночі

Темп приросту, %
+14,2
+35,4
+13.2
+55.2
+35.7
+23,4
+11,5
+47,6

Сьогодні на українських швейних підприємствах, на рівні з
виробництвом продукції повного циклу, практикують схеми так званої
давальницької сировини, що надходить із-за кордону. Особливість таких
схем полягає у тому, що імпортер зберігає право власності на сировину
(матеріали) і на готову продукцію, отриману внаслідок переробки, а
переробник лише надає необхідні робочі руки. При цьому уся сировина,
лекала надаються іноземними фірмами-замовниками, а українські швейні
фабрики лише шиють готовий одяг. Тобто, в Україні використовується лише
дешева робоча сила. На відміну від трикотажної промисловості, де багато
дрібних підприємств, в швейній промисловості виробництво знаходиться на
великих підприємствах таких міст, як Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ,
Львів, Запоріжжя, Донецьк, Чернівці, Артемівськ, Дрогобич [4].
Отже, дослідивши швейну промисловість України, можна дійти
висновку, що вона знаходиться в критичному стані, який за останні роки
дещо покращився.
Для того, щоб запобігти подальшому зменшенню частки ринку
вітчизняного виробника та поновлення її потужності рекомендується
провадження наступних заходів:
1. покращення іміджу вітчизняних товарів, формування довіри
споживачів, створення сильних українських брендів, які могли б конкурувати
з іноземними;
2. залучення вітчизняних приватних інвесторів до швейної
промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату;
3. подальший розвиток виробничої інфраструктури;
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4. стимулювання споживача до збільшення споживання товарів
промисловості вітчизняного виробництва;
5. зменшення ставок податків на сировину та матеріали для швейної
промисловості, яка в Україні не представлена вітчизняними виробниками;
6. використання досвіду, отриманого від використання давальницьких
схем для поновлення швейної промисловості.
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АНАЛІЗ РИНКУ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ
В умовах ринкової економіки особливо важливим є випуск і
забезпечення населення конкурентноспроможною харчовою продукцією.
М’ясні товари займають вагому частку у структурі роздрібного
товарообороту серед інших товарних групп вони є важливим джерелом
надходження повноцінних білків, мінеральних речовин, насичених і
поліненасичених жирних кислот, деяких вітамінів, інших поживних речовин.
М’ясна галузь – це одна з найважливіших та найбільших галузей у
структурі харчової промисловості та продовольчої безпеки України.
Забезпечення раціону харчування якісною та доступною продукцією
тваринного походження, зокрема м’ясом, на сьогодні є пріоритетним
завданням державної політики.
Сегмент виробництва ковбасних виробів є одним з провідних у м'ясній
промисловості України. Його частка складає 14,5% від загального обсягу
всієї продукції м’ясопереробної галузі і 30% від загального обсягу готової
м'ясної продукції. Ковбасна продукція знаходиться на четвертому місці в
шкалі продуктів, що користуються постійним попитом у населення,
поступаючись молочним продуктам, фруктам та овочам і хлібобулочним
виробам. Рівень споживання ковбасних виробів є свого роду індикатором
добробуту нації [2].
Загалом, ринок ковбасних виробів достатньо диверсифікований, і на
одного виробника припадає не більше 7% ринку. Загальне число виробників
ковбасної продукції складає близько 600, причому влітку їх кількість дещо
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зменшується у зв’язку зі зникненням з ринку дрібних виробників, що не
мають холодильного обладнання для зберігання готової продукції. Серед
багатьох виробників м’ясопродуктів, виділено 10 найбільших компаній
України. До першої десятки входять м’ясокомбінати – ТОВ «Дружба
народів», ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», М’ясна фабрика «Фаворит»,
М’ясокомбінат
«Ятрань»,
ВАТ
«Кременчукм’ясо»,
м’ясокомбінат
«Ювілейний», Володимир-Волинська птахофарика, «Український бекон» та
інші [4].
Ринок ковбасних і м'ясних виробів продовжує знижувати темпи розвтку,
як і інші галузі промисловості. Це відбувається з наступних причин:
− тимчасове закриття деяких м'ясних комбінатів та зростання
собівартості продукції через зростання цін на сировину;
− вихід з ринку підприємств, розміщених на сході України і в Криму;
− спад купівельної спроможності населення, оскільки гривня
знецінюється;
− продаж за непрозорими та напівпрозорими схемами.
Тіньова частка ринку становить приблизно 30%, і в неї входять дрібні
підприємства на заході країни, які торгують на ринках, не звітуючи перед
фіскальною службою.
Однак в 2017 році загальний обсяг ковбасних продуктів трохи виріс в
порівнянні з 2016 роком, завдяки виробництву копчених і напівкопчених
виробів, а також продуктам з конини. У 2017 році виробили на 150.66 тис. т
більше, ніж у 2016 році. Загальне зростання виробництва склало 2% – тут
скоріше можна сказати, що обсяги вироблення стабілізуються, ніж ростуть
(табл. 1).
Таблиця 1 – Виробництво ковбасних виробів 2011-2017 роках [3]
Виробництво ковбасних виробів 2011-2017 роках, тис. тонн
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Вироби
ковбасні
з
печінки
(ліверні) та подібні вироби і
5940 6171 6976 6911 7195 6015
харчові продукти на їх основі (крім
готових продуктів та страв)
Вироби ковбасні та подібні
продукти із м'яса, субпродуктів чи
крові тварин та подібні вироби і
286
288
287
260
229
*
харчові продукти на їх основі (крім
виробів ковбасних з печінки і
готових продуктів та страв)
Вироби ковбасні варені, сосиски,
189
188
190
171
151
153
сардельки
Ковбаси напівкопчені
52,9
54,9
52,1
47,3
42,6
39,6
Ковбаси варенокопчені, напівсухі,
сиров'ялені,
сирокопчені 27,3
23,5
25,6
24,9
21,5
23
(включаючи «Салямі»)
Вироби ковбасні з конини
0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
*
Холодець, зельц
1,3
1,2
1,5
1
1
*
Вироби ковбасні копчено-запечені
8,4
8,7
7
5,5
3,6
2,9
Вироби ковбасні інші
10,3
11,6
10,9
10
8,5
*
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2017
5899

22

165
41,3
23,7
0,86
1
2,8
8,5

Найбільше ковб
бас виготтовляєтьсся в Дніпропетроовській, Донецьккій,
Поллтавській,, Харківсьькій і Зап
порізькій областях. Нижче нна діаграм
мі показаано
питоому вагу п'яти обл
ластей в суукупному
у обсязі виробницттва (рис.1
1).
9%
Донеццька 9%

8%

Полтаавська 8%
14%

Дніпрропетровська
а 14%
Харківвська 4%

61
1%

Запоррізька 4%
4%

інші ообласті 61%

4%

иробницт во вироб
бів ковбасних та п
подібних продуктів
Рисуноок 1 – Ви
за 5 р
регіонами
и у 2017р
р. [3]
Таким чином, основним
о
ми проблеемами ук
країнськогго ринку
у ковбасн
них
вирообів є ди
ифіцит таа висока вартість сировини
и, що сппричинило
о знижен
ння
якоссті продукції, що виробляєт
в
ться. Зниж
ження тем
мпів розввитку галу
узі значноою
міроою є насллідком економічноої кризи, яка
я призв
вела до знниження купівельн
к
ної
спрооможностті більшо
ості спож
живачів. Суттєвий
й вплив нна ситуацію малаа і
відссутність належного
н
о державн
улюванняя ринку, яяк в план
ні контроллю
ного регу
якоссті, так і в плані піідтримки вітчизнян
ного виро
обника.
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ІКРА ТА ІКОРНІ ТОВАРИ
Ікра багатьох риб – цінна харчова сировина. Найбільш цінні ікорні
товари отримують при переробці ікри осетрових і тихоокеанських лососевих
риб. Консервують також ікру коропових, сигових, тріскових, оселедцевих і
інших риб, але ікорні товари, що отримують з цієї сировини, за смаком і
харчовою цінність значно поступаються ікорним товарам із осетрової і
лососевої ікри.
Ікра є найціннішим харчовим продуктом, тому що містить велику
кількість легкозасвоюваних білків і жирів, а також вітаміни А, D, E і групи В.
Про користь і поживну цінність ікри відомо багато фактів, цей продукт добре
вивчений і високо оцінений лікарями-дієтологами. Чорна і червона ікра
рекомендується для включення в раціон всіх людей, незалежно від віку.
Регулярне вживання ікри в їжу покращує склад крові, знижує ризик
виникнення тромбів, покращує роботу мозку і підвищує опірність організму
[1]. Крім цього, щоденне вживання невеликої кількості чорної ікри здатне
запобігти розвитку атеросклерозу і поліпшити зір. Вживаючи її в їжу можна
також знизити ризик розвитку онкологічних патологій, нормалізувати
артеріальний тиск і підвищити гемоглобін.
Асортимент ікорних товарів представлений ікрою осетрових, лососевих,
частикових, тріскових та інших риб. Залежно від способу обробки і ступеня
зрілості розрізняють ікру зернисту, паюсну, ястичну, в'ялену, морожену.
Залежно від способу упаковки - бочкову і баночну.
Ікру осетрових риб виробляють в наступному асортименті:
- ікра зерниста баночна (містить 3,5-5% солі);
- ікра зерниста бочкова (6-10% солі);
- зерниста пастеризована ікра (3,5% солі);
- паюсна ікра (4,5-7% солі);
- ястична ікра [2].
Найбільша і цінна ікра - білуги. Ікра білуги багата різними групами
вітамінів, фосфором, кальцієм, молібденом, магній, фтор, натрієм, залізом.
Жирні кислоти містяться в ікрі білуги в меншій кількості, ніж у інших
осетрових риб, однак вона є відмінним постачальником омега-3 жирних
кислот, без яких неможливий процес стабілізації міжклітинних процесів.
Вони мають протизапальну і антиоксидантну дію, сприяють зниженню
ймовірності виникнення інсульту або інфаркту.
Ікру лососевих риб називають червоною. Червона ікра покращує роботу
мозку, посилює імунітет, підтримує зір, може служити профілактичним
засобом проти екземи, псоріазу, хвороби Альцгеймера. Реалізують ікру
баночну і бочкову зернисту (4-8% солі), а також ястичну. Баночну зернисту
ікру фасують в жерстяні банки масою нетто до 2 кг. На місце стику кришки з
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банкою надягають гумове кільце, щоб всередину упаковки не попадало
повітря. Баночну пастеризовану ікру фасують в скляні баночки масою нетто
28, 56 і 112 г, герметично укупорюють і пастеризують при 60°С. Бочкову ікру
упаковують в дубові заливні бочки, покриті усередині парафіном, місткість
до 50 л. Ястичну ікру готують з недозрілиг або перезрілих ястиків. Великі
можуть розрізати на шматки завдовжки 15— 20 см. Після засолу і
набрякання тузлука ястичну ікру упаковують в бочки або жерстяні банки по
2 кг. По смакових властивостях ястична ікра значно поступається паюсній і
зернистій.
Штучна (імітована) ікра – це специфічний продукт-імітатор, який
використовують чи спеціально розробляють для заміни натуральних
харчових продуктів. Деякі органолептичні властивості таких продуктів
наближені до природного оригіналу, але споживна цінність і вартість
набагато нижчі. Дуже часто імітована ікра схожа на продукт-аналог лише за
зовнішнім виглядом і смаком, але відрізняється своєю структурою (у неї
відсутня виражена оболонка та рідка внутрішня фаза).
Існують наступні види штучної ікри:
- ікра білкова зерниста;
- альгінова ікра;
- ікра чорна імітована;
- ікра червона імітована [3].
Відрізняються ці види ікри інгредієнтним складом і технологіями
виготовлення.
Як драглеутворювачі під час виготовленя штучної ікри використовують
декілька сполук. Зокрема, Е 406 – агар чи агар-агар (Agar), який отримують із
морських водоростей. Основу агару складає дисахарид агароза, молекула якої
побудована з D-галактози і 3,6-ангідро-L-галактози. З гігієнічної точки зору
агар нешкідливий і допускається до використання у всіх країнах. Його
концентрація не лімітована і обумовлена рецептурами і стандартами на
харчові продукти [3]. Також в інгредієнтному складі штучної ікри можна
зустріти харчову добавку, яку отримують із насіння ціамопсису, і яка має
назву гуарова камедь (Guar gum) – Е 412. До складу альгінової ікри входить
альгінат натрію чи харчова добавка Е 401, яка є безпечною і здатною
виводити з організму людини радіонукліди, а також поповнювати запаси
йоду. Недоліком даної сполуки є те, що альгінова кислота, яка утворюється з
альгінату натрію в шлунку людини під дією соляної кислоти, в кишечнику не
всмоктується [4].
Завдяки використаним драглеутворювачам, ікринки штучної ікри великі,
добре виповнені, рівномірні за величиною, консистенція при розжовуванні
пружна, при роздавлюванні ікринок рідина не виділяється. Колір штучної
ікри – чорний або червоний (обумовлений харчовими барвниками),
рівномірний за всією масою. Внаслідок ароматизації штучної ікри
оселедцевим тузлуком, вона набуває різкого запаху оселедців.
Отже, ікра є цінним харчовим продуктом, вона містить велику кількість
необхідних організму речовин і володіє високою біологічною цінністю.
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Цінність ікри обумовлена високим вмістом білків (26-28%), жирів (14-16%),
вітамінів, мінеральних, ароматичних і смакових речовин. Великий попит має
ікра осетрових і тихоокеанських лососевих риб, використовується також ікра
частикових і деяких океанічних риб.
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Бурштинський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ, БЕЗПЕКИ СПОЖИВАННЯ
НАПІВКОПЧЕНИХ КОВБАС
Більшість споживачів знає – їжа є одним з найважливіших чинників, що
впливає на стан здоров'я, працездатність, розумовий і фізичний розвиток, а
також на тривалість життя людини. В умовах ринкової економіки особливо
важливим є випуск і забезпечення населення конкурентоспроможною
харчовою продукцією. Одним із основних конституційних прав громадянина,
передбачених ст. 50 Конституції України, є право споживачів на придбання
товарів належної якості [3].
Нами проведено дослідження споживної цінності напівкопчених
ковбасних виробів, встановлено шляхи покращення їх якості; визначено роль
товарознавців у зменшенні реалізації фальсифікованих напівкопчених
ковбасних виробів. Актуальність цієї проблеми з кожним роком зростає,
оскільки вдоволення вимог безпечності продуктів харчування є одним з
основних факторів, що визначають здоров'я людей і збереження генофонду
української нації.
М'ясо і м’ясопродукти є одними з основних продуктів харчування
людини, що містять речовини, які забезпечують в сукупності високі смакові
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властивості, засвоюваність даних продуктів і нормальну фізіологічну
життєдіяльність людини і займають вагому частку у структурі роздрібного
товарообороту серед інших товарних груп. Ковбасні вироби мають велике
значення у харчуванні населення, а їх виробництво є найбільш поширеним
методом переробки м'яса та інших продуктів забою тварин. Сьогодні на
українському ринку фігурує понад 20 тисяч найменувань м'ясних та
ковбасних виробів. Останніми роками, з врахуванням сучасних вимог
специфічної економічної ситуації в Україні, з використанням комп'ютерної
техніки проводиться пошук і розробка нових рецептур м'ясної продукції
заданого хімічного складу, яка збалансована за вмістом білків, жирів і
вуглеводів, мінеральних речовин і вітамінів. Серед всіх груп ковбасних
виробів виділяються за своїм асортиментом і об’ємом виробництва
напівкопчені ковбаси.
Головним чинником якості напівкопчених ковбас є сировина. Смак і
аромат ковбаси визначає свинина, що надає ніжності та соковитості, в якості
зв’язуючої основи застосовується яловичина, яка впливає на колір ковбаси,
смак і консистенцію. Молоко покращує колір фаршу, підвищує вміст білків,
надає ковбасам приємніший смак, для підвищення ніжності і пластичності
додають вершкове масло. Яєчні продукти застосовують для підвищення
харчової цінності ковбас та підвищення зв’язаності фаршу. Крохмаль, в тому
числі і модифікований, застосовують для збільшення вологопоглинаючої
властивості й клейкості фаршу ковбас нижчих ґатунків. Прянощі та їх
екстракти надають ковбасам характерний смак та аромат. У деякі делікатесні
ковбаси добавляють коньяк чи мадеру для створення характерного аромату
ковбаси. Нітрити використовується для надання м’ясу рожевого кольору та
специфічного шинкового присмаку. При виробництві ковбасних виробів
використовують добавки – речовини, передбачені як необов’язкові в
рецептурі, але які вносять в процесі виробництва ковбасних виробів для
підвищення інтенсивності забарвлення, стійкості при зберіганні, кращого
смаку і аромату або скороченні втрат при термічній обробці. До цих речовин
пред'являють певні вимоги: вони мають бути допущені при виробництві
харчових продуктів як нешкідливі для здоров'я людини [3]. Аскорбінова
кислота володіє сильними відновними властивостями. Для підвищення
волого утримуючої здатності і наближення її до властивої м'ясу добавляють
фосфати і їх суміші. Для поліпшення смаку ковбасних виробів застосовується
натрієва сіль глютамінової кислоти. Соєві білкові препарати вводять у
вигляді порошку, дисперсії, гелю або емульсій [1].
При
виробництві
напівкопчених
ковбас
проводять
осадку,
обсмажування, варку, гаряче копчення й сушку батонів. В наш час, коли
м’ясопереробна галузь поставлені на виробничу основу, традиційний процес
копчення м’ясопродуктів зазнав значну кількість інновацій. Зокрема,
постійно з'являється нове коптильне устаткування, де вирішені питання
якості продукту, дотримання температурного режиму і інших показників
відносно новітніх технологічних рішень і наукових принципів. Нові
універсальні коптильні камери дозволяють зменшити тривалість процесу
копчення, підтримують постійну температуру, контроль щодо вологості і ряд
інших переваг.
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Вітчизняний ринок ковбаси давно радує українців різноманітністю
асортименту. Напівкопчені ковбаси поділяють на вищий, 1-й, 2-й, 3-й
ґатунки. До вищого ґатунку відносять ковбаси: Полтавська, Кіровоградська,
Мисливські ковбаски, Львівська, Прикарпатська, Дрогобицька, Українська
смажена. Напівкопчені ковбаси 1-го ґатунку представлені більш вузьким
асортиментом: «Українська», «Одеська», «Черкаська», «Буковинська»,
напівкопчені ковбаси 2-го ґатунку: Польська, Шахтарська, Славутицька,
Чернігівська міська, Липецька, Східненська, Казинська, Раменська, Озерська
[1]. Напівкопчені ковбаси мають специфічний запах копченостей і прянощів,
приємний трохи гострий і солонуватий смак. Батони вирізняються незначною
зморшкуватістю. Не допускаються до реалізації ковбаси з такими дефектами:
деформовані, тріснуті батони, забруднені, з наявністю плісняви чи слизу на
поверхні батонів, з блідим чи тусклим кольором оболонки, з розлізлим
фаршем, з сірими плямами на розрізі, з жовтим чи оплавленим шпиком,
Кожна партiя ковбасних виробiв супроводжується посвідченням про якість [2].
Споживач повинен пам’ятати, що навіть при високій якості сировини,
дотриманні технології виробництва, продукти переробки м’яса відносять до
першої групи концарогенності, що мають також чотири великих мінуси:
багато жиру, солі, калорій та консервантів, що приводить до хвороби нирок,
сприяє набору зайвої ваги, ожиріння, діабету, серцево-судинних
захворювань. Згідно ВООЗ вживання таких виробів – не більше 50г на добу.
Необхідно зазначити, що однією із причин виробництва та реалізації
недоброякісних напівкопчених ковбасних виробів є недосконалість
ветеринарно-санітарного контролю в умовах виробництва та реалізації
продукції і фальсифікації. Асортиментна фальсифікація ковбасних виробів
може відбуватися за рахунок пересортиці. Технологічна фальсифікація
відбувається за рахунок підвищеного вмісту води; заміни свіжого м'яса
несвіжим; заміна натурального м'яса рослинним білком; уведення
нетрадиційної сировини; підфарбовування ковбасних виробів; порушення
рецептури; введення чужорідних добавок, консервантів, антибіотиків;
порушення технологічних процесів і режимів зберігання. Розповсюдженою
фальсифікацією напівкопчених ковбасних виробів є заміна частини м'яса на
шпик, сполучну тканину. На даному етапі розвитку харчового виробництва
технологи навчилися робити ковбасу взагалі без м'яса, використовуючи
субстанцію, зроблену в основному з кісток із залишками м'яса, що під
впливом пресу перетворюється в щось схоже на пюре. Кількісна
фальсифікація ковбасних виробів - це обман споживача за рахунок значних
відхилень параметрів товару, Вартісна фальсифікація ковбасних виробів
полягає в обдурюванні покупця шляхом продажу низькоякісних товарів за
ціною високоякісних. Інформаційна фальсифікація - обман споживачів за
допомогою неточної чи перекрученої інформації про товар в товарносупровідних документах, маркуванні і рекламі, підробка свідоцтв про якість,
митних документів, штрихового коду, дати вироблення ковбасних виробів [4].
Провівши аналітичний огляд літературних джерел щодо ринку
напівкопчених ковбасних виробів, їх споживних властивостей, харчової
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цінності, факторів, що формують якість, сучасний асортимент в Україні
можна зробити висновки про необхідність постійного контролю якості при
постачанні, перевірки на відповідність сертифікатів якості, вимогам
стандартів. Споживачі при виборі ковбасних виробів повинні звертати увагу
на маркування, назву, ґатунок, склад продукту із зазначенням усіх
використаних харчових добавок і консервантів, умови та терміни зберігання,
нормативний документ, а також назву, адресу виробника; необхідно
обов’язково звертати увагу на те за якої температури продукт зберігається.
«Немає жодних гарантій, що їжу, яку сьогодні вважають корисною,
наступного року не оголосять цілком безпечною" (Н.Лоусон).
Список використаних джерел:
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Малиновська Віталіна
Науковий керівник: Величко Л.В., викладач
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА
ШКАРПЕТОК
Щоб встигнути за швидкоплинними потребами ринку і максимально
використовувати відкриті у зовнішньому середовищі можливості,
підприємствам потрібна постійна робота над новими продуктами та
технологіями. Ключем до вирішення цих завдань є інноваційна маркетингова
діяльність, яка в сучасних умовах стає ядром корпоративних конкурентних
стратегій. Зміни в зовнішньому середовищі постійно створюють грунт для
інновацій, оскільки з'являються все нові можливості задоволення вже
існуючих потреб.
На прикладі однієї швейцарської компанії можна побачити як
втілюються в життя інноваційні технології сьогодення. Swiss Barefoot
Company створила високоміцні шкарпетки, які позиціонуються як «вбивця
спортивного взуття». Продукт під назвою Free Your Feet (FYF) («звільни свої
ступні») виглядає як вовняні шкарпетки з пальцями, але по міцності значно
перевищують взуття з традиційних матеріалів [1].
Початкове завдання взуття – захист підошви ніг від механічних впливів.
Однак консюмеризм привів до того, що багато хто з нас мають безліч пар
взуття на всі випадки життя. Автори проекту розглядають FYF як
універсальне спортивне взуття, яке підходить для більшості видів активної
діяльності.
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«Приготуйтеся виконати назад перші кроки до вашого улюбленого виду
спорту, але тепер – звільнивши ваші ноги», – так анонсував появу нових
надміцних шкарпеток генеральний директор і один із засновників Swiss
Barefoot Company Філіп Бахінгер [2].
Free Your Feet орієнтоване, перш за все, на різного роду спортсменів,
скелелазів, яким важлива гнучкість ступні при сходженні на вершини,
канатохідців, що мають ту ж проблему, бігунів і любителів спортивної
ходьби, які обирають для занять спортивні доріжки або трав'янисті галявини,
на серфінгістів, гірськолижників, шанувальників пляжного волейболу та
інших людей, які бажають мати певний захист ніг – але зберігати при цьому
легкість рухів, чутливість і гнучкість ступнів. Вони можуть почути, як ноги
зміцнюються, оскільки, природно, налаштовують свою ходу, тому що FYF
дійсно дозволяють відчути землю, по якій пересуваються.
Але що робить на вигляд звичайні вовняні шкарпетки такими
зносостійкими? Вся справа в волокнах. FYF на 46,5 відсотків складаються з
матеріалу Dyneema, який розробники називають найміцнішим матеріалом у
світі.
Dyneema – торгова марка волокна UHMWPE, НВМПЕ високої
щільності, який використовується в бронежилетах і транспортній броні. За
оцінками фахівців, цей матеріал в 15 разів міцніший за сталь. По суті, FYF
забезпечує куленепробивний захист для стоп [3].
Однак висока міцність – це не єдина перевага. Виглядає хай-тек взуття
Free Your Feet немов звичайні в'язані шкарпетки: але з окремими гніздами
для пальців ніг і з додатковим напиленням на підошву. Спеціальне
напилення забезпечує стійкість до вологи і механічний захист, трохи
згладжуючи нерівності грунту або інші поверхні, по якій людина йде або
біжить. Ну а гнізда дозволяють відчути ефект «босих ніг», коли пальці
відчувають себе вільно і легко рухаються окремо. Вага шкарпеток складає 50
грамів.
Єдиний недолік новинки – вона не в змозі захистити свого власника від
гострих кутів. Тому при прогулянці по морському дні, потрібно звертати
увагу на морських їжаків.
Незвичайний ефект звичайного взуття: ця концепція привертає тисячі
людей по всьому світу.
Клієнти компанії Swiss Barefoot Company роблять попередні замовлення
на заміну взуття шкарпетками Frее Your Feet на сторінці продукту.
При тому, що кампанія розпочала розробку на початку серпня 2015 року
і мала на меті зібрати $ 10 000 на початок виробництва шкарпеток - менш ніж
за два тижні потенційні клієнти внесли за попереднім замовленням суму
більш ніж в $ 128 тисяч. Сплачуючи за $ 50 за кожну пару шкарпеток
відповідного розміру: будь то модель короткого типу – FYF low cut, або
високо (закриває кісточку) FYF swiss classic [4].
Розсилка шкарпеток Free Your Feet була намічена на жовтень-листопад
2015 року, але змогла вийти на ринок лише на початку 2016 року. Коли
новинка надійшла в роздрібний продаж, ціна шкарпеток склала вже $ 80 за
пару.
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Отже, шкарпетки Free Your Feet мають більше плюсів аніж мінусів, вони
добре позиціонують на ринку, складають велику конкуренцію іншим
інноваціям та давно відкривають нові можливості.
Список використаних джерел:
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Минько Діана, Петрухіна Даша
Науковий керівник: Величко Л.В., викладач
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ВПРОВАДЖЕННЯ НА СВІТОВИЙ РИНОК ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Розробка та впровадження маркетингових інновацій в ринкових умовах
– це єдиний спосіб підвищення конкурентоспроможності та підтримки
високих темпів розвитку організацій та їх торгових марок. Маркетингові
інновації спрямовані на більш повне задоволення потреб споживачів,
відкриття нових ринків збуту з метою підвищення обсягів продажів, що є
запорукою успішного розвитку організації.
Саме розробкою та впровадженням на світовий ринок нової
маркетингової інновації займається японська компанія Blincam. Поки багато
хто зайнятий розробкою модних окулярів, які вміють робити фото та знімати
відео, ця компанія запустила збір коштів на Indiegogo, щоб усім світом
накопичити на камеру, фотографувати за допомогою якої можна просто
моргаючи очима.
Ваші руки зайняті, коли ви готуєте їжу, їдете на велосипеді або несете
багаж під час поїздки? Знімання зображень в таких ситуаціях - це не
проблема із камерою Blincam!
Компанія була заснована з простої ідеї – чи не було б здорово, якщо б
люди могли зафіксувати фотографії своїх сімей та друзів, коли вони діють
природно , з усіма вираженнями радості та здивування, коли вони дійсно
живуть своїм життям. Після одного року зусиль це реальність.
Пристрій, винайдений компанією, можна причепити до будь-яких
окулярів, а датчики, розташовані всередині нього, фіксують рухи очей, і,
якщо помічають, що очі закриті трохи довше, ніж це необхідно для
звичайного моргання, активують затвори, і пристрій робить знімок, який
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завдяки вбудованому Bluetooth тут же передається на смартфон. Одного
заряду акумулятора камери вистачає на 8 годин, тому вона відмінно підійде
для того, щоб робити класні і незвичайні знімки того, чому власник
несподівано став свідком.
Камера розроблена для того, щоб можна бачити цікаві і яскраві моменти
своїми власними очима, а не через видошукач фотоапарата або дисплей
смартфона, необхідність щось сфотографувати не повинна відволікати від
повсякденних справ [1].
Портативну камеру Такасе розробив, ще коли навчався в університеті, а
зараз довів конструкцію до розуму і вирішив на цьому заробити.
Для реалізації ідеї необхідно було зібрати 30 000 доларів, тоді камеру
зміг би купити кожен бажаючий. Тим, хто взяв участь в проекті раніше всіх,
пристрій обійшовся в 180 американських доларів. Масовий продаж
розпочався вже навесні 2017 року і тепер гаджет коштує від 200 доларів [1].
Ви коли-небудь помічали, що люди на фотографіях з 1800-х років,
ніколи не посміхаються? Технологія камер з тих пір означає, що вони
повинні були сидіти 15 хвилин або навіть більше для одного знімку, тому
було дуже важко так довго посміхатися. Як наслідок, щастя всієї епохи
людей було втрачено.
Сьогодні люди можуть легко посміхатися, але вони рідко фіксують ці
моменти. Їхні телефони, затишно лежать в кишенях і фіксують лише
заплановані, поставлені, очікувані дії та моменти.
Прихильники Blincam будуть першими, хто зафіксує ці особливі
моменти, щоб завжди зберігати їх у своєму житті, якими вони їх дійсно
бачили. Все, що буде потрібно, це блимання, щоб дозволити своїм друзям,
своїм дітям і навіть людям за сотні років бачити наше життя у найщиріші
моменти.
Компанія Blincam прагне виробляти пристрій, який просто
прикріплюється до окулярів. Вони не хочуть створювати масові,
багатофункціональні пари окулярів, які будуть дорогими, а прагнуть більш
простого та інтуїтивно зрозумілого дизайну, який може використовуватися
людьми скрізь. Продукт важить всього 25 грамів, тобто він може бути
прикріплений до окулярів без дискомфорту [2].
Для того щоб розпочати використовувати пристрій потрібно:
1. Завантажити додаток Blincam і зареєструватися.
2. Дотриматися інструкцій, щоб об'єднати BLINCAM зі своїм
смартфоном за допомогою Bluetooth.
3. Прикріпити до окулярів Blincam.
4. Підмигнути щоб зафіксувати фотографію (звук затвора підтверджує,
що знімок зроблено) [3].
Blincam готовий до використання.
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Отже, Blincam більше, ніж гаджет, йдеться про запам'ятовування світу
зовсім новим способом, він є чудовим замінником звичайної цифрової
камери, та дисплею на смартфоні. Конкурентоспроможність цієї інновації на
ринку є надзвичайно велика, уже мільйони спробували переваги Blincam.
Список використаних джерел:
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Митричева Анна
Науковий керівник: Тернова А.С., к.т.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ АСОРТИМЕНТУ ВЗУТТЯ ДЛЯ
АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ І ТУРИЗМУ
Вдосконалення системи класифікації туризму за результатами наукового
обґрунтування і водночас розробка наукової класифікації товарів для
туризму є актуальною проблемою, оскільки її вирішення не лише сприятиме
створенню належної системи класифікації в одній з вагомих ланок народного
господарства України, але й уможливить формування відповідного
конкурентоспроможного асортименту товарів, до яких належить взуття для
активного відпочинку і туризму різного призначення.
У сучасному цивілізованому світі усі форми рекреації мають тенденцію
до збільшення вагомості у житті суспільства. Тому місце та значення взуття
для активного відпочинку і туризму на ринку взуття нерозривно пов’язані з
його становищем у системі рекреації. Тобто, для наукового обґрунтування
процесів проектування, створення конструкції, підбору матеріалів, розробки
копилів і власне процесу виробництва взуття для активного відпочинку і
туризму необхідно не лише вивчати антропометричні, морфологічні,
біомеханічні особливості стоп споживачів і їх рухи, морфологічні та
функціональні зміни стоп в окремих статичних і динамічних положеннях, але
й враховувати особливості системи «активний відпочинок (туризм) –
споживач – взуття» щодо умов експлуатації взуття залежно від виду туризму
та активного відпочинку [2].
Тому важливою вихідною умовою створення системи класифікації
взуття для активного відпочинку і туризму як базового чинника формування
його оптимального ринкового асортименту і, як наслідок, максимального
задоволення потреб споживачів під час експлуатації в реальних умовах ми
вважаємо розробку єдиної системи класифікації видів туризму на основі
врахування їх особливостей, тобто на основі дослідження вказаної вище
системи.
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Слід відзначити, що в Законі України «Про туризм» представлена
класифікація видів туризму не повністю розкриває усі його напрямки та
види, зокрема більшість його видів нечітко позиціоновані або навіть
хаотично змішані за різними класифікаційними ознаками, а саме: віковою
групою, метою поїздки чи походу, їх тривалістю, способом пересування
тощо.
Проте для формування асортименту взуття для активного відпочинку і
туризму важливим та першочерговим завданням є побудова єдиної загальної
системи класифікації взуття, яке використовується в специфічних умовах
експлуатації, що передбачають фізичну активність людини, але не пов’язані з
боротьбою за рекорди, змаганнями тощо. Мається на увазі взуття для
туризму, непрофесійних занять спортом, активного відпочинку і т. д.
Деякі раціональні фрагменти такої єдиної загальної системи
класифікації певною мірою вже сьогодні згадуються у відповідних джерелах:
чинних нормативних документах, науковій та навчальній літературі,
класифікаціях взуття на виробничих підприємствах, у торгівлі.
Так, ДСТУ 2157-93 передбачає поділ взуття за призначенням на взуття
для активного відпочинку і спортивне взуття і дає їм наступне визначення:
«Спортивне взуття – взуття для занять різними видами спорту; взуття для
активного відпочинку – взуття для прогулянок, відпочинку, занять
фізкультурою» [3].
Загальний аналіз товарознавчих аспектів проблем вітчизняного ринку
товарів для туризму зокрема показує, що через відсутність єдиної науково
обґрунтованої національної системи класифікації туризму, сьогодні
паралельно використовується велика кількість його класифікаційних ознак,
які часто дублюють або ж заперечують одна одну. У зв’язку з цим
вдосконалення системи класифікації туризму та розробка наукової
класифікації товарів для нього дадуть можливість формувати їх відповідний
конкурентоспроможний асортимент, у тому числі і взуття для активного
відпочинку і туризму [1].
В результаті аналізу класифікацій взуття даного цільового призначення
різними науковцями та нормативних документів у сфері рекреації, які
гармонізовані з Міжнародними та Європейськими вимогами та
класифікаційними системами рекреації, туризму і дозвілля нами встановлено,
що найвагомішими для наукової класифікації та (в подальшому) формування
асортименту взуття для активного відпочинку і туризму є:
- мета поїздки: рекреаційний відпочинок; оздоровчий відпочинок;
пізнавальний відпочинок; професійно-діловий туризм; наукова (конгресна)
поїздка; спортивний відпочинок; шоп-тур; пригодницький туризм;
паломницький туризм; ностальгічний туризм; екологічний туризм;
екзотичний туризм; елітний відпочинок;
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- спосіб пересування: піша хода; авіаційний транспорт; морський
транспорт; річковий транспорт; автомобільний туризм; залізничний
транспорт; велосипедний туризм; змішаний спосіб пересування;
- розташування туристичного місця: гірський район; біля води (річки,
озера, моря тощо); сільська місцевість; приміський район.
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ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ ОРГАНІЗМИ
Харчові продукти віддзеркалюють стан навколишнього середовища.
Останнім часом внаслідок інтенсивного розвитку промисловості та
транспорту, хімізації сільського господарства забруднення навколишнього
середовища досягло критичного рівня. Так, рівень забрудненості
радіонуклідами харчових продуктів у порівнянні із 60-ми роками ХХ ст. зріс
в 5-20 разів; за останні п'ять-десять років рівень забрудненості нітратами та
продуктами їх розпаду збільшився майже в п'ять разів [1].
Відомо, до 70 % шкідливих речовин людина отримує через харчові
продукти та воду, тому забезпечення споживачів доброякісними продуктами
сприяє значному покращанню здоров'я населення, збереженню його
генофонду.
Серед найнебезпечніших речовин, що потрапляють у харчові продукти
внаслідок різноманітних порушень виробничої діяльності людини, виділяють
генетично модифіковані продукти [2].
Генетично модифікований організм (ГМО) - будь-який організм, у якому
генетичний матеріал був змінений за допомогою штучних прийомів переносу
генів, які не відбуваються в природних умовах[3].Отримують генетично
модифіковані організми за допомогою методів генетичної інженерії.
Наприклад, переносом в геном створеної поза організмом рекомбінантної
ДНК, що містить нові, або змінені гени. Деякі процедури штучного злиття
клітин також можуть вважатись генетичною модифікацією. Технологія
дозволяє переносити гени між видами, надаючи організмові нових
властивостей. Її застосовують як у науково-дослідних цілях так і в
господарських з метою отримання організмів із якостями, які важко або
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неможливо отримати методами класичної селекції. Генетична модифікація в
цьому випадку носить цілеспрямований характер, на відміну від
випадкового, який притаманний для природного та штучного мутагенезу.
ГМО об'єднують три групи організмів - генетично модифіковані
мікроорганізми (ГММ), тварини (ГМТ) та рослини (ГМР) [4].
Генетично модифіковані організми здатні не лише рости, як їх
попередники, а й виживати у таких умовах, у яких старі сорти гинули
(наприклад, через різні погодні умови). Багато із них не бояться несподіваних
заморозків, повеней або засух. Кореневища деяких рослин стали настільки
розвинені, що можуть утримувати максимальну кількість вологи. А ті сорти,
що раніше були чутливими до знижених температур, стали більш стійкими
,що, у свою чергу, вплинуло на те, що рослини раніше вступають у період
активного росту. Також, були створені нові швидкоростучі сорти зернових
культур. Отже, генетичні зміни надають рослинам корисні властивості.
Стійкість до шкідників, морозостійкість, урожайність. Населення Землі
збільшується із кожним роком, генетично модифіковані продукти покликані
врятувати підростаюче покоління планети від голоду. Геномодифіковані
продукти, здатні захистити себе від комах та шкідників, характеризуються
високою урожайністю, а, позаяк, знижено собівартістю продукції. Стійкість
до дії різноманітних шкідників дозволяє зменшити використання пестицидів,
ніж цього потребують традиційні технології. З'явились такі овочі та фрукти,
які здатні протистояти вірусам, бактеріям та грибкам.
Вчені працюють над виведенням сортів помідорів та картоплі, що
містять вакцини та ліки для країн третього світу, де вони будуть
вирощуватись і не потребуватимуть спеціальних методів зберігання. Деякі
види дерев виведені спеціально для усунення забруднень.
Більшість країн не має законів, які регулюють виробництво та
споживання ГМ-продуктів. Споживачі не знають, що купляють, і як це
вплине на їх здоров'я. Наприклад, ген із підсніжника, введений у картоплю
для стійкості до колорадського жука, викликає підвищений вміст рослинних
пектинів, що є несприятливим для ссавців. Від такого продукту страждає
імунна система, кишечник, можуть розвинутись хвороби нирок, печінки та
головного мозку.
На товарах відсутні відомості про наявні у продуктах речовини, їх
кількості.
Настороженість екологів полягає у тому, що може наступити екологічна
катастрофа, якщо генетично модифіковані форми проникнуть у дику
природу. Наприклад, при перехресному запилюванні деяких рослин вони
отримають ген стійкості до пестицидів та шкідників, і їх розмноження стане
неконтрольованим.
Окрім екологічного ризику, існує і харчовий. Деякі продукти можуть
викликати алергічну реакцію. Звичайний продукт, наприклад, помідор, що
містить невидимий оку ген риби, можу спровокувати алергічну реакцію у
людини, що не переносить рибу.
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Продукти, в складі яких можуть бути ГМО: кукурудза, попкорн, соя,
кондитерські вироби, шоколад, хліб, картопля, ковбаси, сосиски, сардельки,
пельмені, дитяче харчування, йогурти, продукти швидкого приготування,
соуси та приправи, томати, яблука, виноград, банани, салат, сири, фабричні
соки [5].
Активісти екологічної організації Грінпіс розповсюдили перелік фірм,
які практикують використання ГМО:
- Kellogg’s (Келлогс) — продукує готові сніданки, кукурудзяні пластівці;
- Nestle (Нестле) — шоколад, кава, кавові напої, дитяче харчування;
- Unilever (Юнілевер) — дитяче харчування, майонез, соуси тощо;
- Heinz Foods (Хайнц Фудс) — кетчупи, соуси;
- ershey’s (Хершис) — шоколад, безалкогольні напої;
- Coca-Cola (Кока-Кола) — «Кока-Кола», «Спрайт», «Фанта», тонік
«Кіндлі»;
- McDonalds (Макдональдс) — мережа ресторанів швидкого харчування;
- Danon (Данон) — йогурти, кефір, сир, дитяче харчування;
- Similac (Сімілак) — дитяче харчування;
- Cadburi (Кедбері) — шоколад, какао;
- Mars (Марс) — шоколадні батончики «Марс», «Снікерс», «Твікс»;
- PepsiCo (Пепсі-Кола) — «Пепсі», «Мірінда», «Севен-Ап» [5].
Очевидним є те, що стрімкий розвиток та поширення сучасних
біотехнологій породили ряд соціальних, економічних, правових, релігійних,
етичних та інших проблем та протиріч. Особливо гостро сьогодні стоїть
питання можливих ризиків і загроз для здоров’я людини та екосистеми Землі
пов’язаних з ГМО.
Необхідно зазначити, що в даний час немає точних експериментальних
даних, які б чітко вказували шкідливість ГМО. Також не існує
експериментальних даних, які б однозначно підтверджували їх безпечність
для людини та екології, особливо при тривалому споживанні та культивації.
Це пов’язано з тим, що передбачити та оцінити усі можливі ризики пов’язані
з ГМО сьогодні практично неможливо, оскільки при вбудовуванні певного
гену, модифікований організм у різних умовах, одразу або через певний
період часу, може набути цілу низку властивостей, появу та особливості яких
заздалегідь передбачити неможливо через недостатню вивченість механізмів
функціонування геному. Тому сьогоднішня полеміка щодо безпечності або
шкідливого впливу ГМО будується переважно набільш або менш
обґрунтованих гіпотезах, які потребують додаткових досліджень та
експериментальних підтверджень.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПОДОВЖЕНЯ ТЕРМІНУ ЗБЕРІГАННЯ
СУХИХ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ
Питання гарантування харчової безпеки із застереженням початкової
якості м’ясних продуктів являється одним із актуальних питань. В першу
чергу це стосується сухих ковбасних виробів, для яких найбільшу небезпеку
становлять процеси мікробіологічного псування під час тривалого їх
зберігання.
Із літературних джерел відомо, що застосування спеціальних захисних
покриттів, які виконують роль бар’єрів, повинно спонукати пригніченню
небажаної мікрофлори і отримання стабільного, з точки зору безпеки,
продукту під час його зберігання.
Неналежні умови зберігання, наприклад, висока вологість повітря і
температура можуть порушити стабільність поверхні ковбас, на якій
ймовірне проростання і розвиток спор плісені. Інгібіруючу дію на ріст
плісені можуть впливати циркуляція повітря і додавання протигрибкових
препаратів в коптильне середовище. В коптильному середовищі знаходяться
такі речовини як карбоніли, феноли, карбонові кислоти, які демонструють
антибактеріальну дію і впливають на ріст плісені на поверхні ковбас.
Для безпечного виробництва і попередження росту плісені, поверхню
ковбас часто обробляють різними речовинами, частіше всього – сорбіновою
кислотою, сорбатом калію, молочною кислотою, натаміцином і т.п. Сучасним
методом являється нанесення їх на внутрішню поверхню пакувальних
матеріалів. Ще одним засобом застосування протигрибкових препаратів є
введення їх до складу біполімерних плівок, особливо натаміцину з
екстрактом розмарину.
Натаміцин являється натуральним протигрибковим засобом, він
проявляє активність навіть в малих дозах і впливає на ріст практично усіх
плісені і дріжджів, уповільнює їх розвиток на строк до 6 місяців.
Натаміцин наносять безпосередньо на поверхню ковбас або занурюють
їх в розчин. Щоб показати придатність цього методу, було проведено
апробацію цього методу в рамках якого обертаючі батони ковбас під час
зберігання знімали цифровою відеокамерою з відеореєстратором, при цьому
послідовність отриманих відеозображень, підлягались автоматичному
аналізу, підраховували число колоній мікроорганізмів, заміряли відношення
площ, покритою плісенню, до загальної площі поверхні батона ковбаси,
діаметри колоній.
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Тому новітніми технологіями були розроблені такі матеріали, а саме:
суміш латексна плівкоутворююча «Полисвед» і «Коатстар» для покриття
захисною плівкою ковбасних батонів.
Дані захисні покриття використовувалися для обробки поверхні
досліджуваних зразків сирокопченої ковбаси «Московська», методом
занурення в «Полісвед» або «Коатстар» на 2-3 сек. Після стікання і
висушування поверхні ковбас досліджувані зразки і контрольні (без обробки
захисними плівками) помістили в холодильник, де вони зберігались при
температурі 4 +- 2С на протязі 6 місяців. Мікробіологічні, біологічні
дослідження проводились на дослідних і контрольних зразках ковбас одразу
після виготовлення і далі через 1, 2, 3, 4, 6 місяців зберігання. Результати
досліджень представлені на графіку.
На графіку видно, що в змивах з поверхні усіх зразків спостерігається
накопичення мікроорганізмів, але необхідно зазначити те, що оброблення
зразків захисним покриттям сповільнює ріст мікроорганізмів на поверхні
ковбас.

Рисунок 1 – Результати досліджень
Вже після першого місяця зберігання фіксується ріст плісені та дріжджів
на контрольних зразках який постійно зростає. Так, на 6 місяці на поверхні
контрольних зразків ковбас показник зростання мікроорганізмів досягає
максимуму.
На зразках оброблених «Коастаром» і « Полісведом» кількість плісені та
дріжджів з’являється аж після 3 місяців зберігання. Це свідчить про
достатньо високий фунгістатичний ефект захисного покриття.
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Візуальне оцінювання зовнішнього вигляду ковбасних батонів в процесі
їх зберігання показало, що після 1 місяця зберігання на поверхні контрольних
зразків з’явився легкий дріжджовий наліт, який посилювався в процесі
зберігання, в період від 3,5 місяців до 4 міс. На поверхні контрольних зразків
ковбас, крім дріжджового нальоту, з’явились точкові осередки плісені.
Поверхня досліджуваних зразків візуально не замінювалась протягом
усього терміну зберігання, залишаючись блискучою, гладенькою і чистою.
Таким чином можна вважати, що візуальна оцінка зовнішнього вигляду
відображає результати мікробіологічного дослідження змивів з поверхні
ковбас.
Висновок: застосування захисних покриттів забезпечує привабливий
зовнішній товарний вигляд поверхні ковбас, дозволяє підвищити їх
безпечність внаслідок виражених фунгістатичних і бактеріостатичних
властивостей.
Тому пропонуємо виробникам ковбасної продукції використовувати
засоби для обробки ковбас, наприклад, препаратами Полісвед та Коатстар з
метою продовження терміну їх зберігання, збільшення рівня продажу даної
продукції, а в разі раціональної реклами – підвищення популярності
ковбасних виробів саме їх марки.
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Недонос Юліана
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ РІЗНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ТА
СОЦІАЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
Незважаючи на те, що харчування кожної людини повинно бути
індивідуальним і враховувати індивідуальні енергетичні витрати, звички,
характер діяльності та специфіку захворювань, організація масового
харчування вимагає розробки узагальнених вимог до харчування певних груп
населення.
Складаючи раціони харчування для різних груп населення, необхідно
враховувати:
- особливості організму людини та вплив на нього умов проживання та
праці;
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- додаткові фізичні або розумові навантаження: активні види
відпочинку, спортивні навантаження, тривалі прогулянки, рухливі ігри,
праця на присадибних ділянках тощо;
- сезонність: поправочний коефіцієнт влітку складає 0,9 енерговитрат,
восени і весною - адекватно енерговитратам, взимку - 1,1 енерговитрат;
- харчування потребують вагітні жінки та матері, які годують дітей
груддю [1].
На дитячий організм, що росте і розвивається, впливають як
фізіологічні, так і соціальні фактори. Фізіологічні особливості організму
дітей та підлітків характеризуються:
- високим рівнем основного обміну у розрахунку на 1 кг маси тіла
(у 1,5-2 рази більший, ніж у дорослих);
- переважанням анаболізму над катаболізмом;
- високими витратами енергії у розрахунку на 1 кг маси тіла;
- активним ростом (особливо у підлітків);
- формуванням організму у підлітків:
- низький рівень адаптаційних можливостей організму;
- збільшення об'єму шлунку та кислотності шлункового соку;
- збільшення об'єму печінки та її функціональної активності. Із
соціальних факторів на організм дітей та підлітків впливають:
- темп життя та сімейні звички;
- зростання емоційної збудженості (радіо, телебачення), що послаблює
секрецію травних залоз та апетиту;
- характер навчання:
- значні розумові та нервово-психічні навантаження;
- виробниче навчання;
- фізкультура та спорт.
Для того, щоб підліток міг нормально фізично та інтелектуально
розвиватися, йому необхідно повноцінне харчування. Надходження в
організм харчових речовин разом з їжею повинне задовольняти потребу
організму підлітка у пластичних та енергетичних матеріалах. При побудові
харчових раціонів для підлітків слід зважати на особливості розвитку
організму, енергетичні витрати, сезонні зміни. Адже процеси асиміляції у
підліткового організму переважають над процесами дисиміляції, а також
підвищений основний обмін порівняно з дорослим.
Науково-технічна революція обумовила запровадження автоматизованої
системи управління. Це механізувало як фізичну, так і розумову діяльність
людини, значно збільшило нервово-емоційні навантаження. Великі нервовопсихічні навантаження, незначні фізичні навантаження, ненормований
робочий день можуть негативно вплинути на діяльність центральної нервової
та серцево-судинної систем, на процеси обміну речовин, а саме можуть
викликати:
- нервово-психічні захворювання (неврастенію, неврози);
- хвороби порушеного обміну речовин (ожиріння, атеросклероз,
жовчнокам'яну хворобу);
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- захворювання серцево-судинної системи (гіпертонію, ішемічну
хворобу серця);
- хвороби шлунково-кишкового тракту (гастрити, коліти).
Поряд з цим, наслідками науково-технічної революції є забруднення
навколишнього середовища промисловими, сільськогосподарськими,
транспортними, побутовими та іншими токсичними сполуками.
Важка фізична праця спричинює зміни гомеостазу організму.
Енергозабезпечення фізіологічних процесів відбувається за рахунок
використання резервів вуглеводів, які незначні, а у подальшому воно
здійснюється за рахунок окислення ліпідів, запаси яких більші. Добова
потреба в різних компонентах їжі залежить від особливостей праці. Так, під
час виконання фізичної роботи в холодних умовах доцільніше обрати
білково-ліпідний тип харчування, а в нагріваючих умовах та з нервовоемоційним навантаженням – вуглеводно - білковий. Однак у разі тривалого
фізичного напруження посилюється і білковий обмін.
Особливістю діяльності водіїв різних видів транспорту - велике
навантаження на зоровий апарат: водії (потягів, автобусів, автомобілів)
повинні своєчасно бачити стан дороги, рельєф місцевості, розрізняти
різноманітні сигнали та умовні знаки. Режим роботи більшості водіїв
непостійний, для нього характерне раннє та пізнє закінчення робочих змін. У
процесі трудової діяльності на організм водіїв тривало впливають
монотонний постійний шум та вібрація, які викликають гальмування
центральної нервової системи і, як наслідок, зниження працездатності,
в’ялість та сонливість, що може призвести до аварії.
Тому слід до роботи та під час перерви вживати продукти та страви, які
містять речовини, що тонізують центральну нервову систему (бульйони, чай,
каву, какао). З метою забезпечення нормальної функції зору раціон повинен
містити не менше 2-2,5 мг ретинолу, 2/3 якого може бути замінена bкаротином (враховуючи, що його вітамінна активність нижча, ніж ретинолу у
6 разів).
Харчування робітників, що працюють в гарячих цехах. Впливу
інтенсивного теплового опромінення зазнають металурги, ливарники, пекарі,
кухарі та трудівники деяких інших професій. Металурги та ливарники
відносяться за величиною енерговитрат до IV групи населення, тобто в
середньому чоловіки за добу витрачають 3500-3900 ккал, жінки – 2850-3050
ккал. При роботі в умовах високої температури виробничого середовища в
організмі людини обмін речовин відбувається інтенсивніше, що призводить
до підвищення їх витрачання. У зв’язку з цим значно зростає потреба в
харчових речовинах, в тому числі вітамінах С та групи В. Збільшується
потовиділення (до 10 л/добу), і отже, втрата з потом мінеральних речовин
(особливо натрію та калію), водорозчинних вітамінів. Під впливом високої
температури зменшується виділення травних соків, вміст у них ферментів,
знижується апетит, уповільнюється моторика шлунка та кишечнику, що
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ускладнює розщеплення та засвоєння їжі. При роботі в нічну зміну прийом
їжі повинен містити першу, другу страви та тонізуючий напій, при цьому
рідка частина їжі не повинна перевищувати 0,5 л. Перші страви необхідно
готувати на кістковому бульйоні, другі страви повинні бути м’ясними
(смажені, тушковані) та містити складний гарнір. У меню нічного прийому
їжі слід вводити тонізуючі напої, а молоко, яке видається як спецхарчування
доцільно вживати на початку зміни [2; 3].
Харчування людей, на яких діють шум та вібрація. При тривалій роботі
в цих умовах може розвинутися «шумова патологія»: знижується слух,
виникають неврози, збільшується коагуляція крові, змінюється діяльність
шлунково-кишкового тракту та залоз внутрішньої секреції. У працюючих в
умовах впливу шуму внаслідок підсиленого руйнування в організмі
водорозчинних вітамінів виникає їх дефіцит (С, В1, В2, В6), тому в
харчування слід вводити продукти, які є джерелами цих нутрієнтів.
Енергетична цінність раціону цих працівників має бути 3300-3400 ккал.
Потрібно, щоб доля білка була підвищена, а вміст жирів та вуглеводів
знижений. Співвідношення між білками, жирами та вуглеводами (у
відсотках) повинно бути таким: 14:31:55. При цьому слід збільшити вміст
олії, бажано нерафінованої, тобто на її частку повинно припадати 35-40 %
загальної кількості ліпідів. У раціон слід включати продукти з високим
вмістом глютамінової кислоти, сірковмісних амінокислот, ретинолу та
токоферолу. Потрібні також продукти, багаті на магній, кальцій, органічні
кислоти та харчові волокна [2; 3; 4].
Отже, харчування людини повинно бути раціональним збалансованим,
тобто відповідати фізіологічним потребам організму з урахуванням умов
праці, кліматичних особливостей місцевості, віку, маси тіла, статі та стану
здоров'я людини.
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КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЧАЮ ЗЕЛЕНОГО
Критерії ідентифікації – показник и, які об’єктивно характеризують
суттєві ознаки товару й дають можливість відрізнити його від аналогічного
товару. Ідентифікацію чаю зеленого байхового проводять за такими
критеріями:
– інформаційність (повнота нанесення інформації) – для встановлення
країни походження чаю;
– органолептичні показники за 10-баловою шкалою – для встановлення
відповідності фактичного ґатунку чаю зеленого;
– анатомо-морфологічні показники – для ідентифікації чаю за місцем
вирощування;
– фізико-хімічні показники (масова частка кофеїну, таніну та загальний
вміст поліфенольних сполук) – як характеристичні показник и зеленого чаю.
Комплекс фізико-хімічних властивостей та органолептичних показників
є основ ними об’єктивними критеріями ідентифікації та чинниками
формування споживчої (фізіологічної) цінності, які обумовлюють
конкурентоспроможність товару.
Результати досліджень фізико-хімічних показників чаю зеленого
байхового наведені в табл. 1.
Таблиця 1 – Фізико-хімічні показники якості чаю зеленого байхового
Найменування
зразка
Emperors dream
Green tea
HYLEYS
Green tea
Emperors dream

Вміст кофеїну,
мг/100 мл напою
40,1
39,3
37,5
39,3
40,1

Вміст
таніну, %
10,5
10,5
10,4
10,5
10,5

Загальний вміст поліфенольних
сполук, %
9,9
9,4
9,1
9,4
9,9

Як свідчать результати дослідження, найбільшу концентрацію
поліфенольних сполук спостерігаємо у зразка чаю «Qualitea» (ТМ Qualitea,
Кволіті цейлон (ПВТ) ЛТД, Коломбо, Шрі-Ланка) – 10,1 %, у цьому ж зразку
спостерігаємо і найбільше значення показнику за вмістом кофеїну – 42,5
мг/100 мл напою. Найнижчі значення показників має зразок «Flying dragon»
(ТМ Greenfield, China National Tea & Native Product Import & Export Corp,
Китай) – загальний вміст поліфенольних сполук – 8,7 % та вміст кофеїну –
35,6 мг/100 г напою.
Слід відмітити, що дані фізико-хімічних досліджень добре
узгоджуються із даними, отриманими при баловій сенсорній оцінці, зокрема,
смаку і аромату, терпкості чаю.
Зразок чаю «Qualitea», що має найвищий загальний вміст поліфенольних
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сполук та кофеїну, отримав також найвищу балову оцінку серед
досліджуваних зразків – 7,14 балів. Високий вміст кофеїну свідчить про те,
що для виготовлення цього зразка чаю використовували верхні листочки
чайного куща, у яких вміст кофеїну зазвичай вище, ніж у інших частин
чайної рослини. За показником смаку та аромату цей зразок отримав
характеристику повного букету, тонкого, ніжного аромату, приємного із
терпкістю смаку, що обумовлене високим вмістом поліфенольних сполук, та
відповідає ґатунку «Букет».
Зразки чаю «Emperors dream» та «Green tea» (ТМ HYSON, Хайсон ТІС
(ПВТ) ЛТД, Коломбо, Шрі-Ланка) також показали досить високі значення
показників за вмістом поліфенольних сполук (9,9 % та 9,4 % відповідно) та
кофеїну (40,1 та 39,3 мг/100 г напою відповідно) – та отримали досить високі
оцінки за результатами органолептичного дослідження – 5,33 та 5,22 бали
відповідно. Також про високий вміст поліфенольних сполук свідчать
показники аромату і смаку – ніжний аромат, приємний з терпкуватістю смак.
Ці зразки зеленого чаю відповідають вищому ґатунку.
Зразок чаю «HYLEYS» (ТМ HYLEYS, Рідженсі цейлон (ПВТ) ЛТД,
Шрі-Ланка) показав середні результати за показниками вмісту
поліфенольних сполук та кофеїну, а також отримав середні бали за
результатами дегустаційної оцінки. За органолептичними показниками –
приємний аромат і терпкий смак – зразок отримав 4,50 бали. Цей чай
відповідає першому ґатунку.
Зразок чаю «Flying dragon» показав вміст поліфенольних сполук та
кофеїну – 8,7 % та 35,6 мг/100 г настою відповідно. За результатами
органолептичної оцінки – приємний аромат і достатньо терпкий смак –
отримав 4,14 бали, що відповідає другому ґатунку.
В результаті дослідження, встановлено, що найбільш характеристичні
фізико-хімічні показники якості чаю зеленого байхового – масова частка
поліфенольних сполук, вміст кофеїну та таніну – відносяться до
ідентифікаційних критеріїв, які дозволяють підтвердити висновки щодо
ґатунку та країни походження чаю, отримані з використанням сенсорних
методів дослідження.
Список використаних джерел:
1. ГОСТ 1939-90 Чай зеленый байховый фасованный. Технические
условия
2. Чай. Методы определения содержания танина и кофеина :
ГОСТ Т19885-74. [Снято ограничение 1994-11-12]. – М.: Издательство
стандартов, 1995. – 8 с. – (Межгосударственный стандарт).
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Науковий керівник: Лояніч Г.С., к.т.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БУДОВА, ХІМІЧНИЙ СКЛАД І КЛАСИФІКАЦІЯ ЯЄЦЬ
Яйце – харчовий продукт, що складається з жовтка, білка, шкаралупи та
оболонок (надшкаралупної, підшкаралупної, білкової і жовткової), на частку
яких припадає відповідно 32%, 56% та 12% від ваги яйця (це співвідношення
змінюється залежно від виду птиці і ваги яєць).
Шкаралупа має пористу структуру, захищає яйце від мікроорганізмів.
Вона містить вуглекислий і фосфорно-кислий кальцій, магній та органічні
речовини. Поверхня яйця покрита надшкаралупною плівкою. Під
шкаралупою знаходиться щільна підшкаралупна і білкова оболонка, які
захищають яйце від попадання мікрофлори, проте пропускають гази і водяну
пару. На тупому кінці яйця між шкаралупкою і білковою оболонками
розміщена повітряна камера. При зберіганні яєць вона збільшується, оскільки
всихає вміст яйця [1].
Хімічний склад білка і жовтка неоднаковий. До білкової частини
входять білки (10, 8 %), найціннішими з яких є овоальбумін і кональбумін,
що містять усі незамінні амінокислоти у співвідношеннях, які наближаються
до оптимальних, тому ці білки легко (на 98 %) засвоюються організмом
людини. Із вуглеводів (0, 9 %) у білку яйця міститься глюкоза, із мінеральних
речовин – натрій, калій, фосфор, магній, кальцій, залізо та ін. Білок бідний на
жири (0, 03 %), має вітаміни В1, В2 В6. Енергетична цінність 100 г білка 47
ккал, або 176,8 кДж [2].
Жовток – найцінніша частина яйця, він багатий на білки (16, 2 %) й
жири (32, 6 %), у ньому є вуглеводи (галактоза і глюкоза), мінеральні
речовини ті самі, що і в білку яйця, вітаміни D, Е, РР і групи В. Жовтого
кольору жовтку надає наявність у ньому каротину, з якого в організмі
утворюється вітамін А. Жовток – це густа маса світлих і темних шарів, що
чергуються між собою, зверху він вкритий тонкою оболонкою. На поверхні
жовтка розміщений зародок [2].
Залежно від виду птиці розрізняють яйця курячі, качині, гусячі, індичі.
Яйця водоплавної птиці для приготування страв не використовують, оскільки
вони можуть бути джерелом інфекційних захворювань [3].
На підприємствах масового харчування для приготування страв
використовують курячі яйця і продукти їх переробки: меланж і яєчний
порошок.
Залежно від якості та терміну зберігання до дня реалізації (від
виробника до споживача) яйця поділяють на такі класи [1]:
−
харчові дієтичні;
−
яйця класу «extra»;
112

−
харчові класу А;
−
харчові столові;
−
харчові класу В;
−
харчові охолоджені;
−
для промислового переробляння — переробні.
Залежно від маси харчові яйця поділяють на такі категорії:
−
відбірні;
−
вищої категорії;
−
першої категорії;
−
другої категорії;
−
дрібні.
Залежно від наявності дефектів яйця відносять до харчового
неповноцінного (використовують при виготовленні кондитерських і
булочних виробів) і технічного браку [2].
До харчових неповноцінних належать яйця, які мають дефекти: тріщини,
м'ятий бік, виливка (часткове змішування жовтка з білком), присихання
жовтка до шкаралупи, специфічний запах, який легко вивітрюється [2].
До технічного браку належать: красюк (повне змішування жовтка і
білка), кров'яне кільце (на поверхні жовтка при просвічуванні видно
кровоносні судини), велика пляма (пляма під шкаралупою загальним
розміром більше 1/8 поверхні яйця, яка утворюється колоніями плісняви і
бактерій), тумак (при просвічуванні яйце непрозоре, має неприємний запах);
міражні яйця (вилучені з інкубатора як незапліднені) [2].
Отже, найціннішими для харчування є дієтичні і свіжі яйця, з яких
готують багато смачних і поживних страв. Їх вживають сирими, вареними,
смаженими і запеченими, вони входять до складу різноманітних бабок,
запіканок, соусів, салатів. Холодильникові і вапновані яйця використовують
в основному при виробництві кондитерських і булочних виробів.
Список використаних джерел:
1. Товарознавство. Продовольчі товари: Навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закладів освіти 1 та 2 рівнів акредитації / О.Г. Бровко, О.В. Булгакова,
Г.С. Гордієнко, В.В. Дятлов, А.А. Квасников, А.П. Козлов, О.В. Кудінова,
Н.Т. Лазарева, Г.О. Ліхоніна, Л.П. Ляховченко, В.Д. Малигіна,
І.І. Медведкова, Л.В. Молоканова, Л.В. Породіна, В.П. Ракова, О.А. РакшаСлюсарева, Е.О. Темнохуд. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. - 619 с.
2. Рудавська А.Б., Сирохман І.В., Тищенко Є.В. Товарознавство
молочних та яєчних продуктів/А.Б. Рудавська. – К.: Київ нац. торг.-екон. унт, 2010. – 380 с.
3. Салухіна Н.Г., Самійленко А.А., Ващенко В.В. Товарознавство
продовольчих товарів: підручник. Київ, 2008. – 374 с.
4. Стефаненко С.П., Бевза С.С. Товарознавство харчових продуктів. –
Вінниця, 2010. – 536 с.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЛОЩІ
ТОРГОВЕЛЬНОЇ ЗАЛИ МАГАЗИНУ
Для підвищення конкурентоспроможності магазину необхідно
ефективно використовувати його торговельну площу. З цією метою власники
роздрібних торговельних точок намагаються створити умови, які сприяють
збільшенню торговельної площі у структурі загальної площі. Загальна площа
приміщення – це сума площ торговельних, складських, підсобних, технічних,
комунікаційних та інших приміщень, виміряних у межах внутрішньої
поверхні зовнішніх стін, а також площ розвантажувальних платформ,
антресолей і переходів [4].
В її структуру входить торговельна площа. Торговельна площа магазину
– сума площ, на яких здійснюється продаж товарів, та площ для розміщення
служб з додаткового обслуговування покупців (відділ замовлень, кафетерій,
демонстраційна зала, камера схову, пакувальна, оформлення продажу у
кредит та інші служби з додаткового обслуговування покупців). При цьому
торговельна площа включає площі, що зайняті під прилавками, стелажами та
іншим обладнанням, яке встановлене в торговельній залі [2].
Торговельна зала – основна частина торговельних приміщень магазину,
де розміщується робочий і виставковий запаси товарів. Побудова і
планування торговельної зали залежать від її форми і розмірів, зон
розміщення товарів, виду обладнання, що застосовується для їх викладення,
системи розрахунків з покупцями [3]. Ефективне використання її площі
створює умови для високого рівня обслуговування покупців, збільшення
обсягів збуту товарів та зростання прибутку магазину.
В ході дослідження виявлено, що оцінювання ефективності
використання торговельних площ магазинів здійснюється з використанням
таких економічних показників, як пропускна спроможність магазину, обсяги
роздрібного товарообігу в розрахунку на 1 м торговельної площі, розмір
прибутку на 1 м торговельної площі, а також термін окупності капітальних
вкладень, коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, показник розміру
торговельної площі та коефіцієнт використання торговельної площі (табл. 1).
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Таблиця 1 – Показники
торговельної зали [1]
№
Назва показника
Формула
п/п
1
2
3
1.
Пропускна
ПСМ =
спроможність
магазину

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Обсяги
роздрібного
товарообігу в
розрахунку на 1
м торговельної
площі
Розмір
прибутку на 1 м
торговельної
площі
Частка торгової
площі магазину
в загальній
площі

РТО=

П=

ЧТП =

ефективності

використання

Значення
4
Кількість відвідувачів,
які здійснили купівлю
товару в магазині
протягом певного
періоду (як правило, за
одну зміну).
Обсяг роздрібного
товарообороту
протягом
аналізованого періоду
до площі магазину.
Розмір прибутку
магазину протягом
аналізованого періоду
до площі магазину.
Співвідношення між
торговельною площею
і загальною площею.

площі

Оптимальні
значення
5
ПСМ → max

РТО → max

П → max

65-70% – для
магазинів самообслуговування;
до 80 % – при умові
впровадження
прогресивних
варіантів організації
технологічних
процесів.
Розмір
Sзаст = ∑Si,
Визначається як сума Sзаст Sторг
заставленої
i = (1,2…n)
площ основ торговоплощі
технологічного
обладнання та/або його
проекцій на площу
підлоги.
Коефіцієнт
Кзаст=
Sзacт/ Показує, яку частину 0,45
заставленої
Sторг
площі
торговельної Для
магазинів
площі
зали використано для самообслуговування
встановлення
оптимальним
є
обладнання
під значення 0,27-0,32.
розміщення робочого
запасу товару.
Коефіцієнт
Кдем= i=(1,2… Показує
як Через прилавок 0,33демонстраційної m),j=(1,2….n)
співвідносяться площа 0,40, в магазинах
площі
викладення товарів із самообслуговуванняторговельною площею 0,65-0,75.
Для
магазину.
магазинів з продажу
непродовольчих
товарів має бути в
межах 0,60-0,85.
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Продовження таблиці 1
8.
9.

Розмір
торговельної
площі
Коефіцієнт
установчої
площі

Sторг = Sосн + Показує
загальну Sторг
max.
Sд.обслуг.
площу магазину.
Залежить від типу
магазину.
Куст = Sуст / Площа, зайнята під 27%-30% від площі
Sторг. зали
установку обладнання зали
та
великогабаритних
товарів, розташованих
на підлозі.

Джерело: розроблено автором на основі [1, 2, 3]

Оцінювання ефективності використання торговельної площі здійснено
на прикладі фірмового магазину ПАТ «Володарка» м. Вінниці, яке є одним із
найбільших в Україні виробників верхнього чоловічого одягу. Загальна
площа магазину складає 50 м2, асортимент магазину розрахований на різні
сегменти
населення:
школярі,
підлітки,
чоловіки.
В
магазині
використовується острівна модель («вільний потік») планування.
Обсяг роздрібного товарообороту магазину становить 5437,23 грн/м2, і
його збільшення носить цілком позитивний характер. Розмір прибутку на м2
– 4271,54 грн/м2, його збільшення можливе за рахунок зростання загального
прибутку магазину.
Частка торговельної площі в загальній площі магазину дорівнює 73,4%,
що перевищує оптимальне значення. Розмір заставленої площі – 25,69 м2, що
характеризує заставленість торговельної зали приміщення. Слід відмітити,
що цей показник не може дорівнювати торговельній площі магазину,
оскільки споживачам необхідний простір для просування. В нашому випадку
цей показник має дорівнювати половині торговельної площі, значення
магазину дещо перевищує оптимальне значення, але це перевищення є
несуттєвим.
Коефіцієнт заставленої площі – 0,7. Показник значно перевищує норму,
тому необхідно його зменшити, оскільки споживачам недостатньо простору
для переміщення. Коефіцієнт демонстраційної площі становить 0,76 і
знаходиться в межах оптимальних значень (див. табл.).
Таким чином, раціональне використання торговельної площі магазину –
один з ключових чинників успіху будь-якого підприємства. На практиці
підприємці основну увагу приділяють збільшенню частки торговельної зали
в загальній площі магазину. Але з метою підвищення ефективності
використання торговельної площі необхідно враховувати такі показники, як
обсяг роздрібного товарообороту, прибуток з 1м2, частку торгової площі
магазину в загальній площі, розмір та коефіцієнт заставленої площі,
коефіцієнт демонстраційної площі. Лише на основі розрахунку усіх
показників можна оцінити ефективність використання торговельної площі та
уникнути проблемних питань.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ У ПОГЛИБЛЕНІ АСОРТИМЕНТУ
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
З метою збагачення йодом харчових продуктів вченими було вивчено та
проаналізовано інформацію про сучасний стан досліджень і розробок
харчових продуктів з використанням йодовмісної натуральної сировини для
корекції йододефіцитного стану людини. Для досягнення поставленої мети
вченими було проведено порівняльний аналіз вмісту йоду в різних видах
морських водоростей, в плодах, шкірці та листках грецького горіха та в
плодах фейхоа.
Йод відноситься до життєво важливих елементів, що відповідає за
нормальне функціонування організму людини. Проблема йододефіциту
настільки є гострою, що її ліквідація входить у завдання світових громад. На
сьогоднішній день основними заходами профілактики йододефіциту є
споживання йодованої солі (а також хліба, води), що містить неорганічну
форму йоду, або споживання різноманітних біологічно активних добавок.
В організмі дорослої людини міститься 20-50 мг йоду, третя частина
якого сконцентрована у щитовидній залозі. Йод – єдиний із відомих
мікроелементів, який приймає участь в утворенні гормонів, а саме, гормону
щитовидної залози – тироксину.
Нестача йоду в організмі людини призводить до порушення біосинтезу
тироксину, пригніченню функції щитовидної залози, що характеризується
розвитком захворювання – ендемічного зобу. Найбільш широке
розповсюдження вказаного захворювання є у тих місцях, де вміст йоду у
питній воді і продуктах харчування знаходиться на низькому рівні.
Довготривалий дефіцит йоду є фактором ризику для виникнення раку
щитовидної і молочної залоз. Основними природними джерелами йоду для
людини є продукти рослинного і тваринного походження, питна вода та
повітря.Для збагачення харчових продуктів йодом використовуються
різноманітні йодовмісні добавки, які умовно можна поділити на рослинні,
неорганічні і органічні. Найбільш розповсюдженим добавками неорганічного
оходження – йодати або йодиди калію, кальцію і натрію.
Для ліквідації йодної нестачі необхідні перш за все джерела органічного
йоду, а також наявність продуктів у вільній реалізації, багатих органічним
йодом.
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Краще за все для профілактики йододефіциту підходять ті продукти, в
яких йод первинно закладений. Це такі продукти з високим вмістом йоду, як
морські водорості (до 3000 мкг), морепродукти і морська риба (40-450 мкг). В
інших харчових продуктах вміст йоду коливається у малих кількостях.
Масова частка йоду в овочах (баклажанах, капусті, картоплі, буряку,
помідорах тощо) коливається від 2 до 7 мкг на 100 г продукту, а в м’ясі
наземних тварин – від 2,7 (баранина) до 7,2 мкг (яловичина), в прісноводній
рибі (сом, судак, щука) досягає до 5 мкг на 100 грам продукту.
Як відомо, найбільший вміст йоду міститься у морепродуктах, в той час
як в наземних продуктах харчування його мало. Але проблема є в тому, що
найбільш багаті йодом продукти – риба і морепродукти – дуже дорогі для
більшості людей.Саме тому необхідно проводити пошук нових джерел
забезпечення організму людини органічним йодом.
В ламінарії міститься значна кількість йоду – 0,36 %, в тому числі
органічного – 0,042 % на 100 г сухої речовини. Органічно зв’язаний йод
присутній в бурих водоростях у вигляді сполук з амінокислотами і білками.
Основною відмінністю між фукусовими і ламінарієвими водоростями є
кількість йоду, що у них накопичується. Найчастіше у ламінарієвих
водоростях вміст йоду коливається в межах десятих частин процента, а у
фукусових він на порядок менший. З використанням продуктів переробки
ламінарії розроблені цукрове печиво, бісквітний напівфабрикат, цукерки,
пастило-мармеладні вироби, фруктові батончики, цукати, масло вершкове,
морозиво, соуси, сирно-рослинні пасти, млинці, ягідні десерти, смузі,
каннеллоні «Сорренто»,паштети для сніданку з використанням рибних
фаршів Algafish, м’ясні паштети, зрази натуральні з оленини, варені ковбаси,
рибні пресерви, закусочні консерви та консервовані супи тощо.
Із продуктами переробки морських водоростей зостери та цистозіри
запропоновано виробництво хлібобулочних виробів, вареників, ягідних
десертів, овочевих консервів; спіруліни – хліба і макаронних виробів,
заварних тістечок, профілактичних напоїв; фукусу – цукрового печива, масла
вершкового, соусів, вареників, котлет рибних, паштетів Algaliver з минтаєм
та печінкою, м’ясних паштетів; вакаме – фруктових батончиків тощо.
Крім морських водоростей, перспективною сировиною для збагачення
харчових продуктів йодом є листя і плоди грецького горіха.
Ядро грецького горіха сприяє розумовому і фізичному розвитку,
забезпечуючи організм людини мінеральними речовинами (в тому числі
органічним йодом), незамінними амінокислотами, вітамінами, жирами та
вуглеводами.
Вченими доведено, що листя грецького горіха, зібрані на початок
вегетації у травні мають високий вміст йоду – 11,2 мг, що перевищує
кількість його у листках, зібраних у червні та липні: 8,76 і 7,14 мг відповідно.
Листя і шкірка грецького горіха містять значну кількість йоду, але у шкірці
його вміст у 2,87 раза більший. Однак режим сушіння впливає по-різному на
втрати йоду у різних складових частинах грецького горіха.
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Слід зауважити, що молоді листя грецького горіха у порівнянні з
морськими водоростями містять менше йоду, але являються джерелом
біологічно активних речовин, у тому числі характеризуються високим
вмістом вітамінів С і Р, та можуть бути використані у якості комплексної
збагачуючої добавки при створенні харчових продуктів функціонального
призначення.
Використання порошку з висушеного листя грецького горіха у
виробництві помадних цукерок , мармеладних виробів, а також
кондитерських виробів із пісочного тіста, що сприяє поліпшенню їх
органолептичних і фізико-хімічних показників, а наявність у їх складі
органічного йоду дозволяє рекомендувати готові продукти в якості
функціональних для використання у профілактичному харчуванні.
Як йодовмісну добавку пропонують застосовувати продукти переробки
плодів фейхоа, відмінністю якого є високий вміст водорозчинних сполук
йоду. За їх вмістом фейхоа можна прирівняти до морепродуктів, оскільки ні
одна рослина не нагромаджує таку велику кількість йоду (близько 0,2 – 1 мг
в100 г продукту). Розроблено технологію виробництва і рецептури сирного
виробу з використанням сухого порошку шкірки фейхоа, а також йогурту з
використанням плодів фейхоа.
Продукти з йодовмісною сировиною рекомендують вживати населенню,
яке проживає у радіоактивно забруднених та ендемічних за зобом регіонах,
особливо з ризиком розвитку тиреоїдної патології та з захворюваннями,
спричиненими йод-дефіцитом.
Таким чином, у результаті проведеного аналізу досліджень можна
зробити висновок, що морські водорості, фейхоа, листя, шкірка і плоди
грецького горіха мають високий вміст біологічно активних речовин,
корисних для людини, і, головне, здатні компенсувати дефіцит йоду в
організмі людини. Саме тому були розроблені овочеві консерви з
використанням ламінарії та цистозіри, а саме салати «Осінь», «З цвітної
капусти», «Смакота» та «Подільський». У перспективі планується
використання йодовмісної рослинної сировини у виробництві борошняних
кондитерських виробів профілактичного спрямування для забезпечення
нормальної функції щитоподібної залози.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РІЗНИЦЯ МІЖ ГОЛОДОМ ТА АПЕТИТОМ
Як стверджує велика медична енциклопедія: апетит – це приємне
відчуття, пов'язане із потребою організму у прийомі їжі. Якщо слово апетит
перекласти із латинської мови, то воно означає – прагнення. Проте, жодне із
людських прагнень не доводиться так обробляти або доробляти як апетит.
Деякі лікарські препарати, які ми купуємо в аптеках, здатні стимулювати
апетит. Виробники оздоровчих засобів для схуднення запевняють, що їх
препарати пригнічують апетит. А БАДи (біологічно активні добавки)
обіцяють привести апетит в норму. Щоб мати уявлення про те, що все ж таки
усе це значить, потрібно мати уявлення про особливості апетиту.
Фізіологічно апетит побудований таким чином, що харчовий центр, який
відповідає за апетит, розташований у мозку. Це своєрідна степінь
подразнення. Якщо ця степінь легка, людина просто відчуває легкий апетит,
а якщо сильна – то це вже голод. А якщо центр спить, то людина не хоче їсти
взагалі [1].
Не отримавши необхідної порції поживних речовин від пустого травного
тракту, циркулююча кров приходить до мозку “голодною”. Тоді харчовий
центр починає збуджуватися. Коли ми прислухаємось до організму та
виконаємо сигнальне прохання, то насичена необхідними речовинами кров
дає відповідь, чим заспокоює харчовий центр. Тоді організму стає добре і
спокійно до наступного прийому їжі.
Що стосується голоду – це зовсім інша справа. Позитивними моментами
тут і не пахне. Якщо людина сильно зголодніє, то фантазувати на рахунок
смачних страв у неї не буде можливості, організм потребує будь-якої їжі.
Адже йому фізично погано. І, коли людина споживає їжу, точніше, поглинає
її, то відчуття смаку практично відсутнє. Також, нашвидкуруч голодна
людина з'їдає більше, ніж здатен прийняти організм. Тому замість
задоволення, людина відчуває тяжкість у шлунку. Виходить так — чим
більше людина голодувала, тим більше необхідно компенсувати, для того,
щоб організм знову запрацював. А поганий апетит приводить до дефіциту
необхідних для нормального здоров'я речовин, що організм отримує разом із
їжею. Апетит та голод є цілком нормальними відчуттями. Таким чином
організм людини проявляє природне бажання їсти. Протистояти відчуттю
голоду у ситуації, коли їжа доступна – надзвичайно складна справа. І,
взагалі-то, безперспективна.
Центр апетиту у більшості людей є більш чутливим у вечірні години,
ніж у ранкові, у осінньо-зимову пору, ніж у весняно-літню. Також, цей центр
є більш чутливим на фоні тривоги та депресії, на відміну від хорошого
настрою. І у цьому є певний зміст – відображення зв'язку людини із дикою
природою. Ввечері ми швидше запасаємо енергію, а зранку – витрачаємо.
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Запас енергії створюється ближче до холодів. У стані тривоги задоволення
харчового інстинкту підвищує відчуття безпеки, дає організму енергію,
необхідну, для протистояння небезпеці – тобто, заспокоює. Звідси, до речі, і
антидепресантна властивість їжі. Також, апетит є підвищеним при
хронічному недосипанні. Пов'язане це, так само, із тим, що на фоні
недосипання підвищується тривожність, і їжа потрібна для заспокоєння.
Також, апетит підвищується на фоні алкогольного сп'яніння. Спирт підвищує
проникність клітинних мембран для глюкози, рівень цукру у крові різко
знижується, і ми відчуваємо голод.
Апетит, зазвичай, досить ефективно підвищується у присутності так
званих харчових імпульсів – вигляд їжі, її запах або розмови про. Це є
неминучим, адже таким чином влаштований наш організм. Незважаючи на
те, що ми нещодавно поїли і ще декілька хвилин назад бути ситими. Наш
організм може їсти і про запас. А створення запасів енергії є важливою
життєвою функцією людини та тварин [2].
Стрес, інфекції, ліки та хвороби – ось декілька із більше ста причин
втрати апетиту. Зіштовхуючись із втратою апетиту, потрібно діяти швидко,
оскільки їжа та вода є необхідними для підтримання життєдіяльності. Якщо
залишити без уваги втрату апетиту, то такий стан може позбавити ваш
організм поживних речовин, необхідних для повноцінного функціонування,
а, також, ослабити імунну систему. Використовуючи природні засоби можна
безпечно та ефективно підвищити апетит [3].
Отже Апетит і голод - абсолютно протилежні поняття. Апетит не має
абсолютно нічого спільного з реальною фізіологічною потребою людини в
їжі. Голод – це функціональна потреба організму, а апетит - це вже наша
звичка.
Список використаних джерел:
1. Енциклопедія «харчі інфо». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://harchi.info/encyclopedia
2. Тлумачний словник Ушакова. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/740178
3. Здоров'я і народна медицина. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
https://медпортал.com/sistemyi-pohudeniya-dietyi/golod-appetit61532.html
Рибалко Діана, Гуменчук Любов
Науковий керівник: Бевза С.С., викладач
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ МОЛОЧНИХ
ПРОДУКТІВ
Щоб дізнатися на скільки якісну продукцію виготовляють наші
виробники, дотримуючись Закону України «Про основні принципи і вимоги з
безпеки харчових продуктів», в Україні було проведено тест – контроль з
якості та безпечності молочних продуктів.
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Кефір та інші кисломолочні напої являються корисними дієтичними
продуктами. Вони добре застосовуються організмом, спонукають травленню
і регулюють мікрофлору кишковика.
Для експертизи продукції були взято 6 зразків кефіру різних виробників
із заявленою масовою часткою жиру 2,5%, із яких 5 зразків виготовлені у
відповідності вимогам ТУ, а 1 зразок – у відповідності вимогам ДСТУ
4417:2005
1. Кефір ТМ «Галичина» 2,5% жиру, в полімерних пляшках, масою
нетто 870 г, виробник ПАТ «Галичина».
2. Кефір ТМ «Волошкове поле» 2,5% жиру, в тетра-паках, масою 950г.
виробник ПАО «Юрія».
3. Кефір ТМ «Яготинський» 2,5% жиру, в полімерних пляшках, масою
нетто 900г, виробник ПАО «Яготинський маслозавод».
4. Кефір ТМ «Простоквашино» 2,5% жиру, в полімерних пляшках,
масою нетто 900г, виробник ПАО «Кременчужський міськмолзавод».
5. Кефір ТМ «Слов’яночка» 2,5% жиру, в тетра-паках, маса нетто 950г,
виробник ПАО «Вінн-Білль-Данн-Україна».
6. Кефір ТМ «Clever» 2,5% жиру, в поліетиленових пакетах, масою нетто
900г, виробник «Сумський молочний завод».
За результатами проведеної експертизи встановлено:
- що із 6 протестованих зразків кефіру 5 за різними показниками не
відповідають вимогам нормативної документації і інформації, заявленої на
стікері;
- не було встановлено фальсифікацію кефіру в усіх перевірених зразках;
- встановлено занижену кількість масової частки жиру від заявленої на
етикетці (2.0% і 2,3%) при нормі не менше 2,5% в двох зразках:
ТМ «Волошкове поле» і ТМ «Галичина»;
- встановлено недостатню кількість дріжджів і молочних бактерій (не
менше 1 ×〖10〗^7) в трьох зразках: ТМ «Clever», ТМ «Яготинський»,
ТМ «Галичина»;
- в кефірі ТМ «Волошкове поле» виявлена кишкова паличка, що
являється грубим порушенням санітарної безпеки, наявність кишкової
палички свідчить про санітарну неблагополучність на підприємстві: чисте в
бактеріологічному відношенні після нагрівання молоко забруднюється
кишковою паличкою під час користування не досить чистим посудом,
обладнанням, від рук працівників тощо. Кишкова паличка потрапляє в
молоко із гною, що свідчить про антисанітарний стан молочного
виробництва;
- невідповідність нормативним вимогам по маркуванню виявлено в
трьох зразках кефіру ТМ «Волошкове поле», ТМ «Clever»,
ТМ «Яготинський». Так, в маркуванні не вказано умови зберігання;
- органолептичні показники усіх перевірених зразків кефіру відповідали
вимогам ДСТУ 4417:2005.
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І так, щоб кефір не став причиною інтоксикації і не призвів до інших
проблем, необхідно дотримуватись наступних рекомендацій:
- вибирати товар, який зберігається з дотриманням умов зберігання;
- звертати увагу на термін придатності;
- звертати увагу на виробника продукції;
- звертати увагу на якість маркування (чіткість, доступність, повна
достовірна інформація про виробника).
Молоко – один із найцінніших продуктів харчування. За харчовою
цінністю воно може замінити будь-який продукт. Але ні один із продуктів не
може замінити молоко.
Схема тестування залишається незмінною: оцінка маркування і
упакування, перевірка продукту у лабораторії за мікробіологічними і фізикохімічними показниками. В тому числі і пошук не молочного жиру, а також
оцінка смакових властивостей молока.
Тестування пройшли 10 марок пастеризованого молока:
- «Волошкове поле» - молоко коров’яче пастеризоване (ПАС «Юрія»,
м. Черкаси)
- «Дживальдис» – молоко коров’яче пастеризоване (ПП «Дживальдис»,
м. Кам’янець-Подільський);
- «Заріччя» – молоко питне пастеризоване (ПАО «Кунянський
молочноконсервний комбінат», м. Купянськ);
- «Кожен день» – молоко пастеризоване (ПАО «ЖАК-Україна», м. Біла
Церква);
- «Молокія казкове» молоко пастеризоване питне коров’яче
(ПАО «Тернопільський молокозавод», м. Тернопіль);
- «Повна чаша Українське» - молоко питне пастеризоване «Українське»
(ООО «Білоцерківський молочний комбінат», м. Біла Церква);
«Простоквашино»
–
молоко
питне
пастеризоване
(ПАС «Кременчужський міськмолокозавод», м. Кременчуг);
- «Слов’яночка» – молоко питне пастеризоване (ПАС «Вімм-Білль-Данн
Україна», м. Вишневе);
- «Ферма» – молоко питне пастеризоване (ООО «Білоцерківський
молочний комбінат», с.Томіловка);
- «Хуторок Українське» – молоко питне пастеризоване (ООО «Транс»,
м.Зміїв).
До маркування молока було два зауваження. На упаковці молока
«Слов’яночка» написано, що буква вказує на виробника, але буква є і біля
дати (одна), і біля партії (друга), на яку з двох букв орієнтуватися споживачу
не зрозуміло. Також не зрозуміло, чому на пастеризованому молоці
«Волошкове поле» написано, що це живий продукт. Були зауваження і до
упаковки молока в м’якій упаковці, як не на самій зручній упаковці.
Щодо фізико-хімічних досліджень, то фальсифікація рослинними
жирами є найболючішим місцем молока і молочних продуктів. З
урахуванням ситуації в країні є підозри, що вона буде тільки посилюватися.
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Адже замінюючи молочний жир рослинним, а також продаючи продукцію
заниженою жирності, недобросовісні виробники можуть отримувати більший
прибуток. Що стосується кількості жиру в молоці, то на цей раз зауважень не
було. Неякісними продуктами було встановлено «Дживальдис» і «Кожен
день», адже у них виявили немолочний жир, тобто це не молоко, а
фальсифікат.
Аміак додають в молоко, щоб воно не так швидко скисало, хоча це і
заборонено. Цього разу перевірка молока на наявність аміаку була
задовільною, адже цієї речовини не було виявлено.
Щодо мікробіологічних досліджень, то патогенний мікроорганізм був
відсутній у всіх зразках, лише молоко зразків «Хуторок» і «Дживальдис»
містили сторонні речовини – антибіотики.
За зовнішнім виглядом, консистенцією, кольором, смаком і запахом
майже всі зразки відповідають вимогам стандарту окрім у молока –
«Дживальдис», у якого виявлено сторонній відтінок у смаку і запаху. Мабуть,
виробник використав не дуже якісний замінник молочного жиру, що і
позначилось на органолептиці.
За результатами дослідження загальна оцінка якості «Відмінна» у
молока «Молокія», «Заріччя», «Ферма», «Повна чаша», «Слов’яночка».
Оцінка «Добре» у молока «Простоквашино», «Волошкове поле». Все це
молоко було справжнім, без рослинних жирів і не мало жодних зауважень з
боку лабораторії.
Молоку «Хуторок» загальна оцінка «погано» із-за проблем з
мікробіологією.
Молоко «Кожен день» - оцінено «погано» із-за фальсифікації
рослинними жирами.
Молоко «Дживальдис» оцінено «дуже погано» із-за проблем з
мікробіологією.
Отже, на сьогоднішній день не всі виробники добросовісно відносяться
до виробництва власної продукції, недостатньо контролюючих органів і
лабораторій, які можуть здійснювати постійний контроль за якістю та
безпечністю харчових продуктів, адже ми намагаємось виходити на
міжнародний ринок, тож виробникам потрібно дотримуватись вимог НАССР,
тобто продукція повинна бути в першу чергу безпечною для споживача.
Смашнюк Олена
Науковий керівник: Тернова А.С., к.т.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ
Ринок будівельних матеріалів – це ринок, який зростає. Динамічне
зростання продажу керамічної плитки перевершило найсміливіші очікування
фахівців. Сучасну керамічну плитку можна використовувати для
опорядження будь-яких приміщень – це матеріал, який багато років не
втрачає своєї актуальності. Вона не гниє, не горить, стійка до агресивних
хімічних середовищ, морозостійка, не вицвітає, не акумулює електрику.
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Керамічна плитка на українському ринку представлена в широкому
асортименті різних видів, забарвлень, розмірів і форм. В Україні завжди
вміли працювати з білою глиною, або, як її ще називають, каоліном –
основним матеріалом не лише для виробництва керамічної плитки, але й
порцеляни та фаянсу. В країні достатньо власних запасів глини,
сконцентрованих переважно в Донецькій та Полтавській областях. Є й
потужні виробники, продукція яких знаходить попит, у тому числі й за
кордоном. Тому особливої актуальності набуває аналіз сучасного стану та
визначення основних перспектив розвитку вітчизняного ринку керамічної
плитки.
Сучасний ринок виробництва керамічних плит характеризується
високою питомою вагою машин та обладнання в загальній структурі
основних виробничих фондів. До основних ризикiв в роботі підприємств
галузі виробництва керамічних плиток та плит слід вiднести цiновi змiни на
сировину та сезонний характер збуту. Чинниками, що визначають попит на
керамічну плитку в Україні є: динаміка будівництва житлової і комерційної
нерухомості; динаміка монтажно-ремонтних робіт, що здійснюються
будівельними організаціями; динаміка індивідуального будівництва і
ремонту; зміна рівня добробуту населення; якісні зміни споживчої поведінки.
Основний тон попиту на ринку керамічної плитки в Україні задає житлове
будівництво. Керамічна плитка вітчизняного виробництва користується
більшим попитом, ніж імпортна, а продукція українських виробників є
конкурентоспроможною. Але, відповідно до даних Української асоціації
кераміки, у 2017 році споживання керамічної плитки в країні знизилося з 40,1
тис. кв. м до 32,9 у порівнянні з попереднім роком, продовживши тенденцію
падіння, розпочату в 2013 році. Причому вже два роки поспіль падіння
споживання також становить близько 25% [2].
У січні 2017 року, за даними Держстату, в Україні було вироблено 2893
тис. кв. м керамічної плитки і плит. Це досить сумна статистика, адже у 2015
році даний показник становив 3600 тис. кв. м, тобто приблизно на 25%
більше. Навіть у найгірший період 2015 року, у липні, показник становив
3267 тис. кв. м. (рис. 1).
Водночас нинішні 32,9 млн. кв. м – це вдвічі більше, ніж 15 років тому,
хоча також найглибше падіння. Навіть у кризовому 2009 році показник
споживання плитки становив 42,2 млн. кв. м. В середньому ж за період з
2000-го до 2008 року споживання плитки стабільно зростало в середньому на
19%. Максимальний обсяг ринку на рівні 60,2 млн. кв. м плитки був
зафіксований напередодні попередньої економічної кризи – у 2008 році. За ті
вісім успішних років ринок зріс на 297%, чи 45,1 млн. кв. м [3].
Починаючи з 2008 року на ринку спостерігаються протилежні тенденції.
За останні сім років споживання плитки впало на 45,5%, або 27,4 млн. кв. м.
Таким чином, на сьогодні споживання керамічної плитки в Україні становить
0,77 кв. м на душу населення, тоді як, наприклад, у Польщі – 2,55 кв. м на
душу населення.
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Рисунокк 1 – Виро
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ині примііщень. Тііло плиткки, так званий
з
«ббісквіт», отримую
ють
шляяхом преесування зволожееної маси
и з черв
воної гллини під тиском у
спец
ціальних формах з наступн
ним випал
люванням
м за темпператури до 1040 ºС.
º
Весьь цикл виробницт
в
тва цьогоо типу плитки
п
відбуваєтьсся за дваа етапи: на
перш
шому обп
палюєтьсся тільки основа плитки, на
н другоому етапі на осноову
нанооситься глазур
г
і віідбуваєтьься вторин
нне випал
лювання за темпер
ратури 7000900 ºС.
Монокоттура – глазуроввана кер
рамічна плитка,
п
ппризначеена як для
д
обли
ичкуванн
ня стін, так
т
і для
ля укладаання пли
итки на ппідлогу. Весь ци
икл
вигоотовленняя монокоттури ввідбуваєтться за один прроцес випалюванн
ня.
Осн
новні відм
мінності монокотту
м
ури від біікоттури: велика ттвердість (щільністть)
матееріалу внаслідок
в
викори стання більш
б
потужногоо преса і більш
шої
темп
ператури випалюввання, наяявність сеерій з низььким водоопоглинаанням [3].
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Застосування технології «Керамограніт» дало змогу виготовляти плитку
високої міцності та морозостійкості, завдяки чому керамограніт широко
використовують для опорядження комерційних приміщень та зовні. Цифрове
нанесення зображення «Digital» з фотографічною якістю зображення високої
чіткості на керамічній плитці дає можливість повної імітації будь-яких
оздоблювальних матеріалів: мармуру, дерева, каменю тощо. Завдяки
використанню технології «Continua» виготовляють керамічну плитку
надвеликих розмірів, товщиною 20 мм і більше, що дає широкі можливості
для архітектурного та нестандартного застосування керамічної плитки
(Tiurdo, 2017).
Таким чином, упродовж останніх 7 років ринок керамічної плитки в
Україні характеризується негативною динамікою обсягів споживання. За
період 2010-2017 років він скоротився на 45,5%, або на 27,4 млн. кв. м. Разом
з тим, керамічна плитка вітчизняного виробництва користується більшим
попитом, ніж імпортна, а продукція українських виробників є
конкурентоспроможною.
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ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНІВ ЩОДО СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ
Згідно з прогнозами провідних фахівців світу в галузі харчування,
найближчим десятиріччям частка продуктів спеціального призначення у
розвинених країнах складатиме до 30% усього продуктового ринку. На
сьогодні асортимент виробів спеціального призначення, що виготовляються в
Україні, вузький – їх випускається близько 2,0% і, здебільшого, це дієтичні
вироби. Тоді як за кордоном продаж тільки кондитерських виробів
оздоровчого призначення варіює від 4,2 до 25,0%. Це говорить про те, що
питання розробки технологій і випуск спеціальних продуктів в Україні стоїть
досить гостро і є актуальним.
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У зв’язку з тим, що теорія розробки продуктів оздоровчого харчування
знаходиться у стані розвитку, на сьогодні не прийнято єдиної, узагальненої
класифікації спеціальних продуктів.
У літературних джерелах має місце застосування різних термінів для їх
означення: спеціальні, спеціального призначення, цільові, лікувальні,
дієтичні, лікувально-профілактичні, оздоровчі, корисні, з корисними
мікронутрієнтами, з бажаними властивостями, продукти 21 століття,
продукти групи «Здоров’я», продукти для спеціального оздоровчого
харчування, фортифіковані, функціональні, спеціальні для дієтичного
споживання.
Так, у Європейському Союзі, США, Японії, Росії такі продукти мають
назву «функціональні». До них відносять продукти харчування, які містять
інгредієнти що приносять користь здоров’ю людини шляхом покращення
перебігу фізіологічних процесів, посилення роботи імунної системи та
сприяють подовженню активного способу життя. Українські науковці, також
часто в обіході використовують цей термін. Але слід пам’ятати, що в Україні,
згідно із Законом «Про безпечність та якість харчових продуктів» від
06.09.2005 р. надаються два наступні визначення для характеристики цієї
групи продуктів:
Функціональний харчовий продукт – харчовий продукт, який містить як
компонент лікарські засоби та/або пропонується для профілактики або
пом’якшення перебігу хвороби людини.
Харчовий продукт для спеціального дієтичного споживання – харчовий
продукт, який спеціально перероблений або розроблений для задоволення
конкретних дієтичних потреб, що існують через конкретний фізичний чи
фізіологічний стан людини та/або специфічну хворобу або розлад, у тому
числі продукти дитячого харчування, харчування спортсменів та осіб
похилого віку. Склад таких продуктів повинен значною мірою відрізнятися
від складу звичайних продуктів, але вони не можуть бути замінниками
лікарських засобів».
Фізіолого-функціональні
властивості
продукту
повинні
бути
підтверджені гігієнічними та клінічними дослідженнями. І, згідно із
законодавством
України,
лише
за
умови
безпечності,
доброї
біозасвоюваності, позитивного впливу на ту чи іншу ключову функцію
організму людини, харчовому продукту із цієї групи може бути надано
статус «функціонального» або «для спеціального дієтичного споживання».
Не дивлячись на те, що у вітчизняній і зарубіжній науці накопичено значний
досвід створення продуктів спеціального призначення [1-4].
Запропоновано класифікувати продукти за такими ознаками: за
призначенням, за видами продукції, за походженням.
Так, залежно від призначення спеціальні продукти можна поділити на
п’ять груп: оздоровчі, профілактичні, дієтичні, лікувальні та спеціальні для
різних груп населення. Для виготовлення цих виробів використовують
спеціальний
добір
інгредієнтів,
визначений
медико-біологічними
рекомендаціями для тих чи інших цілей.
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Оздоровчі – забезпечують оптимальну життєдіяльність всіх категорій
людей за рахунок вмісту ессенціальних інгредієнтів.
Профілактичні – забезпечують профілактику хронічних захворювань та
виникнення нових у людей, що живуть у екологічно забруднених зонах або
працюють на шкідливих виробництвах.
Дієтичні – справляють дію, спрямовану на покращання функціонування
окремого органу чи організму в цілому за рахунок внесення в продукт або
вилучення з нього певних речовин.
Лікувальні – забезпечують лікування того чи іншого захворювання за
рахунок вмісту лікувальних препаратів натурального чи синтетичного
походження.
Спеціальні для різних груп населення – сприяють нормальній
життєдіяльності організму за рахунок вмісту рекомендованих або вилучення
нерекомендованих речовин, збільшують стійкість до екстремальних умов
(для спортсменів, космонавтів, дітей, вагітних жінок, літніх людей).
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ВЗУТТЯ
Чи не найпомітнішою рисою вітчизняного ринку взуття є
невідповідність асортиментної структури пропозиції та попиту різних
вікових груп споживачів. Цим пояснюються великі обсяги нереалізованого
попиту і вимушених покупок, тобто таких, що не зовсім задовольнили
покупців [1].
Сучасний ринок взуття вражає своїм розмаїттям, однак українські
виробники поступово втрачають на ньому свої позиції: все більше імпортних
виробів, нерідко не найкращого ґатунку. Вітчизняний виробник, покинувши
потужні фабрики, перебрався у рятівну тінь напівкустарних майстерень.
Високоякісне і дороге взуття провідних фірм поки що не по кишені
абсолютній більшості населення країни, його частка в загальній структурі
продажів не перевищує 5 %.
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При загальному перевищенні пропозиції над попитом на ринку
спостерігається брак взуття для всіх вікових груп, окрім молоді.
Пройшовшись взуттєвими магазинами, можна побачити, що 70-80 % їхнього
асортименту становить жіноче взуття, решта - чоловіче і дитяче. Продавці
пояснюють, що чоловіки менш вибагливі, аніж жінки, рідше купують взуття і
мають до нього менше вимог [2]. Якщо чоловікові вистачає на сезон дві пари
взуття, то жінці цього мало - вона воліє придбати 3-4 пари – під різний одяг,
сумочки та аксесуари.
Магазинів дитячого взуття – одиниці. Торгувати ним невигідно, адже
воно повинно мати спеціальні сертифікати, які для продавців є зайвою
морокою, а крім цього, за ціною не поступається взуттю для дорослих [4].
Подвійне перевищення пропозиції молодіжного взуття над попитом трейдери
пояснюють найменшими ризиками, поза як на його придбання ангажуються
кошти найбільш платоспроможної частини населення - людей середнього
віку, які швидше відмовлять в обновці собі, аніж своїм підростаючим дітям.
Торгівля взуттям – це сезонна торгівля, отже приблизно чотири рази на
рік майже повністю оновлюється асортимент. У більшості магазинів
одночасно виставлено в продаж кілька сотень моделей. Найкраще купувати
взуття на початку сезону, коли є найбільший вибір – і за моделями, і за
кольором, і за розміром. Найбільше люблять чорний колір взуття, адже воно
до всього підходить [3]. Взуття чорного кольору продається до 50 %. Майже
60 % взуття населення України купує сьогодні на речових ринках. Тут
взувається близько половини жінок і двох третин чоловіків.
Купувати на ринках найбільше схильні підлітки, молодь, старше
покоління, найменше – жінки середнього віку. Дівчата й молоді жінки,
особливо у великих містах, віддають перевагу фірмовим магазинам, а жінки
старші спеціалізованим магазинам. Сьогодні на українському ринку мінімум
дві третини – не шкіряне взуття.[5]
Проаналізувавши сучасний стан ринку взуття, пропонується ряд заходів,
а саме:
1. Зменшити нелегальний імпорт шляхом покращення роботи митниць
та контролю за їх діяльністю, підвищення імпортних мит.
2. Стимулювати підприємства, що постачають сировину та матеріали.
Передусім це стосується виробників шкіри. Потрібно законодавчо обмежити
експорт шкур та готової шкіри [6]. Для стимулювання роботи вказаних
підприємств можна надати їм податкові пільги.
3. Використовувати модульні трансформації при проектуванні взуття
для дітей-школярів, які мають наступні переваги:
- легкість перетворення конструкції за ступенем закритості;
- можливість максимальної експлуатації;
- простота закріплення на стопі;
- простота одягання і зняття взуття зі стопи;
- економічна доцільність.
4. Забезпечити регулярне проведення виставок-ярмарок вітчизняного
взуття по всій території України.
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5. Залучати у галузь та підтримувати молодих дизайнерів, переглянути
дизайнерську політику підприємств з метою найширшого задоволення смаків
споживачів.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЮВЕЛІРНИХ ТОВАРІВ
З стародавніх часів ювелірні вироби у вигляді прикрас з дорогоцінних
каменів постійно супроводжують людство. До нині їх роль залишається
незмінною. Змінюються лише форми використання та методи просування на
ринку.
Ювелірні товари – це високохудожні вироби тонкої роботи, які
виготовляються найчастіше із дорогоцінних матеріалів, ювелірного каміння
чи інших довговічних матеріалів [3]. Однак, дорогоцінні камені вже не одне
століття є одним з популярних видів вставок в ювелірні прикраси і вироби.
Нині в Україні прийнята класифікація дорогоцінного каміння згідно зі
статтею 1 Закону України «Про державне регулювання видобутку,
виробництва і використання дорогоцінних матеріалів і дорогоцінного
каміння та контроль за операціями з ними» [1]. Ця класифікація має
класифікаційну ознаку - вартість каміння відповідно до його споживних
властивостей (табл.1).
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Таблиця 1 - Класифікація дорогоцінного каміння
Група,
порядок

Найменування каменів

Дорогоцінне каміння – природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині,
необробленому та обробленому вигляді (виробах):
1
алмаз, рубін, сапфір синій, смарагд, олександрит;
демантоїд, евклаз, жадеїт (імперіал), сапфір рожевий та жовтий, опал
2
благородний чорний, шпінель благородна;
аквамарин, берил, кордієрит, опал благородний білий та вогняний, танзаніт,
3
топаз рожевий, турмалін, хризоберил, хризоліт, цаворіт, циркон, шпінель;
адуляр, аксиніт, альмандин, аметист, гесоніт, гросуляр, данбурит, діоптаз,
кварц димчастий, кварц рожевий, кліногуміт, кришталь гірський, кунцит,
4
моріон, піроп, родоліт, скаполіт, спесартин, сподумен, топаз блакитний, винний
та безколірний, фенакіт, фероортоклаз, хризопраз, хромдіопсид, цитрин.
Дорогоцінне каміння органогенного утворення – перли і бурштин в сировині,
II група
необробленому та обробленому вигляді.
Напівдорогоцінне каміння – природні та штучні (синтетичні) мінерали,
III
органогенні утворення та гірські породи в сировині, необробленому та
група
обробленому вигляді (виробах):
бірюза, жадеїт, лазурит, малахіт, молдавіт, нефрит, тигрове та кошаче око,
1
хауліт, хризокола, цоізит, чароїт;
агат, амазоніт, гагат, гематит, дерево скам'яніле, джеспіліт, егіриніт, епідозит,
кахолонг, кварцит кольоровий, кремінь кольоровий, онікс мармуровий, опал,
2
пегматит, пірофіліт, родоніт, сердолік, серпентиніт, скарни кольорові, содаліт,
халцедон, шпати іризуючі польові, яшма.
I група

Основними властивостями ювелірних каменів, що визначають характер
їх використання в ювелірних виробах, є структура, щільність, твердість,
колір, прозорість, блиск, хімічна стійкість [3]. Зокрема, найважливішими з
них, які багато в чому зумовлюють цінність ювелірних каменів, є прозорість і
колір.
Прозорість – це здатність каменя пропускати світлові промені. Залежно
від цього камені поділяють на три групи: прозорі, напівпрозорі непрозорі.
Найбільше цінуються прозорі ювелірні камені (дорогоцінні або самоцвіти).
Виблиск і «гра» світла на гранях – цінна властивість більшості прозорих
самоцвітів і кольорових каменів, які обумовлені візуальними явищами, що
відбуваються в камені: відбиттям, заломленням і розсіюванням світла.
Великий вплив на ступінь променезаломлення справляють правильність
огранювання і якість полірування каменю. Виблиск каменю щільно
пов'язаний із показниками заломлення.
Щільність ювелірних каменів визначають за масою одиниці об'єму.
Характеристика щільності дуже важлива для експертної роботи, оскільки за її
допомогою визначають відмінності натуральних каменів від підробок.
Структура (тобто будова) ювелірних каменів частіше кристалічна, рідше
аморфна або прихованокристалічна.
Хімічна стійкість – одна з визначальних рис натуральних дорогоцінних
каменів (самоцвітів). Багато з них є тугоплавкими, не розчиняються або
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майже не розчиняються у кислотах і лугах. Хімічна стійкість є однією з
причин високої збережуваності та довговічності ювелірних каменів.
Винятком є камені органічного утворення.
Ваговою одиницею всіх дорогоцінних каменів є карат, що дорівнює
0,2 г. Напівдорогоцінні, штучні, синтетичні, виробні камені вимірюють у
грамах [2]. Далі наведено деякі приклади характеристик дорогоцінних
каменів.
Алмаз - найтвердіший камінь (за шкалою Мооса -10), що складається з
кристалічного вуглецю, має сильний блиск і високий показник заломлення
світла (2,4-2,46), високу хімічну стійкість.
Рубін і сапфір - найтвердіші після алмаза камені з твердістю - 9. Основу
цих каменів становить кристалічний глинозем (корунд). Вони мають високий
показник заломлення - 1,76-1,77 та своєрідній блиск: рубін - металевий,
сапфір - синій скляний. Забарвлення обумовлене домішками окисів металів.
Аметист - різновид кварцу фіолетового кольору, має сильний блиск і
підвищену крихкість, показник заломлення - 1,62.
Бурштин - дуже легкий (щільність - 1,1 гсм3/і м’який камінь (отверділа
викопна смола хвойних дерев). Колір від світло-лимонного до бурого.
Нефрит - за хімічним складом є силікатом вапна і магнезії з домішками
різних мінералів, зеленого кольору зі світлим відтінком. Це напівпрозоре
каміння, твердість якого - 5,6-6 по шкалі Мооса [3].
Отже, на сьогоднішній день відома велика кількість дорогоцінного
каміння, яке широко використовується при створенні ювелірних виробів. Для
якісного виробництва даного виду товарів необхідно враховувати
характеристики кожного каміння та його властивості.
Список використаних джерел:
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АНАЛІЗ РИНКУ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ
Сучасний спорт став важливою галуззю економіки багатьох країн, в
тому числі й України. До нього залучено значні фінансові кошти і велику
кількість робочої сили. У теперішній час ступінь розвитку галузі спорту є
одним із факторів, що впливає на темпи розвитку суспільства, рівень і якість
життя населення, ділову активність. Сучасні дослідження показують, що у
людей, які систематично займаються фізичною культурою і спортом,
продуктивність праці вища порівняно з тими, хто спортом не займається.
Крім того, плинність кадрів серед активних спортсменів значно нижче, ніж
серед тих, хто не займається спортом, а трудова дисципліна значно вище, що
сприятливо позначається на продуктивності праці та виробництві в цілому.
Окрім підвищення якості продуктивних сил суспільства, спорт як засіб
соціально-економічного зміцнення країни проявляється й у багатьох інших
сферах людської діяльності. Наприклад, позитивно впливаючи на стан
здоров’я людини, спорт сприяє приросту найбільш цінного з усіх багатств
держави – дієздатного населення, що, в свою чергу, збільшує добробут самої
держави. Розглядаючи даний аспект впливу на економіку, необхідно
відзначити, що цю роль виконує насамперед фізичне виховання і масовий
спорт, основною метою яких є оздоровлення населення і підтримка його
репродуктивних якостей.
Залучення людей до спорту, особливо молоді, також дозволяє знизити
криміногенність у суспільстві, що опосередковано впливає на поліпшення
економічної ситуації в країні. Це проявляється у зниженні державних витрат
на забезпечення суспільного порядку, зменшення числа осіб, які мають
наркотичну й алкогольну залежність, а також підвищенні попиту на послуги
у сфері спорту та спортивного сервісу.
Український ринок спортивних товарів зараз знаходиться в стадії
становлення, його місткість за різними підрахунками приблизно 1,2-1,3 млрд.
дол. США. Частка українських виробників в загальному обсязі цього ринку,
на жаль, становить від 0 до 10% залежно від категорій товару. Приблизно
90% спортивних товарів поки що імпортується в Україну з-за кордону [1].
До лідерів на ринку спортивних товарів в Україні можна віднести
«Puma-Украина», «Vasil», «Адидас-Украина», «Делта-спорт», «Інтер
Атлетика», «Спортмастер», які займають окремі сегменти ринку. Наприклад,
Puma, Адидас – це відомі світові торгові марки спортивного одягу та взуття.
«Делта-спорт» та «Спортмастер» – магазини спортивного одягу та товарів, їх
можна віднести до сегменту спортивних супермаркетів. «Інтер Атлетика» та
«Vasil» – займають перші позиції в сегменті тренажерів та спортивного
устаткування [1].
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Значними частками українського ринку володіють вітчизняні виробники
товарів для спорту: «Крон» (Львів), «Харбел» (Харків), «Спорт-зона»
(Черкаси) – на сегменті спортивного одягу та аксесуарів; «Спорт
забезпечення» (Одеса) та «Levit-leather» (Луганськ) – на сегменті
спортивного устаткування та атрибутики; «Vadzaari» (Дніпропетровськ) – на
сегменті товарів для фітнесу [3].
Масштабна девальвація гривні суттєво знизила попит на товари та
послуги, що позначилося і на спортивній індустрії. Ситуація ускладнюється
кризою ліквідності, неможливістю отримувати кредитні кошти. Бізнесмени,
які завозять товари і матеріали для продажу та власного виробництва, не
могли придбати їх в такому самому обсязі, що й раніше.
На 45-50% знизився обсяг імпорту спортивних товарів у 2015 році.
Торгівля спортивними товарами в Україні за останній час також зменшилась
у кількісному показнику приблизно на 30%, хоча у грошовому еквіваленті за
рахунок зростання цін прибуток бізнесменів не впав (умовно кажучи,
продали не три пари кросівок по 500 грн, а одну за 1500). Тому вся спортивна
індустрія (від мереж спортмагазинів та виробників до одеського ринку, з
якого «харчується» безліч магазинчиків) мала якісне погіршення за усіма
показниками – скорочувались кількість торгових точок, штат співробітників,
обсяги виробництва, знижувалась якість використовуваних матеріалів [2].
На сьогоднішній день спостерігаються наступні тенденції розвитку
українського спортивного ринку – високі темпи росту ринку, загострення
конкуренції, посилення позицій великих міжнародних компаній, розвиток
регіональних ринків, зміна в системі дистрибуції, формування ринкової
інфраструктури, ріст інтересу до спорту, активного способу життя. Основні
споживачі спортивних товарів відносяться до «середнього класу». Згідно із
прогнозом, до 2020 р. основна група споживачів спортивних товарів –
населення у віці від 20 до 40 років – значно скоротиться. Українські
спортивні товари за кордоном взагалі не представлені, лише поодинокі
українські виробники вийшли на глобальний ринок. Річ у тім, що пробитися
на ринок Західної Європи можуть компанії, які готові виробляти дуже
якісний товар за конкурентною ціною, вкласти гроші на сертифікацію,
розраховуючи на продаж великих обсягів продукції.
Але в Україні розвинені переважно малі виробництва, орієнтовані на
вітчизняний ринок і країн-СНД, для яких витрати на сертифікацію товарів
занадто високі. Тому ми могли б торгувати з Білоруссю, Румунією, країнами
Східної Європи.
Орієнтуватися на країни Азії, Африки в надії, що там нижчі вимоги,
також не варто. ПАР нещодавно приймала чемпіонат світу з футболу,
Туркменістан – Азіатські ігри. Держави цих регіонів вкладають у розвиток
спорту, зокрема у виробництво власних спортивних товарів, величезні
кошти. Вони проводять спеціалізовані спортивні виставки. Україну
запрошують від імені глав урядів цих країн взяти участь у експозиціях, а в
Україні закрилася єдина виставка вітчизняної спортивної індустрії GO!Sport,
яку проводила компанія «Євроіндекс» спільно з АСІУ [3].
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Таким чином, ситуацію на внутрішньому українському ринку
спортивних товарів характеризують загострення конкуренції, посилення
позицій великих міжнародних компаній, розвиток регіональних ринків, зміни
в системі дистрибуції, формування ринкової інфраструктури, ріст інтересу до
спорту, активного способу життя. Найбільшу частку на українському ринку
спортивних товарів становлять товари для зимових видів спорту. На літні
спортивні товари, як вважають експерти, доводиться менше третини
продажу.
Список використаних джерел:
1. Курдюкова О.С. Аналіз можливостей і загроз на ринку спортивних
товарів / О.С. Курдюкова, О.І. Лабурцева. // Технології та дизайн. - 2014. № 3. – С.86-90.
2. Тімошова О.Є. Аналіз ринку спортивного одягу та товарів / О.Є.
Тімошова, М.Д. Домашенко // Економічні проблеми сталого розвитку. - Суми
: СумДУ, 2014. - С. 169-173.
3. Ткаченко Л.В. Аналіз ринку спортивних товарів України та можливі
чинники його подальшого розвитку / Л.В. Ткаченко. - [Електронний ресурс].
- Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua
Хуторна Ольга, Караман Ілона
Науковий керівник: Шарко В.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА РЕЄСТРАЦІЇ
РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Готівково-фіскальні функції реєстрації розрахункових операцій
є
вельми важливими, враховуючи значну питому вагу готівкових розрахунків
(навіть не дивлячись на намагання державних органів до її скорочення зокрема, за допомогою обмеження сум, на які дозволяється здійснювати
готівкові розрахунки протягом однієї доби). При цьому особливо відчутно це
стосується суб’єктів малого підприємництва, у тому числі під час виїзної
торгівлі, ярмарок тощо.
Розрахункова операція – приймання від покупця готівкових коштів,
платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів
(послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану
послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення
відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі
товару (послуги) банком покупця або у разі повернення (відмови від
послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування
коштів у банк покупця [1].
В свою чергу, реєстратор розрахункових операцій (РРО) – це пристрій
або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовано фіскальні функції
який призначено для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів
(наданні послуг), та реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг).
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В
Україні
правове
регулювання
застосування
реєстраторів
розрахункових операцій визначається Законом України «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» (далі - Закон про РРО), Податковим кодексом України
(далі - ПКУ) у частині звільнення від застосування реєстраторів
розрахункових операцій (далі - РРО) та значною кількістю підзаконних
нормативно-правових актів [2].
Метою застосування РРО є не тільки, власне, забезпечення можливості
виконання органами ДФС фіскальних функцій, а також й захист прав
споживачів. Адже розрахунковий документ чи, іншими словами, чек РРО, що
видається споживачу, дозволяє йому документально підтвердити факт
придбання відповідного товару чи послуги (тобто підтвердити факт вчинення
правочину) та, за необхідності, здійснити ефективний захист своїх прав (у
тому числі, при здійсненні придбання товарів/послуг за допомогою мережі
Інтернет). Це пов’язано з тим, що під час здійснення операцій з роздрібної
купівлі-продажу, як правило, письмові договори не оформлюють - частіше
мова йде про вчинення відповідних правочинів в усній формі. При цьому, як
передбачено п. 7 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» (далі Закон про захист прав споживачів), підтвердженням вчинення усного
правочину є квитанція, товарний/касовий чек, квиток, талон або інший
документ. Зазначеній нормі кореспондує й п. 2 ст. 3 Закону про РРО, що
зобов’язує суб’єктів господарювання видавати особі, яка отримує або
повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті,
замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет,
при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий
документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.
До реєстраторів розрахункових операцій належать:
1. Електронний контрольно-касовий апарат (ЕККА) – це електронний
пристрій, призначений для реєстрації касових операцій, збору, збереження,
обліку, видачі фінансової та іншої звітної інформації, забезпечує захист від
несанкціонованої зміни алгоритмів роботи даних, що реєструються.
2. Електронний контрольно-касовий реєстратор (ЕККР) – реєстратор
розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості
реалізованих товарів (послуг) найменування, друкування розрахункових та
інших звітних документів.
3. Комп’ютерно-касова система (ККС) – реєстратор розрахункових
операцій, виконаний із застосуванням комп’ютерних засобів, який додатково
виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування, і
забезпечує друкування розрахункових та інших звітних документів.
4. Автомат з продажу товарів (послуг) – реєстратор розрахункових
операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання послуги)
за готівкові кошти або із застосуванням платіжних карток, жетонів тощо
товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх реєстрації.
5. Портативний ЕККА – це переносний касовий апарат з автономним
живленням [3].
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− Автономний стаціонарний ЕККА призначається для самостійної
експлуатації в стаціонарних умовах без обміну даними по лініях зв’язку з
комп’ютером або іншими ЕККА.
− Системний ЕККА призначається для експлуатації у складі
електронних систем контролю та управління товарним і грошовим обігом, а
також забезпечує передачу даних між елементами системи по лініях зв’язку.

− Універсальні ЕККА експлуатуються на підприємствах торгівлі і сфери
послуг, умови роботи яких не потребують зміни алгоритмів роботи ЕККА
щодо реєстрації та обліку інформації про товарно-грошовий обіг.
Основною метою впровадження ЕККА є:
- забезпечення своєчасних та в повному об’ємі надходжень в Державний
бюджет платежів від суб’єктів підприємницької діяльності в сфері торгівлі,
громадського харчування, послуг, транспорту при здійсненні розрахунків
готівкою;
- забезпечення суворого контролю та обліку товарообігу
(від надходження товару в підприємство до його реалізації);
- запис, зберігання та неможливість змін в фіскальній пам’яті протягом
терміну експлуатації апарату інформації суворої звітності про загальну суму
продаж, суму аналогів і т. д;
- створення комфортних умов покупцеві та касиру, власнику
підприємства в частині інформативності, достовірності інформації, її
обробки.
Таким чином, реєстратор розрахункових операцій - це пристрій або
програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який
призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів
(наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або
реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг).
Використання реєстраторів регламентується Законом України «Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг». Дозволені для використання пристрої
вносяться до «Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій»
наказом Міністерства доходів і зборів України.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ІННОВАЦІЇ В РОЗШИРЕННІ АСОРТИМЕНТУ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Дослідники виділяють три основні групи властивостей функціональних
продуктів:
- висока харчова цінність;
- приємні органолептичні властивості;
- позитивна функціональна дія на організм людини.
На сучасному етапі розвитку науки про харчування визначені такі
основні фізіологічно функціональні інгредієнти: вітаміни, мінеральні
речовини, глікозиди та їзопреноїди, поліненасичені жирні кислоти, харчові
волокна, олігосахариди, що не засвоюються організмом: стійкі крохмалі,
амінокислоти, ферменти, антиоксиданти, пробіотичні бактерії.
Розроблення
та
впровадження
у
виробництво
борошняних
кондитерських
виробів функціонального призначення є актуальним
завданням науковців та працівників промисловості. Це обумовлено тим, що у
багатьох випадках значна кількість сучасних сировинних інгредієнтів і,
відповідно, харчових продуктів внаслідок рафінування, консервування,
перекристалізації та інших технологічних заходів позбавлена багатьох
біологічно активних інгредієнтів.
Продукти переробки овочів, фруктів та ягід завдяки своєму
нутрієнтному складу є цінною сировиною для борошняних кондитерських
виробів. Ефективність використання продуктів переробки овочів і плодів
обумовлена їх фізико – хімічними та технічними властивостями. У багатьох
працях відзначається позитивний вплив продуктів переробки овочів та
фруктів, різних екстрактів на піноутворюючу здатність (ПУЗ) яйцепродуктів.
Доведено, що природні рослинні добавки відіграють роль поверхневоактивних речовин завдяки наявності у їх складі білків, пектинів, салонінів.
Морква та продукти її переробки (соки, пюре) мають цінний вітамінний
та мінеральний склад. Особливість вітамінного складу моркви є велика
кількість β-каротину. β-каротин є провітаміном вітаміну А, але ефективність
його у 6 разів менша за ефективність вітаміну А. Вітамін А виконує в
організмі ряд функцій: забезпечує ріст та розвиток епітеліальних клітин,
входить до складу зорового пігменту сітківки ока.
На сьогоднішній день робота багатьох людей пов’язана з істотним напруженням зорового апарату. Тому розроблення кондитерських виробів,
функціональне призначення яких буде визначатися за вітаміном А (або βкаротином а перерахунку на вітамін А) є актуальним завданням.
Бісквіти користуються широким попитом у населення. На основі
бісквітних напівфабрикатів виробляють широкий асортимент тортів,
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тістечок, рулетів. Але це у більшості випадків традиційні бісквіти. Тому
доцільним є розроблення бісквітів функціонального призначення.
Особливістю бісквітів є те, що вони мають піноподібну структуру, яка
утворюється під час збивання цукру з меланжем. На процес піноутворення
впливає низка факторів, зокрема введення нових рецептурних інгредієнтів.
При розробленні технологій бісквітів функціонального призначення,
замість меланжу, застосовують яєчні жовтки та морквяний сік.
Були проведені дослідження з визначення впливу морквяного соку на
піно утворюючу здатність яєчних жовтків. Кількість морквяного соку
відповідала відновленню яєчного жовтку до сухих речовин меланжу.
Тривалість збивання суміші цукор-яєчний жовток-морквяний сік на 8%
менша ніж при збиванні меланжу-цукру, а максимальна піноутворююча
здатність більша. Це може бути пояснено такими факторами:
- наявність власних піноутворюючих факторів у морквяного соку;
- незначним зниженням кислотності, що створює умови для послаблення
електростатичного відштовхування між яєчними протеїнами і пектинами
овочевих добавок;
- розрідженням композицій та досягненням оптимальної в’язкості, що
забезпечує найкращі умови піноутворення.
Важливим показником, який визначає структурні показники тіста і
готових виробів, є стійкість піни, що отримана на етапі збивання цукру з
меланжем, або у даному випадку – цукру з яєчним жовтком та морквяним
соком. Встановлено, що використання морквяного соку має позитивний
вплив на стійкість піни.
Розроблений бісквіт на яєчному жовтку та морквяного соку було
оцінено за органолептичними показниками. Визначено, що він має
привабливий помаранчевий колір м’якушки, приємний смак і запах. Загальна
оцінка органолептичних показників 5 балів (за 5-балевою шкалою). Загальна
кількість вітаміну А в 100 г бісквіту дорівнює 0,42 мг, що задовольняє 42%
його добової потреби для дорослого населення. Внаслідок цього можна
зробити висновок, що бісквіт на основі використання морквяного соку та
яєчного жовтка заслуговує статус «функціональний харчовий продукт».
Французька компанія CNI – «Колоїд Натюрель Інтернаціональ» вже
понад 100 років є світовим лідером в галузі виробництва очищеної смоли
акації. CNI – здійснює свою діяльність більше ніж в 75 країнах світу.
FIBREGUM™ був розроблений цією ж компанією для застосування в
продуктах повсякденного і діабетичного харчування
Це абсолютно натуральне високо функціональне джерело харчового
розчинного волокна, що отримується із ексудату дерев акації, миттєво
розчиняється у воді і може легко додаватися в продукти харчування для
збільшення вмісту харчового волокна. Також має низьку калорійність та є
кріогенним.
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Застосування розчинного волокна сприяє покращенню зовнішнього
вигляду продукту, його органолептичних показників.
Стосовно продуктів здорового харчування для кондитерського
напрямку, компанія «Ковчег і Ко» пропонує низку продуктів на основі
очищеної та інстантизованої смоли акації, що рекомендується для
використання:
- антикристалізатора для дражування жувальної гумки без цукру;
- ефективного структуроутворювача в різноманітних кондитерських
виробах (карамельних виробах без цукру, жувальних цукерках з твердою
оболонкою та м’якою фруктовою начинкою, пігулках );
- плівкоутворювача – утворює плівку навколо корпусу продукту, що
збільшує механічну стійкість до дії температури , захищає від вологи та
окиснення;
- дозволяє повністю або частково замінити желатин при виробництві
желейних пастилок.
Завдяки поєднанню технологічних характеристик та поживних
властивостей FIBREGUM™ можна використовувати в різних продуктах
харчування, в тому числі в хлібобулочних та злакових виробах.
Функції FIBREGUM (біоактивне волокно):
- сприяє утриманню вологи, регулюючи активність води;
- покращує хрумкість та структуру обсмажених хлібобулочних виробів в
умовах підвищеної вологості;
- збагачує продукти натуральним харчовим волокном, не змінюючи
технологічного процесу,частково замінює цукор та жир;
- покращує однорідність форми, текстури та кольору продукту;
- зклеює фрукти та злакові культури при виробництві злакових
батончиків;
- сприяє отриманню ламкої структури без тягучості;
- збільшує термін зберігання продуктів, регулюючи активність води.
Отже, актуальність функціональних продуктів зростає завдяки
малорухливому способу життя і зменшенню об’єму їжі, а також з
врахуванням екологічних аспектів, завдяки яким виникає потреба у
підсиленні захисних властивостей організму людини за допомогою
антиоксидантів, вітамінів, мікроелементів та ін.
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Лакофарбова промисловість – галузь хімічної промисловості,
підприємства якої виробляють різноманітні лакофарбові матеріали (ЛФМ):
лаки, фарби, емалі, ґрунтовки, шпаклівки, мастики, замазки, розчинники,
розріджувачі, морилки тощо. Асортимент продукції лакофарбової
промисловості становить близько 2500 найменувань. Продукцію
лакофарбової промисловості використовують для декорування, оздоблення і
захисту будівель та споруд від впливу атмосферних чинників, виробів з
металу – від корозії, деревини, шкіри, гуми та інших матеріалів – від гниття
та ураження шкідниками тощо [1].
При всій різноманітності лакофарбові матеріали мають загальну
компонентну схему, найбільш важливою частиною якої є єднальна основа.
Саме вона формує після висихання плівкове покриття. За своїм походженням
плівкоутворювальні речовини діляться на природні і синтетичні. Природні –
спеціально оброблені рослинні масла, смоли природного походження
(каніфольні, янтарна тощо), білкові речовини (казеїн і пр.) Синтетичні –
штучні смоли (поліконденсаційні – алкідні, епоксидні, поліуретанові,
кремнійорганічні і пр.; полімеризації – акрилові, метакрилової , на основі
хлорвінілу та ін.)
Наступний важливий компонент – пігменти. Це тонкодисперсні
органічні і неорганічні порошки, які відповідають за забезпечення кольору,
покриваності та інших візуальних і оптичних ефектів. Вони практично
нерозчинні у використовуваному розчиннику. В основному, пігменти
застосовуються лише для декоративних цілей, хоча іноді можуть мати і
іншими властивостями (наприклад, залізоокисний пігменти є інгібіторами
корозії).
Наповнювачі – також обов’язковий компонент ЛФМ. Вони підвищують
покриваність, покращують окремі властивості, збільшують ступінь
наповнення покривного матеріалу. Спеціальні добавки – включаються до
складу сучасних ЛФМ для впливу на певні хімічні або технологічні
властивості. Це можуть бути сикативи, отверджувачі, антиоксиданти,
загусники, пластифікатори, антисептики, антифризи, матуючі добавки, що
поліпшують розлив і т.д.
Розчинники – ще один компонент, представлений у вигляді рідини або
суміші рідин, які здатні розчинити пленкообразователь (бутилацетат, вода,
сольвент). Вони дають можливість нанесення ЛФМ різними способами.
Якщо розчинник використовують для коригування в’язкості, його називають
також розріджувачем [3].
Лакофарбові
матеріали
характеризуються
цілим
комплексом
технологічних, декоративних і експлуатаційних показників. Технологічні
показники – мають значення для правильного підбору матеріалу та
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розрахунку його кількості. Укривистість – площа, яку можна покрити одним
літром фарби. На упаковці зазвичай вказується, навпаки, витрата матеріалу,
тобто кількість фарби, потрібне для створення якісного та довговічного
покриття на одному квадратному метрі. Час висихання – зазвичай виробник
вказує дані при ідеальних умовах, без поправок на температуру і вологість
повітря. Адгезія – здатність до прилипання, цей показник повинен бути
високим для утворення високоякісного покриття. У тонких плівок вона вища,
ніж у товстих, тому необхідно дотримуватися оптимальні параметри товщини
шару покритія. Вязкість – необхідна для того, щоб матеріал добре наносився
на поверхню. Тиксотропність – здатність матеріалу збільшувати текучість
при прикладанні до нього механічної навантаження. Декоративні показники –
необхідні для задоволення естетичних потреб. Колір – сучасні лакофарбові
матеріали мають сотні і тисячі відтінків, причому за допомогою спеціального
обладнання колір можна підібрати за кілька хвилин. Ступінь прозорості –
одна з класифікацій фарб, тому що вони можуть бути не тільки кроющими, а
й зовсім прозорими. Блиск – фарби можуть класифікуватися за цією ознакою
від глубокоматовие до глянцевої. До речі, всі фарби, що створюють покриття
з рівнем блиску вище матового, відносяться до миється. При цьому матові
покриття можуть бути і миються, і не миються. Експлуатаційні показники –
це, в основному, стійкість фарби до різних впливів: стирання, миття,
хімічному, біологічному, ультрафіолетового, тепловому, водному [3].
Можна сказати, що світовими лідерами продажів ЛФМ є компанії PPG
(США), AkzoNobel (Нідерланди) та Henkel (Німеччина). За даними
аналітичної групи Transparency Market Research (TMR) світовий попит на
ЛФМ до 2019 року збільшиться до 153,9 млрд. дол. При цьому, щорічне
зростання становитеме 5,4%. Водно-дисперсійні ЛФМ користуються
найбільшим попитом [2].
Протягом 2010-2016 рр. спостерігається зниження виробництва ЛФМ на
основі органічних розчинників. Показники виробництва водно-дисперсійних
ЛФМ свідчать про зростання обсягів виробництва останніх. Для успішного
та сталого розвитку вітчизняного ринку ЛФМ необхідним є наближення
основних процесів виробництва та споживання ЛФ продукції до
європейського рівня. Цього можна досягти за рахунок збільшення обсягів
виробництва, потужної технологічної бази та за допомогою застосування
більш якісних, ефективних та екологічних ЛФМ [2].
У докризовий період ринок лакофарбових матеріалів в Україні
відносився до найбільш привабливого ринку, як у сегменті промислової, так і
у сегменті будівельно-декоративної продукції. Щорічний приріст
виробництва лакофарбової продукції був на рівні 10-15% [4].
Сучасний ринок лакофарбових матеріалів (ЛФМ) України досить
насичений. Принциповою особливістю ринку є посилення ролі технічного
рівня і якості продукції, яка виготовляється, що цілком задовольняло б
потреби населення. Слід зазначити, що частка ЛФМ вітчизняних виробників
на ринку України превалює. Сьогодні частка вітчизняної продукції на ринку
складає близько 60 % у ціновому вираженні й відповідно питома частка
імпортних ЛФМ складає 40 %. Потреби в ЛФМ, за оцінками фахівців,
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складають від 100 до 150 тис. т на рік. Річний обсяг продажів складає більш
як 300 млн дол. У середньому на кожного громадянина України припадає
більше 3 кг фарби на рік. Сьогодні на ринку України працюють виробники
Німеччини, Швеції, Англії, Польщі, Чехії, Болгарії, Туреччини, Естонії, Росії
тощо [3].
У порівнянні із 2016, у 2017-му ринок лакофарбової продукції став
стабільнішим, попит на ЛФМ виріс, з’явилися новинки. Це стосується як
продукції індустріального призначення, так і лакофарбових виробів для
побутових ремонтних робіт.
Фахівці помітили: тренд йде на збільшення довговічності матеріалів, які
застосовуються в роботі. Цікавить вже не просто матеріал, а те, який захист
він зможе забезпечити і на який термін.
Споживча частина ринку ЛФМ розділилася на два сегменти. До першого
належать ті, хто хоче заощадити, обирає дешеву продукцію, не турбуючись
про високу якість і готовий повторювати роботи із захисту поверхні щороку.
До другого – споживачі та професіонали, для яких важливі якість покриття і
його багаторічна служба [5].
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УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
ТОРГІВЛІ
В період економічної кризи та вступу України до Світової організації
торгівлі здійснення ефективної економічної діяльності підприємства
залежить не лише від матеріально-технічного забезпечення, а й від
достатньої кількості висококваліфікованих кадрів та ефективного управління
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ними. Персонал завжди був і є головним ресурсом підприємства, а отже і
трудові ресурси є головним фактором формування та забезпечення
конкурентоспроможності.
Відмінною особливістю підприємств торгівлі є високий об'єм трудових
операцій, безпосередньо пов'язаних з обслуговуванням покупців, які
вимагають прямого контакту з ними. А ці операції піддаються механізації і
автоматизації, що визначає високу частку витрат живої праці на
підприємствах галузі (у загальній сумі витрат звернення роздрібних торгових
підприємств витрати на зміст персоналу складають 40-50%).
Необхідність наближення до покупців пунктів продажу товарів масового
попиту (а вони складають переважну частину продовольчих і
непродовольчих товарів) ускладнює можливості їх концентрації. Тому
основу роздрібної торгової мережі складають невеликі магазини або салони з
чисельністю працівників до 15 чоловік. У таких магазинах істотно обмежені
можливості вузького професійного і технологічного розподілу праці, що
викликає відповідно високу частку поєднання трудових функцій між
працівниками [2].
Для досягнення успіху на ринку торговельні підприємства повинні мати
в своєму розпорядженні стабільний персонал. Управління персоналом на
торговельних підприємствах здійснюється за допомогою різних прийомів,
сучасних методів роботи з кадрами для розкриття потенційних можливостей
людини, створення обстановки, що сприяє максимальній віддачі виконавця у
процесі трудової діяльності.
Ефективність праці персоналу торгових підприємств, зайнятого
обслуговуванням покупців, багато в чому залежить від інтенсивності
купівельних потоків. А цей показник має високий ступінь аритмії впродовж
робочого дня і в окремі дні тижня, що визначає нерівномірність
завантаження працівників, велику частку вимушених перерв в їх роботі. Таке
положення негативно позначається на продуктивності праці персоналу
торгового підприємства.
Всі ці специфічні особливості діяльності торгових підприємств
визначають складність і великий об'єм функцій, пов'язаних з управлінням
персоналом [1].
Крім того, особливості побудови системи управління персоналом
торгового підприємства багато в чому обумовлені і специфікою структури
персоналу торгового підприємства. В цілях ефективного управління
процесом формування і використання трудових ресурсів на підприємствах
торгівлі застосовується наступна класифікація працівників за наступними
основними ознаками.
1. За категоріями. У складі персоналу підприємств роздрібної торгівлі
виділяють три категорії працівників: а) персонал управління; б) торговооперативний персонал; в) допоміжний персонал. Класифікація персоналу
торгового підприємства по категоріях працівників є найбільш загальною
формою функціонального розподілу їх праці.
2. За посадами і професіями. На підприємствах роздрібної торгівлі у
складі персоналу управління виділяються посади керівників ( менеджерів ),
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фахівців і т.п.; у складі торгово-оперативного персоналу - посади (професії )
продавців, касирів, контролерів-касирів і т.п.; у складі допоміжного
персоналу - професії тих, що фасують, вантажників, прибиральників і тому
подібне.
3. За спеціальностями. У складі посад фахівців виділяють економістів,
фінансистів, товарознавців, бухгалтерів і т.п.; у складі продавців виділяють
спеціальності - продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих
товарів і тому подібне.
4. За рівнем кваліфікації. Працівники основних посад, професій і
спеціальностей залежно від рівня знань, уміння і трудових навиків
підрозділені на ряд кваліфікаційних категорій.
5. За статтю та віком. Відповідно до порядку обліку, що діє, на
підприємствах торгівлі виділяються чоловіки у віці до 30 років; від 30 до 60
років; понад 60 років; а жінки відповідно до 30 років; від 30 до 55 років;
понад 55 років. В цілях ефективного управління рухом персоналу на крупних
підприємствах торгівлі може бути прийнята і детальніше угрупування
працівників за віком [3, с. 89].
Таким чином необхідно розробляти стратегії управління трудовими
ресурсами з урахуванням не тільки світового досвіду, а й особливостей
фірми, застосовуючи HRM-системи. Вкладення в людські ресурси стають
довгостроковим фактором конкурентоспроможності і виживання фірми. У
зв'язку з цим затрати, пов'язані з персоналом, розглядаються вже не як прикрі
втрати, а як інвестиції в людський капітал - основне джерело прибутку.
Список використаних джерел:
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Науковий керівник: Власенко І.Г., д.мед.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ У
СУЧАСНИХ УМОВАХ
За останні 10 років захворюваність серед студентів зросла на 35 % [4].
Однією з основних причин цієї тенденції є нераціональне харчування. Тому
розкриття теми має актуальне значення.
Раціональне харчування – складова частина здорового способу життя.
Його слід розглядати як один з чинників продовження активного періоду
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життєдіяльності, а для студентів це дуже важливо. Із раціональним
харчуванням нерозривно пов’язані його фізіологічні норми. Вони є середніми
орієнтовними величинами, що відображають оптимальні потреби окремих
груп населення в основних харчових речовинах та енергії. Зокрема, згідно з
Нормами фізіологічних потреб у енергії та харчових речовинах для студентів
України (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.11.1999 р. за
№ 272) – це 2000-2450 ккал на добу. [1, 2]
Для нормального функціонування людині необхідно сім основних
елементів харчування. Тривала відсутність навіть одного з них може
призвести до негативних порушень у здоров'ї [7]. Це вода, білок, вуглеводи,
жири, клітковина, вітаміни та мікроелементи. Численними дослідженнями
встановлено, що оптимальне співвідношення білків, жирів і вуглеводів у
раціоні здорової людини становить відповідно 1:1:4 [3]. Така пропорція
найбільш сприятлива для засвоєння продуктів. На жаль, студенти зовсім не
дотримується цих норм. І, як наслідок цього, – невідповідність фактичної
маси тіла досліджуваних до вікових і ростових норм. Такі результати є
досить невтішними, оскільки вони загрожують здоров’ю молоді.
Кількість їжі має відповідати фізіологічним потребам і бути різною в
різний час доби. Перший прийом їжі має забезпечувати 30-35% щоденної
потреби організму в енергії, давати вітаміни та мікроелементи, яких організм
потребуватиме протягом дня. Обід повинен забезпечувати 45-50% щоденної
потреби організму в енергії. Вечеря має забезпечувати 20-25% щоденної
потреби організму в енергії, вона повинна бути багатою на вуглеводи, що
найлегше засвоюються організмом (каша, вареники, картопля, кисломолочні
продукти, фрукти). Досліджено, що майже 41% студентів не снідають, 20%
не обідають або обідають не завжди і 50% не вечеряють або вечеряють не
завжди, понад 30% харчуються лише двічі на добу і рідко вживають гарячі
страви. Щоденно споживають овочі лише 31,2%, а свіжі фрукти – 22,8% [5].
Для дотримання раціонального харчування молоді необхідно
ознайомлення із його законами. Таких законів 7 і сформульовані вони на
основі сучасних наукових уявлень:
1) закон кількісної достатності харчування. Енергоцінність раціону має
відповідати енерговитратам організму. Маса тіла повинна бути оптимальною
та в дорослої людини залишатися незмінною.
2) закон якісної повноцінності харчування. У харчовому раціоні має
бути достатня кількість усіх харчових речовин, необхідних для пластичних,
енергетичних процесів та регуляції фізіологічних функцій.
3) закон збалансованості. Харчовий раціон має бути збалансованим за
вмістом різноманітних харчових речовин.
4) закон часового розподілу їжі (режиму харчування). Їжа має надходити
до організму у певний час, через рівні проміжки часу. Найкраще 4-5 разове
харчування.
5) закон адекватності. Склад їжі має відповідати не лише
індивідуальним потребам (енерговитрати, стать, вік), але і можливостям
організму (стан травлення, обмін речовин, стан здоров’я).
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6) закон естетичного задоволення. Їжа повинна мати приємний
зовнішній вигляд,смак, аромат.
7) закон безпеки харчування. Їжа має бути нешкідливою та безпечною,
тобто не містити хвороботворні мікроорганізми, радіонукліди, токсини, важкі
метали [6].
Підсумовуючи вищесказане, робимо висновок, що раціональне
харчування студентів сприяє збереженню здоров'я, протидії шкідливим
факторам навколишнього середовища, високій фізичній та розумовій
працездатності, а також активному довголіттю. При раціональному
харчуванні потрібно дотримуватись: 1) харчового раціону; 2) режиму
харчування; 3) умов вживання їжі.
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Науковий керівник: Авксентюк Б.П., д.т.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЯКІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
У сучасних умовах особливої актуальності набули проблеми
продовольчої безпеки країни, серед яких однією із найважливіших є
виробництво продуктів харчування, які б задовольняли вимоги показників
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якості й безпечності. Проведені в останні роки наукові й лабораторні
дослідження харчової продукції, що реалізується на вітчизняних
продовольчих ринках, засвідчили, що тут існують гострі проблеми, пов’язані
із її якістю та безпечністю. Найбільш типові з них, можна узагальнити
наступним чином [1; 2]:
- від третини до половини і навіть більше обсягу перевіреної харчової
продукції вилучалося з реалізації в торговій мережі в останні роки внаслідок
виявлення різних порушень у ланцюзі «виробництво сировини → її
перероблення та випуск готової продукції → зберігання на складах →
поставка в торгову мережу → реалізація → споживання» на передостанньому
етапі;
- найбільш недоброякісною (близько 60% від обсягів перевіреної)
виявилася м’ясна продукція внаслідок недотримання вимог нормативних
документів щодо рецептури виробів, заміни натуральної м’ясосировини
іншими супутніми матеріалами (емульсія, соєвий білок, борошно,
субпродукти) та складниками штучного походження, різноманітними
харчовими добавками, а в останні роки нерідко також генетично
модифікованою соєю тощо;
- при виробництві молочних продуктів досить часто використовувалися
рослинні жири, зокрема пальмова олія, додавалося сухе молоко та інші
інгредієнти, що призводило до випуску фальсифікованої молочної та
молочнокислої продукції.
У наукових публікаціях і дисертаційних дослідженнях потенційно
небезпечні фактори, що можуть виникнути в процесі виробництва,
класифікуються за такими напрямами [2]:
- мікробіологічні та біологічні небезпеки, пов’язані з переробленням
тваринницької продукції від тварин, які хворіли на різні хвороби і не були
своєчасно вилікувані (м’ясо, молоко);
- хімічні, пов’язані з використанням різних хімічних засобів,
антибіотиків,
гормональних препаратів тощо. Сюди ж варто віднести і використання
при виробництві готової продукції різних синтетичних добавок (барвники,
консерванти, антиокислювачі, загусники і стабілізатори, емульгатори,
підсилювачі смаку, підсолоджувачі-розпушувачі тощо (які шифруються
буквою Е);
- фізичні, пов’язані з потраплянням різних сторонніх предметів у
сировину або готову продукцію в процесі її виготовлення.
Варто звернути увагу на те, що вже тривалий час фізичні небезпеки
мають не випадковий характер, а пов’язані зі свідомою фальсифікацією
виробниками харчових продуктів. Практично всі існуючі способи
фальсифікації відомі, як відомі і способи їх викриття. Суть фальсифікації
зводиться до заміни натуральної сировини низькоякісною або
наповнювачами, які додають об’єму і ваги, але є некорисними і навіть
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небезпечними для споживача. Причому це стосується харчової продукції,
алкогольних напоїв, коньяку, вина, пива, соків, кави, чаю, какао та шоколаду,
смако-ароматичних речовин, що використовуються при приготуванні та
вживанні їжі.
І якщо про пряму фальсифікацію продукції споживача жодним чином не
інформують, то про використання різних синтетичних добавок згідно з
вимогами Держспоживстандарту України повідомляють дуже дрібним
шрифтом та відповідним маркуванням, у якому може розібратися лише
фахівець. Постійне вживання такої харчової продукції провокує
роздратованість, хворобливість, непевність у завтрашньому дні, значне
зниження імунітету, депресивність [3]. Зрозуміло, що певна вина за такий
стан людини лежить і на складних та мінливих умовах життя, але значна
частина – це наслідки неякісного, а нерідко й небезпечного для здоров’я
харчування.
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МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
Беляєва Катерина
Науковий керівник: Поліщук І.І., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕЙРОМАРКЕТИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ
ПРОДУКЦІЇ
Нейромаркетинг в Україні стає дедалі актуальнішим, адже використання
даного методу впливу суттєво активізує продаж товарів та, як наслідок,
підвищує конкурентоспроможність продукції на ринку. Існують
неоднозначні трактування такого підходу та різноманітні, іноді хибні,
твердження. Саме тому для розв’язання даної проблеми варто чітко
окреслити сутність, завдання та принципи нейромаркетингу як елементу
покращення збуту продукції.
Серед сучасних наукових досліджень, в яких започатковано сутність
наукових та практичних засад системи нейромаркетингу, варто згадати,
насамперед, праці О.Д. Бойко [1], В.В. Вудвуд [2], Е.Ю. Кан [3],
А.А. Копейко [4], К.Б. Ступнікова [5] та інші.
Слід зазначити те, що Ю. Кан [3] вважає нейромаркетинг потужним
механізмом маніпулювання людьми на їх підсвідомість, використання якого
є незаконним. О.Д. Бойко [1, c. 348] стверджує, що нейромаркетинг – це
комплекс прийомів та методів, що формується на перетині економічної
теорії, нейробіології, психології та медицини. В свою чергу, А.А. Копейко [4]
в науковій праці визначає нейромаркетинг як новий напрям комерційних
досліджень, предметом якого є вивчення неусвідомлених сенсомоторних,
когнітивних і емоційних реакцій людини на певні стимули.
Враховуючи результати досліджень науковців, можна зазначити, що
нейромаркетинг – це новітній комплекс нейроприйомів, нейрометодів та
неротехнологій, який допомагає встановлювати комунікаційний зв'язок між
підприємством та споживчою аудиторією на рівні підсвідомості та
активізувати купівлю товарів та послуг. На вибір споживача впливає безліч
факторів, таких як: колір, картинка, запах, смак тощо. Покращити настрій і
вплинути на покупців можна створюючи відповідні умов, наприклад,
встановлюючи відповідне освітлення, що дозволяє бачити товар з кращого
для споживачів боку, температурні режими, комфортні для перебування,
поширюючи приємні запахи, забезпечуючи гарні для сприйняття колірні
сполучення, створюючи зручні проходи. Адже споживач купує не просто
товар, а цілий комплекс вигод (товар за задумом, товар у реальному
виконанні та товар з підкріпленням), які отримує від його придбання
[5, с. 259].
Виділяють такі основні компоненти нейромаркетингу [5, c. 260]:
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− аромамаркетинг – це вплив на підсвідомість споживачів за
допомогою аромату;
− мерчандайзинг – вплив на підсвідомість споживачів за допомогою
кольору, зображень та послідовного його розміщення;
− аудіомаркетинг – це вплив на підсвідомість споживачів за
допомогою звукових відтворень.
Одним із найпотужніших механізмів нейромаркетингу є ароматичний
маркетинг. У торгових центрах відчувається запах свіжої випічки, це
активізує на рівні підсвідомості секреторні функції і потенційний споживач
купує більше продукції, аніж планував, тобто в супермаркетах такі
ароматизатори використовуються суто для збільшення продаж харчової
продукції; офісні ароматизатори використовуються для активізації
працездатності; суспільні ароматизатори – для зниження агресії тощо [2, с.
211].
Наступним підвидом нейромаркетингу є мерчандайзинг. Оптимальний
вибір кольору продукції, зображення, надпису, враховуючи при цьому
національно-етнічні, історичні та релігійні аспекти, зможе якісно
активізувати продаж продукції. Наприклад, червоний колір символізує силу
волі, активність, агресивність та дає змогу швидко привернути до себе увагу
(напій Coca Cola, батончик Кit Kat, бренди Nestle, Kodak, Life, МТС) а
блакитний колір викликає дружню прихильність, мир та ефект морської
свіжості (охолоджувальні напої (Миргородська, Боржомі) [2, с. 212].
Останнім і важливим елементом нейромаркетингу є аудіо маркетинг.
Звуковий фон також впливає на настрій покупців та їх активність. Зазвичай,
якщо хочуть активізувати товарообіг, застосовують жваву музику (о 12-15
години та після 18 години), і навпаки, у той момент, коли покупців мало
застосовують спокійну мелодію (о 9-11 та після 22 години). Це яскраво
спостерігається у супермаркетах та торговельних центрах.
Підводячи підсумки, можна сказати, що нейромаркетинг є дієвим та
перспективним видом маркетингу, що набуває популярності та поширення.
Нейромарктетинг, як сукупність його трьох компонент, можна розглядати, як
потужний механізм, за допомогою якого встановлюється міцний зв’язок між
підприємством та його покупцями та на основі якого стає можливим
здійснювати вплив на покупців, що в кінцевому результаті дозволяє
оптимізувати процес реалізації продукції, створити позитивний імідж
підприємства
в
очах
його
покупців
та
підвищити
його
конкурентоспроможність.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМИ В СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ FACEBOOK
Істотна частина потенційних покупців одержує інформацію про товари в
Інтернеті. Їх частка постійно збільшується. Основна маса відвідувачів
Інтернету - відносно молоді люди із середніми і вище середніх доходами,
тобто вкрай приваблива для рекламодавців категорія населення. Розміщуючи
рекламу в Інтернеті, ми можемо звертатися до ринку в 30 мільйонів чоловік,
які відвідують понад мільйон сайтів щомісячно. По суті все, чим займаються
агентства інтернет реклами - це розміщенням реклами на майданчиках, що
дають максимальне охоплення аудиторії та ефективним використанням
інструментарію, що дозволяє сегментувати аудиторію за однорідними
ознаками.
Але реклама в соціальних мережах набуває дедалі більшого значення. У
соціальній мережі Facebook можливі такі форми поширення реклами:
- контекстна реклама;
- банерна реклама;
- реклама у додатках;
- рекламні групи, рекламні аккаунти;
- рекламні повідомлення, статуси [3, c.72].
Контекстна реклама – це текстове або графічне оголошення на інтернетсторінках відповідно до тексту на сайті, або відповідно до пошукового запиту
змісту. Переваги таргетованих оголошень, розміщених на сайті Facebook є
звернення лише до тієї аудиторії, яка необхідна рекламодавцю. Цільова
аудиторія може формуватись за такими ознаками:
- стать, вік, сімейний стан, країна та місто проживання;
- ВНЗ, факультет, школа, рік здобуття вищої освіти;
- посади, райони, станції метро та навіть вулиці;
- інтереси, захоплення, улюблені фільми, книги, ігри тощо.
Оплата тільки за результат – унікальні переходи.
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Реклама товарів, компаній та подій, забезпечуючи вірусність.
Можливість спостереження за ефективністю рекламної кампанії [2].
Банерна реклама являє собою прямокутники різноманітних розмірів
найпоширеніших стандартів – (480x60, 100x 100, 80x63), що розміщуються
на найкращих місцях інтернет-сторінки.
Особливості розміщення банерної реклами Facebook:
- рекламний матеріал являє собою два банери, розміром 120x300 і
600x90;
- зображення не повинно перевищувати 25 Кб;
- матеріал виводиться в блоках в лівій і нижній частинах екрана;
- показ банера у нижній частині екрана зараховується тільки в тому
випадку, якщо користувач прокрутити сторінку до місця його розташування
[1].
Рекламні додатки-використовуються рекламодавцем для забезпечення
інтерактивного просування свого бренду серед користувачів Facebook.
Найбільш простим прикладом рекламних додатків можуть бути брендові
міні-ігри або додатки-питання, які дозволяють встановити зворотній зв’язок
із клієнтами [3, c.75].
Брендовий додаток Facebook надає розробникам і рекламодавцям
можливість тимчасового брендування додатків (розміщення додаткових
опцій і рекламної інформації в існуючих додатках). Найбільш поширений
приклад такого брендування – включення віртуальної продукції
рекламодавця в популярні ігри [1].
Рекламні групи являють собою сукупність користувачів Facebook , які в
межах даного акаунту цієї рекламної групи отримують інформацію про
рекламний продукт, можливість ділитись враженнями із іншими
користувачами та бути проінформованими за допомогою відео, музики,
графічного представлення. Рекламодавець може створити групу
прихильників свого бренду або групу постійних відвідувачів свого магазину
[2].
Рекламні акаунти – це ті ж профілі користувачів, але оформлені від імені
або організації, яка себе рекламує, або від імені фізичної особирекламодавця.
Серед недоліків розміщення реклами в соціальній мережі Facebook
визначимо такі:
– усе менше і менше людей довіряють рекламі в Інтернеті через
бурхливий розвиток фіктивних пропозицій у перші роки існування такої
послуги;
– володарі сайтів або банерних мереж часто приховують свою
статистику. За допомогою різних прийомів вони штучно підвищують
статистичну кількість відвідувань інтернет-ресурсів;
– реклама в деяких випадках не спрацьовує. Існує багато причин, чому
існує низький зворотній зв’язок, проте в основному це пов’язано із-за
неправильного подання інформації [4, c.45].
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Отже, на основі вищеописаного можна зробити висновки, що Facebook є
найвідвідуванішою соціальною мережою в Україні та Світі та є сприятливою
для пошуку та охоплення широкого кола потенційних клієнтів. Також
основною перевагою поширення реклами Facebook є: цільовість,
результативність, масовість, вірусність.
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ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБ ПАБЛИК РІЛЕЙШНЗ У КРИЗОВИХ УМОВАХ
У формуванні будь-якого соціального інституту або окремої людини
виникають різні критичні ситуації. Останнім часом число криз та аварій різко
зростає. Інколи виникають кризи загального, надзвичайно руйнівного,
катастрофічного характеру. Але якими б гострими і масштабними вони не
були, щоб їх приборкати або принаймні зменшити руйнівні наслідки, завжди
потрібно вживати відповідних заходів.
Кризова ситуація — це подія, яка сталася і яку вже не змінити, отже,
треба негайно розпочати вживання ефективних заходів інформаційного
подання події, оскільки таке інформаційне подання розвивається у
незалежній від підприємства площині. Щоб скерувати уявлення
громадськістю події, дотримуються певних рекомендацій щодо діяльності
паблік рілейшнз у цей скрутний для підприємства час. Походження,
передбачають різноманітну стратегію і тактику відношення до них та
застосування певних методів кризового управління. Тобто залежно від
причин виникнення кризових ситуацій, факторів, що впливають на динаміку
їх розгортання, кожна організація спроможна передбачити найбільш вірогідні
типи криз суспільного походження, в яких вона може опинитися. А це
означає, що запобігання їм можна певним чином заздалегідь планувати
[1, с.165].
Дослідженням паблік релейшнс у кризових ситуаціях займалися:
С. Катліп, А. Сентер та Г. Брум. За дослідженням вони визначили, що
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залежно від причин виникнення кризових ситуацій, факторів, що впливають
на динаміку їх розгортання, кожна організація спроможна передбачити
найбільш вірогідні типи криз суспільного походження, в яких вона може
опинитися. А це означає, що запобігання їм можна певним чином заздалегідь
планувати, відповіднодо факторів і причин виділяють такі типи:
1.Несподівані кризи. Це найжахливіший тип криз, які виникають
настільки раптово і неочікувано, що залишається дуже мало або зовсім не
буває часу для підготовки і планування. Сюди можна віднести
авіакатастрофи, псування продуктів, смерть головного керівника, землетрус,
паніку. Такі кризи вимагають завчасного погодження між провідними
керівниками плану дій, що дозволило б уникнути непорозуміння, суперечок і
неоперативності реагування [3, с.91].
2.Назріваючі кризи. Вони дають більше часу для дослідження і
планування, але можуть миттєво вибухнути після тривалого процесу
«бродіння». До таких криз можна віднести незадоволення працівників і
несприятливий моральний клімат у колективі, істотні зловживання та образи
під час роботи, надмірні сподівання на державні замовлення. У даному
випадку завдання полягає в тому, щоб переконати вище керівництво
здійснити коригуючі кроки, перш ніж криза досягне руйнівної фази.
3.Безперервні кризи. Вони можуть тривати місяцями або роками,
незважаючи на зусилля керівництва зупинити їх. Поза межами контролю
паблик рілейшнз, наприклад, можуть опинитися плітки або спекуляції, що
повідомляються засобами масової інформації чи переказуються з вуст у
вуста. Ніякі спростування або протидії, здається, не спроможні зупинити
чутки або очистити канали новин від потоку викривлених даних, оскільки
журналісти, ганяючись за новинами [4, с.109].
Взагалі, кризова ситуація є складною з огляду на кілька моментів.
Основна складність кризової ситуації є її новизна, тобто це така нова
ситуація, до якої підприємство і його керівництво не підготовлені. Відомо,
що людина часто приймає неефективне рішення в нових ситуаціях, стрес
утруднює розробку і прийняття правильного рішення. Якщо основним
правилом роботи в кризовій ситуації є попередня підготовка до кризи, то
криза перестає бути новою і несподіваною. Ідентифікація, управління
кризовими ситуаціями, подолання їх є полем безпосередньої діяльності ПРслужб і ПР-фахівців. Та передусім вони повинні займатися попередженням
кризових ситуацій, реалізуючи з цією метою відповідну систему заходів.
Загалом ПР-служби, ПР-фахівці, менеджмент повинні розглядати кризу
як резерв для подальшого розвитку і нових успіхів, поштовх для розкриття і
реалізації всіх ресурсів, можливостей фірми (організації) [2, с.234].
Не раз доводиться переживати кризові ситуації, періоди кожній людині.
Долання їх збагачує соціальним досвідом, відкриває нові внутрішні ресурси,
сприяє усвідомленню самоцінності, утвердженню поваги тих, з ким вона
взаємодіє. Для мінімізації, оптимізації криз необхідно вміти прогнозувати
умови, які їх породжують, запобігати їм.
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Отже, важливо зрозуміти, що нічого екстраординарного у плани
знешкодження або попередження кризової ситуації не закладається. Для
досягнення успіху в цій ситуації найважливішим аспектом є розуміння кризи,
яке виявляється в тому, що до таких ситуацій готуються, їх планують,
тренують персонал, запобігають виникненню і, вживаючи заходів
знешкодження, досягають позитивних результатів.
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ЕТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА
РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Проблему «захисту» суспільства і споживачів від нав’язливого
маркетингу й недобросовісних виробників учені-маркетологи порушили ще в
другій половині минулого сторіччя. Саме це призвело до виникнення
соціально орієнтованої концепції маркетингу, яка поєднує інтереси
виробників, споживачів і суспільства в цілому.
Значний внесок у розвиток концепції соціального маркетингу внесли такі
вітчизняні та зарубіжні учені, як: А. Акімов, Ч. Бодвелл, С. Веддок, Е.
Геллер, І. Гульченко, Ф. Котлер, Д. Легран, В. Меліховський, Дж.Г. Німмер,
Д. Рокфеллер, Р. Оуен, С. Туркін, С. Перегудов, Б. Полунєєв, І. Глінкина, С.
Лукаш, С. Рубашкіна, Л. Савицька, М. Теодорович та ін.
Майже завжди термін «етичний» використовується в словосполученні
соціально-етичний маркетинг, а іноді навіть замінюється термінами
соціальний або соціально-відповідальний маркетинг. Однак ці поняття не
можна вважати синонімами.
Будь-який обмін є соціальним, тому що в ньому беруть участь принаймні
дві сторони. З цього випливає, що маркетингова діяльність завжди
єсоціальною, хоча може мати антисоціальні наслідки. [4] На думку
французьких учених, завданням соціального маркетингу є використання
прийомів маркетингу для впливу на цільову аудиторію з метою зміни її
поведінки задля власних інтересів або інтересів суспільства. 
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Сьогодні реалізація будь-якої продукції неможлива без рекламної
підтримки. Споживачами реклами є невизначене коло осіб, на яких
спрямовується реклама. Наразі можна констатувати існування цілої індустрії,
яка спеціалізується на маніпуляції споживчою поведінкою за допомогою
різних засобів масової інформації. 
Реклама є однією зі складових маркетингу. Для того, щоб реклама стала
ефективним фактором програми маркетингу та розвитку бізнесу необхідно
дотримуватись таких умов:
−рекламна інформація має бути новою і неочікуваною;
−особливо активно рекламу слід використовувати на стадіях
упровадження товару на ринок і зростання обсягу продажу;
−реклама має підкреслювати ті особливості товару, які відрізняють його
від аналогів;
−реклама найефективніша при зростаючому попиті;
−реклама має бути систематичною, оптимальним є щотижневий контакт
з потенційними покупцями, максимально припустимий – щоквартальний [2].
Без реклами неможливе формування широких ринків товару, перетворення
потенційно існуючих потреб на попит, збільшення обсягів реалізації
продукції, підвищення цікавості споживачів до новостворених товарів. Перед
покупцем світ виробів, послуг, ідей постійно розширюється, що спонукає
його дедалі частіше звертатися за порадою до спеціалістів, прислухатись до
думки авторитетних людей, фірм. Ось чому реклама є не тільки знаряддя
збуту, але і безпосередньо впливає на нього[3].
Етичний маркетинг дуже тісно переплітається з питаннями соціальної
відповідальності бізнесу і «справедливою торгівлею» та «стійким
розвитком». Тобто споживач має право на одержання необхідної, доступної,
достовірної та своєчасної інформації про продукцію що забезпечує
можливість її свідомого і компетентного вибору.[1]
Принципи, які враховують законні потреби споживачів, а саме:
−в безпеці (право мати доступ до безпечних продуктів і захист від
процесів виробництва, продуктів і послуг, які шкодять здоров’ю або життю);
−в отриманні інформації (доступ до інформації, яка б дозволяла
ухвалювати рішення і захищала від реклами і маркування товарів, які вводять
в оману); 
−в можливості зробити вибір (надання можливості вибрати з
асортименту продуктів і послуг за конкурентною ціною з гарантією
отримання якісного товару);
−в потребі бути почутим (через можливість формувати спілки
споживачів та інших організацій і висловлювати свою думку з гострих для
суспільства питань щодо виробництва і доведення продуктів);
−в відшкодуванні збитків (включаючи компенсацію за неправильну
інформацію, неякісний продукт чи послугу);
−в сприятливому навколишньому середовищі (такому, що не є загрозою
для нинішніх і майбутніх поколінь).[4]
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Таким чином, етична поведінка розглядається як один із принципів
соціальної відповідальності (поряд із такими, як: прозорість, підзвітність,
повага інтересів зацікавлених сторін і взаємодія з ними, дотримання
верховенства закону, міжнародних норм поведінки, прав людини). Мається
на увазі, що поведінка організації повинна базуватися на таких цінностях, як
чесність, справедливість, добропорядність стосовно людей, тварин,
навколишнього середовища, а також зобов’язання реагувати на дії та
рішення, що впливають на інтереси зацікавлених сторін.
Отже, можна зробити висновок, що концепція етичного маркетингу – це
філософія організації і здійснення маркетингової діяльності, яка визначає
головною метою підприємства відносно ринку забезпечення його
функціонування на принципах стійкого споживання і використання етичних
маркетингових інструментів стосовно всіх учасників обміну та
навколишнього середовища.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕЛЕВІЗІЙНІЙ РЕКЛАМІ
УКРАЇНИ
В умовах сучасного суспільства рушієм прогресу є інформація. Її вплив
на ринкове середовище та встановлення з ним опосередкованого зв'язку є
основними життєво необхідними чинниками, які визначають успіх
промислових, торговельних та інших підприємств. За таких умов реклама
зміщується в самий центр маркетингу, перетворюється в один із головних
невід'ємних елементів маркетингу та маркетингових комунікацій, який
спроможний активно впливати на ринок та забезпечувати ефективний
маркетинг. Так, С.В. Мочерний аналізував ринок як складне й багатогранне
явище [1].
Розвиваючись як економічна галузь, реклама охоплює багато самостійних напрямів, у яких єдина мета – впливати на споживача, сприяючи реалізації товару чи послуги. Одним із таких напрямів є телевізійна реклама.
Так, французький вчений Р. Дейян вважає, що "Реклама – це платне, однос159

прямоване звернення, здійснюване через засоби масової інформації й інші
види зв'язку, що агітують на користь якого-небудь товар, марки, фірми (якоїсь справи, кандидата, уряду)" [3].
З моменту свого виникнення телебачення України функціонувало як
невід'ємний складник загальнодержавної впливу на роботу українського
телебачення, оскільки основні важелі ідеологічного впливу зосереджені в
системі державного ТБ-мовлення. Телебачення, як сфера діяльності, потребує
значного вкладення коштів, і рівень телевізійної продукції в прямій пропорції
зумовлювався можливостями міських ТБ-комітетів обласних центрів
України, які фінансувалися з коштів, що залишилися після забезпечення
верхніх ярусів загальносоюзної телепіраміди. Планова система, що відчутно
позначилася на телевиробництві, наклала помітний відбиток і на структуру
мовлення. Адже попередньому плануванню піддавалися не лише великі
фільми-цикли і ТБ-програми, а навіть їхня тематика [1].
Телебачення схоже на звичайнісінький ринок, де одні (канали) пропонують (передачі), а інші (глядачі) споживають запропоноване (дивляться телевізор). Великий вибір вітчизняних та іноземних товарів від різних виробників дає змогу споживачеві Європи, враховуючи український, мають власні
специфічні тенденції розвитку. По-перше, будучи порівняно недорозвиненими, вони – поряд із близькосхідними ринками – зростають сьогодні найшвидше у світі. По-друге, саме сектор телевізійної реклами є найперспективнішим
у більшості східноєвропейських країн віднайти саме те, що найбільше подобається, адже плата за весь товар однакова –натиснути на кнопку [1].
Відповідно, за даними агентства, у світі спостерігатиметься відносна
стагнація розвитку традиційних секторів, враховуючи телевізійну рекламу.
Після 2017 р. український рекламний ринок зростає найшвидшими у Європі
темпами: лише впродовж 2016-2017 рр. він зріс більше ніж на 500 %. При
цьому сегмент телевізійної реклами збільшився за цей же період майже вдесятеро. До того ж, останніми роками на нього припадає приблизно половина
обсягів всього вітчизняного рекламного ринку. Одна з основних причин такого бурхливого зростання – наявність значних невикористаних ресурсів розвитку даної галузі в Україні.
По-перше, рекламні витрати на душу населення в Україні є нині одними з найнижчих у світі і, наприклад, у 2017 р. Становили 45,90 дол. США –
проти 400 дол. – у деяких країнах Центральної та Східної Європи. По-друге,
витрати на медіа-рекламу в Україні за цей самий рік досягли лише 0,7 %
ВВП, хоча у Центрально-Східній Європі цей показник сягає в середньому
2,5 %. Поряд із цим, на ринку відчувається дефіцит ефірного часу, попит на
розміщення телереклами стабільно зростає і вже зараз помітно перевищує
пропозицію
Провідну роль у роботі ринків телевізійної реклами відіграють сейлсхауси (sales house), що продають рекламний час на каналах. На українському
ринку після 2017 р. й досі тривають постійні перегрупування, а між вітчизняними "домами продажу" точиться інтенсивна боротьба за лідерство. Це є ще
одним показником того, що цей ринок у нас наразі перебуває у фазі станов160

лення й не досяг піку свого розвитку. На сьогодні провідними гравцями в Україні є: "Інтер-Реклама", "Відмінна реклама", група "Стиль-С", "Пріоритет"
(холдинг "Відео Інтернешнл"), "Нова комерційна телегрупа", "Сфера-ТВ".
Вони продають рекламні можливості практично всіх загальнонаціональних
мовників та низки іноземних кабельних та супутникових каналів, знаходячись при цьому під вирішальним контролем груп компаній "Інтер", "1+1",
"ТРК", "Україна", а також медіа-холдингу Віктора Пінчука (ТОВ "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія ICTV", ЗАТ "Міжнародний Медіа Центр –
СТБ" і ЗАТ "Новий канал" (Київ)) [3].
Як і на звичайному ринку, на телевізійному є сезонні товари – ранішні
та післяобідні програми, вечірні сімейні, опівнічні "полунички". Є всі ознаки
регіональності – не всякий виробник (канал) доїде до Ужгорода чи
Хмельницького, не кажучи вже про маленькі міста та села.
Малим і середнім фірмам, які рекламують на телебаченні варто мати на
увазі:
-ефірний час на телебаченні, як і на радіо, ділиться на сегменти. Хоча це
поділ досить приблизно і умовно, типові сегменти виглядають так.
-ранок з 6.00 до 12.00. Типові передачі: новини, повідомлення, навчальні
програми, програми зі сільського господарства. Аудиторія: жінки-домогосподарки, діти.
-день з 12.00 до 17.00. Типові передачі: освітні програми, передачі про
природу, серіали. Аудиторія: вчиться молодь, жінки-домогосподарки.
-вечір з 17.00 до 19.00. Типові передачі: програми місцевого ТБ, новини,
телегри. Аудиторія: що повертаються з роботи дорослі, діти.
-вечір – прайм тайм (prime time) з 19.00 до 23.00. Типові передачі:
новини, фільми, спорт. Аудиторія: повернулися з роботи дорослі, бізнесмени.
-пізній вечір після 23.00. Типові передачі: публіцистичні програми,
фільми. Аудиторія: не працюють люди, люди вільних (творчих) професій.
На ринку все більше місце завойовує нове покоління телебачення, яке
використовує можливості Інтернету, яке спирається на технологію IPTV цифрове телебачення в мережах передачі даних по протоколу IP .
Веб-телебачення-виробництво
і
трансляція
оригінального
телевізійного контенту, спеціально призначеного для розповсюдження через
Інтернет. Вже сьогодні включає такі спеціальні жанри, як веб-серіали, вебмінісеріали, веб-кліпи, які почали складатися до кінця першого десятиліття
XXI ст. Технологічної передумовою стало поліпшення якості потокової
передачі інформації через Інтернет, економічної - глобальна аудиторія і
можливість транслювати контент 24 години на добу. Веб-ТВ відкриває
найширші можливості для телевізійної реклами в різних формах і видах,
наприклад, product placement[3].
Product Placement – це унікальна технологія управління масовою свідомістю і купівельною поведінкою людей. Це технологія миттєвого просування
брендів за допомогою художніх творів. Це технологія створення та
блискавичного поширення торгових марок. Таке впровадження розміщення
продукції відбувається із негативним чи позитивним іміджем залежно від
майстерності й обдарованості творців, які взялися за цю прибуткову справу.
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Product Placement – це фрагменти контенту, що створені спеціально для
спонсора і містять його торгову марку, повідомлення про продукт або сам
продукт безпосередньо в контенті. Механізми Product Placement
використовуються не тільки в кіновиробництві. Існує декілька різновидів
Product Placement:
-візуальний – глядачі безпосередньо бачать товар чи логотип;
-вербальний – про товар говорить персонаж фільму або коментатор;
-динамічний – товар (бренд) використовується персона- жами.
Таким чином, у процесі аналізу різних складових і з врахуванням інформаційного підходу українського законодавства до маркетингових комунікацій ми даємо таке визначення: телевізійна реклама – це спеціальна
зображально-звукова інформація про товар/послугу/фірму/особу (юридичну і
фі-зичну) чи інший об'єкт, що поширюється теленосіями з комерційною або
некомерційною метою.
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ГРОМАДСЬКІСТЬ У КОНТЕКСТІ PR СУЧАСНОГО ЗМІ
На сучасному
етапі розвитку українського суспільства успішне
вирішення політичних, економічних, соціальних завдань усе більше залежить
від такого суб’єктивного чинника, як соціальна активність особистості.
Важливу роль у її формуванні відіграють засоби масової інформації.
Друковане й усне слово, телевізійне зображення здатні в найкоротші терміни
досягти найбільш віддалених районів, проникнути в будь-яке соціальне
середовище.
Широкі можливості засобів масової інформації викликають
необхідність вивчати механізми їх функціонування та розвитку, ефективність
впливу на аудиторію. Сучасні ЗМІ неможливо собі уявити без реклами та
PR, які необхідні для вирішення різноманітних завдань – інформаційних,
соціальних, іміджевих і, звісно, економічних.
У традиційних паблік рилейшнз громадськість часто ототожнюють з
поняттям «аудиторія» [1, с.25]. Щодо ЗМІ під аудиторією розуміють
сукупність споживачів, у тому числі потенційних, медіа-продукту (зокрема,
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інформації), тобто читачів, слухачів чи глядачів. Безумовно, ця група є для
ЗМІ дуже важливою: у розрахунку на її інтереси та потреби формується
контент ЗМІ, коригується його позиція на ринку, а деколи й змінюється
медіа-концепція. Дотримуючись думки Л.Н. Федотової про те, що ЗМІ
«являють собою індустрію зі складним технологічним циклом, що
складається з етапу збору інформації, власне виробництва змісту, етапу
мультиплікування цього змісту й донесення його до споживача» [3, с.154].
Провідні зарубіжні фірми й компанії перед виходом на зовнішні ринки,
як правило,
здійснюють і проводять експрес-аналіз РR-кампанії із
залученням найважливіших структурних підрозділів, а також кваліфікованих
фахівців і впливових представників ділових кіл. Маючи величезні
можливості для формування громадської думки, мас-медіа відіграє
найважливішу роль у реалізації завдань паблік рілейшнз. Уважають навіть,
що 80 % усієї роботи фахівців піару стосується взаємодії з журналістами й
підготовки публікацій. Від ступеня вміння та бажання працювати з пресою
нерідко залежить успіх діяльності різних підприємницьких структур, органів
влади, окремих керівників, політиків. Мас-медіа виступає головною опорою
більшості PR- кампаній, основним об’єктом повсякденної діяльності
PR- фірм [2, с.54].
Обираючи той або інший засіб масової інформації для досягнення
цілей зв’язків із громадськістю, потрібно добре знати його особливості,
загальну стратегію, позицію, тематику, тираж, географію, склад аудиторії й
інші характеристики, уключаючи особливості технології випуску кінцевої
продукції (номера газети, телепередачі тощо). Свої специфічні здібності має
робота з аудіо-візуальними засобами масової інформації. Можливості
телепередач, особливо прямого ефіру, дають змогу підкреслити переваги
(якщо такі є) фірми, її представника, керівника або політичного діяча,
особливо у зіставленні з конкурентами. Властива прямому ефіру, загалом
телепередачам, діалогічність відкриває можливість більш ґрунтовного
доведення до аудиторії своїх ідей.
Попри всю неоднозначність ставлення громадськості до сучасних
українських ЗМІ, поки що саме організації, що налагоджують симетричні
зв’язки з громадськістю, домагаються широкої популярності, мають
сприятливий імідж, користуються довірою і повагою населення. Крім того, у
сучасній Україні час від часу актуалізується проблема самоідентифікації
суб’єктів ринку щодо певних соціальних, культурних, екологічних проблем.
А під час виборчих кампаній окремі бізнес-структури, громадські організації,
публічні особи вважають за необхідне оприлюднювати свої пріоритети в тій
чи іншій галузі.
Отже, навіть незважаючи на той факт, що традиційні ЗМІ в плані
формування громадської думки не тільки в Україні, але загалом у світі дещо
втратили свої позиції, а тому не можуть бути однозначним гарантом
успішності PR-кампаній, негативно вплинути на репутацію компанії чи
публічної персони вони цілком здатні. Тому сталі та взаємовигідні відносини
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корпоративних PR-служб з більшістю ЗМІ – не просто забаганка, а справді
нагальна справа.
Механізм роботи PR зі ЗМІ включає:
– розсилку прес-релізів та прес-пакетів (матеріалів, фотографій,
статистичних даних тощо);
– організацію прес-конференцій;
– відвідування журналістами спеціальних заходів;
– оперативне надання інформації за запитами.
Для успішної співпраці зі ЗМІ потрібно знати особливості їх створення
та різноманітні чинники, які впливають на успішність звернення до цільової
аудиторії, також розумітися на формах впливу й формування громадської
думки, методах співпраці із засобами масової комунікації.
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ІННОВАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАСОБІВ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
Технології які вчора здавалися не можливими сьогодні втілюються в
життя. І метою сьогоднішньої нашої презентації є інновації. Інновації в
торгівлі. Але на сам перед що ж таке інновація? Інновації у сфері роздрібної
торгівлі прийшли порівняно недавно. Тільки в останні десятиліття магазини
стали розвиватися і перетворилися в сегмент, який має чималу частку у
валовому внутрішньому продукті країни. І тим не менш, сфера торгівлі є
дуже відповідною для нововведень. Сучасні тенденції розвитку економіки
упевнено доводять необхідність удосконалення інноваційної діяльності, яка
відкриває нові можливості для підвищення конкурентоспроможності і
модернізації економічної системи. Інноваційний процес, який охоплює
господарську систему в цілому, має специфічний прояв в окремих її галузях.
На особливу увагу на даному фоні заслуговує сфера торгівлі.
Але варто визначити, що інновація - це абсолютно новий винахід, що не
має аналога. У той час як будь-яке поліпшення є просто додаванням до вже
існуючого. Для формулювання сутності поняття «інновації в торгівлі»
важливим є їх ретельне дослідження, адже інновації можуть значною мірою
відрізнятися між собою за певними параметрами, а закономірності які є
характерними для одних видів інновацій, можуть не проявлятися, або навіть
мати протилежний характер для інших видів.
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На ринку з’явився перший «живий» робот з характером. Він
призначений для роботи в місцях підвищеного скупчення людей, в яких
робот допомагає людям з навігацією, відповідає на будь-які питання,
транслює промо-матеріали і запам'ятовує кожного, з ким доводилося
спілкуватися. Promobot залучає максимальну аудиторію до рекламованого
товару, а також виключає людину з цього процесу, оскільки працює
автономно. Досить лише запустити робота, після чого він самостійно
упізнаватиме людей, пропонуватиме їм продукцію, що просувається, і
консультувати по заздалегідь заданих темах.
Може рухати руками в 6 ступенях свободи, нахиляти корпус, міняти
положення вертикальної площини, повертати голову в трьох ступенях
свободи.
Має обчислювальний блок, що дозволяє обробляти більший масив
даних. Здатний детектувати відразу кілька чоловік і, таким чином,
підвищувати ефективність спілкування. Оснащений термінал оплата і
функція друк чек, завдяки який робот зміг приймає оплата у клієнт і
розвантажує обслуговуючий персонал.
Склад площею кілька десятків квадратних метрів абсолютно не схожий
ні на один подібний об'єкт інших компаній. У логістичному центрі від
Amazon ви практично не побачите людей. За розвантаження, переміщення та
навантаження товарів тут відповідають повністю автоматизовані роботи.
На новому складі від Amazon також працюють живі люди. Але їх у
кілька разів менше, ніж в інших логістичних центрах аналогічних розмірів. Є
там офіс звідки досвідчені фахівці керують роботозованим процессом.
Кілька тисяч роботів Kiva, що працюють на цьому складі, займаються
переміщенням полиць з товарами. Вони снують між рядами зі стійками,
абсолютно не заважаючи один одному, через складний алгоритм руху такої
величезної кількості мобільних елементів відповідає потужний комп'ютер в
центрі управління складом.
Робот Robo-Stow - це механічний засіб, створений для роботи з
великогабаритними і важкими вантажами. Роботозована система нового
логістичного центру компанії Amazon дозволяє розвантажити вантажний
автомобіль всього за півгодини абсолютно без втручання людини, у той час
як вантажники це зробили б за кілька годин.
Підрозділ Amazon в Кавасакі (Японія) обладнав центр доставки товарів
складськими роботами. Роботи-транспортувальники доставляють контейнери
з вантажами працівникам складів, які розподіляють і завантажують їх для
доставки клієнтам. Таке використання автоматизованої техніки суттєво
економить не тільки час, але й місце на складі [1].
слайд
У роботозованому центрі контейнери з вантажами
встановлюються на транспортувальні модулі Amazon Robotics. Як тільки
надходить замовлення, модулі відвозять потрібні товари до найближчого
співробітника складу для розвантаження.
Процес робити: контейнери надходять послідовно і регулярно, один за
іншим, а для управління процесом використовується спеціальна система.
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Вона контролює всі полки з вантажами, знає розташування окремих товарів
на цих полицях і миттєво визначає їх місце розташування.
Переміщаються роботи по складу зі швидкістю 7,5 км/год і можуть
перевозити вантажі вагою до 280 кг. Вони економлять місце і дозволяють
зберігати на території складів на 50% більше товарів.
У США роботизація складів Amazon вже довела свою ефективність.
Влітку дослідження Deutsche Bank показало, що на цикл робіт системи
Amazon Robotics витрачають 15 хвилин, тоді як люди — 60-75 хвилин. Крім
того, роботизовані складські системи скорочують операційні витрати на 20%
[2].
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ПОСЛУГА
Зростання популярності Інтернету та інтенсивне впровадження нових
інформаційних та комунікаційних технологій у бібліотечну практику
висувають нові вимоги до бібліотекарів, змушуючи їх по-новому поглянути
на свою професію та традиційні бібліотечні функції.
У цьому контексті важливе місце в структурі бібліотечно-інформаційної
діяльності займає виставкова робота, що є засобом розкриття інформаційних
ресурсів книгозбірні, її візитною карткою, відображаючи стиль бібліотеки і
творчі можливості персоналу.
Таким чином, у сучасних умовах віртуальна бібліотечна виставка стає
ефективним інструментом не тільки надання доступу до інформаційних
ресурсів з різної тематики, а й ефективним засобом інформування
дистантних користувачів про нові надходження. Варіативність інструментів
виконання, наявність численних сервісів з багатим функціональним набором,
видова багатоманітність в організації віртуальних виставок сприяє розвитку
творчості, збагаченню досвіду бібліотечного персоналу і визначає такі
притаманні віртуальній бібліотечній виставці риси, як актуальність,
динамізм, оперативність.
Збаровська Н. під віртуальною виставкою розуміє електронну виставку у
форматі PowerPoint – електронної презентації. Автор пропонує таку виставку
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при відповідному звуковому оформленні і наявності мультимедійного
проектора застосовувати як ілюстративний матеріал на таких комплексних
заходах, як літературні вечори, дні інформації. До переваг створення
віртуальних виставок як форми бібліотечного обслуговування вона
відносить: можливість індивідуальної самостійної роботи читача з поданими
матеріалами, нетрадиційну подачу матеріалу, наочність, структурування
матеріалу [1, с. 46].
Крім цього, віртуальна виставка дає змогу бібліотекареві направити
увагу читача на додаткові інформаційні джерела, наявні в мережі,
запропонувати скористатися іншими сервісними послугами бібліотеки,
комплексно висвітлити визначену для розкриття через виставку тему. Таким
чином віртуальна бібліотечна виставка, будучи мобільною, компактною,
змістовною, виступає в ролі провідника у загальному потоці інформації.
І.Торлін описує досвід організації віртуальної виставки на сайті
Національної бібліотеки України для дітей, яка пропонує користувачам
оцифровані видання, що представляють творчість видатних українських і
російських художників-ілюстраторів. Після вибору потрібного видання
користувач може побачити в зменшеному вигляді всі його сторінки і скласти
про нього попереднє враження. Кожне зображення пов’язане
гіперпосиланням зі сторінкою, де його можна детальніше роздивитись і
прочитати. Зображення представлене в jpg-форматі [2, с. 850].
Варто зазначити, що перші віртуальні виставки були мистецькими,
розміщувалися на сайтах арт-галерей, музеїв, мистецьких організацій і
повністю відповідали поняттю «виставка», основною специфічною рисою (і
перевагою) якої є показ самих творів (друку, мистецьких тощо), що дає
можливість користувачу безпосередньо ознайомитись із ними, а якщо
йдеться про книжкову виставку, то негайно отримати конкретне видання для
читання. В Інтернеті функціонують також віртуальні виставки бізнесового
спрямування (презентують товари та послуги, подають їхню детальну
характеристику), поліграфічні виставки (представлені сучасні досягнення
поліграфії та технологій друку) тощо [3, с. 37].
На сьогодні вже існують різні моделі віртуальних виставок, серед яких:
фотовиставки; бібліобанер; виставки з аудіосупроводом, виставки-«листівки»
за окремим невеликим літературним твором; виставки-«ілюстрації» з
«багатим» мультимедійним контентом, у тому числі аудіо- та відеорядом;
розгорнуті виставки – з розділами, цитатами, ілюстраціями, текстом, відео- та
аудіоматеріалами; тематичні виставки; книжкові виставки – «Стрічка часу»;
виставки – вікторини, презентації, казки, подорожі, кросворди, питання,
цитати, хроніки та ін. [4].
Фахівці зазначають, що віртуальні виставки перестають дублювати
традиційні книжкові, що демонструються в бібліотеці, і створюються
спеціально для надання в інтерактивній формі з використанням усіх переваг
інтернет-середовища. Такі виставки робляться як міні-сайти, де велика увага
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приділяється не тільки традиційним бібліотечним прийомам розкриття
інформації про книгу, а й широко використовуються можливості
віртуального простору з залучення додаткових видів інформації (наприклад
оцифровані витяги з книги, рецензії, відгуки, інтерактивні посилання).
Використання в бібліотечній практиці віртуальних виставок дає змогу
розв’язати ряд проблем, які неможливо вирішити традиційними методами.
Це, зокрема: забезпечення збереженості документів; оперативність
організації виставки та можливість постійного її поповнення новими
документами; представлення документів у потрібній кількості назв;
необмеженість терміну експонування документів; можливість перегляду
змісту окремих документів, зокрема збірників наукових праць, та ілюстрацій;
розкриття змісту представленого видання за допомогою анотації;
представлення документів, які відсутні у фондах цієї бібліотеки, але мають
певне значення для розкриття заданої теми; можливість дистанційного
перегляду виставки без відвідування бібліотеки у будь-який час (24 години
на добу, 7 днів на тиждень) [5].
Отже, віртуальна бібліотечна виставка є новим, багатофункціональним
інформаційним ресурсом, що надає широкому колу користувачів можливість
підвищити ефективність пошуку інформації, розширити коло необхідних
матеріалів (тексти, графіка, аудіо, відео та ін.), отримати комплексне
уявлення з проблеми, якій присвячена виставка, а також сприяти розвитку
особистості й підвищенню культурного рівня.
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УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В
РИНКОВИХ УМОВАХ
Зарубіжні автори найчастіше розглядають поняття «рекламна
діяльність» з точки зору процесного підходу і дають їй таке визначення:
рекламна діяльність - це комплекс взаємопов'язаних, скоординованих дій, що
розробляються для досягнення стратегічних цілей і рішення проблем
підприємства, і є результатом загального рекламного плану для різних, але
пов'язаних один з одним рекламних звернень, розміщених в різних ЗМІ
протягом певного періоду часу. Однією із важливих складових
конкурентоспроможності підприємства є ефективне управління рекламною
діяльністю, адже розвиток ринкових відносин, посилення конкуренції
вимагає проведення адекватних рекламних кампаній, повнішого
використання системи маркетингових комунікацій, підвищення ефективності
рекламної діяльності, застосування нестандартних рекламних заходів.
Особливості застосування різних теоретичних і методичних аспектів
управління рекламною діяльністю знайшли відображення в роботах:
Гольмана І.А., Кісмерешкіна В.Г., Музиканта B.JL, Назайкин А.Н.,
Панкратова Ф.Г., Рожкова І.Я., Серегиной Т .До., Шахуріна В.Г., Аренса В,
Бове К., Коллінза Т.Л., Котлера Ф., Кромптона А., Отта Р., Репп С., Ховарда
К. та інших.
Метою даного дослідження є визначення теоретичних аспектів
здійснення рекламної діяльності та управління нею, суть та значення її
застосування.
Управління рекламною діяльністю підприємства є складним процесом,
який поділяється на такі етапи:
1. Визначення потреби у рекламі товару, послуги чи ідеї, пропозицій та
замовлень на рекламу, а також формування цих замовлень при укладанні
контрактів;
2. Проведення досліджень споживачів, товарів та послуг, ринку
продавців;
3. Розробка стратегічних планів рекламної діяльності;
4. Розробка тактичних та стратегічних планів проведення рекламної
кампанії;
5. Створення рекламного звернення;
6. Визначення ефективності використання засобів масової інформації
для розміщення рекламного звернення.
Наведені етапи є орієнтовними, оскільки, одні підприємства можуть
використовувати всі напрями рекламної діяльності, інші - за різних обставин
можуть скоротити її, довіривши частину своїх функціональних обов'язків
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спеціалізованим (консалтинговим та науково-дослідним фірмам або
рекламним агенціям) структурам рекламного процесу.
До основних функцій управління рекламною діяльності відносяться:
- аналіз і планування управління попитом;
- розробка концепції та виробництва реклами;
- проведення рекламної компанії;
- визначення кінцевого результату рекламної діяльності та контроль
[4, с. 19].
В організації практичного управління рекламною діяльністю на
підприємствах можна було б активніше задіювати державний ресурс,
включаючи завдання пропаганди ефективних інструментів маркетингу.
Ефективність управління рекламною діяльністю на підприємстві
визначається ефективністю функціонування та використання кожного
елемента системи управління, а саме: раціональністю структури
застосуванням наукових, інноваційного характеру, методів управління,
швидкістю, повнотою інформаційного забезпечення, кваліфікацією
працівників, їхнім умінням творчо підходити до вирішення конкретних
проблем управління. Ще одним критерієм при визначенні ефективності
управління рекламною діяльністю є задоволеність ступенем реалізації
інтересів учасників процесу [3, с. 9].
До тактичних завдань управління рекламною діяльністю належать:
- складання профілю споживача реклами;
- управління попитом через методи «унікальної торговельної
пропозиції» або «позиціонування» в рекламі;
- управління плануванням рекламних ЗМІ;
- управління розподілом рекламного бюджету;
- управління потоками реклами в рекламній кампанії;
- контроль і оцінка ефективності рекламної діяльності та ін.
Стратегічні завдання управління рекламною діяльністю:
- складання профілю базового споживача реклами;
- розробка принципів і концепцій управління рекламою;
- розробка моделі товару в рекламі;
- вибір стратегії використання рекламних засобів;
- управління стратегіями реклами на стадіях життєвого циклу товару;
- управління плануванням рекламного бюджету;
- планування організації проведення рекламної кампанії та ін., [2].
Рекламна діяльність, будучи одним з інструментів маркетингових
комунікацій, являє собою найважливіший елемент маркетингової діяльності
[1, с. 10].
Важливою проблемою, розв'язуваної при управлінні рекламною
діяльністю, є проблема визначення витрат на рекламу, формування
рекламного бюджету. З одного боку, витрати на рекламу - це збитки, з
іншого - інвестиції в формування попиту. Для визначення розміру витрат на
рекламну діяльність і досягнення узгодженості між цілями і стратегіями
рекламної діяльності в цільових сегментах застосовують методи розробки
рекламного бюджету.
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Таким чином, управління рекламною діяльністю - це цілеспрямована
позиція рекламодавця спільно з рекламо-виробниками та рекламорозповсюджувачами з регулювання ринкової стійкості підприємства за
допомогою рекламних кампаній з урахуванням впливу закономірностей і
тенденцій рекламного і споживчого ринків, що включає організацію і
управління процесом планування, розробку і виробництво засобів реклами,
доведення рекламних повідомлень до цільовий аудиторії і контроль
ефективності. Управління означає схильність її всіх функцій управління для
досягнення маркетингових цілей в рекламній кампанії. Процес управління
ґрунтується на ринкових принципах і методології сучасного управління, дії
економічних законів рекламного ринку, характеристиках споживчого ринку і
включає збір, переробку і передачу інформації, необхідної для вироблення
управлінських рішень.
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВЕДЕННЯ
СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ
На сьогодні Інтернет стає одним із основних засобів комунікацій та
спілкування між людьми. Причому інтенсивність цього явища постійно
зростає. Глобальна мережа Інтернету охопила всі сфери суспільної
діяльності, в тому числі економіку. Поява Інтернет-магазинів, банків, бірж,
реклами сприяла створенню своєрідного віртуального ринку, започаткувала
електронну комерцію (е-комерцію). Оскільки, як і звичайний, і традиційний
ринок Інтернет-ринок потребує формування та розвитку комплексу заходів,
що сприятимуть просуванню, рекламі і продажу товарів чи послуг за
допомогою технологій мережі Інтернет був заснований Інтернет-маркетинг.
Враховуючи всеосяжний характер електронного бізнесу, використання у
процесі його організації Інтернет-маркетингу набуває великого наукового і
практичного значення, що є актуальним в наш час.
171

Фундаментальні дослідження щодо питань визначення Інтернетмаркетингу як основного інструменту ведення сучасного бізнесу
здійснювали як іноземні, так і вітчизняні науковці. Зокрема, Богданов С. М.
[1], Гарафонова О. І. [2], Дмитрук О. В. [3], Дучинська Н. І. [4], Падерін І. Д.
[5] та інші.
Метою даного дослідження є узагальнення практичних аспектів
маркетингової діяльності, що здійснюється в мережі Інтернет та визначення
переваг Інтернет-маркетингу як основного інструменту ведення сучасного
бізнесу.
Інтернет-маркетинг – це сукупність послідовних організаційнотехнічних дій підприємства з вивчення ринку шляхом аналізу веб-сайтів
конкурентів, громадських організацій, аналітичних сайтів в мережі Інтернет,
виробництва продукції з урахуванням ринкового попиту [4, с. 90]. Основною
метою Інтернет-маркетингу є підвищення ефективністі Інтернет-ресурсу в
мережі як інструмента сучасного бізнесу. Адже, сьогодні мова може йти про
монетизацію – отримання певної фінансової вигоди від здійснення
споживачем/користувачем певної дії в Інтернет-ресурсі (перетворення
відвідувачів у гроші) [3, с. 319].
В свою чергу, Інтернет-маркетинг є складовою електронної комерції.
Електронна комерція і Інтернет-маркетинг стали популярними з
розширенням доступу до Інтернет і являють собою невід’ємну частину будьякої сучасної маркетингової кампанії. Якщо розглядати можливості Інтернет
стосовно маркетингу, то вони можуть бути насамперед використані в
наступних напрямах:
− реклама (розміщення інформації про продукт, розсилання електронних
листів, участь у телеконференціях);
− стимулювання збуту;
− зв’язку із громадськістю;
− продаж товарів через Інтернет (електронна торгівля);
– проведення маркетингових досліджень;
− надання послуг після продажу(консультування, інформація із запитів)
[2, с. 99].
Сучасними інструментами Інтернет-маркетингу є :
– Веб-сайт – основний інструмент Інтернет-маркетингу.
– Пошуковий маркетинг (розкрутка веб-сайту). Більшість користувачів
Інтернету починає пошук продукту, що цікавить їх, з запиту в пошуковій
системі.
– Інтернет-реклама. Інтернет-реклама відрізняється високою точністю
охоплення цільової аудиторії, можливістю гнучко управляти бюджетом і
оперативно відстежувати ефективність рекламної кампанії.
– Е-mail маркетинг (прямий маркетинг, директ-маркетинг), що дає
можливість при відносно низьких витратах поширювати інформацію серед
широкого кола конкретних потенційних клієнтів і відстежувати їх реакцію.
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– Маркетинг соціальних зв’язків, методика якого полягає у використанні
відносин між людьми для просування продуктів [5, с. 123].
За проведеними дослідженнями маркетологів і аналітиків Інтернетмаркетинг в 2017 році найбільш активно розвивався в таких напрямах
(рис. 1) [1, с. 48]:
Контент-маркетинг
Автоматизація маркетингу
Маркетинг соц. мереж
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Рисунок 1 – Найбільш розвинуті сфери Інтернет-маркетингу на
2017 рік у % від кількості респондентів
Згідно рисунку 1 абсолютно ясно, що інтернет-маркетинг стає все більш
вагомим інструментом просування практично будь-якого виду продуктів в
порівнянні з традиційним маркетингом.
На даний момент Інтернет в Україні – досить новий рекламний
майданчик для ведення бізнесу, тому – найбільш перспективний. Так, усе
більша кількість компаній включає Інтернет-маркетинг у перелік
використовуваних маркетингових інструментів, причому все більше число
підприємств використовують Інтернет на всіх етапах своєї діяльності.
Внаслідок цього останнім часом відбувається перехід від використання
застарілих веб-сайтів з обмеженою функціональністю до концепції створення
сайту як повноцінного маркетингового інструменту [4, с. 91].
Тому, доцільно виділити такі основні переваги Інтернет-маркетингу:
− орієнтування;
− доступність і гнучкість;
− інтерактивність;
− можливість розміщення великої кількості інформації;
− оперативність розповсюдження і отримання інформації;
− порівняно низька вартість;
− простота в оцінці ефективності кампаній [2, с. 100].
Отже,
Інтернет-маркетинг
став
невід’ємним
інструментом
маркетингової
політики,
який
безпосередньо
впливає
на
конкурентоспроможність підприємства та результати його діяльності. В свою
чергу, має значний потенціал застосування в економіці, особливо в умовах її
глобалізації, тому потребує подальшого всебічного дослідження і широкого
впровадження у бізнес-практику.
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РЕКЛАМА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА
Для вивчення поведінки споживачів важливість реклами проявляється в
тому, що вона показує прийоми та методи за допомогою яких продавці
намагаються змінити споживчі смаки, безсумнівно, в свою користь.
Вона з'являється там, де присутній обмін товарами, так само де є
конкуренція і де кожен товаровиробник бореться за свого покупця. Реклама
відіграє велику роль в нашому житті. В якійсь мірі вона визначає наш образ і
стиль життя, чинить вплив на наші погляди, ставлення до себе і
навколишнього світу, також пропонує нам вже існуючі форми поведінки в
будь-якій ситуації.
У науковій літературі до аналізу проблеми психологічного впливу
реклами на споживачів звертаються як іноземні, так і вітчизняні дослідники.
Питаннями вдосконалення впливу реклами на поведінку споживача
займалися такі дослідники, як: Е. Гофман, І. Грошев, П. Дракер, Є. Суїменко,
Я. Тереляк, Т.Тишка, А. Фальковський, Л.Федотова, С. Хопкінс, І. Окландер,
Н. Череповська та інші.
Тому, під «рекламою» слід розуміти певну інформацію, яка
розповсюджується в різних формах з метою збільшення збуту, розширення
клієнтури.
Різні типи реклами покликані стимулювати в споживача ту чи іншу
потребу, ввести у його підсвідомість ідею і лояльність до торгової марки,
створити певну модель поведінки, яка в будь-який момент може бути
174

відкоригована за допомогою тих же засобів реклами. Виробники прагнуть до
інтелектуального
поглинання
свого
цільового
сегмента. Метою
інтелектуального поглинання – першими проникнути в свідомість покупця і
створити там міцні позиції [1]. Залежно від форми і види подачі рекламного
повідомлення у покупця складається та чи інша поведінка, підгрунттям якої є
психологічні особливості покупця.
Модель впливу реклами на психіку «AIDA», яка запропонована Е.
Левісом в 1896 році розглядає вплив рекламного повідомлення на людину
через призму певних складових: A - (з англ. Attention) - увага; I - (з англ.
Interest) - інтерес; D - (з англ. Desire) - бажання; A - (з англ. Activity) активність. Щоб здійснювати споживчу поведінку (вибирати, купувати,
використовувати), людина повинна сприймати, оцінювати, розуміти, тобто
робити те, що зазвичай називають пізнавальною діяльністю [2]. В рамках цієї
діяльності наявна певна класифікація факторів, які визначають вплив на
психіку споживача: 1) увага; 2) інтерес; 3) бажання; 4) сугестія.
Для того, щоб реклама була сприйнята споживачем, необхідно, щоб вона
привернула його увагу. Такого результату можна досягти за допомогою
певних персонажів, оригінального сюжету, гумору, виразності почуттів,
характеру подачі інформації, застосування яскравих образів і стереотипів.
Без наявності даного чинника рекламне повідомлення не знайде відгук у
споживчої аудиторії, так як перетвориться в елемент загального
інформаційного фону, до якого людина поступово адаптується і частково
абстрагується від зовнішнього середовища [3].
Разом із залученням уваги реклама повинна викликати в людині інтерес
до основної інформації, яка міститься в рекламному повідомленні. На даному
етапі реклама впливає на почуття людини, створюючи в неї бажання.
Посилюючи в людині бажання купити товар, реклама тим самим спонукає
задовольнити потребу того цільового сегмента, на який вона спрямована. В
даному процесі в людині загострюється стан потреби, активізується бажання
досягти певного результату – придбати товар або скористатися послугою.
Тоді, у споживача виникає негативна емоція через недостачу
рекламованого товару, яку він може зняти за допомогою покупки і отримати
відчуття задоволеності.
Реклама активно використовує техніки навіювання - сугестії. Головним
завдання цього підходу є домогтися того, щоб реклама, перш за все,
впливала на свідомість і підсвідомість споживача, «створювала потреби »в
рекламованих товарах і послугах, щоб вона впливала на волю і поведінку
людини, привертала увагу, нав'язливо «кидалася в очі» і т.д. [2]. Всі вище
перераховані фактори нерозривно пов'язані між собою. Вони утворюють
єдину послідовність механізму впливу реклами на людину.
Впливаючи на споживача, реклама використовує різні методи і прийоми,
спрямовані на роботу з різними психічними структурами. Рекламні
повідомлення, що містять позитивні висловлювання, засновані на методі
переконання. Споживач, переглядаючи подібне рекламне повідомлення,
бачить очевидні факти, які не вимагають доказів власної істинності.
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На психіку споживача виявляє сильних вплив використання рекламних
слоганів. Завдяки цьому методу покупець фокусує увагу на основні
особливості, назві або образі рекламованого товару. Свідомість покупця
акцентується на одній легко запам'ятовується фразі, а сам товар асоціюється
з чимось позитивним. Найчастіше, реклама не має можливості діяти на
споживача тривалий час через свою високу вартість розміщення і
особливостей сприйняття аудиторії тому, рекламодавці дотримуються
обраного способу на протязі кількох рекламних кампаній, тоді рекламні
оголошення виконуються в єдиній стилістиці і містять постійне нагадування
образу марки.
Високий рівень переконання має використання в рекламі методу
додаткового свідчення, коли правдивість основного припущення
підтверджується з боку абстрактних посилань на «клінічну практику»,
відомих компаній, авторитетних образів і експертів, комп'ютерного аналізу,
найчастіше, такі образи є вигаданими, але сам факт усвідомлення їх
суттєвості діє на аудиторію переконливо.
Рекламодавці, також вдаються до використання прийому, де
використовується бажання споживача «бути у виграші». В цьому випадку в
ролі «програшної» сторони виступає абстрактний користувач аналогічного
товару-конкурента (без вказівки певної марки), функції якого виявляються на
порядок гірше функцій рекламованого товару. Споживач, долучаючись до
«виграшної» сторони, автоматично долучається і до користувача даної марки
[3].
Отже, можна зробити висновок, що будь – яка реклама здійснює вплив
на поведінку споживача за допомогою різних інформаційно – психологічних
методів, які відносяться до технік маніпулятивного впливу, що означає те, що
вони завжди мають певну спрямованість і призводять до деякого
однозначного результату – прийняття рішення про покупку рекламованого
товару.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
У сучасних умовах господарювання основними критеріями ефективного
розвитку підприємств стають якість і швидкість впровадження нових
інформаційно – технологічних систем та управлінських методів. У таких
умовах виникає потреба у використанні маркетингу інновацій, що є
запорукою успіху діяльності суб’єктів господарювання, адже дозволяє
виявляти і контролювати ті фактори, які визначають умови тривалого
виживання і розвитку (на основі інновацій) на ринку.
Питання маркетингу інновацій на сьогодні є актуальними і
розглядаються в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних фахівців, серед
яких Л. Л. Антонюк, В. М. Аньшина, С. В. Близнюк, Г. Я. Гольдштейн, С. М.
Ілляшенко, В. Н. Колот, С.В Кузьмін, В. Г. Мединський, В. Ф. Оберемчук, С.
Ф. Покропивний, А. М. Поручник, В. С. Савчук, Н. О. Туніцький,
Р. А. Фатхутдінов, Н. І Чухрай, Т. Н. Циганкова та інші науковці.
Метою даної роботи є визначення концептуальних засад маркетингу
інновацій як методології ринкової діяльності підприємств, що стали на шлях
інноваційного розвитку.
Маркетинг інновацій визначають як діяльність, спрямовану на пошук
нових сфер і способів використання потенціалу підприємства, розроблення
на цій основі нових товарів (виробів чи послуг) та технологій їх просування
на ринку з метою задоволення потреб і запитів споживачів більш
ефективним, ніж у конкурентів, способом, отримання завдяки цьому
прибутку та забезпечення умов тривалого виживання й розвитку на ринку
[4].
Маркетинг інновацій є концепцією, згідно з якою організація повинна
безперервно вдосконалювати продукцію і методи маркетингу, здійснювати
наукові розробки, дослідно – експериментальні дослідження, організацію
виробництва інновацій, дослідження ринку (з використанням елементів
бенчмаркінга), налагодження комунікацій, формування цін та розробку
інноваційних стратегій. Маркетинг інновацій можна розглядати також з
таких позицій:
1) як аналітичний процес, що передбачає виявлення ринкових
можливостей інноваційного розвитку;
2) як засіб активного впливу на споживачів та цільовий ринок у цілому,
що пов’язаний з виведенням та просуванням інновації на ринок;
3) як функцію інноваційного менеджменту, спрямовану на виявлення
можливих напрямків інноваційної діяльності, їх матеріалізацію і
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комерціалізацію. При цьому можна одночасно розглядати інноваційний
менеджмент як функцію маркетингу інновацій, спрямовану на втілення
досягнень науки і техніки у нові товари, здатні задовольнити потреби і
запити споживачів та забезпечити товаровиробнику (продавцю) прибуток;
4) як засіб (ринковий інструментарій) орієнтації окремих суб’єктів
господарювання, а разом з тим і національної економіки у цілому, на
інноваційний розвиток [2, с. 270].
Маркетинг інновацій включає стратегічну і оперативну складові.
Основна мета стратегічного інноваційного маркетингу полягає в розробці
стратегії проникнення нововведення на ринок. Тому в основу стратегічних
маркетингових досліджень закладається аналіз кон’юнктури ринку з
наступним визначенням сегментів ринку, організацією і формуванням
попиту, моделюванням поведінки покупця.
На етапі оперативного маркетингу розробляються конкретні форми
реалізації обраної інноваційної стратегії. Оперативний маркетинг націлений
на максимізацію прибутку й обсягу продажів, підтримку репутації фірми,
розширення частки ринку.
При здійсненні інноваційної діяльності важливу роль відіграє вибір
принципів реалізації маркетингових заходів. Можна ідентифікувати такі
основні принципи маркетингу інновацій:
1) націленість на досягнення кінцевого практичного результату
інновації;
2) захоплення певної частки ринку відповідно до довгострокової мети,
яка поставлена перед інноваційним проектом;
3) інтеграція дослідницької, виробничої та маркетингової діяльності в
систему менеджменту підприємства;
4) орієнтація на довгострокову перспективу, що вимагає ретельної уваги
до прогнозних досліджень, розроблення на їх основі інновацій, що
забезпечують високопродуктивну господарську діяльність;
5) застосування взаємозалежних і взаємоузгоджених стратегії і тактики
активного пристосування до вимог потенційних споживачів інновації з
одночасним цілеспрямованим впливом на їх інтереси [3, с. 164].
Використання системи маркетингу інновацій на підприємстві необхідно
поєднувати із застосуванням нових інформаційних технологій, організації
інформаційних потоків, а також різних рекламних засобів. При здійсненні
інноваційної діяльності потрібно враховувати також те, що:
1) інновації повинні прив’язуватися до потреб споживачів, а не до
досягнення технічної переваги як самоцілі;
2) виведення на ринок інновації повинне супроводжуватися корисною
інформацією про виріб, щоб споживачі могли зрозуміти, чому потрібно
купувати саме той чи інший товар;
3) перед виведенням інновації на ринок необхідно проводити глибокий
маркетинговий аналіз;
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4) маркетинг повинен підкреслювати конкурентні переваги виробу
[1, с. 130].
Маркетинг інновацій повинен бути зорієнтований на вирішення завдань
планування інноваційної діяльності:
1) вибір оптимальної стратегії фірми;
2) формування оптимального по номенклатурі та асортименту портфеля
інновацій;
3) структуризація цілей інноваційної діяльності;
4) складання орієнтовного графіка виконання робіт із розроблення,
виготовлення і просування на ринку товарних інновацій;
5) формування організаційно-технічних і маркетингових заходів для
забезпечення виконання плану;
6) стимулювання виконання плану [2, с. 298].
Слід також зазначити, що традиційні інструменти маркетингу
найчастіше є непридатними для розв’язання завдань маркетингу інновацій.
Головною відмінністю маркетингу інновацій від маркетингу традиційних
товарів (послуг, технологій) є те, що в даному випадку фахівці з маркетингу
постійно зайняті пошуком нових шляхів задоволення існуючих потреб, або –
пошуком нових чи прихованих потреб, і, відповідно, шляхів їх задоволення.
Інновації в маркетингу за частотою впровадження випереджають всі інші
інновації. Це пов’язано з тим, що після того, як виробники зрозуміли
важливість реалізації маркетингу на своїх підприємствах, вони почали
шукати шляхи якомога кращого задоволення потреб споживачів і,
відповідно, використовувати нові методи та інструменти маркетингу.
Отже, здійснення господарської діяльності на засадах маркетингу
інновацій дозволить підприємству знайти і реалізувати ринкові можливості
інноваційного розвитку для підвищення рівня його конкурентоспроможності,
укріплення ринкових позицій, підвищення ефективності функціонування,
забезпечення умов тривалого виживання і розвитку.
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ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА
Логістика виробництва охоплює планування, управління, проведення і
контроль всіх матеріальних потоків і приналежні їм потоки інформації. До
комплексу
виробничої
логістики
належить
також
виробниче
транспортування сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо та виробниче
складування.
Головним
завданням
виробничої
логістики
є
забезпечення
безперебійного виробництва продукції необхідної якості у встановлений
термін при одночасній мінімізації запасів товарів та витрат на виробництво.
Конкретні специфічні особливості побудови системи виробничої логістики
підприємства залежать від типу і характеру виробничого процесу [4, c. 48].
Нагальною проблемою є вирішення питання збалансування виробничих
потужностей із попитом. Покупці все частіше висувають вимогу
задовольнити потребу за мінімально короткий термін з високим ступенем
гарантії. Також останнім часом спостерігається тенденція звуження сфери
масового і багатосерійного виробництва. Виробники отримують все більше
замовлень на виробництво невеликих партій і навіть одиничних виробів.
Логісти виконують такі завдання: складання виробничих планів,
управління і контроль виробництвом. При складанні виробничих планів
враховуються потреби споживачів у конкретні тимчасові проміжки для
забезпечення високого рівня обслуговування клієнтів. Це означає, що логісти
визначають в який час і скільки потрібно виробити продукції виробничим
ділянкам. Крім того, тільки знаючи, необхідний час для виготовлення
продукту і які матеріали, частини, деталі, інструменти, необхідні, логісти
можуть організувати їх своєчасну доставку. У разі несвоєчасності постачання
немає можливості забезпечити безперебійність виробництва [2, c. 87].
Незалежне планування випуску готової продукції виробничим відділом
призводить до збільшення витрат.
Для впровадження системи планування виробництва необхідно
дотримуватись чіткого алгоритму, який складається з наступних етапів:
1. Спочатку необхідно досягти домовленостей з виробництвом та
відділом продажів про те, що виробництво отримує план продажів не
безпосередньо, а у формі замовлення від відділу логістики. Логісти
коректують показники плану виробництва на кількість залишків на складах.
2. Розробка і впровадження місячного плану виробництва з урахуванням
пріоритетних позицій. Це означає складання списку номенклатурних
позицій, які необхідно розмістити на складі готової продукції не пізніше
певних дат.
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3. Введення потижневого поділу плану виробництва. Для цього
спеціалісту з логістики необхідно знати добову продуктивність машин і
маршрути виробництва, можливості паралельного випуску різних видів
продукції, кількість працівників та інше.
4. Щоденне планування і графік виробництва. Наприклад, щоденне
робоче завдання на кожну лінію і машину [1, c. 92].
Управління матеріальними потоками у рамках внутрішньовиробничих
логістичних систем ґрунтується на двох принципово різних підходах:
штовхальному і тягнучому.
"Штовхаюча" логістична система – матеріальні ресурси подаються з
попередньої операції на наступну відповідно до заздалегідь сформованого
твердого графіка поставок. Тобто такий спосіб організації руху матеріальних
потоків немов би ігнорує інформацію про те, чи продовжиться обробка
даного продукту на наступній стадії, і в якому стані у цей час перебуває
призначене для цієї обробки робоче місце: чи зайняте воно, чи вільне. У
результаті нерідко з'являються затримки в роботі технологічного
устаткування і, як наслідок, збільшення рівня запасів незавершеного
виробництва. До «штовхаючої» системи належать логістичні моделі системи
MRP, а саме MRP I і MRPII. Основними цілями MRP (material requirement
planning – планування потреби у матеріалах) є: гарантійне задоволення
потреби в матеріальних ресурсах, підтримка мінімально можливого рівня
запасів; підвищення точності планування виробництва, поставок і закупівель
матеріалів.
"Тягнуча" логістична система – це така організація руху матеріальних
потоків, при якій матеріальні ресурси подаються ("витягаються") на наступну
технологічну операцію з попередньої по мірі необхідності, а тому твердий
графік руху матеріальних потоків відсутній. Ця система заснована на
"витягуванні" продукту наступною операцією з попередньої операції в той
момент часу, коли наступна операція готова до даної роботи. До «тягнучих»
логістичних систем належать системи KANBAN і JIT. Карта-заявка
"KANBAN" містить всю необхідну інформацію про запити споживача. Як
правило, така інформація включає: найменування і шифр деталі;
специфікацію ємностей із вказівкою їхнього типу та кількості деталей, що
укладають у них; найменування ділянки-виробника і ділянки-споживача
продукції; час доставки з урахуванням тривалості виготовлення деталі.
Кожна попередня по технологічному ланцюжку ділянка працює відповідно
до замовлень, зазначеним у карті "KANBAN" [3, c. 27].
Після запуску програми управління виробництвом необхідно
здійснювати регулярний контроль виконання планів і при необхідності їх
коригування.
Отже, виробнича логістика орієнтована на своєчасне постачання
виробництва всіма необхідними матеріалами, сировиною, напівфабрикатами,
комплектуючими виробами.
Впровадження системи планування виробництва передбачає дотримання
чіткого алгоритму, який складається з чотирьох послідовних етапів:
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формування відділом логістики замовлень на виробництво продукції;
розробка і впровадження місячного плану виробництва з урахуванням
пріоритетних позицій; введення потижневого поділу плану виробництва;
щоденне планування і графік виробництва. За відсутності планування і
контролю виробництва, виникають проблеми дефіциту і великих товарних
залишків продукції.
Управління матеріальними потоками при виробництві ґрунтується на
двох підходах: штовхальному і тягнучому. До «штовхаючих» систем
належать моделі системи MRP, а саме MRP I і MRPII. До «тягнучих»
логістичних систем належать системи KANBAN і JIT.
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МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ПРОНИКНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА
ЗОВНІШНІЙ РИНОК
Підприємства, які ефективно застосовують стратегічний маркетинг,
володіють відмінними перевагами успішної адаптації до ринку і можуть бути
конкурентоспроможними на зовнішніх ринках.
Основне призначення маркетингової стратегії полягає в тому, щоб
взаємно узгодити маркетингові цілі підприємства з його можливостями,
вимогами споживачів, використати слабкі позиції конкурентів та свої
конкурентні переваги [1, c. 65].
Вихід підприємства на зовнішній ринок дозволить налагодити зв’язки з
іноземними партнерами не тільки для отримання кращого прибутку, а і для
залучення додаткових інвестицій, що сприятиме стрімкому розвитку
виробництва та розширення ринку збуту вітчизняної продукції. Для України
це питання є актуальним, але відсутність методів стратегічного управління,
нестача фінансових засобів, поганий стан основних засобів, невідповідність
продукції міжнародним стандартам, є одними з основних причин, що
перешкоджають виходу на зовнішні ринки [3, c. 78].
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Стратегія маркетингу розробляється на основі дослідження та
прогнозування кон'юнктури товарного ринку, вивчення товарів, покупців,
конкурентів та представляє собою раціональну логічну побудову, керуючись
якою організація розраховує вирішити свої маркетингові задачі.
Основні елементи маркетингової стратегії на думку різних вчених
наведено у таблиці 1.
Таблиця 1 – Основні елементи маркетингової стратегії
Ж.-Ж. Ламбен
1. Визначення одного чи
декількох цільових
сегментів
2. Обране позиціювання
відносно пріоритетних
конкурентів
3. Вимоги до гами товарів
4. Канали збуту
5. Ціни та умови продажу
6. Торговельний персонал,
його завдання й організація
7. Реклама та стимулювання
збуту
8. Обслуговування після
продажу
9. Дослідження ринків

Ф. Котлер
1. Цільовий ринок

Н. В. Куденко
Вхідні елементи:

2. Позиціювання

1. Маркетингові цілі

3. Виробництво
4. Ціна
5. Канали розподілу
6. Збут

2. Зовнішнє середовище
3. Маркетингові фактори
Вихідні елементи:
4. Товар

7. Обслуговування

5. Ціна

8. Реклама

6. Збут

9. Стимулювання збуту

7. Просування

Стратегії виходу на
зовнішній ринок

Експорт

Непрямий

Франчайзинг

Організація
спільного
підприємства

Прямі
іноземні
інвестиції

Прямий

Рисунок 1 – Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
Згідно рис. 1 до стратегій виходу на зовнішній ринок належать непрямий
і прямий експорт, франчайзинг, організація спільного підприємства та прямі
іноземні інвестиції [2, c. 120].
Непрямий експорт передбачає продаж товарів на зовнішні ринки через
закордонні посередницькі організації, до яких відносяться оптові торговці,
агенти експортера та імпортера, роздрібні торговці. Підприємство майже не
займається безпосередньо просуванням товару, уникаючи при цьому
проблем, що пов’язані з доставкою товарів, тарифами, законодавством іншої
країни. З іншого боку, фірма практично повністю втрачає контроль над
цінами та доставкою товару. Така форма є вигідною для тих компаній, які
тільки починають працювати у міжнародній торгівлі.
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Прямий експорт підприємство починає здійснювати після того, як його
керівництво ухвалило рішення про самостійний вихід на конкретний
зовнішній ринок. Це, звичайно, пов’язано зі значними витратами і високим
ризиком. Але фірма може компенсувати свої витрати і втрати за допомогою
економії засобів на оплату послуг посередника.
Застосовуючи стратегію експорту, підприємство виготовляє свої товари
у власній країні, пропонуючи їх на експорт. Переваги цього способу
наступні: потребує мінімальних змін у товарному асортименті підприємства,
його структурі; потребує мінімальних інвестиційних витрат та поточних
грошових зобов’язань; забезпечує мінімальний ризик при вході на ринок та
легкість виходу [4, c. 298].
Франчайзинг передбачає надання права використовувати свої передові
виробничі технології, патент чи торгову марку іншому підприємству, яке
знаходиться на території іншої держави. Переваги: він забезпечує
присутність власної торгової марки на ринках іноземних країн,
використовуючи місцеві фірми і їх ресурси, що істотно розширює
можливості збуту і приносить додаткові доходи та не потребує значних
капіталовкладень. Проте основним недоліком франчайзингу є невеликий
контроль над угодою.
На відміну від перших двох стратегій рішення виходу підприємства на
зовнішні ринки за рахунок створення спільних підприємств відрізняється
підвищеним контролем над процесом виробництва та збуту товарів на
зовнішньому ринку і наявністю спільного управління господарською
діяльністю. Така стратегія ґрунтується на поєднанні зусиль підприємства із
ресурсами підприємств країни партнера з метою створення виробничих та
маркетингових потужностей. Міжнародний маркетинг виділяє чотири види
СПД: ліцензування; виробництво за контрактом; управління за контрактом;
підприємства спільного володіння. Найбільш ефективними і довговічними є
ті спільні міжнародні підприємства, в яких партнери: володіють приблизно
еквівалентним науково-технічним потенціалом; вивчають потенційний
міжнародний ринок планованої до випуску продукції; створюють нову
продукцію, що перевершує по технічним характеристикам і якості виробу,
раніше вироблені окремими незалежними партнерами [1, c. 280].
Зміст стратегії прямих іноземних інвестицій полягає в створення за
кордоном власних дочірніх виробничих підприємств для виготовлення
товарів ЗЕД. Особливістю та головною перевагою цієї форми проникнення є
найвищий ступінь контролю: підприємство самостійно визначає збутову
політику, отримує прямий контакт зі своїми клієнтами на зовнішньому
ринку, що в свою чергу підвищує конкурентоспроможність компанії в
цілому. Існують два методи прямих іноземних інвестицій: створити нову
компанію на зовнішньому ринку, або придбати вже існуючу компанію.
Однак при прямих іноземних інвестиціях існує значний ризик, що
пов’язаний з девальвацією іноземної валюти, спадом економіки на
зовнішньому ринку та політичною нестабільністю [2, c. 129].
184

Отже,
основними
маркетинговими
стратегіями
проникнення
підприємства на зовнішній ринок є непрямий і прямий експорт, франчайзинг,
організація спільного підприємства та прямі іноземні інвестиції. Найменш
ризиковим і простим способом виходу підприємства на зовнішній ринок є
стимулювання експорту, але водночас більш прибутковим і складним є
пряме інвестування.
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Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Одним із проявів динаміки сучасного ринку с диверсифікація
туристичного попиту, що вимагає диференційованих підходів продавців.
Отже, туристичне підприємство не повинно орієнтуватися у своїй діяльності
на анонімного чи пересічного туриста, а зосередитися на обслуговуванні
визначених груп споживачів. З цією метою необхідним є виконання поділу
рийку па відносно однорідні групи споживачів, які внаслідок схожості ознак
виявляють однаковий попит. Цю процедуру в маркетингу називають
сегментацією ринку. Потреба у сегментації є природним наслідком
збільшення кількості споживачів, зміни купівельної спроможності населення,
диференціації "фонду вільного рішення", розвитку індивідуальних переваг та
можливостей здійснення вибору, тобто еволюція смаків, павичок, мрій.
Сегментація показує, наскільки численні групи утворюють окремі частини
ринку і якою купівельною спроможністю володіє кожна з них.
Посередницьку діяльність на ринку туристичних послуг здійснюють
туристичні агенти, сутність діяльності яких визначена ст. 5 Закону України
«Про туризм», де туристична агентська діяльність прямо віднесена до
посередницької: «туристичні агенти (далі – турагенти) – юридичні особи,
створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи – суб'єкти
підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з
реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг
інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність
щодо реалізації характерних та супутніх послуг» [1, с. 5].
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Основним завданням суб'єктів туристичного ринку є дослідження
запитів, потреб і бажань кожної категорії туристів. Туристи, в свою чергу,
споживають цілий ряд різноманітних послуг, пов'язаних зі сферою
подорожей і відпочинку, що викликає необхідність проведення
маркетингових досліджень, покликаних відповісти на питання про те, що
купують туристи, які послуги є актуальними в той чи інший час, яка роль
фактору сезонності і т.д. [2, c.112] На основі результатів дослідження та чи
інша туристична компанія формує свій сегмент ринку, на якому і планує
здійснення своєї діяльності в подальшому. В такому аспекті вважаємо за
необхідне провести аналіз туристичного ринку з точки зору його сегментації.
Сегментація туристичного ринку і, відповідно, спеціалізації ряду
туристичних операторів, а також особливостей функціонування туристичних
агентів здійснюється за однією з чотирьох можливих схем залежно від групи
змінних величин: географічних, демографічних, психографічних і
поведінкових [1, c. 62].
Найпоширенішим способом сегментації туристичного ринку є розподіл
споживачів на групи за ознакою «місце проживання туриста». Виходячи з
цього, туристичні компанії зосереджують свої маркетингові та організаційні
зусилля на континентах, окремих країнах, регіонах, областях, містах,
районах. При цьому необхідно враховувати, що культурна спорідненість
характерна не тільки для жителів однієї країни, але і може виникати між
рядом країн. У той же час, навіть у межах одного регіону поведінка
споживачів може радикально відрізнятися. Сегментація ринку на основі
демографічної складової передбачає поділ споживачів на групи, виходячи з
таких характеристик як вік, стать, сімейний стан, склад сім'ї, рівень доходу,
рід занять, освіта тощо. Так, незаперечним є той факт, що зі зниженням
народжуваності скорочується відсоток споживання продуктів туристичної
індустрії. Крім того, в разі зміни демографічної ситуації в тому чи іншому
регіоні туристичні компанії стикаються з необхідністю коригування
спеціалізації, особливостей організації турів, маркетингового просування
туристичних продуктів, а також багатьох інших складових.
Відзначимо, що статистичний підрахунок кількості споживачів не є
визначенням мотивації окремої демографічної або географічної групи
туристів. Для встановлення факторів, які враховують туристи в процесі
вибору місця відпочинку, категорії готелю необхідно використовувати дані
про традиції і психологічні особливості кожного туриста чи групи туристів в
межах однієї територіальної одиниці.
У кожній державі та регіоні складається певний культурний клімат, який
характеризується конкретними установками і цінностями. Наприклад, як
свідчать наші дослідження, українці відчувають досить велику схильність до
усамітнення, а японці – до активних подорожей з друзями. Ці особливості і є
одним із чинників формування попиту на туристичні продукти, які
пропонують туроператори. Поведінкова сегментація увазі під собою розподіл
потреб споживача згідно з особливостями його індивідуальної поведінки і
реакції. Турист віддає перевагу тому туристичному продукту, який, з його
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точки зору, максимально відповідає його потребам і уявленням про
ідеальний відпочинок. Таким чином, турист набуває певний набір вигод і
переваг. Аналіз діяльності суб'єктів ринку туристичних послуг показав, що
туристичним компаніям необхідно продемонструвати конкретні вигоди
продукту: виліт з місцевого аеропорту, надання безкоштовного трансферу
або резервація безкоштовного місця на парковці. Фактично сегментація
споживачів туристичних посередницьких послуг дозволяє здійснити
екстраполяцію основних характеристик споживачів цих послуг на весь ринок
посередницьких послуг та споживачів посередницьких послуг.
Починаючи сегментацію ринку, підприємство мусить визначити основні
потреби, які має намір задовольняти, а потім почергово встановлювати
перелік супутніх потреб, підпорядкованих задоволенню основних. Головною
потребою може бути, наприклад, бажання відпочинку на природі, а
супутніми – необхідність забезпечення продуктами харчування, розміщення,
безпека тощо.
Визначена потреба може бути задоволена іншими різними продуктами.
Потребу перебування на природі можна, наприклад, задовольнити,
організувавши сплави па байдарках чи козацьких чайках, ніші походи або
відпочинок під вітрилами. Схожі можливості є й для задоволення супутніх
потреб. Отже, між туристичними продуктами часто виникають замінні
стосунки, які істотно впливають на політику їх проектування і продажу.
Існують принаймні дві причини, для яких рекомендують сегменту вати
ринок і які виходять з визначення основних потреб підприємства. По-перше,
визначення головних конкурентів. Організатор водного відпочинку повинен
усвідомлювати, що його завданням є продаж особливих вражень, здобутих на
природі. Однак він мусить рахуватися з конкурентною діяльністю всіх
підприємств, які пропонують ті самі послуги у різних видах. По-друге,
недопустимо обмежувати діяльність до одного сегмента без дослідження
можливих і доступних інших варіантів. Фірма, яка одразу стверджує, що її
завданням є задоволення певної основної потреби, розгляне більшу кількість
варіантів можливостей, ніж підприємець, який одразу вирішує, що він буде
пропонувати тільки один спосіб задоволення цієї самої потреби.
Таким чином, стратегія сегментації ринку принаймні не означає
пропонування відмінного продукту для кожного ідентифікованого сегмента.
Підприємство може використовувати сегментацію, наприклад, для
диференціації способів інформування різних груп клієнтів або форм продажу
послуг. Такий диференційований підхід особливо застосовується у
готельному бізнесі. Багато готельних ланцюгів, використовуючи мотиваційні
критерії подорожування, вирізняє, зокрема, такі сегменти, як учасники з'їздів,
конференцій і "круглих столів", службовці у відрядженні, учасники групових
екскурсій та індивідуальні мандрівники. Оскільки кожна з цих груп частково
керується відповідною шкалою преференцій, готелі намагаються з ними
підтримувати зв'язок за допомогою відмінних засобів масової інформації, а
також диференціювати непуляризаційні аргументи
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РОЛЬ ЛОГІСТИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
У сучасному світі відбувається стрімке зростання виробництва,
розширення номенклатури товарів, вироблених різними підприємствами, а
також розширення мереж торгівлі (оптової і роздрібної), вдосконалення даної
системи, створення складів, що, в свою чергу, впливає на зростання
товарообігу підприємства. Все це підвищує роль логістики в управлінні
підприємством.
Більш того, в даний час не можна уявити будь-яке торговельне або
виробниче підприємство, яке не займається вирішенням задач логістики. Так,
логістика в діяльності підприємства дозволяє оптимізувати товарні,
фінансові та інформаційні потоки на підприємстві, а також, за твердженням
Т. Аллегрі[1], «істотним чином скоротити часовий інтервал між придбанням
сировини та напівфабрикатів і поставкою готового продукту споживачу,
сприяє різкому скороченню матеріальних запасів ».
Система логістики на підприємстві є одним з найбільш складних і
разом з цим чітко працюючих механізмів, які об'єднують в собі різні
елементи. Робота даного механізму без перебоїв значним чином визначається
точно виміряною роботою кожного його складового елементу, запорукою
якої є досконалість використовуваних технік і технологій, що, таким чином,
визначає необхідність вивчення механізму роботи системи логістики на
кожному підприємстві.
Актуальність вивчення ролі логістики в управлінні підприємством
обумовлена процесом глобалізації самого виробничого і товарного сектора
[2], в зв'язку з чим зростає значення логістики на будь-якому підприємстві,
оскільки значну частину витрат найчастіше складають, наприклад, витрати
на транспорт. Так, якщо підприємство з метою скорочення витрат на
виробництво шукає найбільш дешеві ресурси за межами країни, то в даному
випадку значно підвищується частка витрат на логістику.
Вивченням проблеми організації системи логістики на підприємстві
займаються багато сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників, серед
яких можна відзначити роботи таких вчених, як Д. Бауерсокс, Дж. Вагнер, Д.
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Сілвер, Т. Клосс, Т. Уайтін, Ю. А. Анікін, І. Н. Омельченко, О. Д. Проценко,
А. М. Гаджинський і багато інших. Аналіз теоретичних джерел дозволяє
зробити висновок про те, що розробка проблеми організації системи
логістики здійснюється за допомогою удосконалення різноманітних
компонентів цілісної логістичної системи підприємства.
Логістика є важливою роботою, яка розкриває широкі можливості з
метою використання як людських, так і матеріальних ресурсів, які, в свою
чергу, впливають на національне виробництво в цілому. Логістичне
управління в істотній мірі впливає на стан фінансово-економічного, а також
законодавчого забезпечення в умовах сучасної ринкової економіки. Дана
обставину необхідно, перш за все, віднести до ринку автотранспортних
послуг, установ складського господарства, формування автотранспортних
служб в організаціях-посередниках [3].
Проте, робота в області логістики ніяк не обмежується тільки даними
тенденціями, вона є більш багатогранною. Логістична робота, крім того,
містить в собі діяльність по керівництву кадровим забезпеченням
підприємства, торговельну діяльність, організацію систем інформації [4].
Особлива новизна підходу логістики в управлінні підприємством
пов'язана з обмеженими стосунками всіх перерахованих сфер діяльності з
метою формування гармонійно пов'язаних товаропровідних організаційних
систем, при цьому легких в управлінні і які виявляють високий рівень
ефективності в работі. Тим не менше, робота в сфері логістики ніяк не
обмежується тільки даними тенденціями, вона є більш багатогранною.
Логістика є частиною процесу системи постачання підприємства, в якій
ефективне планування, виконання та контроль над її головними етапами,
укладає в собі також і зберігання, та рух товарів і продукції виробленої
підприємством. Крім того, логістична система підприємства включає в себе
спрямованість пов'язаних з цим послуг і інформаційних потоків з місця
поставки аж до кінцевого споживача, з здійсненням всіх вимог клієнта[2].
Транспорт є однією з головних складових логістичної системи
підприємства, так як жодна організація не може належним чином
функціонувати без послуги доставки готових товарів і виробленої продукції
споживачам. Дії в області логістики управління ресурсами дозволяє
забезпечити високий рівень пристосованості підприємства та мінімізувати
витрати часу на реорганізаційний процес або процес виробництва відповідно
до зовнішніх факторів впливу.
Взаємодія різних компонентів логістичної системи підприємства
здійснюється відразу на декількох рівнях: фінансовому, економічному,
промисловому і т.п. Застосування логістичної системи дозволяє прискорити
процедуру отримання інформаційних даних та збільшує рівень сервісу
виробничого циклу.
Наприклад, світові транспортно-експедиторські підприємства, що
спеціалізуються на експрес-доставці, серед яких можна відзначити TNT,
UPS, Federal Express, Schenker - BTL, Ryder, Lesnay, DHL виробляють значну
кількість операцій логістики, при цьому, виробляючи процес інтеграції
логістичних функцій на територіальних зонах [4].
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Це, в свою чергу, дозволяє організаціям-виробникам готових товарів і
відправникам вантажів зменшити витрати, які пов'язані з транспортуванням
та зберіганням товарів, а також підвищити якість логістичного сервісу
організації в цілому.
У сучасній практиці функціонування підприємств можна виділити
кілька основних шляхів підвищення ефективності логістики на підприємстві.
Перший пов'язаний з посиленням взаємодій між структурно
функціональними елементами підприємства за допомогою підвищення
ефективності та якості різноманітних економічних механізмів, застосування
яких, в свою чергу, є засобом забезпечення взаємодії і координації між
структурно-функціональними підрозділами на підприємстві.
Другий шлях обумовлений необхідністю формування певного рівня
координації у взаємодії всіх структурно-функціональних підрозділів
підприємства за допомогою організаційних змін і перетворень в структурі
управління. Внаслідок досягнення такого рівня функціонування
підприємства, кожна сфера логістики дозволить підвищити ефективність
діяльності структурно-функціональних підрозділів в сукупності і кожного по
окремості.
Третій шлях пов'язаний з можливим підвищенням діяльності логістики
підприємства за допомогою застосування на підприємстві спеціалізованої
електронно-обчислювальної техніки і программного забезпечення, таких як,
наприклад, системи планування потреби в матеріальних ресурсах або
системи планування і розподілу ресурсів і матеріалів підприємства [3].
Важливо відзначити, що, на підставі вивчення ролі логістики в
управлінні підприємством, можна зробити висновок про необхідності
розробки стратегії розвитку логістичної системи вітчизняних підприємств,
що включають в себе стратегію розвитку організації як на поточний момент,
так і в довгостроковому періоді, це дозволить впровадити систему логістики
управління підприємствами в якості повноцінної організаційної системи.
Таким чином, впровадження логістики в систему управління
підприємством дозволить зменшити товарні запаси, прискорити процес
оборотності оборотних активів, знизити собівартість товарів і витрат
логістики, забезпечити виконання споживчих потреб в питаннях якості
товарів, послуг і супутнього сервісу.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРЕЗЕНТАЦІІЇ НА ВИСТАВКОВИХ
ЗАХОДАХ
Велику роль у формуванні позитивного сприйняття комерційної
організації, її товарів або послуг відіграє виставково-ярмаркова діяльність.
Саме вона дозволяє використовувати всі можливі способи для захоплення
ринку і досягнення оптимального результату комунікаційної роботи.
Комунікації у сфері виставково-ярмаркового бізнесу - дуже важливе і,
ймовірно, ключовий напрямок у створенні найбільш сприятливих умов для
компанії бізнесу.
Виставки і ярмарки займають особливе місце в арсеналі засобів
комунікаційного впливу, так як надають дуже широкі можливості
демонстрації рекламованих послуг для встановлення прямих ділових
контактів з безпосередніми покупцями, а також з підприємствами оптової і
роздрібної торгівлі. Особливо ефективні виставкові заходи в поєднанні з
комплексом супутніх рекламних заходів (рекламною кампанією в пресі,
проведенням презентацій, прес-конференцій, "круглих столів" тощо).
Виставки і ярмарки є потужним засобом популяризації нових товарів
(послуг) і підвищення престижу фірм. [2].
Презентація - це систематизоване, впорядковане і, по можливості,
яскраве, образне уявлення чого-небудь, що привертає увагу аудиторії.
Презентація сьогодні - це не тільки незамінний інструмент комунікації,
використовуваний на семінарах і конференціях, але й спосіб адекватно
реагувати па сучасні вимоги ринку і споживача. За допомогою презентації
можна образно і стисло розповісти і показати переваги товару, послуги,
представити інформацію про бізнес-проекті інвесторам.
Види і типи презентації
У залежності від способу презентації на ПК розрізняють такі їх види:
- із сценарієм;
- інтерактивна;
- автоматична.
Презентація із сценарієм - традиційна презентація із слайдами,
додатковими засобами кольорової графіки і анімації з виводом
відеоматеріалу на великий екран чи монітор. Є можливість вносити зміни
під час демонстрування. Можна використовувати анімацію, графіки,
ілюстрацію. Озвучування показу, як правило, веде сам ведучий.
Інтерактивна презентація - це діалог користувача с ПК. Користувач
приймає рішення, який матеріал для нього важливий, і робить вибір
потрібного об’єкту на екрані. Інтерективна презентація дає можливість
робити пошук потрібної інформації, заглиблюючись у неї настільки,
наскільки це було передбачено розробником презентації.
191

Автоматична презентація - це закінчений інформаційний продукт.
Таку презентацію можливо перенести на відеоплівку, дискету, компактдиск і розіслати потенційним користувачам. У залежності від сфери
застосування розрізнюють торгові, маркетингові, навчальні і корпоративні
типи презентацій. [1].
Для створення презентацій існує ряд програмних продуктів, які є
додатками відповідних комплексів - Office - розробок провідних світових
виробників ПЗ для створення та подання комплексних документів.
Програми створення презентацій за принципами роботи з ними
знаходяться десь посередині між текстовими редакторами (Word, LyX і т.
д.) І редакторами векторної графіки (Corel Draw, xfig і т. Д.). За допомогою
редактора презентацій можна створювати презентації різних типів: на
екрані, на слайдах (кольорових і чорно-білих) і на папері. [3].
LyX простим текстом - перший та єдиний візуальний
редактор/процесор
тексту
для
LaTeX,
побудований
за
ідеології:Призначений для користувачів, які вимагають високої якості та
зручності при введенні тексту. LyX дає змогу автору зосередити увагу на
змісті та логічній структурі документа. LyX зберігає документи у
текстовому форматі подібному до XML. На момент редагування документа
LyX перетворює документ зі свого формату у формат LaTeX. Для
використання програми не потрібно знання LaTeX, хоча це знання дає
змогу повніше використовувати програму.
Corel Draw (стилізовано як Corel DRAW) – цевекторни графічний
редактор, який розроблений та продається компанією Corel Corporation з
Оттави (Канада). Поточну версію продукту – Corel Draw Graphics Suite X8
(доступна тільки для Microsoft Windows було випущено в березні 2016
року.
Xfig це вільний векторний графічний редактор. Xfig працює в
середовищі X Window System на більшості UNIX-сумісних платформ.
Для малювання зображення в xfig використовуються такі об'єкти, як
кола, прямокутники, лінії, сплайни, текст та ін. Об'єкти можна створювати,
видаляти, переміщати або змінювати. Можна міняти атрибути об'єктів, такі
як колір, тип лінії. Доступно 35 шрифтів для зображення тексту.
Більшість маніпуляцій в xfig здійснюється за допомогою миші, але
деякі операції можна виконати за допомогою «гарячих» клавіш. [1] Для
роботи з xfig рекомендується використовувати трёхкнопочную миша, але
можна використовувати і Двокнопочне (якщо ви використовуєте
Двокнопочне миша і ваш X сервер не емулює трёхкнопочную миша, досить
натиснути на клавіатурі клавішу Meta (або Alt) і праву кнопку миші, щоб
зімітувати середню кнопку миші.
Отже, презентація являє собою серію незалежних сторінок, тобто,
якщо текст і ілюстрації не поміщаються на сторінці цілком, то надлишок не
переноситься на нову сторінку, а втрачається. Розподілом всіх об'єктів по
сторінках і, розміщенням їх у межах сторінок управляє користувач. При
цьому в його розпорядженні зазвичай є великий набір готових об'єктів
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(геометричних фігур, піктограм, текстових вікон і т. Д.). Найважливіше в
програмі підготовки презентацій - це не число нових і незвичайних
можливостей, а простота виконання і ступінь, автоматизированности тих
операцій, які доводиться виконувати найчастіше.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвитку НТП умовно існує технологічна межа
резервів виробництва, а господарсько-організаційних, тим більше в умовах
ринку, - ні. Тому виникнення логістики як засобу виявлення та використання
цих резервів цілком виправдане.
За визначенням Крикавського Є. В., логістика – це сфера діяльності,
об'єктом якої є організація та регулювання процесів надходження продукції,
що виготовляється, від виробника до споживача. Тобто це управління
матеріальними ресурсами під час їх закупівлі або виробництва, перевезення,
зберігання.
Логістика, володіючи величезним стратегічним ресурсом, забезпечує
сталий розвиток України. Удосконалення логістичної системи займає
визначальне місце у стабілізації економіки, оскільки її існування пов’язане із
продуктивними силами, ефективністю функціонування сфери матеріального
виробництва і територіальним поділом праці[1, ст. 55].
Україна має потужний потенціал щодо розвитку логістики, основу якого
було закладено за радянських часів, тому важливим фактором економічного
зростання держави є подальша робота над розвитком логістики в Україні,
впровадженні інновацій у дану сферу.
Щоб зробити потужний поштовх у розвитку логістики в Україні,
важливо з’ясувати, які проблеми вона зараз має, а саме:
1. Відсутність належного державного підходу до сприяння розвитку
логістики.
2. Економічна криза, яка гальмує будь-які інноваційні впровадження.
3. Відсутність комплексного обліку витрат.
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4. Повільна зміна структури більшості підприємств, що унеможливлює
впровадження нових змін.
5. Відсутність належно підготовлених кадрів.
Існуюча нині система управління матеріальними потоками є
традиційною. При розробці логістичних моделей, орієнтованих на
використання на загальноекономічному просторі колишнього СРСР, слід
зважати на особливості, які виділяє Кальченко А. Г., такі як:
1. Велика територія, яка може ускладнювати проектування логістичних
моделей;
2. Нерозвинена інфраструктура. З розвитком матеріально-технічної
бази сфери обороту, можна зменшити кількість пошкоджених матеріальних
цінностей та запобігти великим витратам;
3. Високий ступінь концентрації виробництва та споживання на
великих підприємствах. Це уповільнює реакцію та гнучкість підприємств у
зв’язку зі зміною потреб клієнтів;
4. Високий ступінь концентрації управління, що знижує реакцію
виробництва на зміну попиту;
5. Низький ступінь інтеграції виробництва. Вона полягає в об’єднанні
етапів технологічного циклу, щоб досягти максимального ступеня готовності
продукції до кінцевого споживання;
6. Слабка насиченість ринку. Дію цього фактору може зменшити
запровадження ефективної маркетингової логістики;
7. Відсутність резервів виробничих потужностей. Це перешкоджає
гнучкості виробництва і вказує на низький рівень інтенсивності матеріальних
потоків[2, ст. 81].
На сьогодні розвиток логістики в Україні можна звести до трьох
основних напрямів: інтеграція організацій України у світову логістичну
мережу; впровадження новітніх технологій і обладнання; розвиток
інтегрованої логістики.
Досягти першого напряму є найскладнішим завданням. Це пов’язано з
тим, що в Україні розвиток логістичних технологій значно відстає від рівня
інших світових технологій. Проблему цього характеру треба вирішувати
впровадженням новітніх технологій та обладнань.
Великим поштовхом до розвитку може стати застосування елементів
електронної комерції в логістичній системі, з використанням мережі інтернет
і завдяки формуванням паралельного логістичного ланцюга: «виробник –
сайт – відділ оброблення замовлень – споживач».
Інтегрована логістика дозволяє об'єднати зусилля керуючого персоналу
промислової фірми, її структурних підрозділів та логістичних партнерів у
наскрізному управлінні матеріальними та супутніми потоками у повному
логістичному ланцюгу «закупівля - розподіл - продаж». Використовуючи
функціональні логістичні можливості, підприємці зможуть досягнути
багатьох переваг, а саме:
- зниження витрат виробництва;
- ефективного управління запасами;
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- якісного обслуговування клієнтів;
- гнучкого реагування на потреби ринку.
З точки зору світового досвіду та сучасних тенденцій розвитку
глобального ринку логістичних послуг, Україна знаходиться на етапі
формування і консолідації галузі, істотно поступаючись західним країнам, як
за якістю, так і за комплексністю послуг[3, ст. 112].
Тому стратегічно важливим для нашої країни є розробка такої
логістичної моделі, яка б враховувала проблеми та особливості вітчизняної
економіки, а також досвід провідних країн світу.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ГРОМАДСЬКОМУ
ТРАНСПОРТІ
Реклама на транспорті - це один з найпопулярніших різновидів масової
реклами. Цей вид реклами є поширеним і ефективним способом, щоб
розповісти людям про свої товари чи послуги. Суть реклами на транспорті
полягає в розміщенні зовні або всередині транспортного засобу інформації,
що має спонукати споживача до певних висновків або дій. Порівняно з усіма
видами зовнішньої реклами, розрахованої на велику аудиторію, реклама на
транспорті стала сьогодні однією з найбільш затребуваних. І це цілком
обґрунтовано, оскільки вона володіє незаперечними перевагами:
- динаміка, тобто реклама постійно перебуває в русі, по суті, сама їде до
потенційного клієнта;
- позитивність, не викликає зайвого роздратування у потенційних
клієнтів;
- вибірковість - рекламодавець визначає маршрут експонування,
виходячи з цілей рекламної кампанії;
- масовість — кількість тих людей, що можуть побачити рекламу в рази
перевищує кількість тих, хто побачить рекламу на стаціонарному носії;
- креативність – громадський транспорт не є стандартною площиною,
тут можна втілити багато ідей, враховуючи всі геометричні нюанси рекламоносія;
- багаторазовий характер використання[1, с. 47].
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Реклама на засобах транспорту включає в себе три види: внутрішні
рекламні наклейки, зовнішні плакати на бортах транспорту і щити на
зупинках чи платформах. Внутрішні рекламні наклейки та оголошення
вивішуються у поїздах, автобусах, тролейбусах, трамваях, метро, таксі.
Реклама на бортах буває як навісна, так і мальована. Транспортна реклама
підходить для магазинів і фірм, що пропонують різні послуги населенню, а
також для організаторів масових заходів, цільовий ринок яких зосереджений
в даному населеному пункті. Реклама, розміщена зовні транспортних засобів,
звернена до іншої групи населення, ніж реклама всередині їх.
Існує декілька типів реклами на транспорті:
- реклама на громадському транспорті;
- реклама на корпоративному транспорті[2, с. 98].
Реклама на громадському транспорті може впливати практично на всі
верстви населення тому, що громадський транспорт здатен привертати увагу
населення, перш за все через популярність використання та розміру рухомого
складу. На тролейбуси, автобуси, трамваї, поїзди, автомобілі і т. д. звертають
увагу не тільки пасажири і пішоходи, але й інші водії транспортних засобів.
До того ж, громадський транспорт має не високу швидкість пересування, що
дає можливість запам’ятати інформацію, яку намагався донести до
споживачів рекламодавець.
Реклама на корпоративному транспорті завжди привертає увагу
потенційних покупців. Брендування автомобілів виглядає привабливо та
збільшує довіру до фірми. Цей тип реклами створює позитивний образ та
підвищує імідж фірми та продукції. Головною перевагою є відсутність
орендної плати.
Реклама на транспорті також маж свої недоліки, такі як:
- підлягає впливу негативних атмосферних явищ;
- існує достатньо обмежень з використання, пов’язаних з правилами
ДАІ[3, с. 120].
Важливим моментом є і те, що реклама на транспортному засобі не має
перевищувати половину площі фарбованих зовнішніх поверхонь
транспортних засобів, на яких вона нанесена. Реклама не повинна заважати
візуальному сприйняттю кольору транспортного засобу, зазначеного в
реєстраційних документах транспортного засобу.
Щодо України, то освоєння рекламою суспільних транспортних засобів
почалося із тролейбусних парків. Перші оформлені тролейбуси з'явилися на
вулицях в 1992 році, і тільки після цього реклама почала переходити на інші
види транспорту. На сьогодні в Україні добре розвинений даний вид
реклами, де використовуються новітні технології, наприклад, реклама в
транспорті за допомогою електронних моніторів[4, с. 55].
Серед найвідоміших підприємств, фірм, компаній в Україні, які
використовують рекламу на транспорті є: "Сільпо", "Епіцентр", "Метро",
"Приватбанк", "Samsung", ТМ "Мівіна", ТМ "Оболонь" , "Фокстрот", ТМ
"Наша Ряба", ТМ "Бон Буассон", ТМ "Рошен", Coca-Cola, Завод "Росинка",
ТМ "Чернігівське" та багато інших.
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Реклама на транспорті звернена до величезних рухомих потоків людей це водії і пасажири суспільного і легкового транспорту, пішоходи, це
приватні особи і представники ділового світу. Ефективність реклами на
транспорті полягає у тому, що її цільова аудиторія дуже велика та
різноманітна. Дуже важливо, що ціна на цю рекламу є доступною. Саме тому
зовнішня реклама на транспорті, одна з найефективніших реклам, яку
потрібно використовувати.
Список використаних джерел:
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- 2008. - №11. С - 257.
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Захарченко Станіслав
Науковий керівник: Середницька Л.П., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ
В сучасному світі, Інтернет – це всесвітня мережа зв'язків, яка з'єднує
мільйони користувачів комп'ютерів у великій кількості країн. Його
динамічний розвиток глобально впливає практично на всі сфери нашої
діяльності. Уже сьогодні Інтернет-мережа є інтегральною складовою
більшості аспектів людського життя, а завдяки її розповсюдженню та вдосконаленню інформаційно-комунікаційних технологій її вплив продовжує
швидко зростати.
Інтернет-реклама - реклама, що розміщується в інтернеті, переважно на
добре зарекомендованих і популярних веб-сайтах (наприклад Google);
представлення товарів, послуг або підприємства в мережі, адресована
масовому клієнту і має характер переконання[1].
Зараз Україна починає активно впроваджувати нові технології, за
зразком провідних держав і придумувати нові способи рекламування.
З'являються рекламні мережі, які відповідають новітнім стандартам. Тільки
проблема в тому, що все-таки технічна відсталість середньостатистичного
користувача гальмує розвиток нових технологій. Затримка постачання нового
програмного забезпечення не дає користувачу можливості відчути всю
перевагу нового віртуального світу, а низька пропускна здатність і
ненадійність комунікаційних каналів ще більш сповільнює це впровадження.
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Інтернет реклама дозволяє вирішувати практично всі завдання, що
стоять перед комерційним web-сайтом, будь це Інтернет магазин, сервісні
послуги або дистриб'ютори. Інтернет-реклама стає більш доступною для
малого бізнесу.
Ключовою відмінністю Інтернет-реклами від будь-якої іншої є
можливість відстеження рекламних контактів. За рахунок можливості
відслідковування реакції і дій користувача мережі Інтернет, рекламодавець
може швидко вносити зміни до чинної рекламної кампанії. Бажані дії
користувача називаються конверсія.
До основних видів реклами в інтернеті відносять:
- контекстна реклама;
- медійна реклама;
- тізерна реклама;
- реклама в соціальних мережах;
- ретаргетинг[2].
Майже на кожному сайті України - ЗМІ розміщують банерну рекламу.
Така реклама за методом подачі схожа на рекламні оголошення у друкованих
виданнях. Проте, суттєвою її відмінністю є можливість перейти за
гіперпосиланням на сайт фірми-рекламодавця, що забезпечує повноту
отриманої користувачем інформації. Звичайно, баннерна реклама, як сама
основна, у такому виді, у якому вона зароджувалася вже не існує в жодній
розвиненій країні. В Україні ж вона от-от пройшла свій пік і ведучі інтернетрекламщики тільки почали вивчати нові технології, більш витончені,
покликані працювати саме з зацікавленою аудиторією.
Останніми роками в нашій країні активно почала розвиватися
контекстна реклама в мережі Інтернет. В її основі лежить принцип
відповідності змісту рекламного матеріалу контексту інтернет-сторінки, на
якій розміщується цей матеріал. Контекстну рекламу в українських Інтернетресурсах можуть розмістити різними способами. Зокрема як пошукову контекстну рекламу, коли рекламні повідомлення мають прив’язку до пошукової
системи або як тематичну рекламу, коли рекламний матеріал розміщують на
Інтернет-сторінках, які за тематикою та цільовою аудиторією відповідають
змісту реклами.
Звісно, реклама в інтернеті на даний момент стрімко розвивається, але й
вона має свої переваги та недоліки, які наведені в табл. 1[3].
Інтернет як могутній засіб масової інформації світового масштабу стає
сферою для рекламної і комерційної діяльності услід за пресою, радіо і
телеба- ченням. Зокрема, в цьому контексті показовим є факт, про який
йтиметься. За даними журналу Forbes, найбільші українські телеканали
підвищили вартість телевізійної реклами на 40 %. Внаслідок цього
рекламодавці почали розмі- щувати рекламу по телебаченню в значно
менших обсягах. Це можна вважати також одним із факторів того, що
реклама із телевізорів "переїхала" в Інтернет[4].
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Таблиця 1 – Переваги й недоліки реклами в мережі Інтернет
№
1

Переваги
Зростання кількості користувачів
мережі.

2

Можливість фокусування реклами
на певну цільову аудиторію.

3

Відсутність географічних кордонів.

4
5
6

Можливість цілодобового впливу на
споживачів реклами.
Інтерактивність.
Можливість надання споживачу
детальної інформації та опису своєї
продукції.

Недоліки
Розвиток фіктивних пропозицій.
Складність знайдення потрібного сайту з
потрібною рекламою в другий, третій,
четвертий раз.
Не всі громадяни України на даний час
мають доступ до Інтернету.
Конфлікти між продажами через Інтернет і
традиційними каналами реалізації товарів.
Змінна значимість для різних товарів.
Обмежені можливості подачі реклами.

Інтернет-реклама є дуже ефективним інструментом маркетингу, і в
умілих руках може перетворитися на справжній конвеєр по залученню
клієнтів для бізнесу. Головне тут – прагнення до ефективності і починати
потрібно з малого, експериментуючи і заміряючи результати.
Тенденції розвитку ринку реклами в Україні показують, що він
поступово переймає світовий досвід використання прогресивних Інтернет
технологій і ця реклама стане більш ефективною і різноманітною.
Список використаних джерел:
1. Ринок медійної інтернет-реклами в Україні [Електронний ресурс]. –
Режим доступу
2. Інтернет-реклама
[Електронний
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Режим
:
https://health.unian.net/country/594721-v-novogodnie-prazdniki-ukraintsyipredpochli-govyadinu-svinine.html
3. Маркетинг та реклама в Інтернеті Україні [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://leosvit.com/srv/internet-marketing
4. Недоліки ж у всіх або в чому мінуси інтернет-реклами [Електронний
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Іванчик Тетяна
Науковий керівник: Буга Н.Ю., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЦІНОВА ПОЛІТИКА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ
У розвитку зовнішньо- та внутрішньоринкових відносин одну з
ключових ролей відіграє промисловий маркетинг, що є невід’ємною
частиною промислового ринку. Промисловий ринок відрізняється від
споживчого,
оскільки враховує передовсім інтереси не пересічного
199

споживача, а підприємств та компаній, зорієнтованих на закупівлю сировини,
енергетичних ресурсів, обладнання і послуг, необхідних для виробництва
готової продукції. Різниця між промисловим та споживчим ринком
враховується також в маркетинговій діяльності, що зумовило появу
промислового маркетингу як самостійної галузі торгово-економічної
діяльності. Ключовим для промислового маркетингу є те, що він має
вплинути не на свідомість чи підсвідомість звичайного споживача «з вулиці»,
який досить часто зовсім не цікавиться останніми тенденціями ринку, а на
кваліфікованих працівників, які мають чи не найтісніший зв’язок з
формуванням і розвитком ринкових взаємин.
Як зазначає Л. О. Шкварчук, одним з головних компонентів
промислового маркетингу є цінова політика підприємства [6, с. 68]. На думку
О. Ф. Оснач, маркетингова цінова політика - це комплекс заходів, до якого
належать визначення ціни, знижок, умов оплати за товари чи послуги з
метою задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку фірми [3, с.
207]. Вчений наголошує, що цінова політика є тим ключовим фактором, який
у подальшому впливає на формування ціни товару, яка виражає оцінку його
споживчої вартості з точки зору виробника. Ціна на товар є найважливішим
економічним показником для фірми, тому саме від неї безпосередньо
залежить рівень прибутку від реалізованого товару.
На формування цінової політики промислового маркетингу впливає
чимало різноманітних факторів. В. П. Нечаєв пропонує усі фактори
розподілити на зовнішні та внутрішні [2, с. 112].
До внутрішніх факторів дослідник відносить витрати на виробництво і
реалізацію, мету фірми, обсяг пропозиції, умови постачання, якість
продукції, рівень новизни товару. Особливу увагу необхідно приділяти
етапам життєвого циклу товару (ЖЦТ), тому що будь-який товар упродовж
свого життєвого циклу зазнає значних змін, які мають чималий вплив на
проведення цінової політики.
С. С. Гаркавенко, зазначає, що етап розробки і впровадження готового
продукту може супроводжуватися двома різними стратегіями [1, с. 137]:
1) встановлення найбільш високої ціни;
2) встановлення вкрай низької ціни.
Незалежно від вибору стратегії, ціни на товар повинні забезпечувати
швидке покриття витрат на розробку, виробництво і впровадження нового
продукту.
Наступним етапом є етап зростання, якому притаманне зростання
конкуренції і можливість для цінового маневру (за рахунок розширення
обсягів продажу) та економії (за рахунок зростання масштабів виробництва).
Потім настає етап зрілості, що супроводжується встановленням реальної
ціни шляхом точного обчислення моменту досягнення товаром зрілості.
Фінальним є етап спаду. На думку С. І. Чеботар, цей етап може
потребувати впровадження наступних заходів [4, с. 204]:
− підвищення ціни (використовуючи переваги нееластичного попиту)
для короткотермінового підвищення прибутковості перед остаточним
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зняттям товару і компенсації витрат на розробку та виведення на ринок
нового покоління товарів;
− зниження ціни (навіть нижче собівартості), щоб привернути увагу
покупців до супутніх товарів.
До зовнішніх факторів В. П. Нечаєв відносить тип ринку, кон’юнктуру
ринку, характер і рівень попиту, стан конкурентного середовища,
споживачів, торговельних посередників, рівень інфляції, обмеження, які
визначаються існуючим законодавством у сфері ціноутворення.
О. Ф. Оснач зазначає, що формування цінової політики напряму
залежить від цілей, реалізацію яких забезпечує процес ціноутворення на
промислову продукцію. Дослідник визначає наступні цілі [3, с. 241]:
− швидке отримання доходів від продажу товарів з метою
відшкодування витрат;
− завоювання відповідної частки ринку для власних товарів;
− створення відповідного уявлення (іміджу) про фірму;
− досягнення певного обсягу продажу;
− проникнення на нові, в тому числі й зовнішні ринки;
− максимізація прибутку від продажу всієї наявної номенклатури
товарів, а не якого-небудь одного з них;
− підвищення репутації фірми серед оптових фірм, які реалізують її
товари;
− виживання фірми;
− максимізація рентабельності всіх активів підприємства;
− максимізація рентабельності чистого власного капіталу підприємства.
Н. І. Чухрай вважає, що підприємства, спрямовані на виготовлення
промислових товарів, приділяють більше уваги отриманню прибутку на
інвестований капітал. Під час виготовлення унікальних товарів і товарів на
замовлення найважливішою метою може бути збереження кадрового
потенціалу і забезпечення використання унікального устаткування [5, с. 96].
Л. О. Шкварчук зазначає, що процес ціноутворення можна поділити на
сім етапів [6, с. 91]:
1. Визначення мети ціноутворення (отримання прибутку, виживання
підприємства, забезпечення конкурентоспроможності тощо).
2. Аналіз попиту на товар (оцінка попиту при різних цінах, аналіз
факторів впливу на попит, встановлення максимальної ціни тощо).
3. Аналіз витрат (розрахунок постійних, змінних, повних, середніх та
маржинальних витрат тощо).
4. Аналіз цін конкурентів (аналіз реальних цін на конкуруючі товари,
порівняння товарів та їх якості).
5. Вибір методу ціноутворення (методи прямого ціноутворення чи
непрямого).
6. Вибір цінової стратегії (стратегія високих цін, низьких цін,
проникнення, зняття вершків, цінового лідера, ціна – якість тощо).
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7. Встановлення остаточної ціни (перевірка встановленої ціни на
відповідність цінового образу підприємства, прогнозування реакції
конкурентів, встановлення остаточної ціни).
Отже, цінова політика відіграє важливу роль під час розробки
маркетингової стратегії для промислового ринку. У процесі становлення ціни
на промислову продукцію або послуги важливо проаналізувати цінову
політику конкурентів упродовж певного періоду їх діяльності у цьому
ринковому секторі. Також варто провести порівняльний аналіз новизни і
якості виготовленої продукції, додаткових послуг і гарантій, що надаються
компанією-виробником.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
На сучасному етапі розвитку світового господарства принципово
важливим чинником економічного зростання є інноваційна політика
держави. Інноваційний фактор набуває значення особливого політикоекономічного інструментарію в конкурентній боротьбі національних
економік. Кожна держава, яка прагне стати конкурентоспроможною, має
підтримувати на високому рівні власний науковий та інноваційний
потенціал, демонструвати швидкі темпи нововведень. [1,c.250]
Нова культура покупок зароджується в стаціонарній роздробній торгівлі
завдяки інноваційним технологіям, які стають важливою частиною
купівельного оточення в магазині. Багато споживачів очікують від
стаціонарних торгових точок таких же (якщо не більше) творчих,
персоналізованих і брендових вражень, які вони отримують при покупках
онлайн.
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Сотні камер і системи машинного навчання зберуть про кожного клієнта
набагато більше інформації, ніж просто його шопінг-лист. Вони зможуть
дізнатися про вас буквально все – які продукти купуєте в даному магазині, а
які – в інших місцях. Що за вираз обличчя у людини, коли вона бере листя
салату або бекон? Кого з політиків вона критикувала в бесіді з другом, поки
ходила по магазину? Який бренд у її пуховика, і як часто вона звикла
змінювати одяг? Коли людина ходить за покупками: вранці, чи ввечері?
Використання нових каналів зв'язку, які вже зараз застосовуються в
підключених до Інтернету авто або в пристроях розпізнавання голосу (Alexa і
Siri і ін.), Дозволить нам з вами вибирати продукти, які не забираючи їх з
собою з магазину, а чекаючи доставки додому і оплати після доставки.
Зачатки такої моделі ми вже бачимо з моменту запуску Amazon Go - нового
магазину, який був відкритий на початку 2017 року в Сіетлі. У ньому немає
персоналу, немає черг і немає кас. Крім того, Amazon вже запустив швидку
доставку покупок дронами, завдяки якій користувачі послуги Prime Air
зможуть отримувати куплені товари протягом години. Поки що ця послуга не
доступна у вас в Україні, але це, ймовірно, всього лише питання часу.
Можливість швидкої персоналізації товару буде як і раніше грати
ключову роль в тому, щоб змусити споживача приходити в конкретний
магазин. Це вже можна бачити на прикладі виробника Nike, в магазині якого
в New York Soho можна замовити кросівки і інші товари компанії відповідно
до своїх уподобань (аж до різного кольору шнурків). Важливо, що отримати
такий товар можна протягом години - що набагато привабливіше процедури
замовлення через Мережу і очікування прибуття товару протягом тривалого
часу [2, c.252].
Зручними і легкими у використанні є вендингові автомати не лише для
клієнтів, але й для їхніх власників, навіть якщо це бізнесмени-початківці.
У США, наприклад, розподіл кавоматів і автоматів інших товарів
спочатку був більш рівномірним. Але деякі популярні там вендингові
автомати поки що не поширюються в Україні. Серед них такі різновиди
товарів, як квитки і флаєри доступу до великого вибору культурних заходів у
цьому місті (з функцією онлайн-зв'язку з компаніями, що проводять заходи),
серветки та гігієнічна продукція, поштова продукція і подарункові пакети,
автомобільні допоміжні дрібниці і речовини (на автозаправках), іграшки,
книжки. Як кумедне явище — але цілком прибуткове — нещодавно в
Америці з'явилися одиничні сезонно програмовані і прикрашені автомати: з
видавання різноманітних «валентинок» у відомий день, різдвяно-новорічних
подарунків і прикрас; а в Нью-Йорку в другій половині листопада
встановлюють вендор з продажу журавлинного сиропу, гарбузових пирогів і
фруктових наборів для прикрашування класичної фаршированої індички
Thanksgiving Day.
Стрімко розвивається робототехніка. Корпорація IBM розробила роботаадвоката, Amazon почала використовувати роботів для роботи на складах і
завдяки цьому скоротила оперативні витрати на 20%. Auchan запустить в
гіпермаркетах роботів, які будуть допомагати покупцям переносити їх
покупки. А Adidas використовує роботів для пошиву кросівок.
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Американська компанія роздрібної торгівлі Lowe’s, яка володіє мережею
магазинів з продажу товарів для поліпшення житла, розробляє робота для
служби підтримки OSHbot, який може спілкуватися з клієнтами на декількох
мовах і допомагати покупцям у пошуку необхідних товарів. Рітейлер вже
проводить тестування роботів у своїх магазинах.
Компанія Best Buy з 2015 року впроваджує роботів для заміни ними
працівників магазинів. Робот “Chloe” видає товари клієнтам, які вони
замовляли через сенсорні кіоски.
Ще один яскравий представник – людиноподібний робот Pepper,
розроблений компанією Softbank Robotics. Pepper оснащений штучним
інтелектом і вміє розпізнавати емоції співрозмовників. Робот також може
ефективно справляється з роботою консультанта у роздрібних магазинах або
банківських центрах обслуговування клієнтів. Його основною перевагою є
здатність взаємодіяти з людьми. В магазині робот Pepper може залучати
клієнтів, надсилати їм повідомлення, демонструвати переваги товарів, а при
необхідності повідомляти продавців. Pepper завжди знає, коли і як довго
клієнт перебував у магазині, з якою кількістю товарів він взаємодіяв, і який
настрій у нього при цьому був. Крім того, робот може м’яко і переконливо
нагадувати відвідувачам, про акції, які проходять в магазині.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Виставкова діяльність є багатофункціональним явищем, що сприяє
розвитку внутрішньої та зовнішньої торгівлі, зміцненню міжнародних
зв’язків, пропаганді інноваційних технологій та нових видів продукції,
товарів і послуг, активізує фінансові потоки, формує інформаційне
середовище, яке відображає стан і тенденції розвитку галузей і товарних
ринків.
Практичний інтерес до вирішення проблем розвитку виставкового
бізнесу в Україні, а також об’єктивна необхідність розвитку сучасних видів
виставкового бізнесу зумовили актуальність дослідження.
Окремі питання виставково-ярмаркової діяльності і можливі шляхи їх
вирішення відображені в наукових працях таких відомих вітчизняних і
зарубіжних авторів, як А. Ф. Павленко, А. С. Войчак., М. І. Балашевіч,
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І. І. Герчикова., П. А. Зайончковський, Т. Пітерс, Л.Ящишина, О. Лабурцева.
Дослідження питань сутності і функцій міжнародних виставок-ярмарків,
організації і регулювання міжнародної торгівлі проводилися в роботах
Т. М. Циганкової, Л. П. Петрашко, Т. С. Кальченко.
Метою даного дослідження є дослідження основних особливостей
виставкової діяльності в Україні.
Виставкова діяльність в Україні – невід’ємна складова частина розвитку
ринкових процесів, стимулює закріплення позитивних структурних змін в
економіці, сприяє науково-технічному та технологічному оновленню
вітчизняного виробництва.
Провідними виставковими центрами України є : Експоцентр Вінницької
торгово-промислово палати; Виставковий комплекс Одеського морського
вокзалу; Експоцентр Київської торгово-промислової палати; «Експоцентр
України», національний виставковий комплекс та ін...
Участь у виставках – один з дієвих методів активного просування
товарів, послуг і технологій на ринку. Виставки надають учасникам
можливості заявити про себе, познайомитись з потенційними партнерами,
знайти покупців, зустрітись з конкурентами і порівняти свої товари та
послуги, отримати інформацію про ринкове оточення і перспективи розвитку
галузі. Виставки допомагають налагоджувати співробітництво і укладати
вигідні угоди. Участь у виставках – один з найбільш рентабельних способів
використання рекламного бюджету
Головні переваги виставок полягають в наступному:
- Можливість особистого спілкування і отримання безпосереднього
зворотнього зв’язку дозволяє зміцнити довіру клієнтів.
- Можливість на місці не тільки надати потенційному клієнту вичерпну
інформацію про ваш товар чи послугу, але й забезпечити його іншими
матеріалами – від візитки до інформації про вашу компанію на CD-диску.
- Сучасні виставкові зали знаходяться в приміщенні Торговопромислової палати, облаштовані стендами і необхідним обладнанням, а
також забезпечується охорона експонатів під час виставки [2, с. 50].
Відомо, що перші ярмарки виникли ще за часів бартерної торгівлі. В
свою чергу, виставково-ярмаркова діяльність пов’язана з виникненням
сільськогосподарських ярмарок у аграрному суспільстві. Саме з сезонністю
аграрної діяльності пов’язане поняття «ярмарок», на відміну від «ринку»
(базару), що функціонує щоденно: слов’янське слово «ярмарок» виникло від
німецьких Jahr - рік, та Markеt - ринок. Отже, первісне значення слова
«ярмарок» – щорічний ринок, як правило, прив’язаний за часом до
сільськогосподарського циклу, а за місцем – до вигідних шляхів сполучення
між містами чи регіонами. Із становленням індустріального суспільства та
набуттям економікою інноваційного характеру відбулося відродження
ярмарок на новій якісній основі – у формі виставок. Виставки, що
проводилися у найбільших містах тогочасних імперій (у тому числі
Російської імперії), були інструментом розвитку капіталізму, створення
великих національних ринків.
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В Україні значного поширення виставково-ярмаркова діяльність набула
у XVI ст. Найвідоміші з ярмарок проходили у Харкові – Хрещенський,
Полтаві – Іллінський, Кролівці – Воздвиженський, Києві – Контрактовий.
Починаючи з другої половини ХІХст. організація сільськогосподарських та
промислових виставок набула регулярного характеру [2, с. 136].
Одними з основних функціями виставок та ярмарок є:
- забезпечення та збільшення видимості ринку;
- пояснюють ситуацію на ринку ;
- відкриваютьдоступ до нових ринків;
- дозволяють встановити пряму залежність між ціною та якістю.
За радянських часів, в умовах планової економіки пряму функцію
налагодження контактів між виробниками та споживачами регламентували
директивні органи (Державний комітет постачання). Виставки (районні,
обласні, республіканські, всесоюзна) демонстрували досягнення народного
господарства. У 1958 р. у Києві було відкрито Виставку досягнень народного
господарства УРСР, для якої було споруджено комплекс на площі 337 га.
Відродження виставкової діяльності на ринкових засадах в Україні, як і
в інших пострадянських державах, припадає на середину 90-х років. Вона
сконцентрована головним чином у Києві, Донецьку, Харкові,
Дніпропетровську, Львові та Одесі. Можна виділити дві стадії її розвитку –
початкового становлення та нарощування активності.
Завдяки участі в правильно обраній виставці-ярмарку підприємствоекспонент може оцінити конкурентоспроможність товару, визначити
експортні перспективи товарів підприємства, збільшити обсяги продажу,
налагодити співпрацю й обмінятися досвідом із партнерами, вивчити
конкурентів (ціни, якість, упаковки, умови продажу, сервіс). Участь
підприємства у виставках і ярмарках дає змогу перевірити реакцію покупців і
конкурентів на ціни та комерційні умови експонента, прискорити розвиток
мереж товаропросування, проконтролювати ефективність таких мереж,
провести пошук нових посередників [1, с. 46].
В даний час спостерігається зростання кількості виставок та ярмарок,
розширення площ, на яких вони розміщені, збільшення частки машин і
устаткування, особливо новітньої техніки в загальній номенклатурі товарів.
Нерідко держава субсидує організацію ярмарок і виставок за кордоном.
Ярмарки та виставки набувають дедалі більшої ролі в міжнародних
економічних відносинах, будучи одним із дійових засобів розширення
міжнародної торгівлі, сприяння міжнародному науково-технічному обміну,
установлення взаємовідносин між країнами.
Таким чином, виставкова діяльність в Україні у сучасних умовах
реалізує функції генератора та ключової ланки процесів обміну в регіонах та
містах. Це забезпечується поєднаним проявом специфічних особливостей
виставкової діяльності, зокрема її можливостями інформування про стан і
тенденції розвитку ринку, рівень конкуренції та особливості застосування
конкурентних, інноваційних, логістичних та цінових стратегій; створенням
можливостей для безпосереднього діалогу між виробниками та споживачами;
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проведенням професійних конференцій та дискусій у межах виставок,
встановленням перспективних ділових контактів і у підсумку – значним
мультиплікативним ефектом виставкової діяльності та створенням
визначеного позитивного іміджу міста.
Список використаних джерел:
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ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Залізничний транспорт є однією з важливих базових галузей економіки
України, що забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні
зв'язки і потреби населення у перевезеннях. Україна
має
вигідне
географічне розташування, тому виконує роль з'єднувальної ланки між
Західною Європою, країнами СНД, країнами Ближнього Сходу та Азії.
Дослідження техніко - експлуатаційних характеристик інфраструктури
залізничного транспорту при здійсненні міжнародних перевезень
представлені у роботах Альошинського Є.С., Бутько Т.В., Данька М.І.,
Дьоміна Ю.В., Козака В.В., Ломотька Д.В., Мироненка К.П., Мироненка
В.К., Нагорного Є.В., Тітова М.Ф., Шиша В. О. та багато інших. Проте,
незважаючи на таку кількість досліджень, питання ефективного
функціонування залізничного транспорту у системі міжнародних перевезень
залишається недостатньо вивченим.
Залізничний транспорт - це галузь, яка нерозривно пов'язана з
величезними потоками матеріальних і фінансових ресурсів. Аналіз
номенклатури та обсягів перевезень за певний період, віддзеркалює стан
економіки держави.
Стратегічна мета залізничної галузі - проведення структурної
перебудови, спрямованої на посилення державного регулювання природної
монополії, якою є залізничний транспорт України. Укрзалізниця здійснює
централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і
міжнародному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність
залізниць у сфері організації цього процесу.[1, с. 55]
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Для залізничного транспорту характерними є значна дальність і висока
швидкість перевезень. Виступаючи як надійний партнер, задовольняє
потреби відправників вантажів, забезпечує високу ефективність перевезень.
Залізничний транспорт займає провідне місце у забезпеченні надходжень: від
експорту послуг - 11-16% від загального обсягу транспортних послуг, від
імпорту - відповідно 43-47%
Існує дві форми накладної, передбачені нормами КОТІФ (Конвенцією по
міжнародних вантажних перевезеннях) та УМВС (Угодою про міжнародне
вантажне сполучення), при оформленні вантажів з країн СНД, які
переміщуються територією інших європейських країн, накладна, складена
відповідно до вимог УМПС, оформлюється до прикордонних станції
залізниці краї-ни, що межує з СНД. На цій станції вона переоформлюється у
накладну, вимоги якої містить КОТІФ. Переоформлення накладної
відбувається на прикордонних станціях при відправленні товарів у країни
СНД [3]. Основними відомостями, що містяться у накладній, є наступні:
- назва станції призначення та прикордонних станцій;
- назва вантажу;
- оплата за перевезення;
- оголошена цінність вантажу.
Суттєвою відмінністю умов функціонування залізничної системи
України при перевезеннях вантажів у внутрішньодержавному сполученні, на
експорт та імпорт, з однієї сторони, та транзитними перевезеннями у
міжнародному сполученні, з іншої, є те, що у першому випадку Укрзалізниця
виступає як монополіст, а у другому – знаходиться в умовах конкуренції з
залізницями інших країн. Для забезпечення своєї конкурентоспроможності
Укрзалізниця змушена гнучко та швидко реагувати на зміни у кон’юнктурі
транспортного ринку.[2, с. 265]
В умовах підвищення конкурентоспроможності на транспортному ринку
особлива увага приділяється підвищенню швидкості, якості, надійності та
економічності перевезень шляхом упровадження нових технологій. У зв’язку
з цим одним із найголовніших напрямків розвитку залізничної галузі на
сьогодні стає необхідність розгляду задачі удосконалення процедур обробки
міжнародних вантажопотоків.
Згідно з даними Державної служби статистики України обсяги
вантажних перевезень усіма видами транспорту зростають і надалі
продовжуватимуть зростати. Це пов'язано зі збільшенням транзитних
перевезень та збільшенням обсягів вантажних робіт унаслідок розвитку
багатьох галузей економіки. Тому на залізничному транспорті в Україні,
частка якого становить близько 60%, та в суміжних країнах спостерігається
постійне збільшення обсягів вантажних перевезень.
Незважаючи на значне зростання вантажоперевезень автомобільним
видом транспорту, головним в Україні залишається залізничний транспорт
(табл. 1)
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Таблиця1 – Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів у
2017/2016 році [3]
Вантажооборот
Транспорт
залізничний
автомобільний
водний
трубопровідний
авіаційний

Перевезено вантажів

млн.ткм

у 2016р.

млн.т

у 2016р.

343057,1
191914,1
41178,8
4257,1
105434,4
272,7

32347,4
187215,6
37654,9
3998,6
94378,9
225,9

635,9
339,5
175,6
5,9
114,8
0,1

624,5
334,1
166
6,1
109,8
0,07

Порівнявши дані 2016 та 2017 років, можна зробити висновки що
вантажооборот та перевезення вантажів залізничним транспортом зріс
порівняно з 2016 роком на 4698,5 млн. ткм і на 5,4 млн. т відповідно.
Отже, діяльність залізничного транспорту як частини єдиної
транспортної системи країни сприяє нормальному функціонуванню всіх
галузей суспільного виробництва, соціальному й економічному розвиткові та
зміцненню обороноздатності держави, міжнародному співробітництву
України. Основними переваги залізничного транспорту: висока ефективність
при перевезеннях на відстань більше ніж 200 км; відносну дешевину та
менше забруднення навколишнього середовища порівняно з автомобільним
транспортом; спроможність перевезення широкої номенклатури різних
вантажів; незалежність від кліматичних умов; можливість доставки вантажів
до підприємств із використанням під'їзних шляхів.
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Ковтун Галина
Науковий керівник: Буга Н.Ю., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГОВИХ
КОМУНІКАЦІЙ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ
Значну роль у забезпеченні конкурентоспроможності продовольчих та
непродовольчих товарів в сучасних умовах відведено маркетинговим
комунікаціям, саме тому, обрана нами тема, є досить актуальною. Метою є
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дослідження особливостей використання засобів маркетингових комунікацій
продовольчих та непродовольчих товарів.
Продовольчі товари – товари, що представляють собою харчові
продукти в натуральному або переробленому вигляді, призначені для
вживання людиною в якості їжі, бутильована питна вода, алкогольна
продукція (у тому числі пиво), безалкогольні напої, жувальна гумка, а також
біологічно активні добавки.
Непродовольчі товари – це продукти виробничого процесу, призначені
для продажу його громадянам або суб’єктам господарської діяльності, але не
з метою вживання його в їжу людиною та (або) представниками тваринного
світу.
Маркетинговими комунікаціями прийнято називати систему (методи і
форми) передачі інформації та аналіз відповідної реакції, що виникла у
зв'язку з контактом та обігом. До засобів маркетингових комунікацій
відносять: рекламу, пропаганду, паблікрілейшнз, стимулювання збуту,
особистий продаж.
Реклама являє собою платну форму неособистого представлення і
просування ідей, товарів чи послуг від імені спонсора з метою стимулювання
збуту.
Стимулювання збуту – короткочасні спонукальні заходи заохочення
купівлі або продажу товарів або послуг.
Пропаганда – неособисте і не оплачуване спонсором стимулювання
попиту на товар або послугу за допомогою розповсюдження про них
комерційно важливих відомостей у друкованих засобах інформації або
сприятливого подання з радіо, телебаченню або зі сцени.
Особиста (персональна) продаж, прямий маркетинг – усне
представлення товару в ході бесіди з одним або декількома потенційними
покупцями з метою здійснення продажу.
Паблікрілейшнз (зв’язок з громадськістю) – формування сприятливого
образу (іміджу) фірми, підтримка репутації надійності, солідності,
обов’язковості; доброзичливий діалог зі споживачами, торговими
посередниками, постачальниками; формування у власних працівників і
персоналу дистриб’юторів почуття зацікавленості в результатах маркетингу
[1].
Особливості
реклами
харчових
продуктів
визначаються
їх
органолептичними властивостями, зовнішнім виглядом упаковки і
маркування, а також обраним засобом реклами і методом передачі
інформації.
З усіх органолептичних властивостей найбільше значення для рекламної
інформації має зовнішній вигляд харчових продуктів. Це пояснюється тим,
що саме ця властивість найбільш часто застосовується при споживчої оцінці і
створює переваги конкретних товарів. Крім того, зовнішній вигляд багатьох
природних і вироблених харчовою промисловістю продуктів харчування
відрізняється високою естетичністю.
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Зовнішній вигляд – комплексний показник, який включає форму,
забарвлення (колір), стан поверхні і цілісність. Кожен з цих показників має
певну значимість для впливу на споживачів реклами.
На відміну від реклами продовольчих товарів, в якій прагнуть
сформувати споживчі переваги за допомогою органолептичних показників,
реклама непродовольчих товарів призначена для передачі інформації не
тільки про зовнішній вигляд товарів, а і їх функціональне і соціальне
призначення, а також про естетичні властивості (мода, стиль і дизайн).
Досить часто, наприклад, в рекламі парфумерно-косметичних товарів,
надається інформація про вплив застосовуваних товарів на споживача, а
також встановлюється взаємозв'язок між споживанням цих товарів і
поліпшенням фізичного стану (наприклад, шкіри і волосся при використанні
рекламованих кремів, гелів або шампунів) і психічного самопочуття (поява
впевненості в собі, психічної активності та ін.), досягненням особистих і
ділових успіхів.
Крім того, при рекламі окремих непродовольчих товарів показується
ефект впливу на оточуючих людей, зміненого під впливом рекламованих
товарів образу споживача.
Реклама складно-технічних товарів орієнтує споживача на поліпшені
показники технічної досконалості[2].
Отже, в результаті дослідження особливостей використання засобів
маркетингових комунікацій продовольчих та непродовольчих товарів, ми
виявили, що реклама даних груп товарів істотно відрізняється.
Особливостями реклами харчових продуктів є їх органолептичні властивості,
зовнішній вигляд, упаковка, а для реклами непродовольчих товарів
характерна інформація не лише про зовнішній вигляд товарів, а і їх
функціональне і соціальне призначення.
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КОНТЕКСТНА РЕКЛАМА – ІННОВАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ ІНТЕРНЕТ
РЕКЛАМИ
Мережа Інтернет – це рекламне середовище глобального масштабу, за
допомогою якого торгівельні компанії та фірми намагаються запропонувати
покупцю свій «товар» і залучити щораз більше клієнтів.
Сучасне життя людини важко уявити без реклами – рушійної сили
торгівлі, своєрідної пропозиції певного товару чи послуги, засобу
приваблення клієнта. Контекстна Інтернет реклама – відносно недорогий
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засіб реалізації продажів через Інтернет, який повністю себе окупає,
приносить реальний прибуток, саме тому наша тема є досить актуальною. [3]
Використання контекстної реклами дає відчутні переваги перед
конкурентами. Можливість розміщення рекламних повідомлень або банерів
на тематичних майданчиках робить цей вигляд пошукової реклами
потрібним і популярним, оскільки реклама розміщується лише на тих
тематичних порталах, аудиторія яких зацікавлена в даній послузі або товарі.
Оптимальне використання тимчасових і територіальних аспектів при показі
рекламних повідомлень, так званий «таргетинг», дозволяє вести рекламну
кампанію найефективніше, залучаючи відвідувачів із найактуальніших
часових і територіальних зон.
Контекстна реклама в Інтернеті – це достатньо ефективний метод
донесення інформації до цільової аудиторії в стислі терміни; це один із
найбільш поширених і популярних видів реклами, основою якого є система
оплати за клік (Pay Per Click). Тобто ви платите в тому випадку, якщо
користувач натискає на оголошення і переходить на ваш як рекламодавця
сайт.[2]
Оголошення контекстної реклами можуть показуватися як у
пошуковому рядку, так і на сайтах, які входять у партнерську мережу
провайдера контекстної реклами.
У результатах пошуку така реклама виводиться при введенні
користувачем відповідного ключового слова, під яке налаштована кампанія
рекламодавця. У випадку з партнерськими ресурсами оголошення
формуються на основі аналізу контенту сторінки і з урахуванням інтересів
користувача. Тому її і називають контекстною, бо оголошення засновані на
врахуванні суті контенту або конкретного пошукового запиту.
Провайдерами контекстної реклами є самі пошукові системи. Найбільші
сервіси такого типу – Google AdWords і Яндекс. Директ.
Варто відзначити, що контекстна реклама – один із найбільш
ефективних видів реклами, повністю безпечних і легальних. Більше того,
доходи від контексту становлять більшу частину всього прибутку, який
отримують пошукові системи, тому вони всіляко заохочують її використання
з боку бізнесу.
Однак ціна за клік визначається на підставі аукціону між
рекламодавцями. Тобто хто запропонує більшу ціну, той і отримає перше
місце. У результаті в деяких тематиках конкуренція стала настільки високою,
що тільки великі компанії можуть дозволити собі такий вид реклами. [1]
Найпоширеніша сфера застосування контекстної реклами –
стимулювання продажів (ефективний пошук нових клієнтів), проте творче її
використання можливе і при розкручуванні бренду, і для просування нових
товарів і послуг. Найочевиднішою є дієвість контекстної реклами для
підприємств малого й середнього бізнесу. Адже контекстна реклама доступна
у фінансовому відношенні й забезпечує безпосередній зв'язок покупця з
постачальником товару або послуги. На початкових етапах просування сайту
саме контекстна реклама може дуже допомогти комерційним ресурсам.
Стрімке зростання аудиторії Інтернету і поява нових ефективних
рекламних носіїв зумовили до виникнення та росту ринку Інтернет реклами.
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Одним із найпоширеніших видів реклами у Всесвітній мережі є
контекстна реклама – рекламне повідомлення, яке розміщується на сторінках
видачі пошукових систем чи тематичних майданчиках відповідно до запиту,
заданого користувачем.
Контекстна реклама демонструється виключно тим користувачам, які
цілеспрямовано шукають інформацію за запитом. Найбільш ефективним
різновидом контекстної реклами є реклама в результатах пошуку пошукових
систем, адже користувач шукає необхідну інформацію і відповідно більш
мотивований до здійснення покупки Вашого товару або замовлення Вашої
послуги.
Зауважимо, що контекстна Інтернет реклама є одним із перспективних
напрямків просування сайтів; вона є найшвидшим та найбільш надійним
засобом залучення цільових покупців на сайт, тобто важливим інструментом
Інтернет маркетингу. Також контекстна Інтернет – реклама є одним із
найбільш дієвих способів залучення клієнтів в Інтернет магазини. При
правильно проведеній кампанії з реклами Інтернет магазину постійні
відвідувачі з’являються майже миттєво.
Переваги контекстної Інтернет реклами:
−
спрямованість – охоплює максимальний обсяг цільової аудиторії;
−
швидкість – миттєва видимість у видачі пошукової системи,
можливість швидкої зміни рекламного повідомлення;
−
економічність – можливість рекламодавця самому виділяти та
регулювати денний бюджет реклами в Інтернеті;
−
прозорість – здійснення оплати виключно за результат, за
конкретні переходи на сайт, а не за кількість показів;
−
вимірність – можливість визначення ефективності та
прибутковості реклами в Інтернеті за допомогою систем статистики;
−
масштабність – значні розміри аудиторії в пошукових системах;
−
гнучкість та керованість – можливість в будь - який момент
вносити корективи, обмежувати денний бюджет, демонструвати оголошення
в певні дні або в заданий час;
−
ненав’язливість – така Інтернет реклама не викликає
роздратування;
−
зручність використання – можливість експериментувати з
різними текстами рекламного оголошення.
Як і у будь-якого методу просування, у контекстної реклами є свої
недоліки (точніше, особливості). До них можна віднести деякі нюанси
контролю бюджету, можливість склікування оголошень недобросовісними
конкурентами і невиправдано низьку ефективність. Якщо склікування – не
контрольований вами процес, з ним бореться сам сервіс, то інші проблеми
цілком вирішувані. Головне – грамотно скласти текст оголошення, вибрати
ключові слова (іноді корисно використовувати непопулярні фрази) і чітко
визначитися з ціною за клік.
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ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Одним із завдань, яке постало перед Україною після підписання Угоди
про асоціацію з Європейським Союзом, є створення сприятливих правових та
організаційних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства, у
т.ч. у сфері господарювання. Вирішення цього завдання має важливе
значення як для інституціонального забезпечення дієвості названої Угоди,
так і для вирішення внутрішніх проблем, що існують в Україні.
Розбудова нового українського громадянського суспільства передбачає
тісну взаємодію та координацію органів державної влади з громадянами та
їхніми об’єднаннями, врахування громадської думки. Тому питання
налагодження ефективних зв’язків з громадськістю є надзвичайно
актуальним у формуванні позитивного іміджу владних інституцій,
забезпеченні прозорості та гласності в їх діяльності та ефективного
зворотного зв’язку.
Питання організації та вдосконалення зв’язків з громадськістю
розглядались в роботах провідних іноземних та вітчизняних вчених з
державного управління та менеджменту, а саме: І. Апьошиної, В. Бебика,
Дж. Бернета, М. Бєлявцева, С. Блека, Б. Борисова, В. Королька, Н. Нижник,
В. Опуйко, Г. Почепцова, І. Спісаренко, М. Свіріна, Є. Тихомирової,
С. Чукут, В. Малиновського та ін.
Метою даного дослідження є обгрунтування зв’язків з громадськістю в
контексті реалізації державної політики.
Сьогодні визначним чинником у вирішенні багатьох питань стали
характеристики комунікативних потоків. Вміння збирати, обробляти
інформацію та приймати на її основі управлінські рішення і поширювати їх
на аудиторію стає нині одним із важливих чинників ефективності роботи. ХХ
століття виявило актуальну потребу в технологічному підході до комунікації,
що стає запорукою успіху організації і управління комунікативним
простором у новому ХХI столітті. Комунікативні технології досягли піка
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свого розвитку наприкінці ХХ століття і характерною їх рисою є спроба
впливати на масову свідомість, що відрізняє їх від інших варіантів
міжособистісного впливу. В світовому арсеналі засобів оптимізації
соціальних відносин сформувалася ціла система засобів та методів, які
входять до інноваційної комунікативної технології паблік рілейшнз (PR).
Паблік рілейшнз (англ. public relations, public – громадський, relations –
відносини, зв’язки) – зв’язки з громадськістю (початково у США) –
організація громадської думки з метою найбільш успішного функціонування
підприємства (організації, фірми) та підвищення її репутації. Здійснюється
різними шляхами, але, перш за все, - засобами масової інформації.
Мистецтво взаємовідносин між державними (управлінськими), громадськими
структурами (пор. пабліситі, мерчандайзинг, маркетинг) і громадянами в
інтересах всього суспільства [3, с. 97].
Метою діяльності фахівців (служб, відділів) із зв’язків з громадськістю
органів державної влади є налагодження двостороннього спілкування між
громадянами та державною владою для встановлення загального, спільного
комунікативного простору, досягнення взаєморозуміння, заснованого на
достовірності, компетентності та повноті інформації.
Структурні підрозділи із зв’язків громадськістю в органах державної
влади почали формуватися на початку 90-х pp. ХХ ст. як необхідність
суспільних зрушень у напрямі формування економічних інститутів
демократії. Але з моменту запровадження інституту президентства, коли у
структурі Адміністрації Президента України була створена прес-служба
глави держави, в Україні розпочався реальний процес налагодження зв’язків
із громадськістю в органах державної влади і місцевого самоврядування.
Саме тоді в Законі України “Про інформацію” була зафіксована норма,
відповідно до якої право на інформацію забезпечується створенням у
державних органах спеціальних інформаційних служб або систем, які
гарантували б у встановленому порядку доступ до інформації. Перший етап
формування національного корпусу служб зв’язків із громадськістю
завершився в 1995 р. Його можна охарактеризувати кількісною наповненістю
штатів пресових та інших служб, які здійснюють функції зв’язків із
громадськістю, фахівцями [1, с. 84].
Основним завданням діяльності підрозділів органів влади зі зв’язків з
громадськістю є створення позитивної репутації (позитивного іміджу),
доброзичливого ставлення громадськості до нових в Україні державних,
громадсько-політичних, господарсько-економічних та інших інститутів
суспільства. Однак їх загальним недоліком є те, що їх переважно преспосередницька діяльність у більшості випадків має ситуаційний і
безсистемний характер. Вона відрізняється короткостроковістю акцій,
розрахованих на моментальний, одноразовий ефект. Функції існуючих
державних служб зв’язків з громадськістю зводяться переважно до
інформування громадськості, поширення не завжди ефективної реклами, що
означає практичну діяльність із керування пресою для створення
позитивного іміджу в суспільній думці.
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Наявні державні служби зв’язків з громадськістю в Україні
сприймаються як «групи швидкого реагування», основним завданням яких
стає «зняття» напруженості в суспільній думці з найгостріших проблем, у
тому числі, пов’язаних з непрофесійною діяльністю політиків чи державних
діячів. Можливо тому в суспільній свідомості сформувалося стійке негативне
ставлення до усього, пов’язаного із зв’язками з громадськістю.
Українські політики все далі розширюють сферу застосування зв’язків з
громадськістю. Для них практика зв’язків з громадськістю стала свого роду
полем бою в інформаційному просторі. Українська громадськість (електорат,
інші представники громадянського суспільства) у даному разі виступає як
споживач продукту зв’язків з громадськістю й об’єкт впливу зв’язків з
громадськістю. В умовах, що склались, сутність і функції зв’язків з
громадськістю виявилися вихолощеними [3, с. 164].
В Україні громадянське суспільство, що формується за допомогою
зв’язків з громадськістю, майже не впливає на формування державної
політики, що призводить до низького рівня підтримки й розуміння тієї ж
політики. Якщо практика зв’язків з громадськістю бізнесу чи політики в
демократичних умовах вивчається давно й плідно, то в перехідному
суспільстві діяльність у зв’язках з громадськістю ще залишається мало
вивченою. Особливо це стосується питань використання державою
технологій зв’язків з громадськістю для підвищення ефективності політики,
функцій зв’язків з громадськістю на службі в держави.
Таким чином, основними завданнями зв’язків з громадськістю є:
вивчення, аналіз та управління суспільною думкою; аналіз і регулювання
суспільних відносин інформативними методами; висвітлення владноуправлінських відносин, забезпечення двостороннього спілкування на основі
правдивої, цілковитої інформованості; вивчення, аналіз, пояснення та
використання в інтересах суб’єкта управління (господарювання) та
громадськості
певної
державної
установи,
організації
владних,
управлінських, фінансових, міжнародних відносин; дослідження споживчих
відносин, реклама товарів і послуг; створення позитивного іміджу
організації, установи та її керівництва; виявлення можливих тенденцій,
випадків та передбачення, наукове прогнозування їхніх наслідків.
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Н. Гнидюк. – К. : Міленіум, 2012. – 247 с.
3. Крутій О.М. Діалогова взаємодія органів державної влади та
громадськості: [монографія] / О. М. Крутій. – X. : Вид-во ХарРІ НАДУ
“Магістр”, 2016. – 302 с.
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Косолопова Ольга, Мельничук Марія
Науковий керівник: Середницька Л.П., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА ЯК ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВ
Інтернет-реклама є одним з найбільш сучасних та перспективних
сегментів медійно-комунікаційного ринку, який швидко розвивається. На
сьогоднішній день Всесвітня мережа в якій розвернула свою діяльність
онлайн реклама, становить майже чотири мільярди користувачів, які
щомісячно генерують трафік. Сучасні агентства інтернет-реклами при
розміщенні повідомлень на мережевих майданчиках, враховують
популярність та актуальність як контенту, так і певного веб-сайту, адже саме
це дає змогу максимально охопити аудиторію та дозволяє ефективно
сегментувати її за однорідними ознаками, намагаючись при цьому залучити
велику кількість користувачів.
Над проблемою підвищення ефективності Інтернет-реклами працювали
багато науковців, зокрема: Т. Дейнекін, О. Зіміна, В. Комаров,А. Бакалінська,
С. Селіванов, С. Міналєв, Д. Демченко. Проте, незважаючи на істотні
напрацювання, недостатньо дослідженими залишилися питання забезпечення
ефективної взаємодії інструментів Інтернет-реклами з урахуванням існуючих
тенденцій і світового досвіду їх застосування.
Метою даного дослідження є обґрунтування інтернет-реклами як
елементу маркетингової політики підприємств.
Перші системи електронної комерції у своїй найпростішій формі
з’явилися у 1960-х роках у США та використовувалися здебільшого у
транспортних компаніях для замовлення білетів та обміну інформацією між
транспортними службами перед підготовкою до рейсів. Донедавна
електронна комерція в Україні не мала значного поширення, але протягом
останніх років набуває все більшого розвитку. Одним із основних елементів
такої комерції є інтернет-маркетинг, який набуває розвитку з появою
електронної комерції. На цьому етапі майже неможливо розвивати
підприємство, не подавши інформацію в Інтернеті [1, с. 88].
Основна ідея маркетингу зосереджена на задоволенні людських потреб,
що є кінцевою метою будь-якої економіки. Зважаючи на вказане, середовище
Інтернету не є винятком. Як для традиційного ринку, так і для інтернет-ринку
одним із головних принципів залишається врахування інтересів і потреб
цільових споживачів. При веденні бізнесу в Інтернеті важливо
усвідомлювати, задоволення яких потреб забезпечують товари і послуги
підприємства, наскільки мережа відповідає потребам аудиторії чи наскільки
повно цільовий сегмент споживачів представлений у ній.
В свою чергу, Інтернет-реклама являє собою потужний комунікаційний
засіб рекламного менеджменту, що увібрав у себе тільки сильні сторони
відразу декількох комунікаційних каналів, таких як традиційні ЗМІ (преса,
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радіо, TV) і директ-маркетинг. Відмінними рисами інтернет-реклами є:
доступність і невисока вартість; широта аудиторії, охопленої рекламним
зверненням; великий вибір цільових груп; вибірковість; платоспроможність
аудиторії Інтернету загалом.
Реклама в Інтернеті – це ряд заходів із просування інтернет-ресурсу або
продукту, інформацію про який містить інтернет-ресурс, у глобальній мережі
і включає в себе такий арсенал інструментів:
– пошукова оптимізація (просування);
– контекстна реклама;
– медіа реклама;
– банерна реклама;
– інтерактивна реклама;
– e-mail маркетинг;
– віртуальний маркетинг;
– прихований маркетинг [3, с. 31].
Ще однією особливістю вітчизняного ринку є демократичність
Інтернету як носія, в Україні можна спостерігати монополію великих
проектів, тобто тих, що належать до ряду відомих Інтернет-холдингів. Згідно
з офіційними звітами Інтернет-компаній дві третини рекламних витрат
припадають на «Яндекс», Сооglе, Уahоо!, «Рамблер», «Апорт» та МSN компанії, що мають великі частки ринку в інших країнах. За даними
Sputnikmediа близько 40% переходів на українські веб-ресурси забезпечує
Gооglе, тоді як на «Яндекс» та «Рамблер» припадає тільки 16% та 14,7%,
відповідно. Ще 14,3% і 8,2% переходів на сайти UAnet забезпечують
українські пошукові системи МЕТА та Віgmіr.net.
Ще однією особливістю вітчизняного ринку є демократичність
Інтернету як носія, в Україні можна спостерігати монополію великих
проектів, тобто тих, що належать до ряду відомих Інтернет-холдингів. Згідно
з офіційними звітами Інтернет-компаній дві третини рекламних витрат
припадають на «Яндекс», Сооglе, Уahоо!, «Рамблер», «Апорт» та МSN компанії, що мають великі частки ринку в інших країнах. За даними
Sputnikmediа близько 40% переходів на українські веб-ресурси забезпечує
Gооglе, тоді як на «Яндекс» та «Рамблер» припадає тільки 16% та 14,7%,
відповідно. Ще 14,3% і 8,2% переходів на сайти UAnet забезпечують
українські пошукові системи МЕТА та Віgmіr.ne
Частка Інтернет-реклами в загальному рекламному ринку України
стабільно зростає і з кожним роком збільшується приблизно на 5%.
Одночасно контекстна реклама набуває дедалі ширшої популярності як
високоефективний маркетинговий інструмент. Дану динаміку істотно не
змінила навіть світова фінансова криза. Як це не парадоксально виглядає, але
на ринку Інтернет-реклами продовжувалося збільшення кількості замовлень
в період найбільшого розвитку кризи, впали лише темпи зростання.
Ємність українського ринку реклами в цілому та Інтернет-реклами
зокрема є незначною порівняно як із російськими, так і з європейськими
обсягами продажів. Однак уже сьогодні в Україні застосовуються
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інтерактивні технології, а розширення і поглиблення переліку послуг
рекламних агентств із використанням інформаційних технологій, а також
подальше зростання кількості домогосподарств, які мають доступ до
Інтернет-мережі, дозволить українському ринку реклами істотно збільшити
ефективність контактів із цільовою аудиторією та зменшити їх собівартість
[4].
Таким чином, вплив можливостей ринку Інетрнет на маркетингову
діяльність підприємства в сучасних умовах зростає. Нові інформаційні
технології та властивості мережі Інтернет дозволяють зменшити витрати на
виконання маркетингових функцій підприємства, тому є важливими при
підборі складових системи маркетингу. Подальші дослідження в цьому
напрямі передбачають аналіз специфіки маркетингових стратегій
підприємства з урахуванням особливостей Інтернету як глобальної
інформаційної системи і перспективного інструменту бізнесу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ABC-XYZ-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ
ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Управління виробничими запасами можна розглядати як балансування
між двома протилежними тенденціями: скорочення суми витрат на
утримання запасів і забезпечення наявності запасів, достатніх для
виробництва продукції. В даний час існує безліч методик, покликаних
сприяти вирішенню проблеми управління виробничими запасами. Розвитку
теорії і практики аналізу виробничих запасів сприяли праці таких вчениханалітиків, як Липча Н. В., Юрченко А. А., Метьолкін К. І., Сосненко Л. С.,
Федяй Е. С., та інших. Всі автори в своїх роботах використовують різні
підходи до аналізу виробничих запасів. Разом з тим, необхідність оптимізації
параметрів управління запасами вимагає вдосконалення методів їх аналізу.
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Управління запасами має бути направлено на оптимізацію їх загальної
величини і структури при мінімізації витрат на придбання і зберігання. До
найбільш значущих чинників, що впливають на обсяг запасів, належать:
умови придбання запасів, організація виробничого процесу і витрати по
зберіганню запасів.
Одним із раціональних управлінських методів та інструментів, які
відповідають сучасним умовам управління запасами, є АВС-аналіз. Суть
ABC-аналізу полягає в ранжируванні виробничих запасів на три групи в
залежності від їх внеску в кінцевий результат. Для проведення ABC-аналізу,
як зазначає Макаренко І. В., необхідно:
1) визначити вартість кожного виду запасів;
2) ранжувати запаси у напрямку зниження суми витрат;
3) підсумувати дані про кількість запасів та їх вартість;
4) розрахувати питому вагу кожного виду запасів в загальних витратах;
5) ранжувати запаси на групи в залежності від їх питомої ваги в
загальних витратах [1, с. 178].
В розглянутих роботах автори поділяють виробничі запаси на такі
категорії:
1) категорія А - запаси, що мають високу вартість і відносно невелику
питому вагу у фізичному обсязі запасів. Величина витрат на видачу та
оформлення замовлень, зберігання даної категорії запасів переглядаються
кожного разу при розміщенні чергового замовлення. Встановлюється
суворий контроль і регулювання цих запасів, а також контроль розрахунку
періоду випередження;
2) категорія В - менш цінні запаси сировини і матеріалів. Для цієї
категорії визначаються економічні розміри та момент видачі повторного
замовлення. Здійснюється звичайний контроль та збір інформації про запаси,
що дозволяє своєчасно виявити основні зміни у використанні виробничих
запасів;
3) категорія С - найменш цінні запаси. Для цієї категорії розмір
повторного замовлення встановлюється таким чином, щоб поставки
здійснювалися протягом одного-двох років. Поповнення запасів
реєструється, але поточний облік рівня запасів не ведеться. Перевірка
наявних запасів проводиться періодично один раз на рік.
Ранжування запасів на зазначені категорії забезпечує взаємозв'язок між
величиною виробничих запасів та їх вартістю.
Доповненням до АВС-аналізу є XYZ-аналіз. Він передбачає оцінку
значущості виробничих запасів в залежності від частоти їх споживання.
Метелкіна К. І. зазначає, що суть XYZ-аналізу полягає в тому, щоб
згрупувати запаси в залежності від величини коефіцієнта варіації [2, с. 24].
Для проведення XYZ-аналізу необхідно:
1) встановити середні витрати кожного виду запасів з урахуванням
коливання потреби в них по періодах;
2) розрахувати середньоквадратичне відхилення витрат запасів;
3) розрахувати коефіцієнт варіації за кожним видом запасів;
4) ранжувати запаси по мірі зростання коефіцієнта варіації;
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5) підсумувати дані про кількість матеріалів відповідно до зростання
коефіцієнтів варіації;
6) розподілити запаси на групи в залежності від значення коефіцієнта
варіації.
Проведення XYZ-аналізу дозволяє виявити групи запасів, на які є
постійний і стабільний попит, запаси, витрати на які коливаються, а також ті
запаси, витрати на які мають випадковий характер. Група X складається з
запасів, на які є досить стабільний попит, група Y представлена запасами із
середнім ступенем прогнозування попиту, а група Z включає запаси,
прогнозування попиту на які є вельми проблематичним. При цьому питома
вага групи X в загальній номенклатурі становить близько 50%, групи Y близько 35% і групи Z - не перевищує 15%.
Розглянуті методи аналізу АВС і XYZ добре доповнюють один одного.
При цьому якщо АВС-аналіз дозволяє оцінити внесок кожного виду запасів у
виробничий процес, то XYZ-аналіз оцінює зміну попиту на певні види
запасів та його нестабільність. Тому, як стверджує Федяй Е. С., доцільно
проводити інтегрований АВС-XYZ-аналіз, який має ряд значних переваг:
підвищення ефективності системи управління виробничими запасами,
прискорення їх оборотності, зменшення неліквідних видів виробничих
запасів та мінімізація витрат, пов'язаних з їх зберіганням [3, с. 12].
Колодійчук В.А. відмічає, що інтегрований АВС-XYZ-аналіз дозволяє:
1) виявити ключові запаси і причини, що впливають на кількість запасів,
що зберігаються на складі;
2) підвищити частку високоприбуткових запасів без порушення
принципів асортиментної політики;
3) розробити оптимальну асортиментну політику для кожної групи
запасів [4, с. 75].
Результати АВС-XYZ-аналізу запасів подаються у вигляді матриці
АВС-XYZ за вартістю їх поточних залишків на складі та за їх витратами.
Номенклатурний ряд запасів в матриці розбивається на дев'ять груп: AX, AY,
AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ. Елементами матриці є безлічі таких позицій з
усього асортименту запасів, які потрапляють в одну і ту ж групу в результаті
як ABC-аналізу, так і XYZ-аналізу. Рядки матриці відповідають групам А, В
і С, а стовпці X, Y і Z відповідно. При цьому в осередок матриці,
відповідний рядок і стовпчик, записуються всі номери позицій асортименту
запасів, що належать відповідним групам, на які розбиті всі запаси в
результаті ABC-XYZ-аналізу. Таким чином, найбільш важливими для
придбання запасів є складові осередки з параметрами АХ, AY, AZ, BX і CX,
оскільки річну потребу більшості з цих запасів можна з великою
достовірністю спрогнозувати.
Отже, для прийняття ефективних управлінських рішень щодо
оптимізації виробничих запасів необхідним є проведення інтегрованого
АВС-XYZ-аналізу, який дозволяє ідентифікувати та деталізувати об'єкт
аналізу при дослідженні широкої номенклатури виробничих запасів з метою
встановлення пріоритетних груп запасів, що вимагають управління.
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ВИСТАВКИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
На сучасному етапі розвитку національної економіки для підприємств
надзвичайно актуальним є розширення існуючих національних ринків збуту
та вихід на нові міжнародні ринку. В цьому напрямі ефективним
інструментом інтегрованих маркетингових комунікацій є виставкові заходи,
що проводяться на міжнародному рівні. Однак для ефективної участі в
конкретному заході підприємствам необхідно використовувати всі його
можливості, зосереджуватись на унікальності виставкового потенціалу та
чітко визначитись з цілями участі.
Країни-лідери світових економік вважають знання найважливішим
фактором соціально-економічного розвитку постіндустріального суспільства,
приділяють першорядну увагу розвитку національних інноваційних систем.
Україна, яка володіє значним науково-технічним потенціалом та розробками
світового рівня практично не залучена до світового високотехнологічного
ринку – частка України на ринку hi-tech-продукції не досягає 0,5%.
На сьогоднішній день вимагає особливої уваги не лише формування
інноваційних структур, але також удосконалення та створення інноваційних
інструментів трансферу технологій : "особистий" трансфер технологій (рух
кваліфікованих кадрів); електронний трансфер технологій та електронна
комерція; інформаційні платформи і дистанційний обмін інформацією;
дистанційна зайнятість; коопераційні віртуальні біржі; науково-технічні
виставки, ярмарки, семінари, конференції, симпозіуми; науково-технічні
публікації.
В умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий та якісний
товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали
розподілу. Дедалі більшої ваги набувають методи просування товару на
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ринку, під якими розуміють сукупність маркетингових рішень, пов’язаних із
комунікацією. Система маркетингових комунікацій підприємства спрямована
на інформування, переконання, нагадування споживачам, безпосередньо чи
побічно, про свою продукцію, підтримку її збуту, а також створення
позитивного іміджу підприємства на ринку.
Стрімкий розвиток технологій у сучасному світі, короткий строк життя
інновацій, швидкі зміни в економічному, політичному житті, науковотехнічному середовищі посилюють значення таких комунікативних заходів,
як виставки та ярмарки.
Виставки та ярмарки займають особливе місце в арсеналі засобів
рекламного впливу, оскільки вони представляють дуже широку можливості
демонстрації виробів, що рекламуються для встановлення прямих контактів
безпосередньо з продавцями і покупцями.
У системі маркетингу суттєва роль відводиться організації виставок і
ярмарків, оскільки дає змогу вивчати ринок, аналізувати потреби споживачів,
знаходити найприязніший для споживача варіант товару, встановити розумну
ціну на нього.
Виставки та ярмарки допомагають підвищувати авторитет підприємств,
набувати досвіду професійних контактів, підвищувати рівень кваліфікації
працівників та активізувати їхні зусилля для поліпшення своєї
підприємницької діяльності, захищатися від помилкових рішень та дій,
формувати суспільну думку про підприємство-учасника, демонструючи
загальні досягнення підприємства в його стосунках з клієнтами,
конкурентами, фінансовими органами та засобами масової інформації [3].
Міжнародні виставки та ярмарки обслуговують міжнародний торговий
оборот. На них без обмежень можуть брати участь фірми будь-якої країни.
Вони стали відігравати велику роль як місце укладання міжнародних
торговельних угод. Одним з основних переваг міжнародних виставок і
ярмарків є те, що на них зосереджені зразки величезної безлічі товарів,
вироблених в різних країнах.
Покупці мають можливість на них в короткий час ознайомитися з
існуючими на ринку пропозиціями, отримати консультацію від фахівців,
зробити необхідні зіставлення цін і якісних характеристик, провести
переговори, виторгувати комерційні умови і підписати контракт. Покупець
може ознайомитися з товаром у дії, ефективністю її функціонування, що
особливо важливо при покупці машин і устаткування.
Значення виставок і ярмарків для продавців полягає ще в можливості
широкої реклами своїх товарів з використанням найрізноманітніших
рекламних засобів.
Це місця зустрічей представників ділових кіл різних країн для підтримки
ними безпосередніх зв'язків і встановлення нових особистих контактів з
метою укладання угод.
На таких виставках і ярмарках, насамперед, експонуються зразки
товарів, які відповідають вимогам сучасних світових стандартів, їх
відвідують інженерно-технічні та наукові працівники, конструктори.
Вивчення новинок сприяє подальшому розвитку технічного прогресу і появі
нових товарів міжнародної торгівлі.
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Серед міжнародних виставок проводяться всесвітні виставки, метою
яких є показ досягнень країн-учасниць і великих міжнародних організацій в
галузі науки, техніки, культури. Комерційних цілей вони не переслідують.
Міжнародні виставки та ярмарки діляться на універсальні і
спеціалізовані. На перших експонати не обмежені певними товарними
групами. Характерним є зростання спеціалізації, збільшення частки машин і
устаткування серед експонатів виставок. Найбільше число спеціалізованих
ярмарків припадає на галузі, що виробляють товари широкого вжитку, у тому
числі одяг, взуття, тканини.
Міжнародні виставки та ярмарки проводяться в багатьох державах, але
особливо велике поширення вони отримали в країнах Західної Європи та
США.
Виставкова діяльність – одна із найбільш складних та інтегрованих видів
маркетингових комунікацій. Вона включає використання всіх доступних
інструментів продажу і комунікацій – поштові розсилання, рекламу на
телебаченні й у пресі, рекламні щити, паблік рілейшинз, роздавання зразків і
сувенірів, буклетів та рекламних листівок. У добре спланованій виставковій
роботі найефективніше поєднуються усі згадані інструменти для досягнення
швидкого зворотного зв’язку – укладення угод з клієнтами [2].
Необхідність виставок і ярмарок ініціюється намаганням скоординувати
у часі й просторі та допомогти «зустрітися» попиту і пропозиції. Виставкова
діяльність має багато цілей серед яких особливе значення надається
рекламуванню, інформуванню потенційних споживачів, а також обміну
комерційною інформацією, широкому висвітленню виставкових процесів у
засобах масової інформації. На базі експозицій виставок організовуються
короткострокові курси, науково-технічні семінари, конференції, різноманітні
зустрічі, прес-клуби, консультування та багато інших заходів.
Сучасна система торговельних виставок (ярмарків) надає підприємствам
можливість поширювати різноманітну маркетингову інформацію і одночасно
одержувати її за відносно доступною ціною. У глобальній економіці виставки
і ярмарки віддзеркалюють технічний розвиток, стають центром
інформування і соціальним явищем. Комунікативні характеристики цього
інтегрованого засобу – живе спілкування з потенційними споживачами,
двосторонній обмін інформацією [1].
Отже, участь підприємств у виставках та ярмарках сприяє збільшенню
конкурентоспроможності продукції і послуг, удосконаленню технологій,
залученню інвестицій, забезпеченню науково-технічного і технологічного
оновлення вітчизняного виробництва та активізації інноваційного процесу та
виробничої кооперації.
Завдяки виставковим заходам на внутрішній ринок країни надходить
найбільш конкурентоспроможна продукція вітчизняного та зарубіжного
виробника, також формується значна частина експортного потенціалу, тому
промислові
підприємства
розглядають
виставкові
заходи
як
найефективніший спосіб просування продукції, можливо єдиний для виходу
на міжнародний ринок.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО PR НА МЕДІА-РИНКУ
На сьогоднішній день країна перебуває у стані кризи, медіа-ринок не є
виключенням. В таких умовах виникає необхідність застосування
антикризових методів. Одним з найбільших ефективних на медіа-ринку є
антикризовий PR, що дає змогу при менших витратах досягти максимальний
результат. Адже головним об’єктом PR є імідж, а саме імідж та репутація
відіграють одну з головних ролей на медіа-ринку.
Питанням особливості антикризового PR на медіа-ринку займалось
багато зарубіжних та вітчизняних всених, а саме Л. В. Балабанова, К. В.
Савельєва, Т.О. Примак, А.С. Ольшевський, А.Н. Чуміков, Ян Мейтленд, С.
Блек.
Антикризовий PR – це комплекс комунікаційних технологій,
спрямованих на прогнозування, виявлення і запобігання кризових ситуацій,
управління ними і вихід з них, а також регулювання наслідків кризи [3].
Зазвичай під антикризовим PR мають на увазі публічні заходи, що
вживаються компаніями при аваріях, катастрофах, нещасних випадках,
проблемах з якістю товарів та послуг, тощо.
Антикризовий PR на медіа-ринку складається з кількох стадій:
1. Ідентифікація підприємства.
2. Формування корпоративної ідеології.
3. Робота з засобами масової інформації [2, с.45].
Ідентифікація фірми полягає у визначенні основних іміджевих
характеристик. До них належать ярлик (первинний, вторинний, третинний),
діловий символ, інформація для споживачів, відмінні риси і переваги,
недоліки, які задекларовані, задекларована стратегія розвитку, соціальна
місія.
Ярлик, як правило, найбільш стійка характеристика і майже не
піддається коректуванню.
Діловий символ – динамічне поняття, яке характеризує фірму у розвитку
(табл.1).
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Інформація для споживачів, коли ті проявляють до підприємства
безпосередній інтерес. Для запобігання кризової ситуації підприємство у
своїй публічній діяльності має надати чіткі відповіді на кожне запитання
споживачів. Якщо хоча б на одне запитання відповіді немає, споживач може
сказати, що він зовсім незадоволений.
Відмінні риси і переваги діагностуються і на них у антикризовому PR
ставиться наголос.
Корпоративна ідеологія включає в себе ідейне наповнення, торгові
марки, бренди, слогани, фірмовий стиль, вимоги до персоналу і кадрова
політика, рівень і компоненти сервісу, авторитет і імідж керівництва.
Вимоги до персоналу і кадрова політика. Для того, щоб уникнути кризи,
потрібно дотримуватись таких основних правил: не брати на роботу людей,
які є вашими найближчими родичами чи знайомими, тих, кого щось не
влаштовує на підприємстві, кому не подобаються вихідні умови і тих, хто йде
на підприємство у надії на «нову перспективу».
Таблиця 1 – Види ділових символів
Діловий символ
Стабільності

Стрімкого розвитку

Соціальної значимості

Нових технологій
Тіньового бізнесу

Характеристика
Підходить до тих компаній, як вже займають міцну
позицію на ринку. Такий символ викликає підвищену
довіру.
Підходить всім, починаючи від новостворених, які ще
нічого не мають. Такі компанії асоціюються з
енергією молодості, великими перспективами,
розширенням впливу тощо.
Підходить тим компаніям, які переживають не зовсім
вдалі часи для себе. Чисто економічна успішність
замінюється на більш значиму – соціальну.
Підходить у тих сферах, де регіональний ринок ще не
так добре розвинений і фірмі на перших порах
достатньо важко. Якщо вдається визнати фірму як
«піонера», то це може нейтралізувати будь-які
сумніви у її надійності та перспективах.
Він допомагає приписати фірмі більші можливості,
ніж вона має насправді

Заходи антикризового PR у роботі з ЗМІ. Крім традиційних новин,
інших друкованих матеріалів у антикризовому PR використовують: пресконференції. прес-релізи, інтерв’ю, спростування, корпоративні видання,
спонсорство, лобіювання, судові позови, захист інформації, комерційний
шпіонаж, управління чутками (провокування, створення випадкових
перешкод, побічне маніпулювання, саботажні технології), налагоджування
зворотного зв’язку з споживачами і партнерами тощо.
Принципів антикрисового PR виділяють наступні:
1. Швидкість і робота на випередження. Коли ситуація виходить з-під
контролю, компанія знаходиться в положенні «наздоганяючиго». Перша доба
кризи це вирішальний час, за який повинна послідувати реакція компанії.

226

2. Інформаційна відкритість. Потрібно не тільки надавати ЗМІ всю
необхідну інформацію, але відповідати на запитання будь-якій аудиторії в
достатньому обсязі.
3. Чесність. Якщо компанія допустила помилку, краще відкрито визнати
це, першими оголосити свої коментарі і свій план дій.
4. Ініціатива. Підприємство повинно стати головним джерелом новин
про події навколо вашої компанії. Навіть якщо доведеться оголосити
негативну інформацію, краще зробити це самим. Грати потрібно за своїми
правилами.
5. Координація. Важливо розуміти, що будь-які розбіжності всередині
компанії будуть трактовані не на вашу користь. Якщо керівник говорить
одне, а його заступник паралельно дає інтерв'ю, в якому стверджує
протилежне, то хід отримує несприятлива версія.
6. Робота одночасно з декількома рівнями. У кризовій ситуації аудиторія
не обмежується тільки ЗМІ [1, с. 157].
Отже, для того, щоб подолати кризову ситуацію, слід чітко визначити
канали комунікацій, розробити антикризовий план дій та провести контроль
за виконанням плану.
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НОВАЦІЙНІ ФОРМИ ПАКУВАННЯ - ЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ
ВПЛИВУ НА СПОЖИВАЧА
Сьогодні дизайнери використовують різноманітні дизайнерські прийоми
для створення упаковки. При візуальному контакті з будь-яким предметом
відбувається зіставлення побаченого з тими логічними і візуальними
чинниками, що зберігаються в пам’яті. Розуміння і вивчення проблеми
візуальної оцінки навколишніх предметів украй важливо для дизайнерів, що
працюють в галузі дизайну упаковки, де візуальне позиціонування продукту
прямо впливає на його продаж. Адже упаковка — це первинна комунікація
продукту зі споживачем.
Дизайнери повинні грамотно використовувати певні засоби у дизайні
споживчої упаковки: влучний вибір матеріалу та додаткових поліграфічних
прийомів (лак, вирубка, тиснення і т. ін.), конструкції та форми, кольору,
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образного і графічного рішення, модних аксесуарів тощо. Серед цікавих
дизайнерських прийомів сьогодні можна виділити те, що зараз дизайнери
упаковки почали частіше звертатися до історії та традицій, що цілком себе
виправдовує. Також на практиці часто використовується правило
«своєчасного дизайну»: зміни у дизайні упаковки, приурочені до певної дати
або сезону. Сьогодні окрім самого продукту в упаковці для нього можна
знайти ще й додаткові аксесуари: рекламні буклети, календарі, книжки
рецептів, іграшки тощо.
Для візуального позиціонування упаковки важливий, в першу чергу,
ретельний відбір всіх деталей зображення і їх взаємопов’язаність. Основним
критерієм при цьому є ті прерогативи, які встановлюють споживачі.
Зрозуміло, що суспільство і суспільна свідомість не є постійною величиною і
абсолютних рецептів не може бути. У кожному випадку дизайнер повинен
сам ретельно вивіряти свою роботу і співвідносити її з потенційним
споживачем продукції. Проте, якщо проаналізувати з погляду візуального
позиціонування деякі нині існуючі на ринку упаковки, взявши за основу ціни
на продукцію, можна сміливо припустити, що вартість продуктів прямо
корелюватиме з доходами цільової групи. В умовах ринкової економіки
дизайн упаковки є вагомою підтримкою торговельної марки товару.
Торговельна марка — це той образ, який повинен асоціюватися у споживачів
з якістю певного товару, підкреслювати його особливості та переваги.
Намагання виробників товарів виділитися та завоювати авторитет у
споживачів призводить до бренд-білдінгу (brand building) — створення та
просування нових торговельних марок товарів. Дуже важливу роль у цьому
відіграє продуманий дизайн упаковки.
Форма упаковки відіграє не менш важливу роль при покупці товару.
Форма є важливим невербальним засобом комунікації з користувачем,
впливаючи на його підсвідомість. Інноваційні рішення, пов’язані з формою
упаковки можуть миттєво виділити упаковку з ряду конкурентів. При
створенні споживчої тари форма стає невід’ємним атрибутом торговельної
марки, одним з елементів ідентифікації бренду. В процесі створення форми
упаковки враховується безліч нюансів, що виходять за рамки дизайнерської
роботи: приділяється особлива увага ергономічності — зручності у
використанні та виготовленні. Сьогодні скляні та пластикові пляшки
нестандартної форми і складні рельєфні деталі все більше і більше стають
популярними, а деякі рішення навіть дуже вишукані.
Важливу роль при візуальному позиціонуванні грає вибір шрифтів, тому
що шрифт є носієм не тільки інформації вербального характеру, але й
емоційним «подразником». Магічне значення шрифту відоме із старовини, це
особливе мистецтво, яке удосконалювалося на протязі декількох тисячоліть.
Рубані шрифти, як правило, дають відчуття сучасності. Відповідно, шрифти
із зарубками сприймаються як більш старовинні і можуть додати деяку
аристократичність продукту. Нерідко при створенні упаковки для товарів
високої цінової категорії використовуються ексклюзивні шрифти. Гарнітура
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таких шрифтів не розробляється повністю, а стає частиною графіки, проте це
підійде не до всіх товарів, а лише до товарів високої цінової категорії.
Розробляючи упаковку, слід врахувати все більший інтерес споживачів
до товарів, які забезпечують охорону навколишнього середовища. Тому при
створенні упаковки слід продумати можливість її утилізації або вторинного
використання .
З отриманням незалежності держави постало питання повернення до
національних коренів, знань та традицій для усвідомлення своєї національної
індивідуальності та певної ментальності. Головним тут є «пошук витоків
образотворення, який походить від природи самого краю, посилення уваги до
сучасної народної творчості як невичерпної криниці духовної енергії народу,
його автентичної життєдайної сили» [1, с. 256].
Образно-знакова мова у сучасному графічному дизайні в нашій країні
бере початок з української народної творчості, де були сформовані традиції
створення знакових стилізованих зображень. Ці традиції були обумовлені
технологією виготовлення виробів, а також регіональними творчими
досягненнями. «Наприклад, в українській техніці килимарства або вишивки
зображувальні елементи виконувалися загалом на основі трикутних або
ромбовидних форм, або на основі створення ритмічного ряду прямих та
хвилястих смуг. У сучасному графічному дизайні такий процес відтворення
головних якостей зображувального об’єкту на основі використання тільки
одного типу геометричних форм зі збереженням його загальних
характеристик отримав назву «метод формалізації». Цей метод
застосовувався у проектній практиці у всіх напрямках дизайн-діяльності,
проте найбільшого значення та розповсюдження набув у графічному дизайні,
зокрема у дизайні пакування, оскільки дає можливість скомпонувати та
урівноважити
елементи
графічного
рішення
із
формотворними
характеристиками самої упаковки» [1, с. 47].
Намагання створення національного дизайну упаковки більше
спостерігається все ж таки у західних регіонах країни, де декоративноужиткове мистецтво є більш розвиненим та національно насиченим. «В
Україні існують передумови до взаємодоповнюючих, взаємозбагачуючих
гармонійних дій між регіонами у галузі дизайнерської справи, котрі з плином
часу мають шанси розвинутися у бік національно орієнтованого дизайну» [4,
с. 210]. Потяг до створення саме української упаковки відображається у часто
вживаних мотивах, характерних для українських народних традицій:
зображення калини, соняшників, стилізованих млинів, криниць, українських
хаток, національного вбрання та атрибутики, народних промислів та видів
діяльності тощо. Це можна побачити, наприклад, на зразках упаковки для
напоїв — керамічний штоф у вигляді українського козака з деталізацією
українського національного вбрання, подарункова упаковка з деревини для
горілки у вигляді возу, який тягне віл тощо [2, c.19].
В Україні ми можемо побачити зразки дизайну споживчої упаковки,
спрямовані на інтернаціональну та національну течію, і як підкреслює І.
Юрченко: «В умовах політичного, економічного та духовного відродження
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України як незалежної держави актуальним завданням виступає її вихід на
світовий ринок з пропозицією високоякісного товару, що зобов’язує країну,
окрім того, мати й оригінальне обличчя своєї дизайн-продукції» [3, с. 58].
Дійсно, сьогодні в Україні недостатньо матеріально-технологічних
можливостей для створення високоякісних зразків упаковки (наприклад,
скляних пляшок). «При поєднанні традицій формоутворення народних
умільців із сучасним рівнем технологічних процесів (або їх моделей),
світовими пропозиціями найсучасніших матеріалів, дозволить підняти
процес формоутворення на якісно новий рівень» [3, с. 58].
Таким чином, сучасний вітчизняний пакувальний ринок розвивається
дуже стрімко, проте з деяким відставанням від світових тенденцій. Відкриття
кордонів, поїздки на виставки до інших країн значно прискорюють зростання
ринку: збільшуються обсяги різних його сегментів та з’являються нові ніші.
Лише з переходом до ринкових відносин у нашій країні почав активно
розвиватися попит на упаковку незвичайного дизайну. Якщо ще десять років
тому попит на таку упаковку задовольнявся в основному за рахунок імпорту,
то зараз виробництво упаковки активно зростає й у нашій країні. Високі
технології знаходять своє застосування практично.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ВИСТАВКОВИХ ПОСЛУГ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Міжнародні виставки і ярмарки посідають провідне місце у світових
економічних відносинах. Щороку зростає роль виставково-ярмаркової
діяльності, оскільки це дає можливість продемонструвати товар, налагодити
ділові зв’язки, налагодити нові ділові зв’язки, розширити клієнтську базу.
Проблеми сутності, функцій та розвитку, а також окремі питання щодо
організації і регулювання міжнародної виставково-ярмаркової діяльності
розглянуті у працях таких вітчизняних та іноземних науковців:
Н.В. Александрова, І.М. Грищенко, Г.П. Захаренко, Н.А. Крахмальова,
Я.Г. Кристотакіс, Ж.Ж. Ламбен, Л.В. Лукашова, В.П. Мікловда, В.А. Пекарь,
Г.Т. П’ятницька, Є.В. Ромат, О.В. Сініціна, Є.Е. Старобінський,
Л.Е. Стровский, В.І. Фарберов, Т.М Циганкова, Ф.І. Шарков та ін.
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Метою даної роботи є висвітлення міжнародної виставки як складову
ринку послуг в сучасних умовах.
Водночас виставкова діяльність є ефективним інструментом просування
кампанії у міжнародній торгівлі. Виставково-ярмаркова діяльність виступає
однією з найдинамічніших сфер у сучасній світовій економіці. Її важливість
полягає у зміцненні міжнародних зв'язків, розвитку внутрішньої і зовнішньої
торгівлі завдяки демонстрації зразків товарів, а також через представлення
наукових, технічних, культурних і мистецьких досягнень.
Виставково-ярмаркова
діяльність
є
системою
професійних,
інформаційних, рекламних, технічних, господарських, економічних,
технологічних і управлінських дій численних зацікавлених у цій діяльності
юридичних і фізичних осіб, що викликано потребами виробництва,
розподілу, обміну чи споживання [1]. В їх основі лежить підготовка,
проведення і завершення виставок, салонів, технопарків, ярмарок,
презентацій і заходів (прес-конференцій, семінарів, симпозіумів, конгресів),
які попереджують безпосередню роздрібну торгівлю і забезпечують
взаємозв’язок і розвиток виробничих процесів у суспільстві. Відтак виставки
є моделлю ринку, на якому попит зустрічається з пропозицією, а
постачальники і продавці – зі споживачами товарів та послуг. Тому
виставкову діяльність слід розглядати з точки зору двох концептуальних
позицій – ринок виставково-ярмаркових послуг як поле діяльності суб’єктів
виставково-ярмаркової діяльності, і виставково-ярмаркові заходи як
основний товар на цьому полі. В цьому світлі ринок виставкової діяльності,
як частковий випадок поняття «ринок», можна визначити як сукупність
економічних відносин між різними суб’єктами ринку з приводу реалізації
виставкових послуг.
Система ринку виставкових послуг складається із трьох складових:
компанія – організатор – експонент – відвідувач; виставкові комплекси –
реклама і поліграфія – готельний, розважальний комплекс –логістичні
послуги; діяльність держави – діяльність професійних організацій –
діяльність інших організацій [2]. Основними елементами ринку виставкових
послуг є компанії – організатори виставково-ярмаркових заходів, виставкові
комплекси, елементи інфраструктури, держава і професійні асоціації.
Організатор виставкового заходу – це один із основних суб’єктів ринку
виставкових послуг. Існує два основних типи виставкових організаторів [1].
Новий вид – компанії – професійні організатори виставок. Вони
організовують виставку, тільки якщо товар чи галузь зростає. Для них
отримання прибутку від виставки – основне питання. Другий вид
організаторів – професійні організації. Для них виставка – захід з просування
товарів, витрати на неї не завжди безпосередньо впливають на зростання
прибутку.
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В усьому світі система державної підтримки виставкової діяльності є
одним із пріоритетів державної політики, реалізуючись у декількох
напрямах:
- підтримка виставкового бізнесу як галузі економіки;
- підтримка національних виробників;
- підтримка окремих виставок у країні із-за кордоном [3].
Підтримка виставкового бізнесу може здійснюватися шляхом прийняття
програм і концепцій розвитку, створення структур, що координують
виставкову діяльність у країні, створення пільгових чи сприятливих умов
роботи підприємств виставкової галузі, створення відповідної нормативної
бази, підготовка кваліфікованих кадрів.
Франція є країною з традиціями проведення виставкових заходів, але, на
противагу Німеччині і Італії, прийнята у Франції централізована система
державного контролю перешкодила розвитку великої кількості виставкових
комплексів в інших містах, зокрема Парижа. Відмінність між ринками,
законодавством і рівнем професіоналізму країн азійського регіону дуже
помітно. Якщо в одних країнах вже стала реальністю розробка стандартів для
виставкових заходів, то в інших тільки робляться перші спроби в створенні
законодавства в області захисту інтелектуальної власності. Виставкова карта
світу виглядає таким чином: велика частина виставок — 58% від загальної
кількості — проводяться у Європі, 19% — Азії, 10% — у Америці і 3% — у
Африці, 6% — у Австралії, Південній і Центральній Америці. На країни СНД
доводяться останні 4% [4].
Таким чином, на сучасному етапі розвитку, враховуючи посилення
процесів інтеграції в світовому економічному просторі, виставковоярмаркова діяльність є однією з найдинамічніших сфер розвитку світової
економіки, оскільки вона відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних
зв’язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, пропаганді передових технологій
та нових видів продукції. Київ показує досить високий рівень динаміки за
даним видом діяльності. А для ефективної діяльності підприємств
виставкового бізнесу необхідно забезпечити особистий контакт виробника
(постачальника) із споживачем. Виставки можуть стати дієвим засобом для
вирішення питань економічного розвитку на макро- і мікрорівні, сприяти
розширенню зовнішньоекономічних зв’язків, презентувати нові види
продукції (товару), нові організаційно-правові формування.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ОСВІТІ
У сучасному світі у кожної людини є потреба в освіті, яка може бути
виявлена і задовільнена навчальним закладом на ринку освітніх послуг.
Багаточисленні вітчизняні дослідження й великий досвід іноземних освітніх
закладів достатньо переконливо доводять, що найбільш ефективним у
даному випадку є розвиток маркетингового планування в управлінні освітнім
закладом, оскільки центральне місце в концепції маркетингу займає
споживач, його потреби, бажання, мотиви поведінки. Для реалізації
запланованих заходів необхідно сформувати портрет споживача освітніх
послуг, з’ясувати переваги споживчого попиту, а також виявити сукупність
факторів, що спонукають, якими керуються споживачі. На основі такої
інформації можна встановити інструменти впливу на споживчу поведінку на
ринку освітніх послуг. Крім того, необхідно провести аналіз наявних ресурсів
для успішної реалізації програм і заходів вищих навчальних закладів(ВНЗ).
Тєлєгова С.Г. відмічає, що освітня послуга – це комплекс навчальної і
наукової інформації, що створюється у процесі діяльності педагогічного
колективу навчального закладу і передається учню, студенту чи слухачу у
вигляді суми знань загальноосвітнього та спеціального характеру, а також
практичних навичок для подальшого застосування у професійній роботі з
метою задоволення різноманітних потреб особистості, суспільства, держави.
Відповідно поняття "освітній маркетинг" вона трактує як один З напрямів
діяльності з управління навчальним закладом в умовах ринкової економіки,
який забезпечує дослідження попиту на освітні послуги та певні знання
понад встановлені державою стандарти, впливає на розвиток освітніх потреб
громадян шляхом розроблення й впровадження концепції надання їм
якісного освітнього продукту. Крім освітнього існує, педагогічний маркетинг
і трактують його як вид діяльності, спрямований на вивчення освітнього
середовища, створення та розвиток ринку освітніх послуг й стимулювання
попиту на них [1].
Сьогодні маркетинг освіти розвивається дуже інтенсивно і відіграє
двояку роль в сучасній економіці. Це пов'язано, насамперед, з особливою
значущістю освіти в економічному розвитку. Сучасні технології
забезпечують високий рівень і якість життя в розвинених країнах та задають
верхню межу економічного зростання, темпи якого, з досвіду нових
індустріальних країн, можуть бути надто великі. Нові технології доступні
всім, проте поширення їх залежить від системи і рівня освіти населення.
Орієнтиром маркетингової концепції діяльності навчального закладу
повинен стати споживач, який незалежний у своєму виборі. На основі
існуючих проведених досліджень виділяють 3 типи споживчої поведінки на
ринку освітніх послуг: емоційна, раціональна та традиційна. Всі вони
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піддаються маркетинговому впливу з боку навчального закладу, а це означає
необхідність їхнього врахування при прийнятті управлінських рішень на всіх
рівнях управління ВНЗ. Маркетинг може здійснити вплив на споживчу
поведінку при обранні освітніх послуг, тому маркетингові дослідження
ринку освітніх послуг доцільно проводити у певній послідовності за такими
напрямами, як оцінка поведінки споживачів та дослідження зовнішніх
обставин з метою визначення можливостей і небезпек [2].
Для ефективного його просування необхідно використовувати різні
комунікаційні технології, об'єднуючи їх у систему продуманих стратегічно
вибудуваних дій. Кожна комунікаційна технологія, будь-тο реклама або
зв'язки з громадськістю, прямий маркетинг або ярмаркова і виставкова
діяльність, має свої особливості впливу на споживачів. Об'єднання різних
комунікаційних технологій у систему інтегрованих маркетингових
комунікацій дозволяє посилити ефективність кожної з них і, звичайно ж,
загальну результативність. Ці дії в першу чергу повинні бути спрямовані на
створення позитивного іміджу ВНЗ і таким чином вивести його на новий
рівень на ринку освітніх послуг. Для цього необхідно визначити шляхи
ведення ним маркетингової політики, головним з яких має стати
налагодження зв'язків з громадськістю. Це, насамперед, потрібно для
виховання громадської думки: освітній заклад має формувати бажання
споживачу навчатися дійсність його локальної ідеї та зробити все можливе
для того, щоб існування освітнього закладу стало цікавим споживачеві.
Основна мета формування громадської думки – створити міцну позицію
освітнього закладу в суспільстві і на потенційних ринках. Технологічна
схема дії механізму формування громадської думки – це ланцюжок
послідовних дій:
- заявити про себе;
- залучити і утримувати увагу;
- викликати інтерес;
- зняти напруженість і недовіру;
- сформувати позитивний імідж
- ініціювати бажання;
- спонукати суспільство до бажаної для освітнього закладу дії;
- удосконалювати імідж установи (підвищувати рейтинг).
У рамках ВНЗ доцільним було б створення спеціальної служби, що
зможе вирішувати наступні завдання: стратегічне планування з метою
постійного підвищення якості існуючих освітніх послуг; аналіз економічної
діяльності освітньої установи; менеджмент якості; розвиток рекламної
політики навчального закладу; проведення маркетингових досліджень у
освітній сфері та ін. Таким чином, маркетинг вищого навчального закладу –
необхідна і важлива частина його діяльності.
Сьогодні можна з упевненістю стверджувати, що вищі навчальні
заклади, які не приділяють належної уваги маркетинговій діяльності, вже
найближчим
часом
можуть
опинитися
в
невигідному
та
неконкурентоспроможному становищі на ринку освітніх послуг і врешті
припинити своє існування.
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Розвиток цивілізованих ринкових відносин в Україні нерозривно
пов'язано з процесом становлення маркетингу освітніх послуг. Поява цього
маркетингу, без сумніву, буде сприяти покращенню якості і поширення
асортименту освітніх послуг, забезпечить різносторонність у задоволенні
потреб споживача в послугах середньої спеціальної та вищої освіт і в
підсумку сприятиме піднесенню освіти в суспільстві на більш високу
ступінь[3] .
Таким чином, маркетинг освіти пов'язаний з поширенням ідеї освіти та
потребує розробки відповідної стратегії. Говорячи про стратегію
маркетингової діяльності вищого навчального закладу, відзначимо, що вона
включає аналіз можливостей і загроз ринку, конкурентів, сильних і слабких
сторін і на основі такого аналізу формулює власні конкурентні переваги.
Стратегія маркетингу освітніх послуг повинна включати: конкретні цілі та
завдання навчального закладу, опис його цільових аудиторій і споживачів,
опис процедур, конкурентних переваг освітніх програм ВНЗ, з якими він
виходить на ринок. Дані положення стратегії маркетингу вищої освіти мають
розроблятися на достатньому рівні і бути готовими до практичного їх
використання в поточній діяльності закладу освіти.
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АУТСОРСИНГ НА РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Економічний розвиток і пов'язана з ним конкуренція спонукає суб′єктів
господарювання до освоєння нових інструментів управління, одним з яких
стає аутсорсинг. Конкурентні переваги підприємства та подальший їх
розвиток значною мірою залежать від ефективності прийнятих рішень в
організаційному, економічному та стратегічному аспектах щодо аутсорсингу,
що дає змогу оптимізувати структуру витрат, підвищувати гнучкість
внаслідок використання вивільненого потенціалу, швидко адаптовуватись до
зовнішніх умов функціонування та покращувати економічні результати.
Особливо актуальним сьогодні є використання аутсорсингу на ринку
логістичних послуг. Проте, приймаючи рішення про аутсорсинг, необхідно
проаналізувати, якими є нинішні витрати, а якими вони будуть після
делегування деяких функцій іншим організаціям. При тому важливою
користю від аутсорсингу буде саме візуалізація логістичних витрат. І
здебільшого
економічно
вигідно
користуватися
зовнішніми,
235

спеціалізованими засобами, але якщо переконатися, що підприємство може
реалізувати функції логістики самостійно, не варто вважати, що аутсорсинг
логістики – це обов'язок кожного успішного менеджера [1].
Дослідженнями проблеми використання аутсорсингу в тій чи іншій
сфері діяльності суб′єктів господарювання займаються багато вітчизняних та
закордонних вчених, зокрема, Дж. Брайан Хейвуд, М. Троцкі, Н. Чухрай, С.
Календжян, Ю. Швятовець, та інші. Аналіз їх робіт та реальні умови
господарювання показують, що використання аутсорсингу на ринку
логістичних послуг в Європі набирає все більших масштабів.
Термін «аутсорсинг» означає скорочення або відмову від власного
бізнес-процесу, переважно неключового або неприбуткового для
підприємства і передачу його спеціалізованим компаніям. Це дає змогу
сконцентруватися підприємству на його основній діяльності. Аутсорсинг є
однією з найсучасніших і найуспішних бізнес-моделей, що дає змогу досягти
реальних конкурентних переваг.
Визначити операцію для оцінки можливості аутсорсингу та визначення
сценаріїв

Чи є операція стратегічною
для підприємства

Так

Ні
Чи є конкурентоспроможні
операції

Спеціалізація
підприємства

Так

Лишити операцію
всередині
підприємства

Ні
Чи є суттєва перевага у
витратах

Так
Конкурентоспроможніст
ь у витратах

Ні
Чи є можливим створення
суттєвих переваг у витратах

Так

Ні
Передати опеацію (частину
операції) на аутрорсинг

Рисунок 1 - Алгоритм визначення доцільності передачі функції на
аутсорсинг
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Особливістю аутсорсингу та його основною відмінністю від
субдоручення є те, що аутсорсер (outsourcer) має свободу вибору способу
виконання цієї функцiї або процесу, це не є стосунки постачальник –
споживач, а стратегiчне партнерство, в якому кожний з партнерiв хоче
досягти успiху, пристосовуючи свої процеси до обслуговування процесiв
партнера [2].
У логістиці існує багато функцій, які можуть бути передані на
аутсорсинг. Найбільш поширено застосовують такі основні типи
аутсорсингу: виробничий аутсорсинг, аутсорсинг бізнес-процесів, аутсорсинг
інформаційних технологій. Але, перш ніж передати ту або іншу функцію на
аутсорсинг, варто ретельно продумати, як це вплине на такі аспекти роботи
підприємства, як витрати на дистрибуцію, на контроль ланцюгів поставки, на
гнучкість підприємства, на обслуговування покупців, на сезонні коливання
попиту на продукцію, на впровадження нового продукту. Для того, щоб
визначити доцільність передачі тієї або іншої функції на аутсорсинг,
потрібно розглянути її з позиції чотирьох аспектів: стратегічного фокуса,
операційної здатності, фінансової вигоди і можливості для вдосконалювання
всередині підприємства.
Скорочення витрат теж є немаловажним, але не головним рушійним
мотивом в аутсор- сингових проектах. Перехід на аутсорсинг передусім
покликаний зробити бізнес ефективнішим, відповідно економічна вигода
з’явиться, як тільки правильно організований бізнес отримає додатковий
прибуток. Хоча не рідкісні ситуації, коли аутсорсинг дає змогу відразу
знизити витрати (і при цьому одержати якісний гарантований сервіс) [3].
Отже, дослідивши аутсорсинг можна дійти до висновку, що аутсорсинг
в логістиці є однією з найсучасніших бізнес-моделей, що дає змогу досягти
реальних конкурентних переваг, має свої переваги та труднощі під час
впровадження в умовах специфіки розвитку національного бізнесу.
Доцільність упровадження аутсорсингу логістичних функцій для
підприємства
обумовлюється
поліпшенням
логістичного
сервісу,
підвищенням гнучкості й покращанням стратегічних позицій підприємства
на ринку, проте процес ухвалення рішення про передачу окремих
логістичних функцій на аутсорсинг повинен бути економічно обґрунтованим,
доцільним і контрольованим.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ РЕКЛАМУВАННЯ В МІСЦЯХ
ПРОДАЖУ ТОВАРУ
Сучасна наука і практика довели, що реклама є найбільш дієвим і
найпоширенішим засобом впливу на споживачів у процесах маркетингових
комунікацій. В умовах конкурентної боротьби насичення ринку товарами та
рекламою не лише стрімко змінили ситуацію в галузі, а й гостро
актуалізували необхідність вирізнитися з-поміж ідентичних пропозицій. Це
спонукало фахівців-рекламістів до інтенсивного пошуку нових підходів і
методик реклами, в основу яких покладена особлива трактовка сутності та
механізмів функціонування брендів.
Наразі зростає необхідність вдосконалення механізму просування
товарів на ринках, що, з одного боку, зумовлюють пристосування засобів
реклами до сучасних тенденцій і особливостей світової торгівлі, а з другого –
спонукають до використання інновацій. Тож природно, що стрімкий
розвиток рекламної діяльності супроводжується розвитком інноваційних
технологій, які впроваджуються в рекламний інструментарій ХХІ ст.
Інновації використовуються як у традиційних форматах реклами, так і в
нестандартних рекламних комунікаціях.[1]
Серед перспективних та якісно нових видів реклами, що активно
використовується в галузі, є відеореклама в місцях масового скупчення
людей із застосуванням технології InDoor TV. Спеціалісти констатують
високу ефективність такої реклами – вона концентрує увагу понад 90%
потенційних покупців. Удосконалення цієї технології призвело до появи на
ринку InDoor реклами новітньої трьохвимірної технології X3D video, яка
дозволяє картинці вільно виходити за межі екрана та повертатися назад.
Серед переваг – реалістичне зображення на досить великих відстанях, яке, на
відміну від простих 3D-технологій, не потребує для сприйняття
трьохвимірного зображення використання додаткових засобів (спеціальних
шоломів, стереоокулярів тощо). Водночас, застосування такої технології
впливає на психологічне сприйняття реклами споживачем і справляє
незабутнє враження на оточуючих та формує їхні позитивні емоції.
При просуванні на ринку нового товару використовується ще одна
інновація сучасної реклами – технологія інтерактивної взаємодії Just Touch,
яка дозволяє відстежувати рухи рук споживача та за їхньою допомогою
управляти функціями меню інформаційного табло. Цей інноваційний підхід
надає можливість користувачеві легко знайти потрібну інформацію,
наприклад, перевірити наявність товару, його вартість та споживчі
характеристики, ознайомитися з програмою закладу, режимом його роботи.
Тож, завдяки системі, будь-яка вітрина може набути функцій повноцінного
каналу продажів, що зробить бізнес більш ефективним і привабливим для
покупців.
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Потужний вплив має ще одна інновація – технологія Ground FX. Це
надсучасна інтерактивна проекція, що дозволяє користувачеві не лише
споглядати рекламний сюжет, а й брати в ньому участь. Ефект досягається
шляхом проекції об’ємного зображення на плоску поверхню. Наприклад,
проходи між рядами виставкової зали можна перетворити у віртуальне
морське дно або нічне зоряне небо.
Ще одна інновація, здатна вразити уяву людину і привернути її увагу –
японська технологія Free Format Projection, котра створює ефект присутності
персонажів або інших об’єктів у натуральну величину засобами обробки
зображення та подальшої їхньої проекції на поверхню. Застосування цієї
технології забезпечує безмежні можливості для фантазії рекламістів:
віртуальні моделі, котрі приміряють одяг у вітрині магазину або салону,
велика яскрава цукерка, яка гуляє між рядами супермаркету, коктейлі та
пляшки з напоями, що весело танцюють біля входу в розважальний центр і
вітаються з відвідувачами тощо. Сьогодні зазначені технології популярні в
Японії, Китаї, США, країнах західної Європи. Їх активно використовують
провідні виробники комп’ютерної техніки, елітного одягу, мережі
супермаркетів, клуби, розважальні торговельні центри, для проведення BTLакцій, збільшення кількості користувачів та відвідувачів, а також на eventзаходах, виставках, ярмарках, презентаціях продукції. [2]
Слід зазначити, що використання інноваційних технологій у сучасній
рекламній індустрії відбувається не лише з метою пошуку креативних та
ефективних шляхів просування товарів і залучення покупців, а й у ході
проведення маркетингових досліджень, зокрема, для виміру сприйняття й
оптимізації візуальних засобів комунікації зі споживачами, що, у свою чергу,
дозволяє збільшити ефективність рекламної кампанії та окупність інвестицій.
Їхнє унікальне поєднання надає можливість отримати повну картину
сприйняття споживачами рекламного продукту (рекламного повідомлення,
дизайну упаковки, веб-сайту тощо) та оцінити ключові позиції, які зводяться
до такого:
- запам’ятовуваність реклами;
- залучення споживачів;
- сприйняття основної ідеї;
- інформативність;
- вплив на бренд;
- конкурентну позицію марки;
- емоційне сприйняття.[3]
Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що сьогодні
інноваційні технології активно впроваджуються в практику рекламної
діяльності. Цей процес пов’язаний з активізацією рекламної індустрії,
пошуком нових форм та методів привернення уваги та залучення
потенційних покупців до певних товарів (послуг чи бренду). Розмаїття
сучасних видів інноваційних технологій (X3D video, Just Touch, Ground FX,
Free Format Projection, Eye Tracker) не лише дають необмежені можливості
рекламістам створити неповторний рекламний продукт, впливати на
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поведінку користувача, забезпечити економію часу, ненав’язливе надання
інформації та позитивні емоції цільовій аудиторії, а й поєднавши традиційні
дослідницькі методи та інновації, провести репрезентативне дослідження
ефективності рекламної кампанії з метою її подальшої оптимізації.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ
КОМУНІКАЦІЙ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Управління маркетингом промислових підприємств знаходиться у
безперервному розвитку та пошуку нових форм і модифікацій щодо
підвищення ефективності маркетингової комунікативної діяльності таких
підприємств.
Вагомий внесок у дослідження проблем управління маркетинговими
комунікаціями та комунікативної діяльності промислових підприємств
зробили вчені Крикавський Є.В., Окландер М.А., Ромат Є.В., Котлер Ф.,
Уебстер Ф., та інші.
Маркетингові комунікації промислових підприємств реалізуються у
межах промислових ринків, які зумовлюють використання засад
маркетингу.
Виробничі
підприємства,
наприклад,
промислового
металургійної галузі, не спеціалізуються на випуску продукції масового
попиту, але тим не менше виробництво та реалізація на внутрішніх та на
міжнародних ринках означеного типу продукції активно відбувається, а це
потребує особливої типологізації основних суб’єктів господарювання ринку
відповідної продукції [0, с. 73].
За таких умов доцільно відзначити, що маркетингові комунікації тут
мають інструментальний характер, а саме: відбувається передача інформації,
орієнтованої на споживачів, які мають на меті придбати продукцію для
подальшого виробництва, або для подальшої реалізації, а не для кінцевого
споживання.
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Промислові підприємства, так само як і підприємства, які діють на ринку
товарів повсякденного попиту, використовують однакові інструменти
маркетингових комунікацій, але у випадку з промисловими підприємствами
вони мають свої особливості:
1. вузьке коло потенційних споживачів (як правило, цільова аудиторія
складається із спеціалістів, яких набагато складніше переконати в
необхідності придбання товарів чи послуг);
2. специфічна продукція (продукція, яка потребує особливих
інструментів комунікацій, такі, як виставки або direct mail);
3. невелика кількість конкурентів (мала кількість конкурентів не вимагає
використання дорогих масштабних рекламних компаній, а лише певного
комплексу інструментів комунікацій);
Виходячи з цього, можна ввести деяку класифікацію інструментів
комунікацій на ринку промислових підприємств: інструменти персональної
(прямої) комунікації; інструменти інтерактивної комунікації; презентаційні
інструменти комунікацій; реклама; комунікаційні інструменти «добрих
стосунків».
Якщо алгоритм і структура побудови ефективного каналу комунікацій, а
також класифікація інструментів, в принципі, підходять для будь-якого
підприємства, то, безпосередньо, до їх вибору треба підходити
індивідуально. Ретельно аналізувати і вибирати інструменти залежно від
ринку, на якому діє підприємство. Наприклад, якщо розбити всі промислові
підприємства на 3 великі групи: 1) постачальники сировини; 2) виробники
кінцевої продукції; 3) збутові підприємства, можна виділити найбільш дієві
інструменти для кожної з груп (табл. 1.) [1, c. 133].
Таблиця 1 - Інструменти маркетингових комунікацій для
промислових підприємств
Група
підприємств
Постачальники
сировини

особистої
комун.
- Direct
mail

Виробники
кінцевої
продукції

- Виставки
- Direct
mail

Збутові
підприємства

- Виставки
- Direct
mail

Інструменти комунікацій
інтерактивної
презентаційні
реклама
комун.
- Друковані
- В друкованих
матеріали
виданнях
- На Інтернетпорталах
- Заочна участь у
виставках
- Сайт
- Відео-(flash)
- У друкованих
ролик
виданнях
- Друковані
- На Інтернетматеріли
порталах
- Сайт
- Мультимедійні - У друкованих
- Інтернетпрезентації
виданнях
магазин
- Друковані
- На Інтернетматеріли
порталах
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Як видно з таблиці, для кожної з груп можна виділити найефективніші
інструменти. Найдієвішими інструментами персональної комунікації з
потенційними споживачами є виставки та direct mail. За допомогою виставок
можна вирішувати різні маркетингові завдання: представляти продукцію,
спілкуватися із замовниками і партнерами, порівнювати себе з конкурентами,
досліджувати ринок і т. д. Direct mail – це поштова розсилка інформації про
продукцію або послуги які надає підприємство. Щоб інструмент direct mail
дав максимальний ефект, слід дотримуватися певної послідовності дій у його
побудові:
1)
визначення цільової групи споживачів, на яких буде
здійснюватися розсилка;
2)
створення рекламного звернення;
3)
визначення конкретної посадової особи на підприємстві, яка
відповідає за закупівлю або майбутню експлуатацію пропонованої продукції,
її повне ім’я і посада. Це персоніфікує звернення, що дає більше шансів на
позитивну відповідь);
4)
пост direct-зв’язок (контакт з потенційним споживачем після
отримання ним рекламного звернення).
У сучасним умовах розвитку інтерактивних технологій з’являються й
нові інтерактивні маркетингові інструменти. Однією з форм представлення
підприємства у віртуальному середовищі є корпоративний сайт. Ця форма є
найбільш ефективною для комунікації з внутрішніми і зовнішніми
аудиторіями. Важливу роль у комунікативній інтернет-діяльності відіграє
контент сайту, який допоможе сформувати статус сучасного динамічного
підприємства [2, c. 41].
Мультимедійні презентації і відео-ролики з широким використання
комп’ютерної графіки виконують роль інструментів комунікацій, які яскраво
і ефектно представляють підприємство. Основна відмінність від звичайних
рекламних роликів, які ми бачимо по телебаченню, - це складний програмінг
(використання язиків програмування), використання flash-анімації, 3Dмоделей (flash і 3D-анімація - елементи комп’ютерної графіки, які
використовують у сучасних фільмах і комп’ютерних іграх).
Значною, з точки зору ефективності, для промислових підприємств є
реклама в друкованих виданнях. Науково-технічні та інформаційнопопулярні публікації являють собою рекламу наукового відкриття, проектних
розробок, створених або використаних нових технологій і більш досконалих
матеріалів у тематичних та науково-популярних виданнях: журналах,
довідниках, бюлетенях.
Якщо маркетингові комунікації спрямовані на рекламу не продукції, а
саме промислового підприємства, тобто йдеться про зростання його іміджу,
то найефективнішою є спонсорська діяльність. Основні її різновиди такі:
діяльність з охорони довкілля; благодійна діяльність; проведення культурноосвітніх, спортивних та ювілейних заходів тощо.
Отже, маркетингові комунікації – необхідна умова розвитку будь-якого
підприємства. Використання цього елемента комплексу маркетингу є
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невід’ємною складовою підвищення ефективності маркетингової діяльності
промислового підприємства. Оптимальний набір інструментів маркетингових
комунікацій в умовах вступу до світової організації торгівлі підвищує шанси
українських підприємств у конкуренції з іноземними компаніями.
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ІНТЕГРАЦІЯ МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ ЯК ФАКТОР
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ
ПОТРЕБ СПОЖИВАЧА
Ринкова трансформація економіки України зумовила перехід на
інноваційну модель її розвитку, що вимагає адаптації економічних відносин
до нових умов господарювання. Жорстка конкуренція на ринку змушує
підприємства переглядати існуючі принципи і підходи до їх діяльності, які
гальмують їх розвиток, що викликає необхідність інтеграції маркетингу та
логістики в процесі функціонування підприємств.
Питання інтеграції маркетингу та логістики розглядали Ф. Котлер, М.
Крістофер, В.М. Тарасевич, С.А. Уваров, Н.І. Чухрай та ін.
Значну увагу поняттю маркетингової логістики у своїй праці
«Маркетинг-менеджмент» приділяє Ф. Котлер. Він визначає її як підхід,
згідно з яким виробник має проаналізувати ринкові вимоги, а вже потім
формувати ланцюжок поставок. На думку Ф. Котлера, маркетингова
логістика об’єднує планування, впровадження та контроль матеріальних
потоків, починаючи з пунктів надходження і закінчуючи пунктами
призначення з метою задоволення потреб покупців[1, с.451].
Взаємозв'язок маркетингу та логістики виявляється при зіставленні
систем концептуальних питань, які вирішуються у межах цих галузей.
Маркетинг відстежує та визначає попит, який виник і відповідає на «сім
питань маркетингу» – який товар потрібен, де, коли, в якій кількості, якої
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До складових маркетингу та логістики як єдиної системи належать:
1. Дослідження попиту та прогнозування продажів. Так, за допомогою
маркетингових методів доцільно акумулювати необхідну інформацію про те,
які товари і чому бажають придбати споживачі, на які товари існує
підвищений попит, закупівля яких товарів дозволить отримати бажаний
прибуток.
2. Планування виробництва на підставі інформації про ринок.
Зазначимо, що інформаційна логістика має ґрунтуватися на використанні
маркетингової інформації, оскільки в умовах спрямування діяльності
підприємств на ринкові відносини це питання слід передусім розглядати з
позицій системи маркетингової інформації, метою використання якої є
мінімізація невизначеності в процесі ухвалення управлінських рішень.
3. Обробка замовлень. Маркетинг допомагає визначити асортиментний
профіль підприємства, який, своєю чергою, істотно впливає на систему
логістики.
4. Зберігання готової продукції. На цьому етапі функція маркетингу
мінімізується, а система логістики спрямована на оптимізацію розміщення
готової продукції із урахуванням необхідних умов зберігання, граничних
термінів використання, черговості майбутніх відвантажень продукції
відповідно до укладених контрактів тощо.
5. Оптимізація збутової тактики. Передусім виникає необхідність
вдосконалення збутової політики з метою формування ринку і значного
поліпшення асортименту товарів, що реалізується.
6. Доставка готової продукції споживачу. Поточний стан системи
маркетингової логістики багато в чому визначає вибір каналу розподілу.
Здатність системи задовольняти попит і швидкість доставки взаємопов’язані,
оскільки швидка реалізація попиту означає термінову доставку. Аспекти,
пов’язані з маркетингом, прямо пропорційно підвищують логістичні витрати.
7. Післяпродажне обслуговування. Одним із маркетингових методів
підвищення зацікавленості споживача щодо придбання певного товару є
гарантія його післяпродажного обслуговування. Значення логістики у разі
виникнення потреби такого обслуговування полягає, зокрема, в оптимізації
часових проміжків та маршрутів переміщення товарів у сервісні центри, з
урахуванням розроблених основних транспортних шляхів з метою мінімізації
додаткових витрат на перевезення [4, с.86].
Таким чином, інтеграція маркетингу та логістики в єдину систему
підприємства є одним з головних важелів забезпечення його
конкурентоспроможності, адже саме вона безпосередньо впливає на його
економічну ефективність та відіграє ключову роль у максимальному
задоволенні потреб споживачів. Маркетинг і логістика функціонують як
складні самостійні системи, однак стратегію фірми (цілі і завдання,
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ситуаційний аналіз, спостереження за результатами) виробляє маркетинг, а
стратегію процесу руху товару (розробка раціональних і оптимальних
матеріальних потоків) – логістика, тому їх комплексний взаємозв’язокможе
забезпечити скорочення логістичного циклу, сприяє зміцненню зв'язків зі
споживачами.
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СТАН МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Морський транспорт є невід’ємною частиною міжнародної транспортної
системи та широко використовується для здійснення як зовнішньої, так і
внутрішньої торгівлі країни. Він відіграє важливу роль у формуванні
зовнішньоекономічних зв'язків,особливо з країнами далекого зарубіжжя і
характеризується високою ефективністю перевезень, порівняно з іншими
видами транспорту.
Проблеми та перспективи розвитку міжнародних морських перевезень
досліджувало багато іноземних та вітчизняних науковців, зокрема: Воркут
А.І., Новікова А.М., Котлубай М.І., Чекаловець В.Г., Кулаєв Ю.Ф., Дергачов
В.О., М.В. Андреєва, В.Г. Коба та інші.
Україна має всі умови для розвитку морського транспорту, тому що на
півдні її територію омивають води Чорного та Азовського морів, які
з'єднуються з Середземним морем через протоку Босфор, Мармурове море і
протоку Дарданелли, що дає змогу здійснювати міжнародні перевезення у
країни близького та далекого зарубіжжя.
Основними характеристиками морського транспорту є:
- відносно низькі витрати, порівняно з іншими видами транспорту, що є
важливим у перевезенні вантажів на великі відстані;
246

- велика вантажопідйомність, що дозволяє перевозити значну кількість
вантажу;
- різноманіття способів перевезення вантажів (перевезення вантажів
навалом (зерно, руда, вугілля і т.п.); перевезення наливних вантажів
(нафта,нафтопродукти, добрива і т.п.); контейнерні перевезення; перевезення
великогабаритної і великотоннажної продукції [2, с. 201];
- широка географія руху вантажів.
Незважаючи на значну кількість позитивних факторів, використання
морського транспорту має ряд недоліків, зокрема:
- відносно низька швидкість перевезення, порівняно з іншими видами
транспорту;
- залежність від погодних умов та сезонності;
- жорсткі вимоги щодо упаковки і кріплення вантажів тощо.
Слід зазначити, що морський транспорт є важливою галуззю економіки
України. Його ефективне функціонування є необхідним чинником
становлення України, як морської держави, сталого розвитку її транспортнодорожнього комплексу і економіки у цілому[2, с.201].
За останні роки в Україна суттєво знизився рівень міжнародних
морських перевезень, що пов'язано, перш за все, з критичним станом нашого
морського флоту. На сьогодні більшості транспортних суден є застарілими,
що призводить до зниження рівня якості перевезень. Через такий стан суден
більшість відправників вантажів надають перевагу іноземному флоту, а не
українському, а деякі іноземні порти взагалі відмовляються приймати
українські морські судна.
Важливе значення для здійснення міжнародних морських перевезень має
розвиненість портової інфраструктури. Від ефективності функціонування
портів, рівня їх технологічного та технічного оснащення та відповідності їх
стану сучасним міжнародним вимогам залежать обсяги міжнародних
морських перевезень територією України. Зокрема, територією морських
портів України проходять 4 міжнародних транспортних коридори, що також
сприяє здійсненню міжнародних перевезень, у тому числі морських. Проте
частка у ВВП від діяльності морської галузі комплексу постійно
зменшувалась і нині становить трохи більше двох відсотків [1, с. 83]. Майже
третина причального фронту перебуває в незадовільному технічному стані,
що обмежує потенційні можливості вітчизняних портів.
За відсутності належного державного фінансування та недостатніх
інвестицій портове господарство не встигає за проблемами в обробленні
вітчизняних та транзитних вантажів [3, с. 284].
В Україні для підвищення ефективності функціонування портів
розроблена «Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038
року» [4] відповідно до Закону України «Про морські порти України» з
урахуванням основних засад реалізації державної політики у сфері
транспорту. Вона визначає прогнози щодо вантажопотоків, завдання, основні
напрями та шляхи розвитку морських портів і портової галузі в цілому.
Згідно зі Стратегією пріоритетними напрямками розвитку морських портів
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України є збалансований розвиток і ефективне використання портових
потужностей на інноваційній основі, забезпечення конкурентоспроможної
логістики та покращення сервісу в морських портах і оптимізація
системи управління.
Отже, вітчизняний морський флот практично втратив свій потенціал.
Стан морських перевезень не відповідає потребам економіки України,
більшість портового устаткування та судна є застарілими та не відповідають
міжнародним вимогам. Всі ці фактори негативно впливають на
конкурентоспроможність та привабливість вітчизняних портів. Тому
розвиток міжнародних морських перевезень та портів потребує
впровадження цілеспрямованої державної політики. Для покращення стану
морських перевезень в Україні необхідно провести ряд заходів, а саме:
виведення з експлуатації застарілих суден та портового устаткування;
оновлення портової інфраструктури, яка відповідала б міжнародним
стандартам; розроблення та впровадження стандартів надання послуг
морськими портами; залучення інвестицій для розвитку міжнародних
морських перевезень в Україні.
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Збільшення обсягів міжнародного транзиту вантажів територією
України передбачає визначення пріоритетних напрямків державної
транспортної політики направлених на розвиток та реалізацію транзитного
потенціалу транспортної системи. У зв’язку з цим, подальший розвиток
методології аналізу і оцінки транзитного потенціалу та транспортної
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інфраструктури з переробки вантажопотоків як складової концепції
розбудови транзитного потенціалу транспортної системи є достатньо
актуальною проблемою. Успішне вирішення цієї задачі дозволить суттєво
збільшити експорт транспортних послуг, забезпечити подальший розвиток
транспортної інфраструктури та збільшення надходжень до бюджетів усіх
рівнів.
Проблеми ефективного використання транзитного потенціалу України,
оптимізації транзитних транспортних потоків активно досліджуються
багатьма науковцями, такими як Мініна О., Пасічник А., Смірнов І.,
Ткачук С., Чернявська Т., Шестак О. та ін. Однак, незважаючи на численні
дослідження проблем формування та оптимізації транзитних транспортних
потоків, і досі залишаються дискусійними питання процесів оптимізації
таких потоків, ефективного управління ними, що дозволило б інтегруватись
Україні у систему міжнародних транспортних коридорів.
Мета роботи полягає в аналізі ефективності використання транзитних
перевезень територією України.
Під транзитом розуміють перевезення вантажів або пасажирів з однієї
держави до іншої або з одного пункту до іншого через проміжні пункти.
Загальне поняття транзиту передбачає різні перевезення та наявність пунктів
відправлення, проміжного та кінцевого. Особливо в загальному понятті
транзиту необхідно виділити міжнародний транзит – перевезення вантажів та
(або) пасажирів з однієї країни в іншу через третю країну, в нашому випадку
– через Україну. Даний вид транзиту має два різновиди: транзит через
територію України або в межах одного пункту пропуску через державний
кордон України [1, с.54].
По суті транзитний потенціал країни визначається пропускною
спроможністю транспортної мережі, а також якісними і кількісними
характеристиками ресурсів транспортної системи та її інфраструктури у
забезпеченні належного рівня транспортного обслуговування транзитних
перевезень вантажів та пасажирів територією України [1, с.54].
Фахівці міжнародних організацій присвоїли Україні один з найбільших
показників транзитності в Європі – 3,75. Це свідчить про те, що Україна має
значні потенційні можливості використання свого геополітичного становища
в якості транзитеру транспортних потоків.
Проте, незважаючи на такі потенційні можливості щодо використання
наявного транзитного потенціалу України, він використовується
неефективно. Найбільший за своїм транзитним потенціалом міжнародний
транспортний коридор «ТRАСЕКА» (204,35 млн. тонн), де транспортних
потік проходить від Європи в Азію використовується лише на 15%;
міжнародний транспортний коридор №3 (201,8 млн. тонн) використовується
на 10,3%; міжнародний транспортний коридор №9 (100,1 млн. тонн)
реалізований на 18%; міжнародний транспортний коридор «Балтика – Чорне
море» (92,9 млн. тонн) – на 4,4%; міжнародний транспортний коридор №5
(38,4 млн. тонн) – на 29% [2, с.88].
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Виходячи із цього, за оцінкою експертів свій коефіцієнт транзитності
Україна використовує лише на 50-60%
Україна має достатньо високий рівень забезпеченості залізничними
коліями. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає
четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям
Китаю, Росії та Індії. Проте, незважаючи на значний потенціал залізничного
сполучення (транзитний потенціал залізничного транспорту складає 1 млрд.
тонн вантажів), спостерігається зменшення вантажних транзитопотоків
залізним транспортом. Як зазначають експерти, у 2016 році транзит вантажів
Україною склав лише 40% від потенціалу залізничних доріг [3]. У 2017 році
знову ж таки спостерігається негативна тенденція зменшення обсягів
перевезення залізничним транспортом (на 10,2% порівняно із 2016 роком).
Це, в свою чергу, негативно вплинуло на валовий внутрішній продукт, який у
поточному році впав на 10,4%. З іншої сторони, падіння транзитних
вантажопотоків негативно впливає та фінансові потоки країни, регіону,
зменшуючи при цьому надходження у бюджети різних рівнів. Тому, на
даному етапі слід використовувати принципи та механізми оптимізації
потоків, їх оцінку, що наведені у роботі [2, с.89].
Україна – транзитна держава, яка має реальні перспективи щодо
посилення своєї ролі як транзитної держави. Цьому сприяють об'єктивні
фактори - геополітичне становище нашої країни і наявність у ній потужного
транспортного комплексу.
Проте перспективи інтеграції нашої країни у світове господарство і
посилення транзитних функцій державі вимагають високої якості,
регулярності та надійності транспортних зв'язків, збереження вантажів і
безпеки перевезень пасажирів, зростання швидкості та зменшення вартості
доставки, тобто високого рівня функціонування українського транспортного
комплексу, який за обсягами і тоннажем пасажирських і вантажних
перевезень, пропуском і оформленням транзитних вантажів, а також за
наявністю великих магістральних газо- і нафтопроводів, міжнародних
енергосистем є одним з провідних у Європі.
Транзитне положення України – одна з багатьох рис привабливості
національного ринку України для закордонних інвесторів і виробників.
Міждержавний транзит через українську територію – це значний
національний ресурс, який на сьогодні використовується не повною мірою.
На даний час методи контролю транзиту вантажів територією України
відповідають міжнародним умовам. В Україні ратифіковані норми
міжнародного законодавства та міжнародних угод щодо транзиту вантажів та
організації міжнародних транспортних перевезень [1, с.57].
Фактори формування транзитного потенціалу – це конкретні умови та
економічні чинники, які здійснюють певний вплив (прямий чи непрямий) на
транзитний потенціал країни, тобто його обсяг і рівень. Фактори формування
транзитного потенціалу автотранспорту можна поділити за місцем
виникнення дії факторів та їх впливу на внутрішні, які безпосередньо
впливають на транзитний потенціал країни, та зовнішні, які впливають
опосередковано.
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Оптимізація транспортних потоків транзитною територією країни
неможливе без формування та розвитку транспортної інфраструктури, яка б
відповідала європейським вимогам. Це потребує, перш за все, використання
сучасних інноваційних технологій при будівництві автомобільних та
залізничних шляхів сполучення, підвищення пропускної спроможності
автомобільних доріг, ефективного використання логістичного та
транспортного
потенціалу
територій,
розбудову
прикордонної
інфраструктури, підвищення ефективності функціонування логістичних
центрів, що надають транспортні послуги, розробки та реалізації виваженої
державної регуляторної політики в сфері транзитних перевезень, інше. Все це
дозволить Україні підвищити ефективність використання транзитного
потенціалу територій та інтегруватись у міжнародну транспорту систему
[1, с.56].
Таким чином, висока частка транзитних транспортних потоків
територією України свідчить про необхідність забезпечення цих потоків
ефективним логістичним обслуговуванням з метою оптимізації їх протікання.
Забезпечення транзитних потоків логістичним обслуговуванням дозволить
підвищити транзитну привабливість регіонів України та залучити додаткові
кошти до регіональних та державного бюджетів.
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ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
Поняття « виставкова діяльність» більш широке ніж участь у виставці
тому що передбачає вирішення широкого кола питань які пов’язані з її
плануванням і підготовкою до участі у виставці безпосередньо самої
організації участі у виставкових заходах та роботі на стенді та після
виставковою роботою, що обов’язково повинна проводитися після
закінчення виставки для закріплення після виставкового результату. Аналіз
сучасних тенденцій розвитку виставкового бізнесу показує що функції
виставок суттєво розширені.Крім традиційних рекламних інформаційних
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комунікативних функцій виставки посідають місце в індустрії гостинності
формуванням
взаємовідносин
між
розробниками,виробниками
та
споживачами продукції, між покупцями і продавцями та іншими учасниками
виставкового процесу.
У сучасних умовах індустрії гостинності виникає необхідність
підвищити організаційний і методологічний рівні роботи працівників,
менеджерів і керівників, які за фахом своєї діяльності мають справу з
виставками. Сьогодні й досі вирішення питань, що стосуються ефективного
використання
виставок,як
маркетингового
інструменту
реалізації
корпоративних бізнес-стратегій, залишаються актуальними. Розвиток
багатьох галузей народного господарства,а особливо індустрії гостинності у
великій мірі залежить від стану виставково-ярмаркової діяльності в Україні.
Об’єктивна необхідність подальших досліджень щодо вдосконалення
управління виставково-ярмарковою діяльністю на рівні підприємства та
організатора виставок для використання і зростання їх економічного
потенціалу (а також відвідувачів, забудовників та інших учасників взаємодії
виставкового процесу), а також забезпечення сприяння одержанню
комерційного, комунікаційного та пошукового ефекту [1].
Ефективність виставково-ярмаркової діяльності на рівні виставкового
центру,значною мірою залежить від
максимального використання
виставкових площ і устаткування, ступеню і якості оформлення виставкового
дизайну і проектування,організації транспортно-експедиторського обслуго
вування,підбору персоналу для виставок і ярмарків, виставковий консалтинг,
інформаційного забезпечення виставково–ярмаркової діяльності, організація
охорони, надання страхових і інших послуг організаторам, учасникам і
відвідувачам виставки, проведення незалежного аудиту професійною аудиторською фірмою або спеціалізованими суспільними об’єднаннями, та
безперервне підвищення кваліфікації співробітників виставкового центру[2].
За допомогою технології експертного оцінювання можна розподілити
фактори взаємовпливу на ефективність виставково-ярмаркової діяльності
експонента. Отже, можна зазначити, що попри економічні інтереси суб’єктів
виставково-діяльності різнопланові: для організатора – це отримання
максимального прибутку шляхом залучення до виставкових заходів якомога
більшої кількості експонентів, а для експонентів – отримання максимального
прибутку від реалізації експонованої продукції чи технологій шляхом
забезпечення просування продукції безпосередньо до споживача і пошук
нових споживачів і каналів збуту. Водночас їх плідне співробітництво і тісна
взаємодія дозволяють досягти позитивних результатів і задоволення інтересів
обох сторін.
Аналіз виставкової діяльності показує,що виставкова діяльность з точки
зору її організаторів базується на аналізі статистичних та соціологічних
даних.Перші дають змогу кількісно оцінити ефективність виставкових
заходів на основі даних про кількість відвідувачів і учасників виставки та
величину зайнятих під експозицію площ. Такі дані отримують методом збору
та обробки інформації і вони дають пряму рейтингову оцінку масштабності
та значущості виставки.
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Тому ефективність і результативність виставкок значною мірою
залежить від чітко налагодженого механізму взаємодії суб’єктів і індустрії
гостинності також. Досягти єдності цих інтересів можна за рахунок
удосконалення механізму взаємодії між ними, що знаходиться,як у площині
удосконалення внутрішньо виставкової організації та відносин із
організаторами і експонентами, так і в площині загально організаційних
заходів.
Список використаних джерел:
1. Грищенко І.М. Ринкові аспекти виставкової діяльності в Україні на
сучасному етапі / І.М.Грищенко, Н.А.Крахмальова // Актуальні проблеми
економіки. – 2006. – № 9. – С. 113–119
2. Фарберов В. І. Формування ефективного ме- ханізму управління
виставковими підприєм- ствами : автореф. дис. на здобуття наук. сту- пеня к.
е. н. / Фарберов В. І. – Донецьк, 2002.
3. Сюрко Л.Є Проблемні питання аналізу виставкової діяльності у
сучасних умовах Вісник соціально-економічних досліджень ОДЕУ-2009.№35-275-280
4. Голіцин А. М. Виставково-ярмаркова діяльність підприємства :
автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 / А.М. Голіцин. – К., 2006. – 19
с. 6.
Митричева Анна
Науковий керівник: Поліщук І.І., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
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Сьогодні глобалізація економіки призвела не тільки до популяризації
Інтернету в усіх функціональних сферах діяльності підприємств та появи
сучасних програмних систем комунікації, а й до того, що Інтернет став
невід'ємною частиною успішного ведення бізнесу. Так, останнім часом
можна простежити тенденцію, коли штат комерційних підприємств все
частіше поповнюється фахівцями, найнятими винятково для вирішення
різних маркетингових завдань із застосуванням електронних технологій.
Найчастіше кандидати на цю посаду обираються, виходячи з критеріїв
володіння персональним комп'ютером на рівні користувача, уміння
працювати з пошуковими сервісами і наявності певного обсягу знань в
області класичного маркетингу. Тим не менш, «класичні» рекламні і
маркетингові методи спрацьовують в Інтернеті далеко не завжди. Така
ситуація виникає через низку причин:
– у силу специфічності мережевої аудиторії;
– через наявність цілого ряду значних відмінностей між електронним
простором та світом «поза мережевої» економіки;
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сфері електронної комерції і реклами склалися не тільки своя
термінологія, свої прийоми і підходи до маркетингової діяльності, а й власна
стійка практика.
Тому актуальним залишається теоретичне обґрунтування доцільності
застосування інструментів інтернет-маркетингу, вивчення та аналіз його
основних принципів функціонування та відмінностей застосування залежно
від типу відносин між підприємствами, що ведуть підприємницьку
діяльність.
Аналізом та вивченням основних принципів функціонування та розвитку
підприємницьких сфер за допомогою використання інтернет-маркетингу
займалися вітчизняні та закордонні вчені, такі як Т. Бокарев, В.В. Дергачова,
Жан-Жак, Ламбен С.М. Ілляшенко, І.Л. Литовченко, М.В. Макарова,
А.В. Мартова, І.В. Успенский, В. Холмогоров тощо.
Інтернет поступово стає одним з основних засобів комунікацій та
спілкування між людьми як в бізнесі, так і в побуті. При чому інтенсивність
цього явища динамічно зростає. Вже невід'ємною частиною стала наявність
корпоративного сайту для компанії, а Інтернет – провідним інструментом
ведення маркетингових заходів та реклами.
Під інтернет-маркетингом слід розуміти новий вид маркетингу, який
передбачає застосування традиційних та інноваційних інструментів і
технологій у мережі Інтернет для визначення і задоволення потреб і запитів
споживачів (покупців) шляхом обміну з метою отримання товаровиробником
(продавцем) прибутку чи інших вигод [1, с. 66]. Тобто, це ще один зручний,
проте не зовсім легкий спосіб задоволення споживчих потреб та завоювання
більшої частки ринку. Очевидно, що більшість елементів традиційного
маркетингу знаходять свій розвиток в Інтернет, проте мають деякі власні
характеристики.
Метою інтернет-маркетингу є отримання максимального ефекту від
потенційної аудиторії інтернет-ресурсу. Для того, щоб отримати
максимально-бажаний ефект від запланованої рекламної компанії необхідно
дотримуватися основних етапів його застосування, поданих на рис. 1.
В основу як інтернет-маркетингу, так і класичного маркетингу
покладено аналіз попиту. Під аналізом попиту в Інтернеті розуміють збір
даних статистики з метою визначити купівельну спроможність цільової
аудиторії [2, с. 90].
Політика комунікації в Інтернеті – це ряд заходів з просування інтернетресурсу або продукції у глобальній мережі. Вона використовує такі
інструменти: сайт, SEO, медійну рекламу, контекстну рекламу, directмаркетинг, SMM (SMO), блоги, вірусний маркетинг, SMS-маркетинг,
інфографіку тощо. Ці інтернет-інструменти використовуються інтернетмагазинами, підприємствами на ринках В2С та В2В, а також для просування
бренду компанії. Успіх компанії залежить не тільки від розміру частки
маркетингового бюджету, виділеної на рекламну кампанію в Інтернетмережі, а й від сфер її застосування.
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1. Визначення цілей рекламної кампанії з позиції одержання прибутку і/чи
зниження витрат

2. Визначення цільової аудиторії

3. Аналіз інформації, що є затребуваною серед користувачів Інтернет-мережі

4. Створення сайту (проектування структури, дизайну та інформаційного
наповнення)
5. Збирання та оброблення статистичних даних щодо відвідуваності сайту та
кількості виконаних цільових завдань споживачем

Рисунок 1 - Основні етапи інтернет-маркетингу
При цьому, слід пам'ятати, що ринок В2С орієнтований на звичайного
споживача, у той час як ринок В2В – на роботу з юридичними особами, тобто
іншим бізнесом. Відповідно вони мають свої особливості:
– на ринку В2В в рекламі використовується більше конкретної та
об'єктивної інформації, ніж в сфері В2С, де перевага надається яскравим
відеороликам, організації видовищних промо-акцій тощо;
– система
збуту на ринку В2В є більш персоніфікованою і
міжособистісною, на відміну від В2С. Характер, кількість і вартість різних
контактів залежать від рівня персоніфікації комунікацій;
– головне завдання компанії в сфері В2В полягає в тому, щоб показати,
яким чином продукт або послуга допоможе корпоративним клієнтам
підвищити рівень доходів і знизити витрати, завдання підприємства на ринку
В2С полягає у збуті якомога більших обсягів продукції [3, с. 1].
Аналізуючи вищенаведені інструменти інтернет-маркетингу, не можна
сказати точно, який із них є найбільш ефективним. Це свідчить про те, що
для досягнення поставлених цілей компанія повинна використовувати
елементи просування залежно від конкретної ситуації та наявного бюджету.
Наприклад, якщо компанія планує провести короткострокові комунікаційні
заходи, то для цього їй достатньо буде використати контекстну або медійну
рекламу, але якщо планується проведення довгострокових заходів по
завоюванню та зміцненню ринкових позицій, то найефективнішим
інструментом в такій ситуації буде SЕO оптимізація.
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В умовах ринкової економіки діяльність на ринку посередницьких
послуг має здійснюватися на засадах маркетингу, оскільки він є основою
посередницької діяльності. В сучасних умовах господарювання особливої
актуальності набувають концепції соціально-відповідального маркетингу і
маркетингу взаємодії, які в основному і визначають теоретичне підґрунтя
використання маркетингових методів управління, зокрема на ринку
посередницьких послуг.
В Україні поділ економічної діяльності на види здійснений відповідно
до Класифікації видів економічної діяльності (далі – КВЕД) [1].
Відповідно до КВЕД фінансове посередництво можна поділити на
основне і допоміжне.
Основне посередництво включає надання фінансових послуг і
страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення. Надання
фінансових послуг включає грошове посередництво – група, яка забезпечує
отримання коштів у формі депозитів, діяльність НБУ та інші види грошового
посередництва. Крім грошового посередництва, основна група фінансового
посередництва включає діяльність холдингових компаній, трастів, фондів і
подібних фінансових суб’єктів, а також посередників, які займаються
наданням кредитів, факторинговими послугами, фінансовим лізингом,
страхуванням, перестрахуванням і недержавним пенсійним забезпеченням.
Страхування включає довгострокове та короткострокове покриття страхових
ризиків з елементом заощаджень або без нього, а недержавне пенсійне
забезпечення забезпечує виплату у зв’язку з виходом на пенсію.
Допоміжне посередництво також включає сферу фінансових послуг і
страхування, але переважно це діяльність, що пов’язана з управлінням
фінансовими ринками – включає функціонування фінансових ринків і
контроль за їх діяльністю; посередництво за договорами з цінних паперів або
товарів; здійснення операцій на ринках фінансових послуг за дорученням
інших осіб (наприклад, брокерські операції на фондовій біржі) та пов’язану з
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цим діяльність; оцінювання ризиків і завданої шкоди, діяльність страхових
агентів і брокерів, управління фондами тощо.
Окрему групу допоміжного посередництва за КВЕД формує інше
фінансове посередництво – це діяльність, пов’язана переважно з
розміщенням фінансових коштів: операції зі зливками золота на фінансових
ринках, біржові операції з фондовими цінностями; вкладення коштів у
власність; укладання свопів, опціонів та інших арбітражних операцій;
діяльність ломбардів; діяльність пунктів обміну валют тощо. У світовій
практиці не існує єдиного підходу до класифікації фінансових посередників.
Окремі дослідники пояснюють це відсутністю єдиної моделі організації в
країні фінансового посередництва [2, c. 226-229].
Фінансове посередництво визначається як процес непрямого
інвестування, за якого фінансові посередники позичають кошти у тих, які їх
заощадили і, у свою чергу, надають позики іншим. На думку вітчизняних
дослідників, таке визначення не охоплює всього різноманіття діяльності
фінансових посередників, які надають не лише позики, а й здійснюють
інвестиції у фінансові активи [3, c. 39-47]. Деякі автори визначають сутність
фінансового посередництва як систему економічних відносин щодо
здійснення комерційної, комісійної або агентської діяльності під час емісії,
обігу та погашення цінних паперів сукупністю професійних суб’єктів, які
сприяють досягненню ефективної взаємодії учасників фондового ринку [4, c.
39-47].
В економічній літературі фінансові посередники класифікуються за
різними ознаками, зокрема відома класифікація на такі групи: 1) депозитні
інститути (комерційні та ощадні банки, інші ощадні та кредитні установи); 2)
договірні ощадні інститути (страхові компанії, пенсійні фонди); 3)
інвестиційні посередники (інститути спільного інвестування, інвестиційні
компанії) [4, с. 5].
Згідно вітчизняного законодавства в Україні фінансове посередництво,
як і на більшості ринків розвинених країн, поділяють на два типи: банківське
та небанківське фінансове посередництво.
Ключова роль у здійсненні посередницької діяльності належить банкам.
Небанківським фінансовим установам дозволяється здійснювати окремі
банківські операції за умови одержання ліцензії Національного банку
України. Страховий ринок використовує різні типи посередників.
Посередницькі функції можуть виконувати: персонал страхових компаній,
агенти, брокери, банки, туристичні агентства, відділення зв’язку, агентства
нерухомості, автосалони тощо. Для роботи з фізичними особами частіше за
все використовуються агентські мережі, а з корпоративними клієнтами –
брокери. Крім того, в сучасних умовах брокери часто надають посередницькі
послуги з перестрахування. Все це формує специфічні методи регулювання
посередницької діяльності.
Ринок фінансових послуг об'єднує різноманітні форми мобілізації,
акумулювання та переміщення грошових коштів із вільного обігу в сферу
інвестиційного використання за участю фінансових посередників.
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Отже, основними ознаками ринку фінансових послуг є такі:
1) ринок фінансових послуг постає як сфера взаємодії фінансових
посередників із клієнтами;
2) обслуговування клієнтів відбувається в процесі здійснення операцій із
фінансовими активами;
3) ринок фінансових послуг має характер організованого ринку на основі
укладання відповідних угод або продажу цінних паперів.
Важливою характеристикою ринку фінансових послуг є доступність
економічних агентів до фінансових послуг.
Потреба забезпечення максимально широкого охоплення населення
фінансовими послугами отримала назву фінансової інклюзивності (financial
inclusion).
Поняття «доступу до фінансових послуг» ширше порівняно з поняттями
«надання та отримання фінансових послуг», оскільки охоплює і ту частину
населення, яка, маючи можливості, не скористалася цими послугами. Слід
зазначити, що навіть у країнах з високим рівнем розвитку фінансового ринку
не всі домогосподарства та фірми мають бажання скористатися окремими
доступними для них фінансовими послугами. Відмова може бути зумовлена
причинами етнічного або релігійного характеру.
Отже, в дослідженні з метою структурування виділено шість секторів
посередницької діяльності відповідно до сфер (галузей) економіки, а саме
посередництво на ринку фінансових послуг; посередництво на товарному
ринку; посередництво на страховому ринку; посередництво на ринку
туристичних послуг; посередництво на ринку робочої сили; посередництво
на ринку нерухомості. Тому важливим завданням подальшого розвитку
ринку фінансових послуг є розширення доступу суб'єктів господарювання та
населення до фінансових послуг, а також залучення нових клієнтів, які
раніше відмовлялися від їх використання внаслідок невиправдано високої
вартості, будь-яких дискримінаційних обмежень або невідповідності
вимогам.
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ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ВУЗУ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
Отримання освіти є основою для подальшого життя, соціальної
орієнтації, кар’єрного росту, формування системи цінностей, самовираження
кожної людини в певній сфері, тому функцію вищого навчального закладу
важко переоцінити.
Перед вузом стоїть важке завдання залучення найбільш самостійних і
талановитих студентів, і одним з ефективних способів залучення таких
студентів є створення привабливого іміджу. Випускники університету будуть
транслювати цінності освітнього закладу в зовнішнє середовище, а також
виступати об’єктами дослідження щодо підготовленості з теоретичних і
практичних питань, що і свідчить про якість отриманої освіти.
У даному випадку імідж освітньої установи формується не для вигоди
отримання прибутку, а для взаємного розуміння та взаємодії в розвитку
освіти й суспільства в цілому. Поняття «імідж вузу» з’явилося в середині 90х рр. XX ст., коли стало зрозуміло, що освіта є послугою, яка повинна
задовольняти потреби суспільства поряд із багатьма іншими.
Імідж ВНЗ – це «емоційно забарвлений образ, створений у масовій
свідомості і який визначається співвідношенням між різними сторонами його
діяльності й транслюється у зовнішнє середовище»; це «...образ, що володіє
цілеспрямовано заданими характеристиками і покликаний чинити
психологічний вплив певної спрямованості на конкретні групи соціального
оточення освітнього закладу»; це «... думка про ВНЗ групи людей на основі
їх сформованого образу даної організації, що виник унаслідок або прямого
контакту з вузом, або на основі інформації, одержаної про цей вищий
навчальний заклад із інших джерел»; це «загальне уявлення, що складається з
набору переконань і відчуттів, яке складається у реальних і потенційних
споживачів освітніх послуг»[1, с. 145].
Названі визначення засвідчують складність і неоднорідність структури
такого явища, як імідж ВНЗ, визначають основні складові його формування:
- якість освіти (передбачає відповідність процесу освіти державним
стандартам, певний зміст та форми навчання, рівень сформованості знань та
умінь студентів, а також вихованість, самовизначення, самореалізацію).
Якість освітніх послуг не можна оцінити до їх отримання, тому популярність
і авторитетність вузу має значний вплив при здійсненні вибору. Якщо вуз не
проводить заходи з управління репутацією, вона формується за чутками, від
друзів, знайомих та інших джерел. Імідж вузу дозволяє управляти чутками,
направляючи громадську думку в потрібне русло;
- образ персоналу (передбачає кваліфікацію викладачів та допоміжного
персоналу, особистісні якості, знання технологій навчання, зовнішній вигляд
працівників);
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- стиль освітньої установи (тут розглядаються контакти співробітників із
зовнішніми об’єктами, стиль взаємодії між учасниками освітнього процесу,
загальний стиль роботи, корпоративна культура, психологічний клімат);
- образ керівника вузу (персональні особливості, соціальні
характеристики, цінності, професійні характеристики);
- зовнішня атрибутика (наявність логотипу, гербу, зручність
користування веб-сторінкою, застосування фірмових кольорів, шрифту,
корпоративних рекламних матеріалів, фірмового канцелярського приладдя);
- ціна на освітні послуги (платність освітніх і додаткових послуг);
- рівень психологічного комфорту (уявлення про рівень комфортності
середовища освітньої установи серед студентів та викладачів).
Це свідчить, що будь-яка інформація, що ВНЗ надсилає у зовнішнє та
внутрішнє середовище, є фактично іміджевою. Репутація, яку має
університет у свідомості представників громадськості, є прямим наслідком
усієї його діяльності[2, с. 119-120].
Розглядаючи питання іміджу, не можна упустити таку характеристику
іміджу, як ефективність: метою вузу, як і будь-якої організації, є формування
ефективного, сприятливого іміджу, створення гармонійних відносин з
громадськістю.
Ефективний імідж підвищує конкурентоспроможність на ринку освітніх
послуг. Він привертає абітурієнтів і професорсько-викладацький склад,
рівень викладання підвищується і, відповідно, підвищується рівень
випускників. Це полегшує доступ організації до різних ресурсів: фінансових,
інформаційних,
людських,
матеріальних.
Імідж
повинен
бути
цілеспрямованим і відповідним очікуванням споживачів освітніх послуг[3].
Таким чином, належний імідж ВНЗ дозволить приваблювати сильних
абітурієнтів та надавати впевненості студентам щодо правильності їхнього
вибору та вплине не тільки на посилення позицій ВНЗ на локальному ринку
освітніх послуг, але й у цілому дозволить свідчити про рівень розвитку
освіти в регіоні та в країні, що значною мірою позначається на іміджі
вітчизняної освіти.
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РЕФЛЕКСИВНИЙ АСПЕКТ МАРКЕТИНГУ
Трансформація економічної системи України потребує формування
новаторських підходів у менеджменті та маркетингу. В умовах
швидкоплинних процесів в економічному середовищі особливої актуальності
набувають маркетингові технології, які дозволяють швидше реагувати на
зміни попиту, інформаційні зміни, появу нових конкурентів, ефективніше
використовувати професійний контент всіх підрозділів підприємства.
Актуальним для реалій сьогодення є новаторський підхід у маркетингу
заснований на активації логічної та інтуїтивної свідомості фахівців
маркетологів. Такий підхід має назву – рефлексивний. Рефлексивний підхід
визначається як процес мультикомпонентного професійного мислення
спеціаліста в сфері маркетингу, який породжує продуктивні ідеї та
управлінські рішення. Відомий науковець та дослідник рефлексії Дж. Сорос
стверджує, що при рефлексивному формуванні рішень, одночасно
реалізуються дві функції, де першу він називає пасивною, а другу – активною
[1]. Пасивна, або когнітивна функція розкривається, коли учасники
маркетингового процесу намагаються зрозуміти ситуацію та відтворити
картину, яка відповідає реальності – це проектний тип рефлексії при якому
маркетологи висувають ідеї, обговорюють варіанти рішень проблеми та
будують моделі розвитку ситуацій. Активна функція проявляється, коли
учасники процесу намагаються здійснити вплив на оточуюче маркетингове
середовище (наприклад споживачів), підлаштувати реальність під мету та
цілі власної діяльності [1]. Активна функція рефлексії полягає у проведенні
різноманітних акцій,вікторин, розіграшів та рекламних компаній.
Основним інструментом рефлексивного маркетингу є розвинуте
професійне мультикомпонентне мислення фахівця–маркетолога, яке є
інтегруючим у формуванні таких вмінь:
- швидко приймати маркетингові рішення за рахунок активізації власної
логічної та інтуїтивної свідомості, що передбачає проведення критичного
аналізу ринкового середовища та використання підприємницького чуття;
- практично використовувати економічні та психологічні знання про
елементи соціально-економічних систем, що передбачає вивчення потреб
(економічних, соціальних, психологічних і т.д.), які формують попит та
детермінантів, що впливають на пропозицію;
- створювати ціннісно–смисловий образ товару, тобто виявляти якісні
характеристики товару, його значущість для покупців та виробляти
соціально–адаптований механізм просування товару на ринок, що передбачає
проведення рекламної діяльності;
- використовувати у своїй діяльності інноваційні технології та
вибудовувати нові рішення на базі існуючих прецедентів.
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Важливим атрибутом рефлексивного маркетингового процесу є
свідомий і цілеспрямований характер маркетингової діяльності. Це пов'язано
з тим, що предмети, зв'язки і стосунки відображаються і оцінюються в
свідомості маркетолога як істотні або неістотні, придатні або непридатні для
досягнення наміченої мети. Разом з предметною (об'єктною), іншою
іпостассю рефлексивної діяльності маркетолога є діяльність спілкування,
психологія входження людей в стосунки один з одним в соціальній та
економічній сфері буття, вплив на формування вибору індивідуума.
Маркетингова діяльність традиційно вважається областю поєднання
економічних, соціологічних та психологічних досліджень. Особливістю
рефлексивного маркетингу є використання інноваційних психологічних
методів та технологій. Коли необхідно вивчити поведінку людини в умовах
вільного вибору на ринку, визначити відношення людини і маркетингових
структур до певних модифікацій елементів маркетингової ситуації і так далі психологічні методи незамінні. Психологічні методи дозволяють
об'єктивізувати психологічні механізми, що лежать в основі вибору,
мотивації, потреб, ієрархії цілей, особливостей темпераменту і когнітивного
стилю особистості [1].
У рефлексивному маркетингу використовують наступні психологічні
методи:
- Метод спостереження. Його мета — виявлення основних стереотипів
поведінки потенційних споживачів в умовах вільного вибору. При цьому
необхідною умовою ефективності методу є компетентність і включеність
спостерігача. Заздалегідь розробляється схема спостереження і виділяються
психологічні категорії, по яких воно аналізується. Як правило, йдеться про
невербальні стереотипи поведінки.
- Метод експертного аналізу. Його мета – виявлення ідентичності і
відмінності досліджуваного продукту, товару в порівнянні з ідеальним або
оптимальним еталоном цього товару, визначення потенційної можливості
товару задовольнити потреби, а також виявлення негативного впливу
реклами на потенційного покупця.
- Методи опитування, анкетування або структурованого інтерв'ю. Метою
методів є збір інформації про потреби населення і можливості ринку, а також
спостереження за динамікою вжитку певного продукту.
- Метод фокус–групи. Дослідження проводиться для виявлення
відношення потенційних споживачів до товару, до виведення на ринок нової
марки товару, до рекламних текстів, до образу головного героя рекламного
ролика, до сценаріїв рекламних роликів і т.д.
- Метод контент–аналізу. Цей метод розроблений на стику
психолінгвістики, соціології і психології. Він дозволяє виявити експресивну
структуру будь-якого продукту mass media — від газетної статті і рекламного
тексту, музичного кліпу до філософського фільму. Метою методу є
виявлення структури дії рекламних послань на маркетингові процеси [1].
Однією з цікавих інноваційних психологічних технологій, що
використовується у рефлексивному маркетингу є технологія розробки
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системи гештальтів, або гештальттехнологія. Від німецького «geshtalt» –
цілісний образ, можна розкрити сутність гештальттехнології, як поступового
створення цілісного образу певної картини, яка складається з окремих
елементів, що є її частинами. Частини гештальту мають певну ієрархію (міру
важливості впливу на загальне сприйняття образу) та гармонічно співіснують
одна з одною. При чому, основний образ є цільовим гештальтом, а його
складові частини називаються проміжними гештальтами. Гештальттехнології
ефективно використовують у маркетингу, формуючи попит на новий
продукт, що ще не надійшов у продаж. Новий продукт не рекламується, а
формується певний образ майбутнього покупця, який неодмінно є власником
представленого продукту. Наприклад гештальтом успішності у 90–х роках
був автомобіль марки Мерседес. Попит на представлену марку автомобіля
формувався за рахунок певного образу успішного члена суспільства.
Основним, цільовим гештальтом був саме певний образ людини, а
проміжним – автомобіль, тобто сам продукт. Представлена інноваційна
технологія маркетингу дозволяє маніпулювати попитом на ринку, за рахунок
формування ціннісного образу, який впливає на психологічне сприйняття, а
як наслідок – на вибір який робить людина. Усвідомлення засобів, що
формують цей вибір і управління ним — найважливіший етап рефлексивних
маркетингових технологій [2].
Теорія рефлексії передбачає критичний аналіз власних дій фахівця.
Рефлексивний вплив професійної діяльності маркетолога на досягнення цілей
підприємства розглядається в контексті трьох основних аспектів,
представлених на рис. 1 [3].
Рефлексивна маркетингова діяльність
Інтелектуальний
аспект

Комунікативнокооперативний аспект

Особистісний аспект

Рисунок 1 - Рефлексивні аспекти діяльності фахівця з маркетингу
Інтелектуальний аспект рефлексивної маркетингової діяльності
проявляється через вміння виділяти, аналізувати і співвідносити з
предметною
ситуацією
власні
дії
спеціаліста
з
маркетингу,
підлаштовуватися, або адаптуватися до ситуацій, що склалися на ринку та
виробляти нові, не стандартні рішення та ідеї.
Комунікативно–кооперативний аспект рефлексивного маркетингу
проявляється через розуміння основ сумісних дій та їх координації, де
зворотній зв'язок дозволяє маркетологу бачити свою поведінку і те, що за
нею стоїть, ніби зі сторони, або очима інших учасників ринку. Рефлексія
проявляється через консолідацію, співпрацю всіх працівників підприємства
за для досягнення єдиної цілі підприємства.
Особистісний
аспект
рефлексивного
маркетингу
забезпечує
самоорганізацію і самомобілізацію дій та поведінки фахівця з маркетингу в
різних умовах ринку. Рефлексія тут виступає як процес осмислення
особистісних змістів та цілей в діяльності підприємства.
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Беручи до уваги вище сказане, можна сформувати висновок, що
рефлексія, як одна із сторін внутрішньої активності особистості, є
необхідною умовою успішного здійснення процесу маркетингу. Саме у
маркетинговій діяльності в повному обсягу виявляється характер рефлексії,
направлений на осмислення потреб ринку, можливостей компанії і
максимізації вигоди. Розвиток професійних рефлексивних здібностей,
опанування уміння самостійно, цілеспрямовано, усвідомлено або інтуїтивно
вибирати, навіть створювати, оптимальну систему маркетингу, відповідну
поставленому завданню є основою її модернізації.
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ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Питання доступу до інформації діяльності органів влади останнім часом
привертає велику увагу суспільства. Для формування громадянського
суспільства і розбудови правової держави регулювання інформаційних
відносин має важливе значення. Оскільки суспільство доконечно зацікавлене
в ефективному використанні державної інформації, вона повинна бути
доступною для кожного громадянина. Зважаючи на це органи влади повинні
використовувати новітні інформаційні технології для надання інформації
громадянам, комерційним організаціям та іншим установам.
Ряд провідних іноземних та вітчизняних вчених займалися розглядом
питань організаціїта вдосконалення зв`язків з громадськістю, а саме :
І. Апьошиноа, В. Бебик, Дж. Бернет, М. Бєлявцева, С. Блек, Б. Борисов,
В. Корольк, Н. Нижник, В. Опуйко, Г. Почепцов, І. Спісаренко, М. Свіріна,
Є. Тихомировоа, С. Чукут, В. Малиновський та ін.
Сьогодні у межах структур Верховної Ради України, Адміністрації
Президента України, Кабінету Міністрів України під назвами прес-служб
працюють відділи або підрозділи, що виконують ті чи інші функції зв’язків з
громадськістю. Подібні підрозділи утворені й у структурах окремих
міністерств та відомств центрального, регіонального та місцевого рівнів, які
носять різноманітні назви, наприклад, управління інформації та зв’язків з
громадськістю, прес-служба, прес-центр, управління з питань внутрішньої
політики.
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Зв’язки з громадськістю органів державної влади базуються на
враженнях громадян від роботи служб та від ефективної роботи державних
службовців. Для полегшення спілкування з громадянами органи державної
влади застосовують методи ознайомлення з відомостями практичного
характеру. Така інформація може розповсюджуватися у друкованому вигляді
(видання брошур, розміщення довідкових матеріалів, рекламних афіш тощо),
через телебачення, радіо, Інтернет, виставки тощо. Ці методи будуть
ефективними лише за наявності в адміністрації достатніх фінансових
ресурсів та кваліфікованих фахівців (журналістів, дизайнерів тощо) [1, c. 81].
В
українському
суспільстві
низьким
залишається
рівень
взаєморозуміння й конструктивної взаємодії органів державної влади,
політичних партій, суспільних об’єднань і організацій та ринкових
інститутів, що тільки зароджуються. Конфронтаційний характер відносин
між ними спричинений не тільки недосконалістю законодавчої бази, яка має
їх врегульовувати, але й відсутністю у кожного з цих інститутів чітко
сформульованих цілей та інтересів. Також недоліком вітчизняних служб
зв’язків з громадськістю є те, що в Україні відсутня злагоджена політика всіх
гілок влади у роботі за даним напрямком. Відсутній координуючий зв’язок
між підрозділами зв’язків з громадськістю Кабінету Міністрів України,
Адміністрації Президента України та Верховною Радою. Сьогодні кожний з
органів влади формує власну інформаційну політику, що іде врозріз з
політикою інших державних органів, а це посилює негативне сприйняття з
боку громадськості [2, c. 68].
Тому, на нашу думку, сьогодні вкрай важливо забезпечити діалог між
підрозділами зв’язків з громадськістю органів влади, що дасть можливість
творити єдину комунікаційну та іміджеву політику. У зв’язку з цим постає
актуальна проблема координації на трьох рівнях:
– горизонтальному – між органами різних гілок влади;
– вертикальному – між структурними підрозділами зв’язків з
громадськістю на центральному, регіональному та місцевому рівнях;
– внутрішньо-організаційному – між відділами зв’язків з громадськістю
та іншими структурними підрозділами органів державної влади [3, c. 41].
Проте зв’язки з громадськістю в Україні ще не стали тією системою
взаємозв’язку, яка виконує комунікативні функції взаємодії держави й
громадянського суспільства. Світова практика свідчить, що зв’язки з
громадськістю – це невід’ємна частина будь-якої сучасної управлінської
діяльності. Сферу, у якій функціонують зв’язки з громадськістю, можна
визначити як суспільні комунікації, а практика зв’язків з громадськістю – це
практика комунікативного менеджменту.
Отже необхідно підвищити рівень виконання чинних законодавчонормативних актів, що регламентують механізми відкритості органів влади,
та запровадити уніфіковані стандарти та форми висвітлення діяльності
органів влади в Інтернеті. Однак усі ці заходи не справлятимуть достатнього
впливу на ситуацію без активної громадянської позиції широких верств
населення і конструктивної роботи громадських організацій та аналітичних
центрів.
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УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ВАНТАЖНИХ
ПЕРЕВЕЗЕННЯХ
Морський транспорт вважається найбільш універсальним видом
транспорту, який спеціалізується на обслуговуванні міжнародної торгівлі.
Морський транспорт широко використовується для міжнародних і
внутрішніх перевезень. Він відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні
всіх зовнішньоекономічних зв'язків, особливо з країнами далекого зарубіжжя
і характеризується високою ефективністю перевезень порівняно з іншими
видами транспорту.
Питанню участі України в міжнародних морських вантажних
перевезеннях присвяченні праці таких вітчизняних і зарубіжних науковців,
як: Бакаєв О.О., Буркинський Б.В., Воркут А.І., Котлубай М.І., Кулаєв Ю.Ф.,
Дергачов В.О., Новікова А.М., Махуренко Г.С., Сич Є.М., Постан М.Я.,
Цвєтов Ю.М., Чекаловець і багатьох інших. Але в наукових дослідженнях і в
господарській практиці приділяється недостатньо уваги аналізу основних
тенденцій, що характерні для галузі морських перевезень, які б відображали
доцільність стимулювання розвитку перевезень морським транспортом в
Україні.
Система економічних і правових відносин між учасниками процесу
перевезення на інших видах транспорту розвивалася в тій чи іншій мірі під
впливом міжнародної практики морського торгового судноплавства. Слід
зазначити, що у порівнянні з іншими видами транспорту (автотранспорт,
авіатранспорт, залізничний транспорт), основною відмінною рисою
морського транспорту є його вантажопідйомність. Саме морським
транспортом найбільш вигідно здійснювати транспортування великих партій
товару в міжконтинентальному повідомленні [1].
Слід зазначити, що морський транспорт є важливою галуззю економіки
України. Його ефективне функціонування є необхідним чинником
становлення України, як морської держави, сталого розвитку її транспортнодорожнього комплексу і економіки у цілому.
Проблеми розвитку морського транспорту в Україні пов’язані,
насамперед, із значним моральним і фізичним зносом судів і портового
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устаткування (особливо засобів обробки вантажів). Середній вік судів
торгового значення більший за 15 років, а деякі порти західних країн
забороняють вхід судів із таким терміном експлуатації. Портова
інфраструктура не розрахована на нові технології портових робіт, що істотно
знижує продуктивність як портів (до 50 % від продуктивності портів західних
країн), так і інших видів транспорту (особливо залізничного), пов’язаних з
обробкою вантажів [2, с. 55-58].
Досить серйозними також є проблеми пов’язані із логістичною
інфраструктурою портів, а саме: низька конкурентоспроможність і
привабливість вітчизняних портів, низька якість послуг, що надаються
морськими портами, тривалий час доставки вантажів, їх втрата і псування,
висока собівартість перевезень та ін. [3 с. 148].
Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року [4]
виділяє наступні проблеми функціонування та розвитку портової галузі:
− зниження рівня прибутковості морських портів у зв’язку із значним
зносом основних засобів (більш як 70%);
− повільне
оновлення
основних
фондів
морських
портів,
невідповідність їх технічного рівня вимогам щодо надання послуг із
здійснення операцій з вантажами;
− відсутність дієвого механізму залучення приватних інвестицій для
розвитку морських портів та захисту прав інвесторів;
− зменшення обсягу транзитних вантажопотоків у зв’язку з недостатньо
розвинутою інфраструктурою морських портів (зокрема, недостатньою
глибиною та довжиною причалів), низькою якістю виконання
навантажувально-розвантажувальних робіт, довгостроковістю здійснення
процедури оформлення транзитних документів;
− недосконалість законодавства з питань митного оформлення,
перетинання державного кордону, що суттєво ускладнює здійснення
прикордонних операцій, збільшуючи їх тривалість та вартість та ін.
Для розвитку морського транспорту і інфраструктури слід провести
комплекс заходів, а саме:
1) виведення із експлуатації морально і фізично застарілих суден, а
також портового устаткування (засобів обробки вантажів);
2) оновлення портової інфраструктури згідно новітніх технологій
портових робіт;
3) збільшення середньої тоннажності суден торгового флоту;
4) підвищення конкурентоспроможності українських портів на основі
використання логістичного підходу [1].
Таким чином, морський транспорт відіграє досить важливу роль в
сучасних умовах ведення міжнародної торгівлі, оскільки саме на морський та
річковий транспорт припадає близько 90% всіх світових вантажних
перевезень. Щодо України слід засначити, що стан морських вантажних
перевезень характеризується наявністю ряду проблем, що потребують
негайного вирішення.
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ЗНАЧЕННЯ МОРСЬКИХ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
У сучасному світі морські перевезення вважаються найбільш вигідними
та універсальними як у міжнародній, так і у внутрішній торгівлі. Морський
транспорт відіграє надзвичайно важливу роль для міжнародних перевезень і
відрізняється високою ефективністю порівняно з іншими видами транспорту.
Однак морські перевезення також є об’єктом жорсткої конкурентної
боротьби. Україна має сприятливі конкурентні передумови для розвитку
морських міжнародних перевезень, тому вкрай важливим є пошук механізмів
реалізації конкурентних переваг морських портів України.
Дослідженню проблемних питань щодо міжнародних морських
перевезень присвячено праці багатьох вчених. Найбільш вагомі дослідження
провели такі науковці: Затулко А.В., Боняр С.М., Бакаєв О.О., Буркинський
Б.В., Воркут А.І., Котлубай М.І., Кулаєв Ю.Ф., Дергачов В.О., Новікова А.М.,
Овчар О.М., Кравченко Є.В.
Однак проблема ефективності морських міжнародних перевезень як
інструменту підвищення конкурентоспроможності транспортно-виробничої
сфери залишається недостатньо дослідженою і потребує подальшого
вивчення.
Морський транспорт характеризується відносно високими витратами з
утримання постійних пристроїв, що обмежує його конкурентоспроможність
на коротких маршрутах. Однак під час перевезень на великі відстані
морський транспорт має найнижчі витрати, порівняно з будь-яким іншим
видом транспорту. Така властивість є надзвичайно важливою, тому в
більшості випадків надається перевага морським перевезенням [1, с. 146].
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Морські порти є складовою частиною транспортної і виробничої
інфраструктури держави з огляду на їх розташування на напрямках
міжнародних транспортних коридорів. Від ефективності функціонування
морських портів, рівня їх технологічного та технічного оснащення,
відповідності системи управління та розвитку інфраструктури сучасним
міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність вітчизняного
транспортного комплексу на світовому ринку [2, с. 200].
Морський транспорт є важливою галуззю економіки України. Його
ефективне функціонування є необхідним чинником становлення України, як
морської держави, сталого розвитку її транспортно-дорожнього комплексу і
економіки у цілому.
Для того, щоб оцінити значення морських перевезень, виділимо їх
основні переваги (рис. 1).
Можливість
перевезення великої
партії вантажів на
великі відстані

Найвигідніші умови
для транспортування
великогабаритних
вантажів
Широка географія
(близько 120 країн
світу)

Низька
собівартість

Універсальність

Переваги
міжнародних
морських
перевезень

Спрощена
вантажнорозвантажувальна
робота

Рисунок 1 - Переваги міжнародних морських перевезень
Однак морські перевезення також мають і ряд недоліків (рис. 2).

Найнижча, в
порівнянні з іншими
способами
транспортування,
швидкість доставки

Негативний вплив
метеорологічних факторів,
а саме: штормів, сильного
вітру, туманів тощо, які
можуть збільшити час
доставки вантажу

Обмежена
можливість
доставки вантажу
безпосередньо в
пункт призначення

Недоліки
міжнародни
х морських
перевезень

Рисунок 2 - Недоліки міжнародних морських перевезень
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Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року [3]
виділяє наступні проблеми функціонування та розвитку портової галузі:
– зниження рівня прибутковості морських портів у зв’язку із значним
зносом основних засобів (більш як 70%);
– повільне оновлення основних фондів морських портів, невідповідність
їх технічного рівня вимогам щодо надання послуг із здійснення операцій з
вантажами;
– відсутність дієвого механізму залучення приватних інвестицій для
розвитку морських портів та захисту прав інвесторів;
– зменшення обсягу транзитних вантажопотоків у зв’язку з недостатньо
розвинутою інфраструктурою морських портів (зокрема, недостатньою
глибиною та довжиною причалів), низькою якістю виконання
навантажувально-розвантажувальних робіт, довгостроковістю здійснення
процедури оформлення транзитних документів;
– недосконалість законодавства з питань митного оформлення,
перетинання державного кордону, що суттєво ускладнює здійснення
прикордонних операцій, збільшуючи їх тривалість та вартість та ін.
Отже, міжнародні морські перевезення відіграють досить важливу роль
для міжнародної торгівлі. Незважаючи на недоліки, морські перевезення
користуються неабияким попитом через ряд переваг. Україна має досить
потужну транспортну систему, що може виконувати значний обсяг
міжнародних перевезень вантажів та пасажирів. Проте наразі існує багато
чинників, що негативно впливають на транспортну систему України. Тому
необхідно проводити комплекс заходів, спрямованих на підвищення
конкурентоспроможності українських портів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Рекламна діяльність є невід'ємною складовою частиною комерційної і
маркетингової діяльності будь-якого торгового підприємства. В умовах
розвитку ринкових відносин і підвищення насиченості споживчого ринку
товарами і послугами, рекламна робота набуває нового значення,
відрізняється цілим рядом специфічних рис, знання і облік яких, дозволяє
активізувати процес продажу, стимулювати реалізацію окремих товарів,
раціоналізувати процес обслуговування покупців, за рахунок «інформаційної
підтримки »всіх його складових.
Реклама на сучасному етапі перетворилася в окремий вид діяльності
людини - рекламний бізнес. Запорукою його успіху, як і будь-якого іншого
виду діяльності, є якісне, професійне управління - менеджмент. Успіх будьякого підприємства, досягнення прибутків, його зростання і процвітання
дуже сильно залежить від того, наскільки грамотний, професійний і
ефективний менеджмент компанії[1].
Рекламна діяльність – це комплекс організаційних і технічних
рекламних заходів, спрямованих на створення й підтримку необхідного рівня
продажів, швидке реагування на зміну ринкової кон’юнктури, вжиття
необхідних заходів для нейтралізації діяльності конкурентів, забезпечення
позитивного іміджу фірми та її торговельної марки.
Основу організації рекламної діяльності складає рекламна програма, яка
визначає цільову аудиторію, формує ідею реклами, частоту рекламних
заходів. При цьому реклама здійснює повноцінну роботу зі збуту товарів і
формування попиту покупців. Її особливістю є те, що вона має безперервний
вплив на широку аудиторію споживачів і постійне оновлення змісту[3].
Сучасний рекламний процес складається з робіт дослідницького
характеру, організаційної роботи зі здійснення рекламних програм.
Для розуміння сутності рекламного процесу необхідно проаналізувати
його базову технологію й розділити її на окремі елементи, що дозволяють
згодом розглянути взаємодію учасників цього процесу на різних стадіях і
рівнях.
Принципова схема рекламного процесу складається з чотирьох ланок:
рекламодавець, рекламне агентство, засоби поширення інформації та
споживач. Кожна ланка рекламного процесу відіграє важливу роль в
організації рекламної діяльності та має суттєвий вплив на її ефективність.
Організація рекламної діяльності підприємства може йти двома
шляхами: утворити рекламний відділ всередині підприємства, або звернутися
за послугами в рекламне агентство.
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Об'єднання творчих працівників в один підрозділ рекламний відділ
дозволяє маневрувати торговельному підприємству в досягненні поставлених
цілей, дає можливість комплексного обслуговування клієнтів з
використанням всіх необхідних видів реклами. Це дозволяє комерційній
організації вести справи, пов'язані з наданням послуг покупцям, аналізувати
купівельний попит, що може бути застосовано саме до цієї організації,
формувати необхідний асортимент, оперативно реагувати на недоліки
проведеної роботи, контролювати рекламний процес на всіх стадіях руху
товару.
Торговому підприємству доцільніше планувати організаційний процес в
рекламі з урахуванням спеціалізованих підприємств. Тому, що нерідко
організація не може мати у своєму розпорядженні необхідні засоби для її
виготовлення, матеріали та обладнання для її виробництва та розміщення. А
значить найбільше значення в рекламному бізнесі, з урахуванням вимог
ринку матимуть рекламно - організаційні агентства з так званим «повним
комплексом послуг». Ці агентства повинні виконувати всі види робіт, не
тільки в області реклами, але і в області формування суспільної думки, у
сфері заходів щодо стимулювання збуту і т.д. Рекламодавець, звертаючись до
послуг рекламного агентства ставить перед собою, як правило, два основних
завдання. По-перше, це створення на ринку сприятливої атмосфери для своєї
фірми, її товарів і послуг. По-друге, збільшення обсягу продажу товарів і
надання послуг. Рекламно - інформаційні агентства повинні орієнтуватися на
рішення саме цих основних завдань[4].
Засіб поширення реклами - це канал інформації, по якому рекламне
повідомлення доходить до споживачів.
Споживач - це той, на кого спрямоване рекламне звернення, з метою
спонукати його зробити певну дію, у якій зацікавлений рекламодавець.
До останнього часу активними учасниками рекламного процесу були
тільки перші три ланки, а споживачеві відводилася пасивна роль елемента
аудиторії, що піддається рекламному впливу. Тепер споживач стає активним
учасником рекламного процесу, найчастіше його ініціатором. У сучасній
рекламній діяльності споживач виступає в якості генератора зворотнього
зв'язку.
До часу здійснення рекламного процесу в нього включаються й інші
учасники: організації, що регулюють рекламну діяльність на державному
(урядові заклади) і суспільному (асоціації та інші подібні організації) рівнях;
виробничі, творчі і дослідницькі організації, що ведуть свою діяльність в
області реклами.
Для того, щоб рекламний процес був досить високоефективним, йому
повинні передувати маркетингові дослідження, стратегічне планування і
вироблення тактичних рішень, які диктуються збутовими цілями
рекламодавця і конкретною обстановкою на ринку. Необхідна розробка
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рекламної стратегії, яка визначається способом використання рекламодавцем
творчого комплексу.
Творчий комплекс включає:
- цільову аудиторію;
- концепцію продукту;
- засоби поширення інформації;
- рекламне повідомлення[5].
Основними етапами рекламної програми, розроблювальної агентством
на основі знання рекламодавця є:
- постановка і корегування завдань реклами відповідно до завдання
рекламодавця;
- визначення витрат на рекламу з урахуванням можливого використання
рекламних засобів;
- розробка рекламного звернення (формування ідеї звернення,
здійснення звернення та оцінка і вибір варіантів звернення);
- вибір засобів розповсюдження інформації (охоплення, частота і сила
впливу; основні риси засобів розповсюдження інформації; конкретні носії
реклами; графік використання засобів реклами);
- оцінка ефективності програми рекламної діяльності [2].
Найяскравішими прикладами ефективної роботи відділу реклами є:
український молодіжний бренд одягу «Staff», американська харчова компанія
«The Coca-Cola Company», Кондитерська Корпорація «Roshen». Остання
протягом двадцяти років продає свою продукцію не лише на території
України, але й в понад тридцятьох країнах світу. Рекламна діяльність
компанії будується за наступною схемою – рекламний ролик на всіх каналах,
PR-матеріали про продукцію і компанію у різних виданнях, включаючи і
спеціалізовані видання, блокова реклама в жіночій пресі, що має чіткий
асоціативний зв'язок з роликом на телебаченні. Найяскравішими PRзаходами компанії є благодійність,яка проявляється в соціальних програмах
щодо будівництва дитячих майданчиків «Roshen», яких налічується більше
80-ти у різних регіонах України, які з кожним роком оновлюються та
ремонтуються[6].
Отже, враховуючи все вище описане, можна дійти висновку, що
правильно розроблена рекламна стратегія, вдало вибрані засоби
розповсюдження реклами, правильно правильно сформований рекламний
бюджет, можна досягти найважливішої маркетингової цілі – просування
товару за допомогою реклами.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Сучасний етап розвитку страхових відносин в Україні характеризується
розвитком технологій та збільшенням конкуренції на ринку фінансових
послуг, які вимагають від страховиків пошуку нових, маловитратних та
ефективних каналів реалізації страхових продуктів. Таким чином, саме
принципи маркетингу стають головними в управлінні страховою компанією
як методу дослідження страхового ринку і впливу на нього з метою
отримання компанією якомога більшого прибутку. Актуальність
маркетингової діяльності в страховій компанії пояснюється тим, що в умовах
ринкової конкуренції страхова компанія повинна мати достатню інформацію
для аналізу ринкової ситуації, для виявлення слабких та сильних сторін
конкретного страхового продукту, визначення необхідності впровадження
нового продукту, тобто володіти теорією і практикою маркетингу з
урахуванням особливостей страхової галузі.
Питання впливу маркетингу на ефективність діяльності страхових
компаній досліджувалися в працях таких зарубіжних вчених, як Котлер Ф.,
Мейден А., Портер М. та багато інших. Проблемним питанням впровадження
новітніх технологій маркетингу в діяльність страховиків приділяли увагу
Базилевич В.Д., Даннікова О.М., Осадець С.С., Тринчук В.В., Пікус Р.В.,
роботи яких мають вагоме теоретичне та практичне значення для розвитку
страхового ринку в цілому.
Під страховим маркетингом розуміють комплексний підхід до питань
організації та управління всією діяльністю страхової компанії, спрямованої
на надання таких страхових послуг і в таких кількостях, які відповідають
потенційному попиту [1 с.168].
Наслідком впровадження страховою компанією маркетингу в свою
діяльність є пошук нових підходів в управлінні страховою компанією. Адже
він передбачає оперативну реакцію на ринкові зміни за допомогою розробки
і здійснення конкретних заходів щодо вивчення та розвитку ринку,
підготовки альтернативних і гнучких рішень і, зрештою, досягнення кінцевої
мети діяльності – забезпечення прибуткового й довгострокового
функціонування організації, тому процес впровадження маркетингу в
діяльність страховика повинен проходити послідовно (рис.1).
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Етапи процесу впровадження маркетингу в діяльність страхової компанії

1
етап

Здійснюється загальне дослідження страхового ринку, проводиться його
сегментація, визначаються основні можливості страховика щодо реалізації
того чи іншого страхового продукту, визначаються можливості та способи
виходу на ринок, можливості застосування комплексу маркетингу.

2
етап

Формуються процес управління маркетингом, структурні підрозділи, які
виконують маркетингові функції, розробляється план маркетингу, що
передбачає реалізацію основної мети маркетингової діяльності – задоволення
потреби споживача у страховому захисті. Здійснюється аналіз зміни потреб
споживачів у процесі реалізації страхових продуктів та послуг.

3
етап

Розробляється маркетингова стратегія, яка буде орієнтована на певні сегменти
страхового ринку.

4
етап

Розробляється комплекс маркетингу.

5
етап

6
етап

Вивчається можливості створення та реалізація як свого, так і страхового
продукції конкурентів, з метою зайняти певне становище на ринку, покращити
свої позиції в конкурентній боротьбі, а також виявити та задовольнити
латентний попит на страхові продукти та послуги.
Виконуються усі функції з аналізу окремих сегментів страхового ринку та
задоволення потреб споживачів страхових послуг, а також з планування,
обліку та регулювання роботи, яка пов`язана з освоєнням нових ринків збуту.
Система управління маркетингом, що діє ефективно, забезпечує
довгостроковий прибуток і стійке стабільне становище страхової компанії

Рисунок 1 – Етапи процесу впровадження маркетингу в діяльність
страхової компанії [2 с.117]
З рисунка 1 видно, що процес впровадження маркетингу це комплексний
захід, який складається з 6 послідовних етапів. Кожний етап складається з
різних процесів, при застосуванні яких страхова компанія зможе досягнути
свою основну мету – максимізація прибутку.
Для ефективного впровадження маркетингу у свою діяльність страховій
компанії необхідно детально дослідити:
− потенційних страхувальників, аналіз форм і каналів просування
страхових послуг від страховика до потенційного клієнта, дослідження
продукту (виду страхових послуг);
− конкурентів, визначення форм і рівня конкуренції;
− аналіз ринку страхової компанії (визначення найбільш ефективних
способів просування страхових послуг від страховика до потенційного
клієнта, дослідження рекламної діяльності) [3 с.58].
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При вивчені потенційних страхувальників визначається структура
споживчих переваг, тобто смаки та звички людей, які страхові продукти
обирають страхувальники. Аналіз форм і каналів просування страхових
послуга від страховика до потенційного клієнта вивчає функції і особливості
діяльності
посередників
страховика
та
характер
взаємин
зі
страхувальниками.
Вивчення конкурентів передбачає аналіз частки ринку, стратегії і
тактики конкурентів, аналіз ефективності маркетингової діяльності. Основна
мета вивчення конкурентів – розподіл сфер впливу на ринку (через
орієнтацію на певний цільовий сегмент, вибір певного асортименту тощо) і
послаблення конкурентної боротьби [4 с.339].
При аналізі ринку страхової компанії визначають найбільш ефективні
способи просування страхових послуг. На сьогодні найефективнішим
каналом реалізації страхових продуктів є залучення страхових посередників
на страховий ринок. Останнім часом поширюється продаж страхових полісів
через мережу інтернет, що має ряд своїх переваг.
Отже, наявна ситуація на ринку страхових послуг спонукає страхові
компанії постійно удосконалювати свою діяльність, застосовуючи при цьому
довготермінові стратегії розвитку. Використання маркетингових послуг є
одним із найперспективніших напрямків розвитку страхового ринку в
Україні, оскільки страховий маркетинг має можливість прямо впливати на
діяльність не лише окремої компанії, а й страхового ринку в цілому.
Особливості маркетингу в страховій діяльності пов’язані зі специфікою
самого
продукту
цієї
діяльності,
державної
регламентації
і
макроекономічного становища.
Список використаних джерел:
1. Базилевич В.Д. Страхові послуги: підручник. – У 2 част. – Ч.1 /
За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Логос, 2014. – 496 c.
2. Забурмеха Є.М. Теоретичні аспекти маркетингової орієнтованості
страхових компаній / Є.М. Забурмеха // Вісник Хмельницького
національного університету. – 2013. – № 6. – С. 115-120.
3. Клепікова О. Моделювання маркетингової стратегії страхової
компанії / О. Клепікова // Вісник Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 6 (147). – С. 55-61.
4. Пластун В.Л. Формування оптимального портфеля страхових послуг /
В.Л. Пластун, В.С. Домбровський // Актуальні проблеми економіки. – 2012. –
№1. – С. 335–341.

276

Поволоцький Вадим, Виноградова Аліна
Науковий керівник: Зудова І.Ю., к.е.н, доцент
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ МАРКЕТИНГ, ЯК ЕФЕКТИВНА
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІОННОГО БІЗНЕСУ
Кожна фірма отримує свою популярність завдяки грамотному
маркетингу і проходженню планом побудови свого бізнесу. Чималу роль в
цьому відіграє поняття сегментування – вибір певного ринку з конкретним
покупцем і асортиментом товарів.
Перш ніж перейти до типів стратегії і зупинитися на якомусь
конкретному виді, слід розібрати методи сегментування, які повинна знати
кожна фірма. Хоча якогось єдиного поділу ринку на групи не існує, і, як
правило, деякий час фірма експериментує і пробує взаємодіяти з різними
категоріями покупців, змінюючи при цьому параметри.
Існує кілька основних змінних, що використовуються при сегментації
споживчого ринку:
1. Географічний принцип – вимагає розбити ринок на район, місто,
область, країну і держави. Все буде залежати від спрямованості розвитку і
стартового капіталу.
2. Демографічний принцип – передбачає поділ ринку за гендерними
ознаками, рівнем доходу, складу сім’ї, віком та інше. Це один з
найпопулярніших параметрів, що дозволяє розділити на групи всіх
споживачів. Також цей принцип найлегше виміряти і порахувати, і він тісно
пов’язаний з усіма іншими.
3. Психографічниий параметр – розглядає покупців з точки зору
приналежності до суспільного класу і способу життя. Поведінкові
особливості є одними з найважливіших характеристик, тому що саме вони
допомагають розділити покупців на їх ставлення до товару, їх знанні про
нього і реакцію [1].
Фірма обов’язково слід знати свого покупця, для цього і проводиться
сегментування, де за певними параметрами малюється портрет. Після того як
буде пройдено цей етап, настає вибір стратегії недиференційованого
маркетингу, диференційованого або концентрованого.
Суть полягає в тому, що фірмі необхідно вирішити, яку частку ринку
потрібно охопити, вибравши один з трьох варіантів:
1. Недиференційований маркетинг – вибір компанії, коли вона визначає,
що їй не потрібно розмежовувати свою діяльність, і буде пропонувати свій
товар для кожного[1].
2. Диференційований маркетинг – фірма вибирає такий варіант, коли
вирішує виступати на декількох сегментах і розуміє, що задовольнити всіх
споживачів одним товаром не зможе, а частіше буває, що покупець і сам не
захоче за своїм статусом купувати товар, як у всіх. Дуже яскравим прикладом
є автомобілі з різною ціновою категорією. До того ж такий варіант охоплення
ринку допомагає запам’ятатися людям, а значить за другим і наступними
продуктом, вони знову прийдуть до цієї фірми.
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3. Якщо фірма не підходить диференційований і недиференційований
масовий маркетинг, то залишається третій варіант – концентрований. Така
стратегія, наприклад, підходить фірмі з обмеженим капіталом, яка
розвивається в одному напряму і забезпечує собі тим самим міцну позицію
на цьому ринку. Інший варіант, коли фірма спрямовує свій розвиток на
виробництво продуктів для багатих людей, як, наприклад, компанія
«AstonMarti».
Існує кілька визначень поняття недиференційованого маркетингу:
– це стратегія, де ігноруються відмінності і використовується масова
система руху товару і масові рекламні кампанії;
– це напрям, коли приходять на ринок з одним реченням;
– це розробка і створення товару, який буде відповідати потребам
більшості покупців [2].
Переваги даної стратегії:
– асортимент товарів зовсім невеликий, тому виробничі витрати не
високі;
– низька ціна на товар;
– можливість охопити широкі межі ринку;
– товар призначений для мас, а значить, витрати на маркетинг, рекламу
і дослідження будуть невисокі;
– через низьку ціну на товар є велика свобода дій, ніж у конкурентів,
які сегментують свою діяльність.
Недоліки стратегії:
1. Витрати на створення продукту невеликі, внаслідок чого складається
і невисока ціна. Але якщо відбудеться підвищення вартості на сировину,
електроенергію і зростає заробітна плата, то це може призвести до
зменшення розриву в цінах з конкурентами.
2. Не так просто створити унікальний товар, який зможе задовольнити
кожного покупця, і утримувати планку унікального продукту.
3. Жорстка конкуренція в даному сегменті, тому що багато фірм хочуть
охопить великий сегмент ринку [2].
Зупинившись
на
стратегії
охоплення
ринку,
такий
як
недиференційований маркетинг, слід обов’язково враховувати фактори, які
впливають на просування товару:
– ресурс фірми повинен бути досить великим, так як це товар масового
споживання, а значить, виробництво буде у великій кількості;
– вибір різних стратегій конкурентів – фірма, яка вибрала
недиференційований маркетинг не може змагатися з іншими виробниками,
які випускають такий же товар, але зробили вибір на користь сегментування;
– товар повинен бути однорідним і підійти кожному споживачеві,
наприклад, деревина або інший будівельний матеріал;
– найкраще даний варіант підходить, коли настає тільки перший етап
життєвого циклу товару і фірма випускає тільки один товар.
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Яка б стратегія не була обрана фірмою, завжди будуть і позитивні
сторони, і негативні. Обов’язково варто розставити пріоритети, розуміти, що
даний напрямок буде актуальним (недиференційований маркетинг), якщо:
– товар на ринку унікальний, не схожий на інші і буде затребуваний;
– якщо товар новий і буде цікавий споживачеві;
– якщо конкуренти використовують таку ж стратегію.
Приклади недиференційованого маркетингу, можуть бути наступними:
великі фірми найчастіше намагаються вибирати і розділяти своїх споживачів
на сегменти, щоб по-максимуму задовольнити їхні потреби. Але
зустрічаються й такі фірми, які шукають спільні риси.
Найбільш яскравим прикладом вважається «Coca-Cola», яка на ранньому
етапі розвитку створила один напій, розлила його по пляшках одного розміру
і продавала всім людям без винятку.
Ще одним прикладом є японська компанія «Fukubukuro», яка випускає
запечатані коробочки з різними товарами. Споживачі хоч і не знають, що
купують, але від цього їх бажання не стає менше. Суть такого «чарівного
скриньки» в тому, що якщо покупець буде купувати усі товари окремо, йому
це обійдеться набагато дорожче.
Таку ідею сьогодні підхопили і косметичні компанії, і її представники,
як, наприклад компанія «Glamour», яка щомісяця розсилає б'юті-коробочки
своїм клієнтам, вкладаючи туди різні засоби догляду та декоративної
косметики.
Інший приклад, коли використовується недиференційований маркетинг,
– ситуація з розвитком мікропівоварен в США, які на основному ринку не
могли змагатися з такими гігантами, як «Miller» або «Budweiser». Дані фірми
витрачали великі кошти на рекламу, що дозволяло їм ставати популярними.
Тоді невеликі пивоварні стали «захоплювати» окремі території, райони міста,
і це дозволило їм успішно розвиватися.
Перш ніж фірма визначиться, який варіант охоплення ринку вибрати і чи
слід зупинитися на недиференційованому маркетингу, слід розуміти, що
товар повинен бути неоднорідним і оригінальним. Такий варіант стратегії
підійде, якщо відбувається новий випуск товару, який оцінить кожен
споживач. Дана стратегія хороша своєю економічністю не тільки у сфері
маркетингу. Це зменшує витрати на транспорт, скорочує рекламний бюджет,
необхідно менше різного устаткування та інше. Однак може виявитися
потужна конкуренція, з який впорається не кожна фірма.
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Логістика в ресторанному бізнесі являється одним з основних
інструментів підтримки закладами своєї конкурентоспроможності у сучасних
ринкових умовах. Логістика в ресторанному бізнесі сьогодні є новітнім
напрямком, практично не розкритим в науковій літературі. Необхідність
підвищення рівня обслуговування клієнтів ресторанів, з одного боку, і
ефективності їх функціонування на підставі використання ними досягнень
науково-технічного прогресу і світової практики, з іншого боку, зумовлюють
актуальність питання впровадження принципів і правил логістики в
виробничий процес ресторанного господарства. На актуальності
застосування логістики у ресторанному бізнесі наголошують українські
науковці Н. Зубар, М. Григорак, І. Смирнов, А. Кизим.
Аналіз наукової літератури показав, що на сьогодні існують суперечки
щодо розмежування сутності концепції логістики та логістичного управління.
Науковці виділяють два підходи до логістичного управління: перший з яких
розглядає логістику виключно як функцію планування через розроблення
механізму та структури управління рухом потоків; другий — передбачає не
лише планування, а й здійснення повсякденної діяльності з управління
підприємством[5]. Аналіз існуючих підходів до визначення поняття
"логістичне управління" дозволив сформувати узагальнене бачення його
сутності. По-перше, логістичне управління охоплює усі сфери діяльності
підприємства; по-друге, це тип організації управлінського процесу на засадах
характеризується
системною
та принципах
логістики; по-третє,
комплексністю управління логістичними потоками для досягнення ефекту
синергії з метою задоволення потреб споживачів з мінімальними витратами
ресурсів та часу.
Особливістю ресторанного бізнесу є те, що він поєднує виробництво
товару (ресторанної продукції) та надання на цій підставі послуги
(гостинність та сервіс), здійснення яких потребує створення відповідної
системи управління у складі наступних функціональних підсистем:
управлінської, забезпечуючої, виробничої та обслуговуючої. Для
забезпечення дієвості загальної структурно-логічної системи управління та
узгодження
управлінських
рішень
на
кожному
із
етапів
торговельно-виробничої та господарської діяльності підприємства
ресторанного господарства, формується логістична система, яка об'єднує
різні функціональні галузі сучасної ресторанної логістики, а саме логістика
закупівлі, транспортна логістика, логістика запасів, виробнича логістика,
збутова логістика.
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На етапі організації постачання підприємства провідну роль відіграють
логістика закупівлі та транспортування. Логістика закупівлі спрямована на
удосконалення ефективності роботи шляхом вибору компетентних
постачальників, оптимізації процесу закупівлі, розробки процесу управління
закупівлями, використання методик дослідження ринку постачальників,
формування стратегії та тактики закупівлі [2].
Особливістю функціонування транспортної логістики у підприємствах
ресторанного господарства є раціоналізація схем поставок, маршрутизація
перевезень, ефективне використання транспорту не тільки на етапі
постачання сировини та напівфабрикатів, але й при організації доставки
готової продукції у точки її реалізації або на замовлення, у тому числі у
процесі надання послуг кейтерингу [1, с.29].
Підсистема організації зберігання матеріальних ресурсів регулюється
логістикою запасів та логістикою складування, основні функції яких
спрямовані на удосконалення самого процесу зберігання за допомогою
впровадження сучасних складських технологій, підвищення якості
складських послуг, їх стандартизації та раціоналізацію розміщення самих
запасів, складських приміщень та обладнання в них [2].
Виробнича логістика впроваджує методи управління запасами,
планування та забезпечення виробництва, здійснює облік матеріальних
потоків, контролює дотримання виробничого циклу, фокусується на
підвищенні якості продукції.
Збутова підсистема підприємства ресторанного господарства, крім
транспортної логістики, про яку йшло- ся вище, об'єднує маркетингову
(збутову) логістику та логістику сервісу. Збутова логістика спрямована на
системне дослідження ринку, підвищення швидкості оформлення та обробки
замовлень, підвищення рівня сервісу, зменшення кількості рекламацій,
штрафів тощо.
Діяльність будь-якого підприємства ресторанного господарства можна
охарактеризувати як постійно повторювальний процес, тому логістичне
управління можна розглядати як замкнений управлінський цикл, який також
постійно повторюється.
Логістичне управління підприємствами ресторанного господарства
пов'язане з теорією і практикою маркетингу та менеджменту, тобто сприяє
адаптації системи виробництва і реалізації продукції з реальним
платоспроможним попитом споживачів, пошуку нових сфер діяльності для
отримання доходів, що є однією з головних умов досягнення
конкурентоспроможності підприємства.
Підсумовуючи, можна стверджувати, що застосування принципів
логістичного управління дало б змогу підприємству забезпечити високу
конкурентоспроможність своєї продукції і послуг через оптимізацію витрат,
пов’язаних з виробництвом і реалізацією товарів, прискорити оборотність
обігового капіталу, найбільш повне задоволення споживачів у якісних
товарах та сервісі.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛІ ВИСТАВКОВОГО БІЗНЕСУ
В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ
Виставкова діяльність є однією з найдинамічніших сфер сучасної
світової економіки, оскільки відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних
зв’язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, пропаганді нових технологій та
нових видів продукції, стимулює зміцнення позитивних структурних змін в
економіці, сприяє науково-технічному та технологічному оновленню
вітчизняного виробництва[1].
Готельний та ресторанний бізнес є одним з найперспективніших і
успішнорозвинутих напрямків бізнесу в Україні. Особливістю цього бізнесу є
орієнтація на європейські стандарти сервісу та стрімкий перехід до них. Як
будь-який бізнес готельний бізнес прагне до збільшення доходів і шукає
інструменти та ефективні шляхи для досягнення бажаного фінансового
результату.
Таким чином, спеціалізований виставковий проект
«Примус:
HoReCaУкраїна 2018» має найкращі перспективи розвитку. Відвідавши
виставку, спеціалісти отримують чудову можливість сконцентруватися на
нових сегментах ринку. Вони зможуть визначити тенденції, які будуть
впливати на розвиток індустрії гостинності протягом року та визначити
перспективи розвитку на майбутнє.
Слід насамперед зауважити, що виставкова діяльність має визначальне
значення саме для розвитку готельного та ресторанного бізнесу.Особливо
малого й середнього, який обмежений у фінансових можливостях для
організації рекламних заходів і з просування своїх товарів та послуг на
ринок [2].
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Львівський міжнародний форум індустрії туризму та гостинності
визначна подія у сфері туризму, гостинності та розваг у Західному регіоні
України; поєднує в собі дві взаємопов’язаних виставки, а сааме
міжнароднувиставку-ярмарок «ТурЕКСПО» та спеціалізовану виставку
«Готельний та рестораннийбізнес».
Виставка «Готельний та ресторанний бізнес» це головна подія індустрії
гостинності в Західному регіоні України, місце зустрічі постачальників,
обладнання, технологій, товарів та послуг для підприємств готельного і
ресторанного бізнесу та їх безпосередніх споживачів.
Саме тут можна побачити і отримати багато цікавих пропозицій і
оригінальних товарів, ознайомитися з останніми новинками. На якій би стадії
облаштування або роботи готельний чи рестораний заклад не знаходився,
виставка завжди пропонує вам кілька чудових ідей.
На сучасному етапі розвитку, враховуючи посилення процесів інтеграції
в світовому економічному просторі, виставково-ярмаркова діяльність є
однією з найдинамічніших сфер розвитку світової економіки, оскільки вона
відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних зв’язків, внутрішньої і
зовнішньої торгівлі, пропаганді передових технологій в сфері готельноресторанної справи та нових видів продукції.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК ФЕНОМЕН УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Дослідження інформаційних процесів стає особливо актуальним тоді,
коли інформація розглядається як невід’ємний елемент управління будь-якої
системи. Інформація повинна ефективно використовуватися для досягнення
конкретних цілей, завдань, установлених управлінням.
Сьогодні найпоширеніший вид передачі інформації - це засоби
телекомунікації (віддаленого зв’язку) – телефони, телебачення, радіо та
найсучасніший канал комунікації в системі управління – Інтернет. Тому, як
засіб соціальної комунікації інтернет має позитивний вплив на світову
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спільноту, оскільки дозволяє оперативно, долаючи простір і час, доносити
різну інформацію, сприяє зміцненню зв’язків між людьми, зміні стилю
людських відносин, формуванню нового соціального порядку, національного
і транснаціонального простору [2, с.125].
Сьогодні існує чимало наукових праць, в яких розглядалося питання
паблік рилейшнз, авторами яких є: Г. Почепцов, В. Королько, В. Іванов,
Р. Мендісабаль, Є. Ромат, І. Альошина, Є. Блажнов, І. Синяєва, Т. Лебедєва.
Один із спеціалізованих видів соціальної комунікації - зв’язки з
громадськістю. Паблік рилейшнз відносно молода сфера в Україні, тому не
дивно, що зараз існують деякі прогалини у її розумінні та вивченні. З
активізацією інформаційних процесів посилився їх соціальний вплив і зросла
роль комунікативної сфери життя суспільства, паблік рилейшнз у багатьох
країнах світу були визнані наукою, увійшли до навчальних планів вишів і в
практику роботи багатьох організацій та установ.
Зв’язки з громадськістю (англ. Public Relations (PR)) – це використання
інформації для впливу на громадську думку. Популярність PR зростає, але на
сьогоднішній день немає єдиного, усіма прийнятого визначення цього
терміна. Вчені нараховують близько 500 дефініцій поняття «паблік
рилейшинз»[1, с.78].
Будь-яка організація може мати справу з чималою кількістю важливих
для неї груп громадськості. Їй необхідно бути уважною до її специфічних
інтересів, побажань, проблем і пам ятати, що будь-яка група особливого
інтересу - це складне соціальне явище. Тому узгодження дій, необхідних для
завоювання її підтримки, можливе тільки завдяки продуманій, гнучкій
системі паблік рилейшнз, коли в певній ситуації враховуються особливості та
інтереси кожної цільової групи.
Мета PR для ініціатора PRпроцесу - досягнення бажаних змін у стані
громадської думки і, на цій основі забезпечення позитивного ставлення до
себе, тобто до ініціатора, певної частини масової аудиторії; для об єкта PRвпливу – отримання соціально значущої інформації про ініціатора PRпроцесу. Принципи, за якими повинні будуватися зв язки з громадськістю:
відкритість інформації; рішуча відмова від суб єктивізму, тиску на
громадськість, маніпулятивних спроб видавати бажане за дійсне [1, с. 100].
Зв’язки з громадськістю в системі управління інформаційними
ресурсами передбачають: знання змісту і характеру відносин PR із
середовищем; уміння керувати сприйняттям, ставленням людей до подій у
середовищі, громадською думкою; одним з основних елементів в управлінні
PR є комунікація, зв язок між двома та більше індивідами, за допомогою
якого відбувається обмін інформацією між організацією та аудиторією
(продавець – покупець, політик – електорат, державна структура –
населення); забезпечення пріоритету інформації перед іншими ресурсами.
Тому, управління - це процес щодо досягнення поставлених завдань,
виконання основних функцій, покладених на зв’язки з громадськістю; це
сукупність прийомів, способів управлінської діяльності на різних стадіях: з
моменту передачі інформації, реакція аудиторії, рівень сприйняття,
маніпулювання, навіювання, просто інформування.
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PR є не лише управлінням потоком інформації між організацією та її
громадськістю. Це сфера, яка займається зв’язками і повідомляє ключове
аудиторії, будує важливі відносини, аналізує інформацію. Зв’язки з
громадськістю мають відчутний вплив на досягнення стратегічних цілей
організації. Фахівці із зв’язків з громадськістю досягають своїх цілей за
рахунок того, що вони особливим чином організовують взаємодію між
організацією та громадськістю. У цьому випадку теорія комунікації дозволяє
налагодити зв язки між населенням і владою, між організацією і клієнтом і
т. д. Чим більше ми маємо знань про те, як відбувається процес комунікації,
тим більше відкривається можливостей навчитися керувати цим процесом
[3, с.28].
Отже, зв’язки з громадськістю - це, безперечно, феномен сучасного
суспільства,
який
на
підставі
високорозвинених
інформаційнокомунікаційних технологій створює принципово нові можливості
інформаційного контролю та впливу на суспільну свідомість. Незважаючи на
невизначеність одного центрального поняття «паблік рилейшнз», ця сфера
продовжує вдосконалюватися та потребує нових ідей та концепцій. В Україні
зв’язки з громадськістю ще не посідають провідного місця, але вже
починають проникати в усі сфери життя. Тому слід продовжувати
досліджувати галузь зв’язків із громадськістю, дотримуючись усіх принципів
і «законів» громадської думки.
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МІСЦЕ УКРАЇНИ НА РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Транспорт є ключовою ланкою соціально-економічної системи держави
і належить до стратегічно важливих галузей національної економіки, без
ефективної роботи якої неможливе подальше підвищення добробуту
суспільства. Основні завдання транспорту - своєчасне, якісне та цілковите
задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях,
підвищення економічної ефективності його роботи. Пріоритетною ознакою
національної транспортної політики є становлення національного ринку
транспортних послуг. Транспортні послуги потрібно розглядати як
сукупність послуг, пов’язаних з фізичним переміщенням у просторі
пасажирів, багажу на вантажів.
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Питанням надання транспортних послуг на світовому ринку були
присвячені працівітчизняних вчених: Абрамова А.П., Бакаєва О.О.,
Белова І.В., Гурнака В.М., Дмітрієва В.А., Загорулько В.М., Зайончика Л.Г.,
Кутаха Л.А, Кулаєва Ю.Ф., Котлубая М.І., Котлубая О.М., В.М. Лившица,
М.В. Макаренко, А.А. Мітаішвілі, І.В. Морозовой, В.О. Персіанова,
О.П. Петрова, М.Т. Примачова, Н.К. Роздобудько, Е.М. Сича,
Т.С. Хачатурова, Ю.М. Цветова, В.Г. Чекаловца, Б.І. Шафіркіна,
В.Г Шинкаренко та інших.
Метою даного дослiдження є обґрунтування інноваційного розвитку
підприємств готельного господарства.
України стрімко втрачає свої позиції транзитера та стає
неконкурентоспроможною на міжнародному ринку транспортних послуг.
Реалізація Комплексної програми утвердження України як транзитної
держави на 2002-2010 рр. та включення України в систему міжнародних
транспортних коридорів (МТК) забезпечили зростання фактичних обсягів
транзитних перевезень, які у 2007 р. досягли свого історичного максимуму
107,2 млн т (без урахування трубопровідного транспорту). Однак результат
виявився нестійким, оскільки був досягнутий переважно завдяки сприятливій
економічній кон’юнктурі та запровадженню заходів, які виявилися
ефективними лише в короткостроковий період – вони покращували умови
експлуатації існуючого транзитного потенціалу, але не сприяли його
зміцненню та примноженню. За 2007-2017 рр. втрачено дві третини
транзитного вантажопотоку, обсяг транзиту скоротився до 36,2 млн т у 2017
р. У структурі зовнішньоторговельних вантажних перевезень (експорт,
імпорт, транзит) частка транзиту знизилася з 37 % у 2007 р. до 15 % у 2017 р.,
що відповідним чином зменшило обсяг валютних надходжень в Україну
[3, с. 15].
Основу транзитного потенціалу України становить залізничний
транспорт, яким перевозиться 81 % усіх транзитних вантажів у країні. В
основному це експортні вантажі з Росії, Білорусі, Казахстану, які
направляються в Словаччину, Угорщину, Австрію, Чехію, Румунію, а також
через порти в інші країни світу. У 2016 р. залізниці України перевезли 29,4
млн тонн транзитних вантажів, що на 10,9 % менше, ніж у 2015 р. і становить
лише 7,6 % від загального обсягу перевезень вантажів залізничним
транспортом (у 2007 р. частка транзиту в загальному обсязі вантажних
перевезень залізничним транспортом становила 19,4 %). Обсяги транзиту
впали за рахунок нафти і нафтопродуктів (на 22,5 %), вугілля (на 5,5 %),
хімічних і мінеральних добрив (на 30,5 %) та хімікатів (на 28,9 %). Всього у
2017 р. порівняно з 2007 р. Укрзалізниця втратила 70,5 млн тонн щорічного
обсягу транзитних перевезень вантажів.
Другою не менш важливою складовою транзитного потенціалу України
є її портовий комплекс, що включає 13 (до анексії Криму - 18) морських
торговельних портів. У 2017 р. переробка транзитних вантажів у портах
континентальної України скоротилася до 20,5 млн т, або на 12,1 % відносно
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рівня 2015 р. (на 30 % – з урахуванням портів АР Крим та м. Севастополь).
Загалом з 2007 по 2016 р. щорічний обсяг перевалки транзиту в морських
портах України, включаючи втрату транзитного вантажопотоку через порти
Криму, скоротився майже на 50 млн т або на 71 %.
У географічній структурі транзитних перевезень перше місце посідає
Росія, формуючи 85,0 % вантажної бази українського транзиту (з
урахуванням трубопровідного транспорту). У відправленні транзитних
вантажів залізничним транспортом частка Російської Федерації у 2017 р.
склала 67,1 %, автомобільним – 19,8 %, морським – 15,9 % [2].
Україна втрачає транзитні вантажі з цілої низки причин як
внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Але якщо кілька років тому
основною причиною падіння транзиту в Україні називали глобальну
фінансово-економічну кризу, згортання виробництва та зменшення попиту
світової економіки на низку товарів, то сьогодні превалюють дещо інші
чинники. До головних системних чинників втрати Україною транзиту слід
віднести наступні:
1. Цілеспрямована політика Росії щодо виключення України з
транзитних потоків. Для цього наш східний сусід використовує весь арсенал
доступних засобів, починаючи від протекціоністської політики по
відношенню до власних транспортних підприємств і закінчуючи прямим
нищенням транспортної інфраструктури на сході України руками терористів
і російських найманців.
2. Недостатність темпів та обсягів розбудови транспортної
інфраструктури, техніко-технологічне відставання якої суттєво здорожує
процес доставки товару та призводить до переорієнтації транспортних
потоків в обхід території України.
3. Відсутність належного сервісу та уваги до потреб клієнтів з боку
державних транспортних монополій та державних контролюючих органів та
служб. Експедитори та вантажовласники нарікають на недостатню швидкість
перевезень, відсутність гарантій збереження вантажів, високий рівень
транспортних тарифів та необґрунтовані затримки з боку перевіряючих
органів на кордонах України, тобто не витримуються всі три головні умови
транзиту – час, вартість та безпека доставки вантажу.
4. Відсутність послідовної державної політики щодо розвитку
транзитного потенціалу України та розбудови пріоритетної транспортної
мережі. В Україні досі відсутнє стратегічне бачення конкурентних переваг
транспортно-дорожнього комплексу порівняно з іншими країнами,
перспектив розвитку транзитних вантажопотоків з урахуванням кон’юнктури
світового ринку товарів і глобальної виробничої спеціалізації країн [1, с. 60].
В цьому контексті Україні необхідно зосередити увагу на виконанні
Плану заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.
Напрями співробітництва України та ЄС у сфері транспорту фокусують увагу
на нових розробках та ефективності вибору видів транспорту при
перевезеннях, мультимодальності, поліпшенні роботи пунктів пропуску на
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митному кордоні, і, в більш широкому сенсі, включають всі компоненти
інтегрованих транспортних мереж, зокрема передбачають:
- поєднання Транс’європейської транспортної мережі з інфраструктурою
України за допомогою реалізації пріоритетних транспортних проектів;
- участь України у програмах Єдине європейське небо та Спільний
авіаційний простір;
- імплементацію директив ЄС, спрямованих на послаблення
регуляторного тиску, впровадження принципів недискримінації, спрощення
ведення судноплавного бізнесу та виконання норм з безпеки на морському
транспорті;
- більш ефективне використання потенціалу вантажних перевезень
залізничним транспортом за рахунок поступового відкриття ринків та
зменшення технічних бар’єрів;
- забезпечення розподілу між управлінням інфраструктурою та
транспортними операціями та надання рівних умов доступу до залізничної
інфраструктури всім суб’єктам господарської діяльності;
- покращення безпеки на дорогах, забезпечення сучасних технічних,
екологічних та соціальних стандартів в роботі автотранспорту;
- сприяння використанню інтелектуальних транспортних систем та
інформаційних технологій при управлінні і використанні всіх видів
транспорту, співробітництво у використанні космічних систем і
впровадженні комерційних рішень, що полегшують транспортні перевезення;
- усунення чинних бар’єрів для транскордонного руху товарів і
пасажирів;
- спрощення реалізації регіонального транспортного співробітництва
тощо.
Таким чином, в умовах обмеженості фінансових ресурсів для розвитку
високовартісних об’єктів транспортної інфраструктури Україні необхідно
максимально реалізувати можливості, що надає співробітництво з ЄС у
рамках політики сусідства, а в найближчій перспективі – асоціації з ЄС, для
розвитку на території України маршрутів транс’європейської транспортної
мережі, міжнародних транспортних коридорів та нових транснаціональних
транспортних осей. Мова йде про реалізацію проектів із залученням
фінансових інструментів ЄС та коштів фінансових установ ЄС (ЄІБ, ЄБРР).
Список використаних джерел:
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транспортної системи / О.В. Захарова // Економічний часопис ХХІ. – 2017. № 9-10. – С.14-17.
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ІННОВАЦІЇ В РЕКЛАМІ: JUST TOUCH, FREE FORMAT
PROJECTION
Для ефективного просування товарів чи послуг та утримання
лідируючих позицій в умовах розвитку сучасного ринку підприємствах
потрібно звертати увагу на інновації в сфері реклами.
Під терміном «інновації» розуміється кінцевий результат інноваційної
діяльності, який постає у вигляді вдосконаленого технологічного процесу,
який використовується в практичній діяльності.
Питанню застосування інноваційних технологій у рекламі присвячено
таких вітчизняних науковців: А.Р Волкович, Т.В Глушкова та А.О Романова.
У їхніх роботах розкрито процес розвитку і впровадження інноваційних
технологій у рекламну діяльність в Україні. Як стверджує Т.В Глушкова
«окреслена проблема більшою мірою цікавить рекламістів-практиків, ніж
науковців»[2]. Тому дане дослідження присвячене систематизації
інноваційних технологій та їх практичного застосування для досягнення
максимального впливу на споживача.
Спеціалісти відмічають високу ефективність реклами з використанням
інноваційних технологій – вона концентрує увагу понад 90% потенційних
покупців.
Систематизація інноваційних технологій у рекламі дала змогу
згрупувати їх і представити інформацію (табл. 1).
Таблиця 1 – Інноваційні технології в рекламі
Назва
інноваційної Використання технології у рекламі
технології
Just Touch
Інтерактивні вітрини
Free Format Projection
Проекція на будь-яку поверхню зображення об‘єктів у
натуральну величину, що створює відчуття їх присутності

Дані технології широко використовуються у США, Японії, Китаї,
країнах західної Європи. Їх активно використовують провідні виробники
комп’ютерної техніки, елітного одягу, мережі супермаркетів, клуби,
розважальні торговельні центри, для проведення BTL-акцій, а також на eventзаходах, ярмарках, виставках, презентаціях продукції.
Just Touch - просто торкніться.Інтерактивна технологія взаємодії, яка
відстежує рух рук людини, що дозволяє управляти функціями меню, яке
знаходиться на екрані. Завдяки надчутливої сенсорної плівки, що покриває
поверхню екрану, система реагує на найніжніший дотик.
Сьогодні, відбувається активна взаємодія товару або послуги з
споживачем, яка здатна створити контакт, але технології Just Touch –
знаходиться поза конкуренцією, адже, сенсорні екрани вже нікого не
дивують, але завжди прихильно сприймаються кожним. Завдяки вдалому
задумі і високопрофесійному рівні реалізації - інтерактивні multi-touch
технології викликають у споживачів WOW-ефект.
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Сенсорний екран гарантує інтерактивну взаємодію з цільовою
аудиторією: натиснув на екран / панель - отримав миттєву реакцію: зміна
зображення, поява інформації, що цікавить, відеоролик, звуковий ефект і т.д.
Останнім часом в BTL-заходи все частіше використовується технологія
multi-touch тому що, це багато контактна програма, яка сприймає одночасно
декілька дотиків. Це може бути проекція на будь-яку площину, головне, щоб
контент реагував на дотик.
Ви запитаєте які переваги у multi-touch технології в просуванні послуг і
товарів, при проведенні заходів?
Споживач легко знаходить потрібну йому інформацію, перевіряє
наявність товару, знайомиться з програмою закладу тощо. За допомогою
системи multi-touch вітрина перетворюється в повнофункціональний канал
продажів.
Особлива перевага multi-touch BTL-носіїв полягає у видимій
ненав'язливості сервісу: споживач отримує тільки ту інформацію, яка йому
цікава.
Мульти-сенсорні технології, використовувані в області BTL, здатні
об'єднати кілька людей в команду, даючи можливість отримувати
задоволення від колективної участі.
Multi-touch технології роблять нашу складну, перенасичене
інформацією, товарами і послугами життя зручним і приємним. А для
просування товарів / послуг, так само, як і при проведенні великих заходів multi-touch технології - незамінний помічник і друг по залученню цільової
аудиторії.
Технологія Free Format Projection. Ще одна знахідка фахівців з
рекламним інновацій - японська технологія Free Format Projection, здатна
вразити уяву і привернути увагу будь-якого. Дана технологія створює
відчуття присутності персонажів або об'єктів в натуральну величину за
рахунок особливої обробки зображення, яке згодом проектується на
поверхню. Тут фантазія безмежна - це може бути що завгодно, наприклад,
віртуальна дівчина, яка приміряє вбрання прямо у вітрині магазину, їй не
потрібно для цього йти в примірочну, а просто завдяки одному руху руки
вбрання змінюється прямо на ній, це значно швидше та зручніше, ще одним
прикладом є величезна пляшка, танцююча біля входу в розважальний центр,
або консервна банка, прогулюються між рядами в супермаркеті. Подібне
видовище надовго залишиться в пам'яті споживача, а, значить, рекламований
товар або послугу чекає гарантований успіх.
На сьогоднішній день їй вже скористалися виробники комп'ютерної та
побутової техніки, елітного одягу, в основному, в таких країнах як Японії,
США, Китаї.
У Україні Free Format Projection поки що не отримала широкого
поширення в зв'язку з високою вартістю, однак цілком можливо, що
протягом декількох найближчих років наші рекламодавці будуть активно її
використовувати, щоб привернути увагу споживачів, адже на сьогоднішній
день це стає зробити все складніше.
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Такі останні новини в світі інноваційних рекламних технологій на
сьогодні. Звичайно, навряд чи інновації в рекламі повністю витіснять
традиції. Однак з огляду на настрій споживачів, які втомилися від
одноманітності, і дефіцит рекламних площ, швидше за все, традиційній
рекламі доведеться серйозно потіснитися. Тому що інноваційні рекламні
технології більш захоплюючі, легко засвоювані і ефективні. За підрахунками
фахівців, їх використання здатне збільшити обсяг продажів продукції, що
представляється на 20-45%! Виробники погодяться, що це серйозний
аргумент на користь інноваційної реклами.
За рахунок нестандартного підходу і новизни інноваційні рекламні
технології
приваблюють
споживачів.
Це
дозволить
підтримати
конкурентоздатність, розширити ринку збуту, сприятиме прискоренню обігу
коштів. Не зважаючи на поодиноке використання даних технологій в
українському рекламному бізнесі, відмітимо вірогідність того, що протягом
кількох найближчих років наші рекламодавці будуть активно їх
застосовувати, тим більше, що в українській рекламі намітилася тенденція до
інновацій.
Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що реклама з
використанням інноваційних технологій виконує велику кількість функцій,
головною з яких є привернути увагу до самої себе. Вона допомагає вигідно
виділити пропонований товар та його продавця, інформуючи про товар або
послугу, певним чином позиціонує продукцію компанії. Враховуючи настрій
споживачів, втомлених від одноманітності, і дефіцит рекламних площ,
швидше за все, традиційній рекламі доведеться серйозно потіснитися,
оскільки інноваційні рекламні технології більш захоплюючі, легко
засвоюються і ефективніші.
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Особливістю маркетингової комунікаційної політики є те, що вона
сприяє налагодженню зв’язку між підприємствами та споживачами.
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Маркетинг інновацій розглядають: «як концепцію ринкової діяльності
підприємства (філософію бізнесу) , коли в змінах вбачають джерело доходу;
як аналітичний процес, що передбачає виявлення ринкових можливостей
інноваційного розвитку».
Операторам мобільного зв’язку варто обирати стратегії подальшого
розвитку, які грунтують не лише на інноваціях, проте, в першу чергу ті, що
передбачають постійні маркетингові нововведення у вигляді удосконалення
старої продукції, розширення модифікаційного ряду, представлення нових
додаткових послуг по обслуговуванню клієнта, використання нових
принципів і методів формування цінової політики, зміни іміджу компанії,
створення нових цільових сегментів. Підприємствам мобільного зв’язку
доцільно за зразком світових компаній створити дочірні підприємства.
Створення таких підприємств з однієї сторони зменшить навантаження на
основну компанію, з іншої, надасть можливість сконцентруватись
працівникам безпосередньо на інноваційній діяльності. При цьому дана
компанія безпосередньо підпорядковуватиметься генеральному директору
основної компанії.
Крім дочірніх підприємств, вітчизняним підприємствам мобільного
зв’язку доцільно було б впроваджувати більш активну співпрацю із
навчальними закладами. Використання такого важеля надасть можливість
вирішити одразу декілька питань: ⎯ підвищити імідж компаній як таких, що
є соціально активними; ⎯ розширить доступ до нових ідей; ⎯ створить
потужні центри для апробації існуючих проектів.
Інтернет маркетинг – це новий вид маркетингу, що включає традиційні
елементи (товар, розподіл, просування, маркетингові дослідження)
реалізовані за допомогою інструментів мережі Інтернет у дистанційному,
інтерактивному режимі, і тому забезпечує можливість прискорення,
здешевлення та більш якісного здійснення всіх маркетингових процесів.
Мережу Інтернет на сьогодні використовують не лише як засіб для
отримання та обміну інформацією, але і для проведення бізнес-операцій, що
становлять суть електронної комерції. Потенціал ринку величезний, в Україні
тільки 4,5 млн. користувачів Інтернету - це десята частина населення країни .
Перспективними нішами для провадження Інтернет послуг оператори
вважають міста з населенням більше 100000 чол. і активно будують там свої
мережі. Із спеціалізованої мережі, призначенням якої було об’єднання
професійних досліджень, Інтернет перетворився у дійсно всесвітнє знаряддя
комунікації. Досить ефективним в цьому напрямку є взаємодія операторів
мобільного зв’язку із комерційними банками щодо надання онлайн послуг,
зокрема щодо оплати послуг. Інтернет маркетинг, зазвичай, обертається
навколо веб сайта фірми. Це сторінка в мережі, доступ до якої може бути
отриманий її користувачами, і в якій знаходиться інформація і посилання на
інші сторінки, де також містися інформація по зацікавленій темі. Веб сайт
може містити рекламні повідомлення, загальну інформацію про продукцію і
компанію, а також електронну адресу для запитань та покупок з
використанням кредитних карток. На сьогодні оператори мобільного зв’язку
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пропонують на своїх веб сторінках не лише інформацію, проте й можливість
споживачів керувати своїми послугами та отримувати онлайн допомогу.
Основними перевагами користування інтернет маркетинговими
комунікаціями є : глобалізація − інформацію з Інтеренет можна переглянути
у будь-якому куточку земної кулі; інформація − можливість для операторів
мобільного зв’язку в будь-який момент проводити різноманітні маркетингові
дослідження, отримувати інформацію про конкурентів та їх продукції та
послуг; зручність для споживачів можливість користування окремими
послугами в будь-який момент часу не виходячи з дому, офісу; швидка
адаптація до ринкових умов – можливість оперативного реагування на
потреби споживачів та пропозицій конкурентів; зниження витрат компанії,
просування товарів і послуг, бренду компанії.
Одним з поширених способів інтернет комунікацій є банерна реклама –
графічні зображення, які містять гіперпосилання на сайт рекламодавця і
розміщуються в мережі Інтернет на платній основі. Текстова інтернет
реклама – це рекламне повідомлення, інтегроване в загальний текст на
сторінці сайта і має вигляд її складової частини. У зв’язку з можливістю
користувачів блокувати відображення рекламних банерів текстова реклама
має перевагу у ймовірності перегляду. Іншою перевагою такого виду реклами
є швидке завантаження.
Крім Інтернету, на сьогодні оператори мобільного зв’язку активно
використовують також такий канал зв’язку, як створення сервісних контактцентрів, в яких можна не лише придбати продукти компанії, проте й
отримати консультативні послуги, допомогу із інших питань з діяльності
компаній.
Отже, операторам мобільного зв’язку варто обирати стратегії
подальшого розвитку, які ґрунтуються не лише на інноваціях, проте, в першу
чергу ті, що передбачають постійні маркетингові нововведення у вигляді
удосконалення старої продукції, розширення модифікаційного ряду,
представлення нових додаткових послуг по обслуговуванню клієнта,
використання нових принципів і методів формування цінової політики, зміни
іміджу компанії, створення нових цільових сегментів.
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ВПЛИВ СИСТЕМИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ НА ПОВЕДІНКУ
СПОЖИВАЧІВ
Загальновизнано, що навіть найкращий товар не може продати себе сам,
роздрібний торговець повинен забезпечити ефективне представлення
продуктів у магазині, переконати покупців у доцільності придбання товарів й
запропонувати послуги, що будуть стимулювати та підкріплювати рішення
споживача зробити покупку. Комплекс заходів спрямований на просування
та збут товарів у магазині, отримав назву мерчандайзингу – це інтегровані
маркетингові комунікації в місцях продажу, специфічна маркетингова
технологія, інструментами якої є всі елементи маркетингового міксу (товар,
ціна, збут, маркетингові комунікації). Ці заходи дозволяють сформувати у
споживачів позитивний імпульс, спрямований не тільки на купівлю, а також
на створення іміджового образу торгової марки в свідомості покупця.
Актуальні проблеми мерчандайзингу розглядаються в дослідженнях
Рубена і Кіри Канаян (консультантів компанії «Union Standard Consulting»),
Б.В. Іванченка – відомого українського дослідника даної газузі, в класичних
роботах із маркетингу Ф. Котлера, У. Роделіуса, Дж. Грейсона, К. О’Дейла,
Мескона, М.У. Уеллса, П. Темпорала, М. Тротта, Дж. Маріарті та ін.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів впливу
системи мерчандайзингу на поведінку споживачів.
Слід зауважити те, що мерчандайзинг як комплекс заходів, що
направлений не тільки на збільшення обсягу продажів товару безпосередньо
в торговому залі (або на торговій точці), але і тривалу підготовку їх в
культурній і соціальній практиці, повною мірою може розглядатися
інструментом двох останніх позицій (Public opinion, Politics). Як показує
сучасна практика, він пов’язаний з культурними традиціями, суспільними
вимогами, художніми смаками, естетичними ідеалами різних народів і
соціальних шарів покупців світового товарного ринку.
Досить часто покупці не помічають впливу мерчандайзингу на свою
поведінку та , в свою чергу, заперечують навіть можливість такого впливу,
однак результати досліджень свідчать про те, що час, який люди проводять у
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магазині, прямо залежить від атмосфери цього закладу, кількість покупок,
зроблених споживачами, також має пряму залежність від часу, проведеного в
закладі роздрібної торгівлі, тому дія мерчандайзингу є непомітною для
споживача [1, с. 34].
Значення мерчандайзингу росте не лише у зв’язку з посиленням ролі
роздрібних торговців. Відбулися серйозні зміни в мотивації і поведінці
покупців. До них можна віднести формування покоління «зрілих»
споживачів і відсутність в очах споживачів істотної відмінності у
властивостях марок, які є на ринку. Ці два чинники нерозривно зв’язані.
Особливості «зрілого» споживання полягають в повному усвідомленні і
використовуванні споживачем своїх прав на інформацію при виборі і
гарантованого доступу до різноманітності товарів і послуг при конкурентних
цінах. Сюди можна також віднести права етнічних груп і меншин на гарантію
пропозиції товарів, пов’язаних з особливостями їх побуту і традиціями.
Сучасний покупець схильний більш ретельно зважувати варіанти і
здійснювати придбання відповідно до загальної життєвої стратегії. Його не
так просто переконати за допомогою реклами і методів просування, і він
більш підкований знаннями про сферу роздрібної торгівлі. Головний дефіцит,
який він відчуває – це дефіцит часу.
Варто зауважити, що наявність компетентного персоналу є достатньо
важливим фактором, який безпосередньо впливає на атмосферу магазину,
оскільки для кожного покупця необхідний індивідуальний підхід (наприклад,
одні споживачі люблять довго обирати продукт без сторонньої допомоги, а
інші просто не можуть самі обрати і їм необхідна порада).
В свою чергу, що стосується вдалого розташування торгових відділів, то
можна сказати, що це своєрідне мистецтво, адже багаторічні дослідження
показують, що найбільше витрачають у магазинах ті споживачі, які якомога
довше знаходяться у торговому залі. Саме тoму групи пoвсякденних тoварів
– хліб, мoлoчні вирoби, м’ясні прoдукти, напoї завжди рoзташoвані дoстатньo
далекo oдин від oднoгo. Всі дані захoди, не пoвинні привертати увагу
пересічнoгo пoкупця. Мерчандайзерам такий стан речей більш зрoзумілий,
oскільки, щoб купити певні тoвари, людина має oбійти майже весь
супермаркет. А в прoцесі цьoгo вoна мoже пoбачити речі, які не включила у
свій списoк, тoму є ймoвірність, щo частину з них вoна все ж таки придбає
[2].
Візуальний мерчандайзинг - мистецтвo грамoтнoгo рoзміщення тoварів,
рoзташування, вивісoк, таблиць та плакатів, дoпoмагає пoказати тoвар з
кращoї стoрoни та якнайшвидше прoдати йoгo. Він складається з двoх
oкремих напрямів: мистецтва прoдажу та кваліфікoваних психoлoгічних
підхoдів дo візуальнoгo зoбраження тoвару й середoвища, в якoму він
знахoдиться. Візуальний мерчандайзинг - це справжня наука, яка дoпoмагає
не тільки грамoтнo викласти тoвар на тій чи іншій вітрині, але й грамoтнo
oфoрмити увесь відділ прoдажів. Сферами йoгo застoсування є будь-які
рекламні кoмпoненти: плакати, прилавки, стійки, oбладнання для прoдажу і
все, на щo мoже звернути увагу пoкупець [3, с. 35].
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Таким чинoм, мерчандайзинг будучи технoлoгією, oрієнтoванoю на
пoведінку пoкупця та утримання йoгo в межах тoрговельнoгo підприємства,
мерчандайзинг, перш за все, дoпoмагає збільшенню oбсягів пoкупoк. За
рахунoк інтеграції мерчандайзингу із елементами кoмплексу маркетингу
тoрговельнoгo підприємства дoсягається пoсилення впливу на пoкупців
таким чинoм, щoб підштoвхнути їх дo імпульсивнoгo придбання певних
тoварів абo їх груп з наступним пoвтoренням пoкупки.
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Останнім часом все більше перевезень вантажів особливо у
міжнародному сполученні здійснюється за участі декількох видів
транспорту. Це дозволяє значно зменшити витрати на доставку вантажів,
та знайти оптимальний баланс між часом доставки та її вартістю. Більшість
таких перевезень здійснюється за інтермодальною схемою.
Отже не дивно, що інтермодальним системам доставки вантажів
приділяється значна увага з боку науковців. [1, с.66]. Проектування різних
інтермодальних схем доставки, визначення та поєднання різних видів
транспорту в інтермодальних ланцюгах, розробка та застосування нових
технологій та технічних засобів є важливими науково-прикладними
завданнями.
Не достатньо дослідженим, на сьогоднішній день, залишається також
питання
оцінки
та
забезпечення
ефективності мультимодальних
перевезень.
Інтермодальні перевезення — це змішані перевезення «від дверей до
дверей», що підготовлюються і виконуються під єдиним керівництвом
одного центру. Її організатор на всіх етапах розробки і здійснення
перевізного процесу цілеспрямовано погоджує дії всіх сторін, що беруть
участь у ньому: вантажовласників, перевізників і перевізних комплексівв
інтересах прискорення перевезення товарів і зниження сукупних витрат на
їхнє перевезення.[1, с.65]
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Інтермодальне транспортування – це перевезення товарів в одному й
тому ж самому вантажному або транспортному засобі, яке послідовно змінює
два або більше видів транспорту без перевантаження самого товару, а
комбіноване транспортування – це інтермодальне транспортування, коли
більша частина подорожі здійснюється залізницею, річковим або
морським транспортом, а початковий або кінцевий максимально скорочений
етап – автомобільним транспортом» [3].
В Україні найбільш активно використовуються мультимодальні
перевезення вантажів з використанням автомобільного, залізничного та
морського видів транспорту. Набуває поступового поширення практика
залучення до зазначених вантажних перевезень повітряного флоту.
За кількістю видів транспорту, що беруть участь у поставці
вантажів, транспортні системи бувають унімодальні та інтермодальні. [2,
с.198]
Інтермодальні
перевезення
являють
собою
послідовне
транспортування вантажів декількома видами транспорту в одній і тій же
груповій одиниці чи транспортному засобі без перевантаження і являють
собою важливий напрямок технічного прогресу в перевізному процесі,
де забезпечується якісне задоволення потреб виробництва і населення у
перевезеннях вантажів з найменшими затратами «від дверей до дверей»,
коли досягається значний ефект від підвищення схоронності і якості
вантажів, які перевозяться, значно скорочується
час їх доставки,
забезпечується конкурентна спроможність та екологічність перевезень. До
них відносяться контрейлерні та перевезення вантажів в контейнерах,
комбіновані і інші перевезення без перевантаження на шляху прямування.
При застосуванні інтермодальних перевезень кожен перевізник несе
відповідальність за вантаж з моменту прийняття його від відправника або
іншого перевізника до моменту передачі його суміжному виду транспорту
або видачі вантажоотримувачу. Суть цієї логістичної інтермодальної
транспортної системи полягає в єдності всіх ланок логістичного
транспортно-технологічного ланцюга, що забезпечує поставку вантажів в
усі кінці земної кулі з використанням наскрізного тарифу за єдиним
перевізним документом під керівництвом єдиного оператора. Крім
інтермодальних перевезень використовують змішані роздільні перевезення.
Суттєво зростає роль і значення інтермодальних перевезень
зовнішньоторгових вантажів у міжнародному сполученні в ринкових
умовах, ефективність яких досягається за рахунок поліпшення різних форм
координації: технічної, технологічної, економічної, організаційноуправлінської та господарсько-правової.[1, с.67]
Питання ефективності інтермодальних перевезень, як найбільш
перспективного способу доставки продукції в міждержавному сполученні,
являють собою надто складний процес транспортування, вирішення яких
на всіх рівнях управління відкриватиме нові ніші ринків транспортних
послуг.
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Тому подання в широкому плані і взаємозв’язку окремих елементів
такого виду комплексних перевезень для забезпечення високого рівня якості
обслуговування є своєчасним і актуальним.
Зростання обсягів інтермодальних перевезень закономірне, оскільки
воно пов’язане з удосконаленням структури виробництва і перевезень, де
все більшу частку займатиме готова контейнеропридатна продукція.
Ефективність
контейнерарних перевезень
в
міждержавному
сполученні полягає також в доставці вантажів з високою якістю за рахунок
скорочення часу простою автомобілів на кордонних переходах і оцінюється
співвідношенням між одержаними результатами і понесеними витратами.
Перевезеннях вантажів в контейнерах
забезпечує їх схоронність
при перевантаженні продукції на інші види транспорту і в місцях її
накопичення.
Підприємства
одержують
значний
економічний
ефект
від
прискорення доставки вантажів у контейнерах і особливо тих, що
поступають у сферу споживання для безпосередньої реалізації. Для цього
потрібно створювати умови для поліпшення роботи в системі прямих
довгострокових транспортно-економічних зв’язків між постачальниками та
споживачами при застосування транзитної форми постачання власників
продукції.
Отже,
ефективніть
міждержавних
перевезень
визначається
необхідністю враховування відстані перевезень в кожній країні, кількість
переходів з різною шириною колії на маршруті слідування вантажопотоків та
ряд факторів, які впливають на вибір варіантів їх освоєння. Запропоновані
методи
визначення
ефективності
інтермодальних
перевезень
дозволяєодержати бажані результати з найменьшими витратами при
достатній точності розрахунків.
Список використаних джерел:
1. Демин Ю.В., Економіко-організаційні та соціальні аспекти
ефективності інтермодальних перевезень. Зб. Наук. Праць ДІІТ. – вип. 36,
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Г.М., Мішина С .В., Борисенко І.І. – К.: Знання, 2008. – 566 с.
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: НОВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ БІЗНЕСУ
За останні роки Інтернет став невід’ємним засобом комунікацій, не лише
в особистому житті, а й на рівні внутрішніх та зовнішніх бізнес зв’язків
компаній. Доказом цього є постійний ріст користувачів мережі Інтернет,
сайтів комерційної тематики: починаючи мережевими представництвами у
вигляді сайтів-візиток і закінчуючи відомими загальнонаціональними
інтернет-магазинами. Сучасний інтернет-маркетинг представляє собою
комплекс дій, спрямованих на одержання максимального прибутку, шляхом
задоволення найбільшої кількості потреб та бажань інтернет-клієнтів,
особливо активних користувачів з соціальних мереж.
Інтернет - це революційний шлях для розвитку мережевого бізнесу та
модернізації маркетингової політики компаній. За останні роки роль
Інтернету зросла до небаченого результату. Ми використовуємо соціальні
мережі не лише в повсякденному житті, а й для ведення та керування
підприємствами. Це дуже зручний спосіб для початку реалізації своїх бізнес
ідей та й подальшому їхньому розвитку.
На даний час соціальними мережами користується більша половина
населення Землі, і з кожним роком їхня кількість зростає. Також і зростає
інформація на сайтах, тому люди мають можливість знайти певну
інформацію, не виходячи з домівки. Першим Інтернет-сайтом, який
пропонував можливості роботи із соціальними мережами, був classmates.com,
який з'явився в1995році. У слід за ним, в 1997 році з'явився SixDegrees. На
сьогодні існує безліч сайтів, але є найбільш популярні сайти такі як
Vkontakte, Odnoklasniki, Facebook, Twitter. Для передавання, обміном
документів створено багато електронних пошт.
Соціальні мережі виступають на сьогоднішній день важливим
маркетинговим інструментом, що дає можливість як розширити клієнтську
базу тих компаній, що ним користуються, так і дослідити уподобання
користувачів та знайти ринкове вікно для старту свого бізнесу [1].
Державою не заборонено створювати нові сайти. Ми маємо можливість
створити його, але потрібно знати яким чином його оформити, внести
максимально чітку інформацію про свій сайт, наприклад інтернет-магазин,
описати про діяльність свого магазину, над чим він спеціалізується, зробити
гідну рекламу, важливо розмістити більше власного копірайту. Відомим
інтернет-магазином є rozetka.com.ua , AliExpress, modnaKasta. Незважаючи на
те, що є власний магазин та сайт, також люди створюють групи у соціальних
мережах для пошуку нових клієнтів, для пізнання їхніх поглядів, смаків,
побажань та для поширення реклами серед користувачі. Таким чином це є
вдалим та ефективним маркетинговим рішенням.
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Соціальні медіа дозволяють компаніям вибудовувати довгострокові
відносини зі своїми споживачами, формувати їх лояльність, управляти
репутацією компанії, підвищувати продажі і вирішувати багато інших
завдань розвитку бізнесу. Часто в соціальних мережах навіть можливо знайти
ідеї для вдосконалення товару, можна вислухати конструктивну критику,
дослідити конкурентів тощо.
Просування в соціальних медіа (Social Media Marketing, SMM) – це
комплекс заходів щодо використання соціальних медіа в якості каналів для
просування компаній і вирішення інших бізнес-завдань. Цей канал
просування дає змогу впливати на цільову аудиторію, вибирати майданчики,
де ця аудиторія більшою мірою представлена і найбільш відповідні способи
комунікації з нею.
Маркетинг у соціальних мережах включає в себе безліч методів роботи.
Найпопулярніші з них – це побудова спільнот бренду (створення
представництв компанії у соціальних медіа), робота з блогосферою,
репутаційний менеджмент, персональний брендинг і нестандартне SMMпросування [1].
Чисельні дослідження маркетологів наочно показують, що більша
кількість користувачів реагує саме на згадування бренду, назви сайту або
товару в мережі, ніж на пряму рекламу. Багато людей категорично негативно
сприймають рекламні банери та спливаючі вікна. А ось згадка в тексті
незнайомої читачеві назви змушує його зацікавитися, причому часто, не
знайшовши в статті розшифрування і опису, користувач сам шукає
інформацію в Інтернеті.
Відомий київський науковець Ромат Е.В., наголошує, що така
зацікавленість корисна при просуванні інноваційних товарів, адже вона дає
можливість оцінити ставлення потенційних споживачів [2].
Отже, соціальні мережі є цінним, економічно ефективним каналом
звернення до суспільства. Мікроблоги, можуть допомогти поширити свіжі
ідеї серед спільноти . Особливо важливо використовувати соціальні мережі
на стадії запуску нового товару. Часто в соціальних мережах навіть можливо
знайти ідеї для вдосконалення товару, можна вислухати конструктивну
критику, дослідити конкурентів тощо. Отже, сучасна глобалізація соціальних
мереж, робить Інтернет основним інструментом комунікативного впливу
виробника/продавця на споживача.
Список використаних джерел:
1. Email, Social Media to See More Marketing Dollars in 2011 / December
27, 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті:
http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008135
2. Ромат Е.В. Маркетинг в социальных сетях / Е.В. Ромат. – К.:
Інтерпрес, 2013. – 198 с.
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СФЕРА ГОСТИННОТІ ЯК ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО
МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ КРАЇНИ
В сучасному світі формуються тенденції підвищення інвестиційної
привабливості національної економіки, толерантності суспільства та
акцентується увага на розвитку соціальної сфери. Основним трендом економічного розвитку є перехід до нового мислення та сприйняття сучасного
етапу суспільних відносин, в якому пріоритети для споживачів полягають не
стіль- ки у товарах та послугах, скільки у враженнях, які вони від цього
отримують.
Сучасний споживач при виборі будь-якого товару: від дрібних
побутових речей до об`єктів нерухомості, в першу чергу робить акцент не на
якості самого товару, а на рівні обслуговування [2, c.24]. Після того, як
потенційний споживач визначився з тим, що саме йому необхідно купити, він
починає аналізувати, де краще придбати даний товар чи послугу. У виборі ми
керуємося не лише високою якістю товару, але й тим, де ми отримаємо
найбільше задоволення від здійснення покупки. Обираючи магазин,
ресторан, готель, ми орієнтуємося на минулий досвід, на відгуки друзів, чи
навіть незнайомих людей, які залишають відгуки на сайтах закладів.
Дане питання є досить актуальним, якщо розглядати саме сферу
гостинності, оскільки дана сфера є частиною фінансового механізму
забезпечення соціально-економічного розвитку будь-якої країни, а те, чи
відвідає споживач наш ресторан або готель ще раз, чи порадить він його
іншим потенційним споживачам – це те, на що повинні орієнтуватися логісти
в сфері гостинності.
Метою даного дослідження формування логістичного сервісу в
готельно-ресторанних комплексах, який забезпечить найвищий прибуток від
діяльності закладу.
Дане питання дослідували такі науковці сфери гостинності, як
Єлканова Д.І., Осипов Д.А., Романов В.В., Сорокіна О.В., Браймер Р.А. та
інші. У своїх дослідженнях вони визначають сферу гостинності як основу
розвитку туризму, який, в свою чергу, приносить високий рівень прибутку не
лише для окремих власників готелів чи ресторанів, але й для регіону та
країни вцілому.
Послідовність дій з формування системи логістичного сервісу на фірмі
здійснюється на основі таких основних факторів:
1. Сигментація споживчого ринку – розподіл споживачів за різними
потребами;
2. Визначення найбільш вагомих послуг для споживачів: послуги
тимчасового розміщення, харчування, побутового обслуговування, медичні
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та оздоровчі послуги, бізнес-послуги (оренда приміщень для проведення
переговорів, надання необхідного обладнання, послуги бізнес-центрів:
оренда ноутбуків, послуги друку, сканування і т.д.);
3. Ранжування послуг – визначення основних, додаткових та супутній
послуг, необхідних для комфортного розміщення гостей в готелях та
організації дозвілля в закладах ресторанного господарства;
4. Стандартизація послуг – надання однакового високого рівня послуг
усім відвідувачам закладу;
5. Оцінка надання послуг, встановлення взаємозв'язку між рівнем
сервісу та вартістю послуг, визначення рівня сервісу, який буде необхідний
для забезпечення конкурентоспроможності – один із найважливіших
факторів формування системи логістичного сервісу, який визначає результат
роботи всього персоналу закладу та його керівництва;
6. Встановлення зворотного зв'язку з покупцями задля забезпечення
відповідності послуг потребам покупців – фактор, який слугує не лише для
того, щоб дізнатися враження й побажання споживачів, але й для того, щоб
виправити недоліки, які можуть побачити лише гості закладу, які відчули на
собі весь рівень надання таких послуг;
7. Для зменшення витрат, пов'язаних із наданням сервісних послуг,
ресурси компанії концентруються на наданні покупцям виявлених,
найважливіших їм послуг – дана стратегія широко застосовується в містах, де
є наплив бізнес-туристів, яких цікавить комфорт, під яким вони розуміють
тихе місце для тимчасового розміщення, смачні комплексні обіди та вечері,
організація сніданків і т.д.
Сучасний рівень економічних пропозицій, перехід від виробництва
товарів на заводах та надання найнеобхідніших послуг для споживачів до
створення новітньої «індустрії вражень та емоцій» – це напрямок, який в
першу чергу стосується сфери гостинності в Україні, оскільки готельноресторанна сфера нашої країни стрімко розвивається: не лише світові
готельні мережі відкривають готелі на Україні, але й вітчизняні мережі
готелів виходять на міжнародний рівень [1]. Загальне враження від готелю чи
закладу ресторанного господарства залежить від багатьох факторів, навіть
незначний недолік, наприклад, невеличка пляма на стіні чи шторі, може
зіпсувати гарне враження від закладу. Саме тому основним завданням
логістики є забезпечення належного рівня обслуговування, чистоти та
технічного стану закладів, що діють у сфері гостинності [4, c.26].
Належний рівень обслуговування – це те, чого вимагає сучасний
споживач. Якщо раніше сфера надання послуг була для людей чимось новим
і будь-кого можна було здивувати турботою чи ввічливістю персоналу, то у
наш час кожен споживач – це «експерт», який знає свої права та обов`язки
персоналу готелів та закладів ресторанного господарства. Саме тому
адміністратор, офіціант і навіть покоївка виконують роль психолога для
гостя, передбачають його побажання та перевершують їх сподівання.
Для того, щоб підвищити прибуток закладу, керівники сумісно з
логістами продумують кожен крок потенційного споживача, аналізують
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послуги, які надають в сусідніх закладах, проводять різноманітні
маркетингові дослідження та опитування для того, щоб визначити потреби
споживачів [3, c.27-33]. Найбільш прибутковими є заклади, що входять до
мережі, бо відкриття однакових закладів в різних містах – неабияка реклама
кожного з них, адже відвідувач, отримавши належний рівень послуг в готелі
в одному місті, побачивши такий самий готель в іншому місті, обов’язково
зупиниться саме там. В першу чергу, він забезпечить себе впевненістю в
тому, що тут він отримає таке ж задоволення, як і в попередньому готелі. Подруге, він зможе порівняти їх, розповість про свої враження на сайті мережі,
що допоможе власнику зрозуміти, в якому напрямку слід рухатись далі.
Отже, ми дослідили фактори формування системи логістичного сервісу в
готельно-ресторанних комплексах, який забезпечить найвищий прибуток від
діяльності закладу. На основі цього можна зробити висновок, що соціальноекономічний розвиток напряму залежить від рівня гостинності країни, який
необхідно формувати залежно від вимог та побажань споживачів.
Список використаних джерел:
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Чорноконь Світлана
Нуковий керівник: Ковінько О.М, к.е.н, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ
У сучасному світі,
при величезному різноманітті компаній та
продуктів, що виробляються, без додаткових зусиль, що спрямовані на
просування товару не обійтись. Тому доцільно стверджувати, що реклама
відіграє велику роль у суспільстві. Реклама не обходиться без рекламного
тексту, від рекламного тексту залежить, чи буде формуватись попит на товар
чи послугу, чи навпаки. Тому дослідження ефективності рекламних текстів є
досить таки актуальним питанням.
Дослідженням рекламних текстів та їх впливу на споживачів займались
такі вчені, як Дж. Ліч, У. Уеллс, Дж. Барнет, У. Аренс, К. Бове, Ф. Джефкінс,
Дж. Кайплз, Г. Лочмел, К. Ротцол, Ч. Сендідж, В. Фрайбургер, Р. Барт та ін.
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Рекламним текстом називається тип текстового матеріалу, метою
існування якого є залучення уваги цільової аудиторії до тої або іншої
пропозиції на ринку, з ціллю показати її сторони, які є вигідними і спонукати
скористатися рекламованими послугами, зробити покупку товару і т. д.
Рекламний текст належить до засобів масового впливу, які розв’язують
завдання, що спрямоване на забезпечення надійності, тривалості та
ефективності процесу комунікації. Рекламне звернення презентує
комунікатора його цільовій аудиторії, потенційним покупцям. Саме в
рекламному тексті фокусується більшість елементів рекламної комунікації:
ідея комунікації і використані коди, які допомагають сприйняттю цієї ідеї
одержувачем звернення. Рекламне повідомлення можна розглядати як
головний засіб, основний інструмент досягнення мети рекламної
діяльності [1].
Звичайно, що на ефективність рекламного тексту впливає його
правильне формування. Класична структура рекламного тексту складається з
наступних елементів: заголовок, підзаголовок, основний текст, котрий
складається з введення, основної частини та висновків та слоган.
Реклама не може вважатись завершеною та ефективною без потрібного
текстового наповнення. У структурі рекламного тексту можна відокремити
логос, етос і пафос. У логосі рекламного тексту спостерігається збільшення
переконань (тобто навіювання довіри до своїх тез шляхом впливу на інтуїцію
і чуття клієнтів). У етосі рекламного тексту основною проблемою стає
узгодження прийнятих соціальних стандартів з образом, який створює для
себе потенційний споживач. У пафосі можна спостерігати безпосередній
вираз почуттів по відношенню до товару чи послуги.
Виконання основних функцій рекламного тексту досягається за рахунок
використання різних психологічних прийомів:
- прийом латерального впливу у рекламному креативі ґрунтується на
програмуванні свідомості людини за правилом перших п’яти відсотків та
останнього слова. При цьому головне завжди залишається на другому плані
та сприймається людиною як щось очевидне.
- прийом навіювання характеризується запозиченням у тексті ситуацій
реального часу для створення у людини програмованих асоціацій, які
навіюються певними подіями.
- прийом створення позитивного прагматичного фону — це формування
установки, тобто створення стійкого образу майбутнього стану. Бажано, щоб
він був позитивним. У формуванні таких асоціацій використовуються два
типи мотивів: біогенні та соціогенні.
- прийом яскравих узагальнень базується на означенні негативних дій
клієнта виразами, які мають позитивне значення.
- прийом зміни погляду клієнта ґрунтується на змінюванні ставлення
споживача до певного товару чи торгової марки з допомогою підбору іншої
назви чи іншого трактування їх властивостей [2].
Основними функціями рекламного тексту є: функція впливу, яку
визначають як поєднання емоційної (викликає певну емоційну реакцію,
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мотивує), естетичної (вплив рекламного повідомлення як твору мистецтва) і
переконувальної функції, та інформативна функція, що полягає в
повідомленні необхідних даних про об´єкт реклами. Мовне ж оформлення
рекламного тексту буде, безумовно, мотивуватися виконуваними ним
функціями.
Оцінка ефективності реклами дозволяє дослідити, чи доцільною є
реклама, чи результативні ті чи інші її засоби, які умови, в яких реклама
оптимально впливає на можливих споживачів.
Визначити точно, чи є реклама достатньо ефективною неможливо, бо
при цьому враховуються різні суб’єктивні фактори та випадкові події.
Попри ці складнощі для оцінки того, наскільки ефективно працюватиме
рекламний текст, було обрано 10 текстів, і проведено опитування серед 10
споживачів, наскільки чітко виражений мотив рекламного тексту, якщо
споживач правильно зрозумів, то ставилась позначка «+», якщо ні, то «-».
Результати опитування занесені у Табл.1, та згруповані.
Таблиця 1 – Опитування споживачів щодо сприйняття рекламного
тексту
№

Рекламний текст

У родині українській кожен день є
«Яготинське»
2
Золотий вік. Тобі личить моє кохання
3
Боботик – щоб не болів животик
Аллохол – і струмочки жовчі знову в
4
нормі
-Вань, а Вань, дорослим стань!
5
-Я не можу, це ж Ятрань
Colgate, будь абсолютно готова до
6
життя
Твоя енергія робить твою країну
7
сильнішою. Не зупиняйся. Energy –
бензин твоєї країни
Плани не міняй, Амізон МАКС
8
приймай.
Finish Quantum. Все справді чисте, а не
9
майже чисте.
10
Presidend. Апептит до життя
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сума
«+»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
-

+

+
+

7
9

+

+

+

-

+

-

-

-

+

+

6

-

+

+

-

-

-

+

+

-

+

5

-

+

+

-

-

+

-

+

+

+

6

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

8

-

+

+

-

+

-

-

+

+

-

5

+

-

-

+

+

+

-

+

+

+

7

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

2

З Табл.1. можна зробити висновок, що серед обраних рекламних текстів
найкраще сприймається споживачами рекламний текст № 1, який набрав 10
балів з 10 можливих. А найгірше споживачі сприйняли рекламний текст №
10, його оцінка – 2 бали з 10 можливих.
Окрім цього, щоб оцінити наскільки ефективним є конкретний
рекламний текст, можна оцінити коефіцієнт корисної дії рекламного
звернення, який дорівнює відношенню реального значення впливу аспектів
тексту до відповідного ідеального значення. Базується коефіцієнт на 4
рівнозначних аспектах (формула 1):

305

Максимальна кількість балів ідеального варіанта повинна дорівнювати
«4». Проведемо оцінку першого рекламного тексту: «У родині українській
кожен день є «Яготинське». Тому, спочатку потрібно надати оцінку цим
впливу цих аспектів оцінюваного рекламного звернення, яка надана у
Табл. 2.
Таблиця 2 – Оцінка аспектів коефіцієнту корисної дії рекламного
тексту
№
1
2
3
4

Назва аспекту
Завдання реклами
Змістова частина реклами
Мотив реклами
Креатив реклами

Середня оцінка експертів
3
4
3
4

Тому за формулою (1.1) визначаємо:

За формулою можна визначити, що коефіцієнт корисної дії даного
рекламного тексту становить 56,25%, тобто можна стверджувати, що текст є
досить дієвим.
Отже, одним з найважливіших факторів, які сприяють просуванню
товарів є реклама. Правильно написаний рекламний текст може значно
збільшити продажі, в той час, як не потрапляння в ціль їх може зменшити.
Тому важливим є дослідження ефективності рекламного тексту у сучасному
світі. Так як реклама є не єдиним чинником впливу на попит і вона є
суб’єктивною, важко точно оцінити її ефективність, проте для цього можна
використати опитування, або ж визначити коефіцієнт корисної дії
рекламного тексту.
Список використаних джерел:
1. Коваленко Є. Рекламний текст як основна одиниця рекламної
комунікації: особливості лінгвістичного аналізу [Електронний ресурс] /
Євгенія Коваленко – Режим доступу до ресурсу: http://www.infolibrary.com.ua/books-text-10688.html.
2. Рекламний креатив [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу: http://ubooks.com.ua/books/0002/inx21.php.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ІННОВАЦІНА МАРКЕТИНГОВА ТЕХНОЛОГІЯ: ПРОГРАМА
AMOCRM
Мета дослідження: вивчення та впровадження на ринок новітньої
технології - web-програми amoCRM.
Об’єкт дослідження: web-програма amoCRM.
Надати клієнту індивідуальне обслуговування, поставити його першим
у черзі - одна з найважливіших завдань сучасного бізнесу. Електронні засоби
дозволяють значно підвищити якість взаємодії компанії з клієнтом,
впливають на функції управління і налагодження взаємин між ними.
Сама ідея поліпшення взаємодії компанії з клієнтом не нова, але сучасні
технології дозволяють реалізувати її на новому рівні функціональності. В
рамках цього завдання створили систему CRM. Але багато сучасних таких
систем були вкрай незручними і викликало багато складностей в роботі з
ними. Тому і зародилася неймовірно зручна й доступна програма - amoCRM.
Програма amoCRM допомагає різним підприємствам залучити
потенційних клієнтів і дізнатися про них якомога більше інформації. Вона
має зрозумілий і простий інтерфейс, що є великим плюсом не тільки для
малого, а й для великого бізнесу. Також, amoCRM відмічає скільки разів
люди заходили на сайт й фіксує кількість дзвінків, які були здійснені вами.
Головним завданням системи - поступове підштовхування потенційних
клієнтів на здійснення покупки, оперативне та ввічливе їх обслуговування у
доречний для них момент, а також зручне і швидке виконування задач щодо
поступового втілення замовлень у життя.
Система дозволяє "не забувати" і про тих клієнтів, які на сьогоднішній
момент не зацікавлені в послугах певної фірми. Задля цього amoCRM
використовує унікальну функцію - Digital Pipeline. Дана функція працює за
принципом воронки продажу. Тобто, вона працює таким чином:
1) Спочатку програма надсилає потенційному покупцю лист на
електронну пошту і може автоматично підписати його на різні розсилки на
різних етапах покупки;
2) Переводити його автоматично на другий етап, після того як
потенційний клієнт написав смс або зателефонував фірмі;
3) Нагадування майбутньому замовнику щодо товару через соціальні
мережі(Facebook, YouTube);
4) Очікування, коли людина через рекламу зайде на сайт підприємства і
зафіксувати даний момент;
5) Після фіксації зателефонувати персоні, щоб телефонний дзвінок був і
найбільш доречний, і найбільш ефективний;
6) Наприкінці, після успішної розмови, відмітити те, що угода узгоджена
і завершена вдало.
CRM-системою дозволяє використовувати її не лише на ПК, а й на
смартфонах і планшетах. Мобільний додаток дає змогу використовувати всі
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функції основної версії системи. Додаток є абсолютно безкоштовним і
користувачі можуть завантажити його з Google Play або App store.
Особлива зручність додатка – можливість користування без
підключення до мережі Інтернет. Підприємці можуть з легкістю укладати
різні види угод без перешкод і не залежати від неналежної якості
підключення до всесвітньої павутини. Проте, якщо є доступ до якісного
з’єднання, то рекомендовано все таки під’єднатися задля синхронізації
даних.
З даною системою співпрацює багато партнерів – їх близько 5000. Це
дає змогу вважати, що розробникам довіряють багато фірм. Одною з таких є
компанія Lifepay, яка розробила разом з винахідниками amoCRM новий
сервіс для підприємств торгівлі і не тільки.
Lifepay – це касовий та платіжний сервіс для простого і швидкого
використання. Відмінність програми від інших систем - досить швидке
встановлення, зручний інтерфейс задля роботи, надання певного обладнання,
а також низька ціна.
При цьому всьому він є універсальним: сервіс підходить так і для
роздрібного магазину, так і для продажу через мережу Інтернет.
Система має все необхідне для роботи касира чи адміністратора:
- каталог;
- журнал операцій;
- платежі;
- прийом платежів за допомогою mPOS и POS терміналів.
Програма дозволяє :
- працювати з зручним каталогом товарів з найменуванням і
зображенням самого товару;
- користується легким пошуком продукції по штрих-коду;
- вводити скидки вручну;
- зручно оформити повернення товару;
- приймати будь які види платежів різними способами – оплата готівкою
або банківсько карткою через термінали LIFE PAY;
- отримати доступну технічну підтримку 24/7 і має нагоду відповісти
вам по електронній пошті, телефону або в месенджері.
Також з аmoCRM-системою співпрацювала українська компанія LiraX.
Разом вони створили неймовірну систему LiraTrakining, яка дає змогу
аналізувати капіталовкладення компанії в різні види реклами.
LiraTrakining – це інструмент для посиленого аналізу дзвінків і
контролю ефективності реклами підприємства. Тобто ви можете запросто
проаналізувати яка реклама дає найбільшу ефективність і вкладати на
розвиток саме певного виду реклами(наприклад, в Інтернеті).
З усім цим є багато компаній, які використовують LiraTrakining і є
доволі популярними, серед яких:
- Укрзалізниця;
- IMAX;
- SITOil;
- Gorenje;
- DPD;
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- Інститут вертебрології і реабілітації.
Основні напрями діяльності системи LiraTrakining:
- корпоративний телефонний зв’язок;
- call-центри;
- биллингові системи;
- конференц-сервери, аудио- та відеоконференції;
- факс-сервіси.
Отже, плюсами даної програми є:
- Оптимізація витрат на рекламу;
- виявлення проблемних зон договорів;
- контроль якості роботи відділу продажу;
- детальний попит і пропозиція реклами.
Не зважаючи на неймовірну простоту, винахідники аmoCRM раз в
півроку(весною і осінню) випускають оновлення програми, які роблять її все
більш зручнішою та доступнішою кожному підприємцю. Але головне є те,
щоб культура обслуговування споживачів було на високому рівні, а
продукція чи послуги, надані підприємцями, були належної якості.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ
ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Інноваційна діяльність в сфері маркетингу спрямована на практичне
використання наукового, науково-технічного результату та інтелектуального
потенціалу співробітників з метою отримання нової або радикально
поліпшеної виробленої продукції, технології її виробництва та задоволення
платоспроможного попиту споживачів у високоякісних товарах і послугах,
вдосконалення соціального обслуговування.
Дану тему досліджували: В. Александров, О. Амоші, Ю. Бажала,
В. Гейця, Г. Доброва, Н. Ільченко, В. Куриляк, Ф. Котлер, Є. Крикавський,
М. Матвіїв та ін. Проте дослідження учених не повною мірою врахували
особливості маркетингових інструментів інноваційної діяльності, тому дане
питання потребує дослідження.
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Інноваційна діяльність є основним важелем перетворення соціальноекономічних процесів, результати якої трансформують продуктивні сили
суспільства. Основним принципом маркетингової діяльності інноваційного
підприємства є прагнення не тільки до наукового результату, але і до його
товарної форми. Іншими словами – не проштовхувати на ринок те, що
вийшло в результаті розробки, а розробляти те, що споживачі очікують
побачити на ринку. Ще до початку розробки інноваційного продукту слід
визначити, кому він призначається, які традиційні або нові потреби він буде
задовольняти і які проблеми покупця у змозі вирішити. При такому підході
розробка нового продукту (послуги, технології) буде хорошим початком
правильного позиціонування.
Відомі чотири типи інновацій, що охоплюють широкий діапазон змін,
характерних для діяльності підприємств: продуктові, процесні, організаційні
та маркетингові [3, с.71-85].
Продуктові інновації передбачають значні зміни у властивостях
вироблених товарів і послуг. Сюди включаються як зовсім нові товари і
послуги, так і значно удосконалені продукти з вже існуючих.
Процесні інновації відбуваються, коли простежуються значні зміни в
методах виробництва та доставки.
Організаційні інновації властиві до сфери впровадження. Це можуть
бути зміни у діловій практиці, в організації робочих місць або в зовнішніх
зв’язках підприємства.
Маркетингові інновації включають реалізацію нових методів маркетингу
і передбачають зміни в дизайні та упаковці продукту, його просуванні та
розміщення, методах встановлення цін на товари і послуги [3, с.71-85].
Підвищена увага до інновацій та інноваційного управління зумовлена
викликами сучасного суспільства, адже втілення інноваційних процесів в
нових продуктах і новій техніці є основою його соціально-економічного
розвитку. Інноваційне управління є надзвичайно складним, тому для аналізу
закономірностей розвитку інноваційних процесів потрібні фахівці –
інноваційні менеджери, які займаються різними організаційно-економічними
питаннями.
Основними принципами інноваційного маркетингу є:
- всебічне вивчення ринку, попиту, смаків і бажань споживачівінноваторів;
- застосування пропозиції інноваційних продуктів до вимог
інноваційного ринку;
- вплив на ринок і попит в інтересах підприємства - виробника
інноваційних товарів і послуг.
Під терміном «інноваційний маркетинг» слід розуміти маркетингові
зусилля, спрямовані на створення, накопичення, оновлення, поширення та
ефективне використання знань у всіх формах їх прояву як специфічного
продукту, споживча цінність якого визначається попитом і пропозицією, а
також сукупністю маркетингових зусиль, спрямованих на просування його на
ринок [2, с.192]. Маркетингові дослідження ринку інноваційних продуктів
повинні містити: – формування ідей; – акумулювання усього розмаїття
можливих ідей, котрі репрезентують комерційну або іншу цінність; – оцінку
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ідей, коли відбувається відбір ідей за основними критеріями; – перевірку
ідей, коли з сукупності оцінених ідей відбираються найбільш реалістичні,
адекватні вимогам інноваційного ринку. За результатами маркетингових
досліджень ринку інноваційних продуктів розробляється стратегічний план
реалізації тієї чи іншої ідеї, що пройшла попередній відбір [1, с. 316].
Слід зазначити те, що науково-технічну діяльність підприємства
складають: – створення науково-технічної продукції; – проведення
прикладних досліджень науковими установами; – використання науковотехнічної продукції, що передбачає можливість патентування та
ліцензування.
На стадії маркетингового випробування нової техніки вживають
наступні маркетингові зусилля: – проводять вивчення реакції ринку на
нововведення; – при позитивній реакції приймається рішення про розробку
товарного знаку; – вивчають можливості збуту нової продукції на ринку.
Заключним етапом організації інноваційного маркетингу є маркетинговий
аналіз результатів реалізації нововведень.
У свою чергу, джерелами знань і досвіду, необхідних для інноваційної
маркетингової діяльності є: контакти з споживачами, торговими агентами,
дилерами та іншими посередниками (вивчення споживчого попиту);
моніторинг та аналіз поведінки конкурентів в частині їх стратегії та
діяльності, пов’язаної з вивченням споживчого попиту; знайомство та
вивчення праць вчених-дослідників, що займаються винаходом або пошуком
нових матеріалів, товарних властивостей, які можуть призвести до створення
нової продукції або послуг; контакти з безпосередніми працівниками
підприємства- виробником товару або послуги, залучення їх у процес пошуку
інноваційних маркетингових ідей.
Таким чином, в інноваційному бізнесі питання організації
маркетингової діяльності мають принципове значення. Впроваджуючи
інновації в практику маркетингової діяльності, доцільно визначити, які
чинники здатні загальмувати або прискорити інноваційний процес. При
цьому особливу увагу потрібно приділити людському чиннику.
Зі сторони співробітників є неминучим опір змінам, які можуть
викликати такі наслідки, а саме зміна статусу співробітників, необхідність
пошуку нової роботи, перебудова роботи та усталених способів діяльності,
порушення стереотипів поведінки та сформованих традицій, невизначеність,
побоювання покарань за невдачу.
Для людей, яких стосуються ці зміни, це означає порушення їхнього
традиційного становища, тому функція мотивації до нововведень стає
значущою. Особливу увагу в інноваційному маркетингу потрібно приділяти
зв’язку всіх груп працюючих всередині підприємства один з одним, з
постачальниками і перш за все з клієнтами.
Як правило, провідна роль відводиться маркетинговим службам, котрі
займаються формуванням мережі продажів, організацією рекламної кампанії,
виставок, презентацій, пробних, пільгових і прямих продажів, створенням
сервісного та гарантійного обслуговування, але тільки в тісній взаємодії з
іншими службами та формуванням у співробітників менталітету, націленого
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на інновації. Це завдання вирішує середовище, в якому буде заохочуватися
обмін зв’язками, інформацією та досвідом між усіма учасниками .
Отже,
впровадження
маркетингових
інструментів
управління
інноваційною діяльністю стає однією з основних причин успіху сучасних
новинок. Маркетингові інновації можуть виступати окремим товаром, бути
технологією інноваційного маркетингу, а також бути наслідком інших видів
інновацій .
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СИСТЕМА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СОЦІАЛЬНІЙ
СФЕРІ
В сучасних умовах господарювання система зв’язків з громадськістю
вже давно є самостійним видом діяльності, який проникає у всі сфери
життєдіяльності суспільства – бізнес, політику, освіту, культуру, в тому числі
і у соціальну сферу. Актуальними є питання оперативного реагування на
потреби цільової аудиторії та врахування новітніх досягнень у процесі
побудови механізму ефективних комунікацій для вирішення проблем
соціального захисту населення.
Соціальний public relations (PR) – це діяльність, спрямована на
формування, підтримку і розвиток потрібних (найчастіше позитивних)
відносин, формування позитивних моделей поведінки і т.д. [1, с.79].
До цієї сфери PR традиційно відносяться соціальні, благодійні проекти і
програми, ініціаторами яких можуть виступати окремі особи, держава,
бізнес-структури, громадські (некомерційні) організації. Тобто – це свого
роду інструмент залучення уваги до соціальних проблем, проектів,
програмам, громадських організацій тощо.
В широкому значенні це
діяльність, пов'язана з інформаційним супроводом (PR-супроводом) і
іміджевим просуванням різних ідей, проектів, програм соціального, тобто
суспільно значущого характеру. В даному випадку об'єктом впливу «паблік
рілейшнз» виступає соціальна сфера, область соціальних відносин,
завданнями якої є: інформування цільової аудиторії, ефективне донесення до
неї основних повідомлень, організація зворотного зв'язку і, відповідно,
залучення аудиторії в соціально значимий проект.
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Головна ціль системи зв’язків з громадськістю у соціальній сфері є –
популяризація загальнолюдських цінностей, принципів, знань, значущих для
всього людського співтовариства або його окремих груп. Схематично цей
механізм виглядає наступним чином: для ефективної реалізації суспільно
значимого проекту необхідно сформулювати його стратегічний образ (імідж)
і лінії позиціонування. Кожна лінія розкривається через набір певних
ключових повідомлень (меседжів), які потрібно донести до певної цільової
аудиторії за допомогою ефективних каналів комунікації та арсеналу засобів
комунікаційного впливу. Очікуваний результат - висока інформованість,
залученість в проект (feed back), максимальний рівень довіри та позитивного
ставлення до соціально значимого проекту з боку цільової аудиторії [2].
Соціальний захист – це державна підтримка верств населення, які
можуть зазнавати негативного впливу ринкових процесів, з метою
забезпечення відповідного життєвого рівня, тобто заходи, що включають
надання правової, фінансової, матеріальної допомоги окремим громадянам
(найбільш вразливим верствам населення), а також створення соціальних
гарантій для економічно активної частини населення.
Інструментами соціального PR є: спонсорство та благо чинність;
волонтерська діяльність; файнрейзинг; благочинний маркетинг; всі класичні
інструменти PR та суміжні форми діяльності: медіарілешинз, івентменеджмент, лобізм, іміджмекінг (формування іміджу благочинних
організацій чи окремих меценатів та благодійників) тощо [2].
Предметом PR дії залежно від економічного, політичного, культурного
або соціального контексту можуть бути соціальне замовлення, програми і
проекти, сам процес надання соціальної допомоги, соціальні послуги, що
надаються, важка життєва ситуація і т.п. Тобто не тільки виникає
популярність і суспільне визнання, це ще і непоганий спосіб формування
позитивного іміджу соціальної організації або установи, а значить –
підтримка соціальних проектів, що реалізовуються ними, і програм.
Провідною PR-технологією в системі закладів соціального захисту населення
є соціальна реклама – інформація з питань здорового способу життя, охорони
здоров’я, екології, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень,
соціального захисту та безпеки населення, яка не має комерційного
характеру і спрямована на дітей, підлітків, молодь, жінок, різні категорії
сімей.
Здійснення PR у соціальній сфері означає не просто формування
позитивного іміджу тієї або іншої організації, зв’язки з громадськістю
сприяють підвищенню ефективності роботи всієї сфери надання соціальних
послуг, впровадженню форм самодопомоги і проведенню профілактичних
заходів серед соціально-вразливих верств населення і суспільства в цілому.
Основними причинами, які ускладнюють впровадження PR в діяльність
закладів соціального захисту населення виступають: проблеми фінансування,
матеріального і кадрового забезпечення. Не менш важливою проблемою
виступає недосконалість нормативно-правової бази, яка регулювала
діяльність PR-служби (або спеціаліста), встановлювала відповідні стандарти і
посадові вимоги [1, с.82].
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Таким чином, система зв’язків з громадськістю відіграє важливу роль у
функціонуванні соціальної сфери суспільства, забезпечуючи формування
позитивних моделей поведінки, звернення уваги суспільства до соціальних
потреб, які потребують негайного вирішення, просування соціальних
ініціатив тощо. За допомогою інструментів соціального PR можна
розповсюджувати та популяризувати програми соціальних служб та
організацій, тим самим підвищуючи добробут суспільства та надаючи їм в
такий спосіб соціальний захист.
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ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМИ
У наш час реклама стала невід’ємною частиною нашого світу. Вона
втручається чи не в усі сфери нашого життя, і хочемо ми того чи ні, впливає
на нас і на рішення, які ми приймаємо.
Головна мета реклами полягає у тому, щоб спонукати людей придбати
товар, який рекламується, тому в її основі лежить психологічний вплив на
споживача. Психологія вивчає механізми впливу реклами на психіку людини,
сприйняття рекламних матеріалів, особливості споживацької поведінки та її
модифікації під впливом реклами. Психологічні характеристики цільової
аудиторії продукту – базова основа для розробки та реалізації ефективних
рекламних кампаній[1,ст. 29].
У будь-якій рекламі, незалежно від того, на якому інформаційному носії
її надано споживачу, хто її автор і що рекламується, можна знайти деяку,
здавалося б, незначну психологічну деталь. На неї звичайно не звертають
належної уваги найчастіше тому, що вважають очевидною. Однак саме в цій,
на перший погляд зовсім незначній деталі закладена психологічна сутність
будь-якої комерційної реклами.
Реклама по своїй суті – величезний маніпулятор свідомістю суспільства.
Багато хто знає про те, що у перегонах з конкурентами рекламодавці
вдаються до, м’яко кажучи, нечесних методів (чи, скажімо, вірить у «25
кадр» і гіпнотичні відеоролики на зразок «Вайомінгського інциденту».) Але
ми усе одно надаємо перевагу брендам, якщо не через довіру до реклами, то
через потребу створити сприятливе враження про себе, одержати високу
соціальну оцінку від авторитетних для нього людей. За допомогою товарів,
які купує споживач, він створює свій унікальний образ, підтримує престиж,
соціальний статус[2,ст. 157].
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Більше того, реклама штучно стимулює психологічне відчуття дефіциту
предметів споживання, цінність яких насправді вельми сумнівна (чи то
дезодорант для справжніх чоловіків, чи тонкі цигарки для витончених жінок,
чи пральний порошок, який відрізняється від інших лише кольором
упаковки).
Крім того, що рекламіст повинний враховувати мотивацію і потреби
покупців, йому необхідно створити рекламу, яка б привертала увагу, була
зрозумілою і запам'ятовувалася. Саме від цих трьох процесів – уваги,
розуміння і запам'ятовування – залежить ефективність реклами. Правда це в
меншому ступені відноситься до чисто навіюючої рекламі, у якій процес
розуміння може бути відсутнім. Якщо реклама креативна, візуально
приваблива, її будуть показувати одне одному, ділитися враженнями, таким
чином реклама і рекламне агентство здобуватиме популярність, а водночас
здобуватиме популярність і той товар, який рекламується. Цей прийом
використовують і в соціальній рекламі (наприклад, принти Всесвітнього
фонду дикої природи (WWF) запам’ятовуються завдяки якісним
фотографіям, грі слів тощо).
Проте, кожна рекламна продукція призначена, насамперед, для
залучення уваги. Як вважає один з найвидатніших дослідників в області
реклами О. А. Феофанов, одним з найпростіших способів привернути увагу є
ай-стоппер (“елемент, що зупиняє погляд”) [3, с.140], з чим ми цілком згодні.
Фактично, будь-який фактор, що привертає увагу, можна назвати айстоппером. Таким фактором може бути усе, що завгодно, але існують деякі
розходження між ступенем привабливості. Так, на думку того ж Феофанова,
більше за все привертають увагу жінки, потім – діти, потім – тварини,
яскрава кольорова пляма, незвичайна композиція.[3, с. 140] Можна додати,
що використання жіночих образів у сполученні із сексуальністю значно
збільшує ступінь привабливості реклами.
Природно, що привернути увагу можна і чимось образливим, грубим чи
вульгарним. Але не можна забувати, що одна з функцій реклами – створення
позитивного іміджу товару і фірми. Ну а якщо покупці будуть ображені
рекламою чи вкрай не згодні з нею, то тим самим вони відкинуть сам товар.
Крім того, що реклама повинна привертати до себе увагу, вона також
повинна бути зрозумілою і повинна запам’ятовуватись. Забезпечення даних
процесів відноситься скоріше до змістовної частини реклами, особливо її
доступність. Запам'ятатися ж реклама може своєю незвичайністю або ж
крайньою актуальністю. Хоча особливо оригінальні способи розміщення,
наприклад, зовнішньої реклами, також можуть надовго залишитись в пам'яті.
Список використаних джерел:
1. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы: Учеб. пособие/ Науч. ред.
М.В. Удальцова. – М.:ИНФРА – М, Новосибирск, Сибирское соглашение,
2015.
2. Реклама: внушение и манипуляция. Медиа-ориентированный подход/
Ред.-сост. Д. Я. Райгородский, - Самара: Издательский дом “БАХРАХ-М”,
2013.
3. Феофанов О. А. Реклама: новые технологии в России – СПб: Питер,
2010.
315

ВІСНИК СТУДЕНТСЬКОГО
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
«ВАТРА»
ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
ІНСТИТУТУ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Випуск 50
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Актуальні проблеми ефективного соціальноекономічного розвитку України: пошук молодих»
Редактор: Фатєєва Т.Д.
Комп’ютерна верстка: Шуляк Н.В.
Підп. до друку 22.05.2018 р. Формат 60х84/16. Папір письм.
Друк різографічний. Ум. друк. арк. .18,37
Обл.-вид. арк.19,72. Тираж 2 . Зам. № 305
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ
21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
316

