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

Випуск 85
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Актуальні проблеми ефективного соціальноекономічного розвитку України: пошук молодих»

23 квітня 2020 року
Вінниця 2020

УДК 338.1(043.2)
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького
торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. Вип.85. С.332
У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології
менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку
країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу.
Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії гостинності; якості та
безпеки сучасного товарознавства; правові, історичні та соціально-психологічні
тенденції державотворення в Україні. Досліджується роль молоді в соціальноекономічному розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах
ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти, проблеми та
перспективи фізичної підготовки студентської молоді.
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.
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СУЧАСНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ
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ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
Харчові продукти займають важливу роль у житті людей, є основним
джерелом надходження вітамінів та мінералів, інших поживних речовин. В
залежності від свого складу будь-який продукт має енергетичну цінність,
підтримує життєвий баланс, виступає активним джерелом для активності
людини на цілий день. Та з часом тільки однієї наявності продуктів ставало
замало, адже прогрес не стоїть на місці, а людство не повинно від нього
відставати. Тому в обов’язковому порядку для всіх продуктів харчування
здійснюється контроль якості відповідно до стандартів та нормативної
документації. Відтак, важливе значення має якість і конкурентоспроможність
харчового продукту. На виробників покладено високу відповідальність
стосовно задоволення потреб споживача та забезпечення високої якості
продуктів, закріплення престижу нашої держави, побудови фундаменту для
формування стійких позицій на міжнародному ринку.
Одним з найважливіших продуктів раціону людини є хлібобулочні
вироби. При їхньому вживанні в організмі людини засвоюється 30 % білків,
частково 40 % необхідних вуглеводів, понад 30 % інших речовин, а також
макро- та мікроелементів, вітамінів. Тому науковці та вчені постійно
працюють над поліпшенням цінності хлібобулочних виробів.
Виробництво цієї продукції контролюється від початкових етапів –
отримання первинної сировини, і до формування кінцевого продукту.
Окремим етапом вважається ретельна перевірка на наявність дефектів, чи
неякісної продукції, адже всі партії повинні відповідати нормативній
документації якості харчових продуктів. Якісний продукт є не тільки
гарантією запобігання численними отруєннями та хворобами, а й обличчям
країни у своїй галузі, гарантом розвинутої економіки.
В ході технологічного процесу характеризуються такі показники якості
виробу, як: органолептичні, мікробіологічні, фізико-хімічні та інші.
Недотримання технологічного процесу виробу призводить до відхилення
норми показників безпечності і якості від регламентованих. Наприклад, на
харчову цінність нарізного батона впливає якість матеріалів та сировини,
нормативних документацій, робота технологічного обладнання, управління
процесом та наявність чинних систем контролю, а також якість праці
обслуговуючого персоналу. Саме при наявності чинних систем управління
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технологічним процесом, які перебувають в умовах постійного контролю,
можна отримати батон найвищої якості. Для цього обов’язково потрібно мати
перевірену інформацію про сировину, напівфабрикати та готову продукцію на
всіх етапах її виготовлення.
У ході дослідження було виявлено, що якість батону залежить від низки
факторів стадій технологічного процесу. При підготовці рецептури суміші та
приготування тіста найбільший вплив на якість виробу мають: якість
сировини, обладнання, хлібопекарські властивості борошна, дотримання
режимів обробки, кваліфікація персоналу, санітарно-гігієнічні умови та
точність дозування до стандартів рецептури.
При обробці та формуванні вагомим значенням виступає якість тіста та
обладнання, кваліфікація персоналу, тривалість операцій, дотримання
режимів обробки, санітарно-гігієнічні умови та точність дозування елементів.
При процесі випікання необхідно контролювати тісто, тривалість та режим
випікання, а також санітарно-гігієнічні умови в яких проходить процес. Не
раніше, ніж через 3 години після виходу виробів з печі відповідно до чинної
нормативної документації, можна визначити фізико-хімічні показники.
Важливим показником, який впливає на якість батона вважається масова
частка вологи, що визначає енергетичну цінність. При пониженій або
підвищеній вологості зменшується його поживна цінність та погіршується
якість. Дослідивши м’якушку батона, можна визначити правильність
виконання технологічного процесу – точність дозування сировини. Вологість
м’якушки повинна становити від 34 до 45,5 %. При збільшені маси батона на
1 % його вихід збільшується на 2-3 % [1]. Для визначення вологості існує такий
метод, як висушування наважки хліба при температурі 105 °С, але на
виробництві діють за прискореним методом. Також батон можна висушувати
в електричних шафах з функцією терморегулювання і на приладі ВНИИХПВЧ [2].
Правильність технологічного процесу та смак готового батона можна
визначити за рівнем кислотності. Її вміст обумовлено продуктами, які
отримуються у результаті бродіння тіста. Понижена або підвищена
кислотність впливає на смак батона, після чого він стає, прісним, кислим або
навіть без смаку. Вона залежить від сорту борошна й способу приготування
тіста, а також при нормі коливається від 2 до 12º. За допомогою прискореного
або арбітражного методу визначається кислотність м’якушки.
Сорт борошна впливає напористість виробу (в батонах вона становить від
68 до 72 %). Існує декілька методів визначення пористості хліба. Першим з
яких є метод Якобі, він заснований на прямому визначенні об’ємів вирізаного
шматка м’якушки, другий спосіб визначає густину пористої та безпористої
м’якушки, а третій використовують для визначення об’єму всього
досліджуваного батона [2]. Існують також додаткові методи, якими
користуються на хлібопекарських підприємствах для визначення якості
хлібобулочної
продукції,
наприклад:
визначення
фізико-хімічних
властивостей м’якушки на автоматизованому електрометрі, кольору скоринки
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та м’якушки батона на фотометрі, біологічний метод для визначення вмісту
частки цукру в батоні. Ці методи допомагають отримати дані про якість
готового батона, підняти рівень контролю хлібобулочних виробів та
забезпечити високоякісну продукцію з покращеними харчовими
властивостями [3].
Отже, в процесі виробництва якісного хлібобулочного виробу потрібно
здійснити контроль ряду фізико-хімічних показників якості, таких, як
кислотність, пористість та вологість. Якість готової продукції залежить від
обов’язкового дотримання послідовності етапів технологічних процесів
виробництва. Одним з найголовніших завдань, які постають перед
працівниками цієї промисловості, є підвищення якості готової продукції через
контроль технологічного процесу виробництва на усіх його стадіях, точність
показників якості отриманої продукції за вимогами нормативної документації.
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РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
З впровадженням нових будівельних і оздоблювальних матеріалів в
практику будівництва і реставрації питання їхньої безпеки для навколишнього
середовища і для людини стає як ніколи актуальним. При цьому будівництво
є одним з потужних джерел забруднення навколишнього середовища,
нейтралізація негативного впливу якого реалізується через застосування ряду
заходів: вдосконалення технологій у виробництві будівельних матеріалів,
виробів і конструкцій, перехід на безвідходне виробництво, залучення і
вторинне використання відходів, радіаційний і хімічний контроль будівельних
виробів, екологічний аудит об’єктів промбудматеріалів, екологічна
сертифікація будівництва тощо. Тому екологічна та гігієнічна оцінка безпеки
будівельних матеріалів і раціональність їх вибору для питань будівництва в
даний час активно впроваджується в практику будівництва в усьому світі [1].
Багато років в центрі постійної уваги населення і наукової громадськості
знаходиться проблема радіації і її вплив на організм людини. Кожна людина в
будь-якій частині Земної кулі піддається неухильному опроміненню від
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джерел природного походження. Слід зазначити, що найбільшу дозу
опромінення людина одержує від природних джерел радіації, які знаходяться
в середовищі його перебування постійно протягом всього його життя.
Особливе місце серед зазначених джерел займають природні джерела в
будівельних матеріалах та конструкціях. Важливе місце в проблемі обмеження
впливу на людину радіації від будівельних матеріалів займає радіаційнийгігієнічний контроль, метою якого є забезпечення дотримання радіаційногігієнічних нормативів, а також зниження доз опромінення населення [3].
Значущість внеску природних радіонуклідів (ПРН) у використовуваних
будівельних матеріалах і підстильних ґрунтах під будівлями у величину дози
опромінення визначається тим, що дія цих джерел випромінювання має
систематичний характер (людина проводить у приміщеннях будівель близько
80 % часу). Систематична дія на населення техногенно-підвищеного
радіаційного фону виявляється у формі соматико-стохастичних і генетичних
ефектів, що спостерігаються через малі дози. Коливання в широких межах
питомої активності будівельних матеріалів і промислових відходів свідчить
про те, що і радіаційний фон як у службових, так і у житлових приміщеннях є
різним і по-різному впливає на безпеку життєдіяльності людини, оскільки
концентрація ПРН у використовуваних будівельних матеріалах визначає
величину зовнішньої і внутрішньої складових дози опромінення [2].
Більш високою радіоактивністю відрізнялися будматеріали, які
виготовлені з гранітів. Високим вмістом природних радіонуклідів
характеризуються також будівельні матеріали із вторинної сировини: глина,
шлами, інше.
Національне нормативно-технічне забезпечення системи радіаційного
контролю у будівництві забезпечує неможливість використання у житловому
будівництві будівельних матеріалів, які за вмістом природних радіонуклідів,
не є безпечними за радіаційно-гігієнічним критерієм. Таким чином, жорсткий
контроль у житловому будівництві є необхідною умовою оцінки якості
будівельних матеріалів, бо це безпосередньо пов’язано з убезпеченням життя
і здоров’я людей, особливо при використанні місцевих будівельних матеріалів
з високим вмістом природних радіонуклідів [1].
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТА ДЕФЕКТІВ МОЛОЧНИХ
ПРОДУКТІВ
Молоко серед інших продуктів харчування займає одне з провідних місць.
Наявність у ньому легкозасвоюваних органічних речовин (білків, жирів,
вуглеводів), а також мінеральних елементів робить його незамінним харчовим
продуктом.
Питне молоко характеризується високими споживними властивостями,
які визначаються його хімічним складом, засвоюваністю, органолептичними
показниками.
Органолептична оцінка молока та молочних продуктів полягає в огляді
тари, вимірюванні температури, визначенні зовнішнього вигляду,
консистенції, кольору, смаку і запаху.
Молоко повинно розливатись у чисті пляшки, фляги без слідів іржі,
герметичні пакети. На тару з молоком повинні бути нанесені наступні
позначення: найменування і номер підприємства-виробника, вид молока, об'єм
в літрах, число і день кінцевого терміну реалізації, позначення стандарту.
Температура молока не повинна перевищувати 8°С. а стерилізованого 20 °С
[1].
Колір молока повинен бути білим, зі злегка жовтим відтінком, пряженого
– з кремовим відтінком, нежирного – із злегка синюватим відтінком.
Смак і запах молока повинні бути чистими, без сторонніх, не властивих
свіжому молоку присмаків і запахів.
Із фізико-хімічних показників для молока нормується вміст жиру – не
менше 2,5 до 6 %; вміст сухого знежиреного залишків – не менше 7,7-8,1 %;
кислотність молока пастеризованого 21 °Т, стерилізованого – не вища 20 °Т,
для дитячого харчування – не більше 19 °Т; густина – залежно від виду молока
в межах 1,027-1,033 г/см3; ступінь чистоти – не нижчий 1-ї групи; температура
молока не вища від 4°С, стерилізованого – 15 °С [2].
Кисломолочні продукти виготовляють квашенням молока або вершків
чистими культурами молочнокислих бактерій з добавкою або без добавки
дріжджів і оцтовокислих бактерій. До кисломолочних продуктів відносять
дієтичні продукти, сметану, творог і сирково-творожні вироби. Вони
розрізняються хімічним складом, консистенцією, призначенням, дієтичними і
лікувальними властивостями.
Для кисломолочних продуктів характерні підвищений вміст молочної
кислоти, яка утворюється в процесі молочнокислого бродіння і, яка
обумовлює високу титровану кислотність 55-270 °Т, добре виражені
кисломолочні смак і аромат. Завдяки специфічній дії молочної кислоти, термін
зберігання кисломолочних продуктів при однаковому температурному режимі
більший, ніж молока.
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Із фізико-хімічних показників у кисломолочних продуктах визначають
температуру, масову частку жиру, вітаміну С (у вітамінізованих виробах),
сухих речовин, вологи (у сирі і сиркових виробах), кислотність, фосфатазу.
Температура кисломолочних продуктів під час випуску з підприємства не
повинна перевищувати 8°С. Масова частка жиру, вітаміну С, сухих речовин і
цукрози не повинна бути меншою за дані, зазначені на маркуванні або в
нормативно-технічній документації. Масова частка вологи становить: у сирі
від 65 % (сир жирний), до 80 % (сир нежирний), у сиркових виробах залежно
від рецептури – від 25 до 75 % [3].
Причина виникнення дефектів кисломолочних продуктів – неякісна
сировина (молоко, добавки), порушення технології виготовлення,
недотримання умов і термінів зберігання.
Невиражений (прісний) смак зумовлюється зниженою кислотністю і
слабким ароматом. Дефект виникає під час використання неякісної закваски
(слабке кислоутворення) або дуже низької температури сквашування. Хлібний
і нечистий смак виникає внаслідок забруднення молока або закваски побічною
мікрофлорою. Виражений оцтовокислий і маслянокислий смак появляється
під час розвитку відповідної мікрофлори. Надто кислий смак може виникнути
за дуже тривалого сквашування молока, запізнілого його охолодження і
перевищення терміну зберігання. Кормовий присмак переходить з молока.
Згірклість є наслідком окислення жиру. Металевий присмак виникає у разі
використання для зберігання продукції (сметани, сиру) погано лудженої тари
(фляг, бідонів, цистерн). Сметана і кисломолочні сири можуть пліснявіти,
внаслідок чого виникає неприємний смак і запах. Пліснявіння продукції
(сирів, сметани) може виникнути за тривалого зберігання її в приміщеннях з
підвищеною температурою і відносною вологістю повітря.
Найбільш поширений дефект консистенції кисломолочних продуктів ˗
виділення сироватки. Це наслідок використання неякісного молока і вершків,
переквашування, порушення терміну зберігання продукції, різких поштовхів
під час її транспортування і реалізації. Потрапляння в кисломолочні напої і
сметану газоутворювальних бактерій є причиною спучуваності продукту. В
ацидофільно-дріжджовому молоці, ацидофіліні, кефірі, кумисі спученість
допускається (без підвищення титру кишкової палички). Тягуча консистенція
напоїв трапляється за наявності в заквасці великої кількості слизистих рас
кисломолочних бактерій. Рідка консистенція сметани може виникнути за
недостатнього дозрівання, а грудкувата – внаслідок поганого перемішування
в процесі сквашування та охолодження. Мазка консистенція кисломолочних
сирів зумовлена переквашуванням або недостатнім відварюванням, а суха
(кришлива) – підвищеною температурою відварювання або надто великою
тривалістю цього процесу [4].
Дефекти кисломолочних продуктів ˗ підвищений вміст у їхньому складі
кишкової палички, наявність патогенної мікрофлори. Причина виникнення
таких дефектів – низька температура обробки молока або вершків, недостатня
кількість закваски під час сквашування. Тривалість сквашування при цьому
збільшується, що призводить до активізації побічної мікрофлори, зокрема
патогенної.
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Дефектами кисломолочних продуктів вважається також забруднення
тари, порушення герметизації, погане маркування, невідповідність вимогам
нормативно-технічної документації щодо температури, кислотності, вмісту
жиру, вологи (для сирів і сиркових виробів), цукрози (у продуктах з
додаванням цукру), сухих речовин, вітаміну С тощо.
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В сучасних умовах досягнення ефективної збалансованості кон’юнктури
споживчого ринку обмежується незадовільними умовами формування попиту
та пропозиції. Така ситуація склалася в наслідок зниження до мінімуму
соціальних гарантій життєдіяльності населення, яке стримує рух реінвестицій
у виробництво товарів народного вжитку та зумовлює скорочення
матеріальної бази відтворення підприємств, за рахунок незадовільних умов
формування пропозиції в зв’язку з низькою ефективністю використання
ресурсів в національному виробництві та обтяжливим податковим
навантаженням.
Загальна економічна криза в країні не дозволила вчасно модернізувати
вітчизняне виробництво, та й щойно запроваджені закордонні технології теж
були вже не першої «свіжості». Крім того, в магазинах з'явилися сучасні
пральні агрегати з Італії, Швеції, Німеччини, Південної Кореї тощо.
Сьогодні ринок пральних машин достатньо широкий, вони можуть
задовольнити різні потреби споживачів.
Всі пральні машини можна об'єднати за функціональними ознаками,
габаритами (повногабаритні, вузькі і компактні), дизайном. Немаловажливим
фактором є цінова група, яка визначається функціональними можливостями і
престижністю виробника.
Поділ пральних машин за ціновою групою досить умовний, так як один і
то й же виробник змушений виготовляти як дешеві, так і дорогі машини.
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До низькоцінової групи відносяться всі пральні машини вітчизняного
виробництва, а також країн співдружності. Більш дорогі машини італійських
фірм Ardo, Candi, частина моделей Indesit, a також турецької фірми Веко.
До середньоцінової групи можна віднести: італійські марки Zanusi,
Ariston, словенську Gorenja, корейські LG, Samsung, американську Whirlpool,
французьку Brand, німецьку Kaiser [1].
Наступну цінову групу складають німецька Bosch, шведська Electrolux,
англійська Hoower.
До високоцінової групи можна віднести також німецькі Simens, AEG,
шведському Asko, французькому Miele.
Нами вивчено асортимент пральних машин, які найбільш популярні на
українському ринку.
Італійські виробники автоматичних пральних машин на українському
ринку представлені такими торговими марками, як: Ardo, Ariston, Candi,
Indesit. Фірма
Candi – лідер у виробництві пральних машин. Вона вперше запровадила
бак овальної форми для зменшення витрат води, а для виготовлення бака
використовує композиційний матеріал силітек і нержавіючу сталь. Більшість
машин цієї фірми обладнані спеціальним пристроєм, який визначає кількість
(масу) білизни в барабані і заливає відповідну кількість води, що дозволяє
економити до 30 % витрати води і електроенергії. А система «Уотерконтрол»
захищає від протікання води, при цьому спеціальні датчики виявляють
протікання води і перекривають впускний клапан. Для забезпечення
бездоганного автоматичного прання в машинах цих фірм застосовують
систему Fyzzy Logic, яка оптимізує процес прання, витрату води,
електроенергії, а для покращання процесу прання застосовують систему
активного зрошування Activa.
Спеціально для країн СНД була розроблена нова модель пральної машини
глибиною 35 см з надзвичайно малим рівнем споживання води і
електроенергії: всього лише 0,78 кВ/год і 59 літрів води для прання 4 кг
білизни.
Фірма Axdo пропонує вдосконалені пральні машини і пральні машини з
сушкою білизни. Для досконалого прання використовують систему
дощування, при цьому забезпечується регулювання температури миючого
розчину і плавне регулювання швидкості обертання барабана при віджимі, що
дозволяє прати всі типи тканин.
Фірма Indesit вперше запровадила програму Special Shoes для прання
спортивного взуття. Програма Special Sport дозволяє випрати спортивну
форму за 45 хв., особливо така програма рекомендується для прання
спортивного одягу із синтетичних тканин (вони після прання не потребують
прасування).
Словенська фірма Gorenje на українському ринку побутової техніки
з'явилась порівняно недавно, але встигла завоювати симпатії споживачів
завдяки надійності і привабливому дизайну. Ця фірма випускає три лінії
пральних автоматичних машин: Premium, Exlusive і Clasic.
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Лінія Premium Touch – це найкращі машини цієї фірми. Вони мають 29
програм і частоту обертання барабана 400-2000 об/хв, що забезпечує клас
прання, віджиму і енергоспоживання А, А, А. В машинах цього класу
застосовується освітлення барабана, а також вмонтовано датчик «Чиста
вода"», що забезпечує бездоганне полоскання. Для кращого прання
застосовується «душ-система», де гребні барабана оббризкують білизну
миючим розчином, створюючи ефект душу. Завдяки цьому досягається краще
змочування при меншій кількості води. Машини цього типу обладнані
дисплеєм, де відтворюється процес прання і віджиму [2].
Машини лінії Exlusive мають 19 програм прання білизни і частоту
обертання барабана 400-1000 об/хв з інтервалом 200 обертів, що забезпечує
клас прання і енергоспоживання А, А, а віджиму – С. Для цих машин
використовуються рідкокристалічні дисплеї, де відтворюються етапи прання.
Для машин цих двох типів пральні баки виготовляють із нержавіючої сталі, а
для машин Clasic – з композиційного матеріалу політенакс. Усі пральні
машини фірми Gorenje .обладнані електронною системою управління Use
Logic, а також системою контролю стабільності (SCS) і системою Aqua Stop,
що забезпечує захист від протікання води.
Компанія Samsung має багаторічний досвід виробництва побутової
електротехніки. Завдяки розробкам конструкторів цієї фірми електропобутова
техніка відрізняється найновішими впровадженнями науки і техніки. Так, тут
вперше оснастили пральні машини функцією Fuzzy Logic, яка визначає
спроможність пральної машини оцінювати отримані дані від датчиків і на їх
основі приймати правильні рішення. Ця фірма також вперше розробила і
впровадила дезінфекцію білизни іонами срібла (технологія Silver Nano).
Для забезпечення подачі чистої води у пральну машину вони
оснащуються чотириступеневим фільтром з керамічними кульками.
Нові пральні машини мають спеціальні програми для прання дитячої
білизни. Так, програма «Пелюшки» нагріває воду до температури 95°С, при
якій гинуть мікроби, а додаткове полоскання знижує ризик виникнення
алергічних подразнень [3].
Фірма Whirpool, заснована в 1911 p., має багатий досвід у виробництві
побутових електроприладів. Всі пральні машини цієї фірми оснащені
електронною системою управління 6th sense (шосте відчуття). Ця система
регулює споживання води і електроенергії відповідно до фактичної кількості
білизни і типу тканини, що дає можливість економити воду і електроенергію.
Пральні машини розраховані на прання білизни до 8 кг, для цього вони
оснащені новими барабанами з нержавіючої сталі. їх конструкція максимально
забезпечує додаткові можливості при експлуатації пральної машини. Вони
мають об'єм 53,48 дм і 53 дм й оснащені накладками для зачерпування води,
які піднімають миючий розчин з дна бака і подають його на білизну. Це
дозволяє краще змочувати білизну й покращити прання і полоскання.
Усі машини цієї фірми оснащені системою захисту від надмірного
піноутворення. Машина AWM 800 встановлюється на підставці з висувною
шухлядою, що дозволяє завантажувати і вивантажувати білизну не
нагинаючись [3].
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ВИДИ ТА ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ КУЛЬТИВОВАНИХ ГРИБІВ
Збалансованість грибів як цінних харчових продуктів оцінюється
енергетичним виходом, вмістом пластичних речовин (білків, вуглеводів,
жирів), вітамінів, макро- та мікроелементів. Калорійність 1 кг свіжих
шампіньйонів невисока і коливається в межах 175-380 ккал. Суха речовина
становить лише 10 %, а решта 90 % – вода. В середньому, біля половини сухої
речовини становить протеїн. Організмом здорової людини він на 70-80 %
засвоюється [1].
Серед великої кількості штамів їстівних грибів є особливо вдалі, які
характеризуються високою врожайністю, стійкістю до шкідників та хвороб,
відповідною швидкістю росту, толерантні до факторів навколишнього
середовища, приємним зовнішнім виглядом та смаковими якостями [2].
В Україні для культивування грибів рекомендують використовувати
штами селекції зарубіжних фірм:
– штами шампіньйонів: Horst, Hauser (Нідерланди) Somycel (Франція);
Italspawn (Італія);
– штами гливи звичайної: НК – 35 (Duna HK–35); Р – 77; 107; 420; ІБК431; ІВК-453; ІВК-716; P-20; P-24; P-160 («Italspawn» Італія)»; P-357
(«Italspawn» Італія);
– штами гриба шіі-таке. Polmycel – PSU [3].
Сьогодні гриби включають у численні рецепти дієтичного харчування.
Завдяки вмісту глютамінової амінокислоти їх смак дуже нагадує смак м'яса.
Гриби називають «рослинним м'ясом», оскільки вони містять глікогену і в них
немає холестерину. Білки грибів займають проміжне місце між білками
рослинного і тваринного походження.
Біологічну цінність білків грибів розглядають через оптимальне кількісне
співвідношення 20 амінокислот, поєднання яких найкращим чином відповідає
потребам організму людини. За наявності вуглеводів із сечовини, яка
міститься в печерицях (до 13 %), можуть синтезуватися амінокислоти.
На сьогодні є різні методи переробки та консервування їстівних грибів, а
саме маринування, соління, квашення, сушіння, виробництво грибного
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порошку й екстракту. Гриби використовуються у хлібопекарстві, виноробстві,
пивоварінні для прискорення технологічних процесів і з метою надання
пікантності продукту, в кулінарії − як ароматні соуси, грибні приправи до їжі
[4].
Харчова цінність плодових тіл шампіньйона визначається вмістом
незамінних амінокислот: лізину, треоніну, валіну, лейцину, ізолейцину,
триптофану, цистеїну, метіоніну, тирозину та фенілаланіну.
Характеристика хімічного складу грибів наведена в табл. 1.
Таблиця 1 – Характеристика хімічного складу культивованих грибів
Основні компоненти
Білки
Вуглеводи
Жири
Клітковина
Зола
Енергетична цінність (ккал)

Вміст, г/100 г сухих речовин
Печериці
Гливи
Шиїтаке
21,0 - 40,0
10,5-30,0
10,0 - 17,0
24,0 - 62,0
60,0-82,0
54,0 - 82,0
1,0 - 6,8
1,0-7,2
0,6 - 8,0
6,0 - 7,7
7,2 - 7,5
6,5 - 8,5
7,0 - 9,0
5,0-9,0
7,0 - 10,0
337
317-367
175 - 337

До хімічного складу плодового тіла входять вітаміни: тіамін, рибофлавін,
ніацин (В5, РР.), піродоксин (В6), біотин (В2), аскорбінова кислота (С), фолієва
кислота. Велику цінність надають плодові тіла шампіньйона через вміст у них
макро- та мікроелементів, що повністю забезпечують потребу людського
організму [5].
Наприклад, особливо важливим і дефіцитним мікроелементом в тілах
шампіньйонів вважають наявність селену.
Загальний хімічний склад плодових тіл шампіньйона наведено в табл. 2.
Таблиця 2 – Загальний хімічний склад плодових тіл шампіньйона,
г/100г сухої речовини (за П.А. Сичовим, 2003 р.) [6]
Основні компоненти

Свіжі
плоди
23,9-48,3
21,6-39,0
1,0-6,8
24,5-62,0
6,0-10,4
7,0-12,0
175,0-380,0

Білок (Nх6.25)
Білок (Nx4.38)
Жири
Вуглеводи
Клітковина
Зола
Енергетична цінність (ккал)

Консервовані

Сушені

39,2-62,0
27,5-43,7
0,4-2,4
37,3-49,9
8,3-12,4
18,6-23,2
283,0-309,0

40,0
27,8
3,9
52,6
6,6
15,7
337,0

У тканинах плодового тіла культивованих грибів вміст замінних та
незамінних амінокислот неоднаковий. Вміст вивчених незамінних
амінокислот збільшується від ніжки до м’якушу шапинки та гіменофору.
Гіменіальний шар збагачений на вміст всіх інших амінокислот [3].
У розвитку культивованого гриба розрізняють два чітко виражених
періоди: ріст міцелію (вегетативна фаза) і плодоношення (генеративна фаза,
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тобто утворення та ріст плодових тіл). Міцелій пронизує субстрат, а плодові
тіла утворюються на його поверхні. Одна із основних особливостей гриба
полягає в тому, що ріст міцелію відбувається при температурі субстрату 23-25
о
С, повітря 21-23 оС, а утворення плодових тіл – при температурі повітря не
більше 16-18 оС.
При розростанні в субстраті міцелій надто чутливий до його складу,
структури, вологості, температури, вмісту вуглекислого газу. У відповідних
умовах міцелій активно розростається, пронизує субстрат. Одночасно,
ослаблений міцелій швидко уражується збудниками хвороб та шкідників,
значно знижується урожайність гриба. Зокрема, шампіньйон відноситься до
грибів, які повільно ростуть, тому дуже важливо створити оптимальні умови
для розростання міцелію в субстраті і отримати планову урожайність.
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СТАН РИНКУ ХЛІБА І ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ
Центральне місце у продовольчих системах усіх країн світу займають
зернопродукти, які є джерелом вуглеводів, білків, вітамінів групи В та
мінеральних речовин. В Україні традиційно особливе місце займають хліб та
хлібобулочні вироби, оскільки на ці продукти припадає 40 % загальної
калорійності харчового раціону населення. Власне тому виробництво хліба та
хлібобулочних виробів можна віднести до стратегічних галузей економіки
нашої держави, адже від ефективності діяльності хлібопекарських
підприємств залежить не лише продовольча, але й національна безпека.
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Сьогодні ринок хліба і хлібобулочних виробів наповнений продукцією
від різних виробників та в широкому асортименті. Основними гравцями ринку
в 2018 р. були такі компанії, як: «Київхліб», «Хлібні інвестиції», «Кулиничі»,
«Група Lauffer», «Формула смаку», «Концерн Хлібпром» тощо. Сумарна
частка інших виробників становила 48,1 % [1]. Структура ринку 2018 р. за
асортиментом продукції мала такий вигляд: «Хліб пшеничний» (38,6 % від
загального обсягу ринку), «Хліб житньо-пшеничний і пшенично-житній» (30,3
%), «Вироби булочні» (21,0 %), «Вироби здобні» (4,9 %), «Вироби сухі або
тривалого зберігання» (2,5 %), «Пироги, пиріжки, пончики» (1,8 %). Загальна
частка інших видів хлібної продукції становила 0,9 % [1].
За останні роки населення України проявляє все більший інтерес до хліба
нетрадиційних сортів: хліба, виготовленого за національними рецептами;
продукції, збагаченої мінералами і корисними продуктами. Такі вироби є
дорожчими за соціальні, тому обсяги продажів у натуральних одиницях
виміру є досить незначними. Проте експерти прогнозують збільшення частки
інноваційної продукції. У розрізі регіонів України найбільше хлібопекарської
продукції виробляється в Дніпропетровській (171,1 тис. т), Донецькій (105,9
тис. т), Київській (95,2 тис. т), Харківській (94,8 тис. т), Запорізькій (65 тис. т)
областях [5].
Беручи до уваги те, що продукція хлібопекарських підприємств є
стратегічною, ринок хліба і хлібобулочних виробів має бути регульованим і
прогнозованим. Отже, діяльність хлібопекарських підприємств має бути
контрольованою із боку держави, звітні дані таких підприємств мають бути
реальними. Однак для виходу хлібопекарських підприємств із тіньового
бізнесу необхідно зменшити податковий тягар.
Все більше число жителів країни прагнуть до здорового способу життя і
ведуть боротьбу із зайвою вагою, зростає популярність інноваційних
продуктів – хліба дієтичного та лікувально-профілактичного спрямування, що
містять зернові суміші, висівки, фруктозу, мед, горіхи, овочеві і фруктові
добавки. Отже, на таку частку продукції припадає близько 5-7 % від
загального обсягу продажів. Однак, як запевняють виробники, потреба
населення в групі дієтичних хлібобулочних виробів, збагачених вітамінами,
буде зростати.
Сьогодні в Україні функціонує велика кількість продуктових
супермаркетів, які спеціалізуються на випуску власної хлібопекарської
продукції, однак обсяги її зазвичай не обліковується, і це є ще одним
аргументом недостовірної статистичної інформації.
Основними проблемами розвитку ринку хлібобулочних виробів на
сучасному етапі є монополізація ринку окремими товаровиробниками у
більшості регіонів країни; зниження обсягів промислового виробництва
хлібобулочних виробів і зростання питомої ваги виробів домашньої випічки у
структурі середньодушового споживання; скорочення асортименту та
зниження якості хлібобулочних виробів; ускладнення їх доставки у віддалені
від обласних або районних центрів села.
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Суттєве зростання цін на енергоносії, сировину, що спостерігається
протягом 2014-2018 рр. призвело до зменшення кількості хлібопекарських
підприємств, які не втримались на ринку у зв’язку зі збільшенням собівартості
виробництва хлібопекарської продукції та контрольованості цін на продукцію
з боку держави.
За всі роки незалежності України хліб був найбільш зарегульованим
продуктом. Нині в Україні ще діє Постанова № 1548 від 1996 р., що надає
право місцевим органам влади регулювати ціни на соціальну групу товарів
шляхом обмеження рентабельності, встановлення фіксованих цін,
торговельної надбавки. Адміністративний тиск негативно позначається на
галузі, її технічному розвитку, якості продукції. Така ситуація буде критичною
для тих підприємств, які займають малу частку на ринку хліба і хлібобулочних
виробів [4].
З початку 2015 р. ціни на хлібопекарську продукцію підвищились більше
ніж на 34 %, що було зумовлено низкою факторів, а саме: ростом цін на
сировину, тарифів на енергоносії, високим рівнем зносу устаткування [2].
Структура витрат на виробництво хлібопекарської продукції сьогодні така:
борошно займає до 50% собівартості, енергоносії, газ і електроенергія – від 45 % до 12-15 % залежно від підприємства, заробітна плата – 5-7 %. Такі
складники і формують ціну продукції хлібопекарських підприємств [4]. Варто
також зазначити, що з початку року борошно вищого ґатунку подорожчало з
4200 до 8000 грн./т. Якщо собівартість борошна збільшується у виробництві
хліба на 2 %, то автоматично в пекарів є економічні підстави підвищити ціни
на 1 %. Зростання цін на борошно за два місяці становило 90 %. Індекс
споживчих цін у цей час становить 20,3 %, зокрема на продукти харчування –
27,9 %, у т. ч. на хліб – 34,1 %, рослинне масло – 53 %, цукор – 55,3 % [3].
Основними проблемами розвитку ринку хлібобулочних виробів на
сучасному етапі є: економічна криза; військові дії на сході країни;
монополізація ринку окремими товаровиробниками у більшості регіонів
країни; зниження обсягів промислового виробництва хлібобулочних виробів і
зростання питомої ваги виробів домашньої випічки у структурі
середньодушового споживання; якість сировини; ускладнення доставки
продукції у віддалені від обласних або районних центрів села та селища через
відсутність транспортної і збутової інфраструктур; податковий тягар; висока
зношуваність основних засобів; низька ефективність функціонування
підприємств хлібопекарської галузі.
Прагнення споживачів до здорового способу життя дає перевагу
виробникам, що випускають хлібобулочні вироби з корисними добавками.
Таким чином, незважаючи на те що, згідно із статистичною інформацією,
ринок хліба і хлібобулочних виробів скорочується в натуральному вираженні,
він продовжує зростати за рахунок попиту на більш дорогі та якісні продукти.
Для успішного функціонування на ринку хлібопекарські підприємства
змушені розширювати асортиментний ряд і проводити модернізацію
виробництва. Важливим завданням подальшого розвитку ринку
хлібобулочних виробів України є розроблення якісно нових хлібобулочних
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виробів, які сприяють збереженню і покращенню здоров’я людини за рахунок
регулюючої і нормалізуючої дії на організм людини з врахуванням
фізіологічного стану і віку за прийнятними цінами та створення в Україні
необхідних умов для становлення і стабільного функціонування
продовольчого ринку та безперебійного задоволення потреб населення в
хлібобулочних виробах.
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ
ЯКОСТІ СМАКОВИХ ТОВАРІВ
Смакові товари об'єднують різноманітні продукти, які покращують смак
і аромат їжі, сприяють більш повному її засвоєнню, а також надають інший
вплив на організм людини.
У групу смакових товарів обꞌєднані різноманітні харчові продукти в
основному рослинного походження, які завдяки особливостям хімічного
складу покращують смакові та ароматичні властивості їжі й завдяки цьому
сприяють більш швидкому й повному її засвоєнню. Це такі товари, як
безалкогольні та алкогольні напої, прянощі, приправи, чай та кава. Таким
чином, смакові товари – різноманітні за хімічною природою продукти, які
діють збуджуюче на центральну нервову систему та стимулююче на роботу
харчового каналу [1]. Більшість смакових товарів (прянощі, приправи,
ароматичні речовини та ін.) мають низьку енергетичну цінність через малу
кількість в складі жирів, білків і вуглеводів, але активно впливають на процеси
травлення завдяки вмісту ефірних олій, алкалоїдів та органічних кислот.
Товарознавча класифікація смакових товарів містить наступні структурні
підрозділи:
1. прянощі та приправи – кухонна сіль, лавровий лист, перець;
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2. безалкогольні напої – чай, кава, мінеральні води;
3. алкогольні напої – спирт, горілка, вино, коньяк;
4. слабоалкогольні напої – пиво, брага;
5. тютюнові вироби [3].
Більшість смакових товарів містять біологічно активні речовини. Так,
соки, сиропи, екстракти багаті органічними кислотами, вітамінами,
легкозасвоюваними вуглеводами, мінеральними солями. Більшість з них
використовують в медицині (кріп, аніс, гострий перець і ін.). Особливу роль
при визначенні якості смакових товарів відіграє показник їх безпечності.
Безпечність харчових продуктів – відсутність токсичної, канцерогенної,
мутагенної чи іншої несприятливої дії продуктів на організм людини у разі
споживання їх у загальноприйнятих кількостях. Безпечність гарантується
встановленням і дотриманням регламентованого рівня вмісту (відсутність або
обмеження рівнів гранично допустимих концентрацій) забруднювачів
хімічної та біологічної природи, а також природних токсичних речовин, що
характерні для даного продукту та становлять небезпеку для здоров’я.
Безпеку харчових продуктів характеризують 2 показниками: санітарна
доброякісність і епідемічна безпека.
Санітарна доброякісність – відсутність у продукті ознак мікробної і
фізико-хімічної зміни, залишків сторонніх й отруйних речовин органічної і
неорганічної природи.
Епідемічна безпека – відсутність або обмеження рівнів забруднення
харчових
продуктів
патогенними
та
потенційно
патогенними
мікроорганізмами.
Якість смакових товарів характеризується сукупністю різних
властивостей, які визначають їх харчову та споживчу цінність. Правильна
оцінка якості продуктів дає можливість зменшити втрати харчових речовин
під час обробки, запобігти виникненню харчових отруєнь, збільшити вихід
готової продукції. Методи дослідження, які застосовують для визначення
властивостей і якості смакових товарів за способом виконання, поділяють на
органолептичні та лабораторні (хімічні, фізичні, мікробіологічні) [2].
Органолептичні (сенсорні) методи визначають якість продуктів за
допомогою органів почуття – зору, нюху, слуху, дотику, смаку. Ці методи є
суб'єктивними, тому що точність та достовірність кількісних показників
якості, які встановлені органолептичним методом, залежать від кваліфікації,
навичок і здібності людини, що проводить оцінку, а також від умов
проведення аналізу.
Однак, значення органолептичного методу оцінки смакових товарів дуже
велике, тому що цей метод має цілий ряд переваг: швидкість, відсутність
необхідності застосування спеціальних приборів і реактивів, можливість
швидкого складання враження про якість товару.
Для проведення органолептичної оцінки необхідно мати спеціальне
приміщення – лабораторію середнього розміру (18...20 м2), ізольовану від
стороннього запаху та шуму, яка має постійну температуру 18...20 °С,
відносну вологість 70...75 %, постійне люмінесцентне освітлення.
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Органолептичний метод використовується для оцінки усіх харчових
продуктів, особливо для характеристики смаку і аромату вина, чаю, кави,
тютюнових виробів. Звичайно в органолептичній оцінці бере участь непарна
кількість спеціалістів (5...11 чоловік), але може бути і одна особа.
У всіх випадках, органолептична оцінка виконується у певній
послідовності. Вона починається з зовнішнього огляду товару і ознайомлення
з супроводжувальними документами. Якщо товар запакований, то оцінюють
упаковку. А потім визначають інші показники якості: зовнішній вигляд,
форму, колір, блиск, прозорість та інші властивості продукту. Після цього
визначають запах, консистенцію та властивості, які оцінюються смаком
(соковитість, крихкість, смачність). Однак основними показниками під час
оцінки якості харчових продуктів є визначення запаху та смаку.
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Товарознавство являє собою наукову дисципліну, предметом якої є
споживні властивості товарів.
Товарознавство – наука, що навчає мати точні і досить повні знання про
товари, їх сорти, місце проходження та збут, засобах до купівлі і продажу,
засобах перевезення та транспортування [3].
Під час споживання харчових продуктів виявляється їхня корисність, чи
споживна цінність, яка зумовлена їхнім хімічним складом і комплексом
властивостей.
Поживна цінність тим вища, чим більше вона задовольняє потребу
організму в харчових, смакових речовинах і що повніше відповідає принципам
раціонального, збалансованого, повноцінного й адекватного харчування,
тобто якості харчування.
Раціональним вважається таке харчування, яке забезпечує організму
нормальну життєздатність, високий рівень працездатності, опір
несприятливим чинникам довкілля, максимальну довготривалість активного
життя.
Збалансоване харчування передбачає оптимальне співвідношення у
раціоні всіх харчових речовин, у тому числі біологічно цінних, незамінних.
34

Повноцінність харчування визначається енергетичною цінністю і
наявністю в раціоні потрібних харчових речовин для нормальної
життєдіяльності.
Адекватне харчування передбачає вміст у раціоні харчових волокон:
целюлози, геміцелюлози, лігніну і пектину, потрібних для життєдіяльності
мікрофлори шлунку. Харчові волокна є продуктами харчування мікрофлори,
запобігають підвищенню секреції травних соків шлунку, затримують
всмоктування холестерину, адсорбують кислоти жовчі, впливають на
мінеральний і вуглеводний обміни. Оптимальний вміст харчових волокон у
добовому раціоні дорослої людини – 25 г [1].
Біологічна цінність продукту визначається вмістом у ньому незамінних
амінокислот і незамінних поліненасичених жирних кислот, вітамінів,
мінеральних речовин, яким властива висока біологічна цінність, фосфоліпідів,
деяких барвних та інших біологічно активних речовин – усього до 70.
Фізіологічна цінність продукту зумовлена дією деяких речовин, що в
ньому містяться, на нервову, серцево-судинну, травну системи. Таку дію
мають спирт, що міститься у напоях, кофеїн кави і чаю, теобромін какаопорошку і шоколаду, екстрактивні речовини м'яса, риби, алкалоїди
цибулинних овочів, перцю, хрону. Фізіологічна цінність продукту
визначається також засвоюваністю його окремих речовин.
Калорійність їжі або енергетична цінність харчових продуктів – кількість
енергії, яка утворюється при окисненні жирів, білків, вуглеводів, що міститься
у продуктах харчування, і витрачається на фізіологічні функції організму.
Калорійність – важливий показник харчової цінності продуктів,
вимірюється в кілокалоріях (ккал) або в кілоджоулях (кДж). Одна кілокалорія
дорівнює 4,184 кілоджоуля. Енергетична цінність 1 г білка становить 4 ккал
(16,7 кДж), 1 г жиру – 9 ккал (37,7 кДж), 1 г вуглеводів – 3,75 ккал (15,7 кДж) [2].
Харчові продукти забезпечують постійну фізіологічну потребу людини в
поживних речовинах, які необхідні для нормальної життєдіяльності, а відтак,
вони мають харчову (поживну) цінність. Харчова цінність продуктів, а також
їх якість дуже тісно пов’язані. Будь-які зміни у якості продукті викликають
відповідні зміни його харчової цінності.
В сучасному товарознавстві виділяється ряд вимог, які обумовлюють
комплексну оцінку споживної цінності товарів. До них відносяться: біологічна
цінність продукту, його фізіологічна, лікувально-профілактична цінності,
доброякісність та нешкідливість товару, а також його органолептична та
енергетична цінність.
Безпека та доброякісність продуктів визначаються відповідністю
органолептичних, а також фізико-хімічних показників якості товарів нормам,
які чітко визначені діючими стандартами та технічними умовами. Крім того,
ключовим моментом є нешкідливість продуктів – тобто відсутність в них
шкідливих для організму людини речовин.
Для здійснення органолептичної оцінки якості продуктів важливу роль
відіграють їх зовнішній вигляд, консистенція, смак та запах, аромат і ступінь
свіжості, стан консистенції. Органолептична оцінка товару – це суб’єктивний
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показник, який повинен бути визначений із залученням декількох експертів та
проводитися чітко за вимогами передбачених нормативних документів для
конкретної групи товарів.
Ключовим аспектом, який впливає на визначення споживних
властивостей продуктів, є їх корисність, яка обумовлюється їх хімічним
складом, а також комплексом їх властивостей. Якщо здійснити спробу
узагальнення біологічної, фізіологічної, органолептичної та енергетичної
цінності, а також безпеки конкретного харчового продукту, можна дійти
висновку, що споживна цінність товару характеризується вмістом у продукті
поживних речовин, їх співвідношенням, здатністю до засвоюваності,
спроможністю до утворення енергії, а також відсутністю шкідливих речовин,
патогенних або хвороботворних мікроорганізмів або інших сторонніх
недопустимих домішок.
Таким чином, споживні властивості харчових продуктів є показником
якості раціонального харчування людини, яке забезпечує організму людини
правильне функціонування, високий рівень працездатності та активності,
збереженню фізичного здоров’я.
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До зернових належать сільськогосподарські культури різних ботанічних
видів. Класифікація зернових культур за ознаками переважаючого
використання зерна: за цим принципом усі зернові культури поділяються на
продовольчі, фуражні, і технічні.
За ботанічними ознаками зернові культури належать до трьох родин:
злакових, гречаних, бобових. Найважливіше значення мають злакові культури,
які поділяють на справжні і несправжні. До перших належать пшениця, жито,
ячмінь та овес; до других (просоподібних) ˗ просо, кукурудза, сорго і рис. У
родині злакових розрізняють культури голозерні (пшениця, жито, кукурудза)
і плівкові (ячмінь, рис, просо, овес). За строками сівби хлібні злаки поділяють
на озимі та ярові [1].
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До гречаних культур належить гречка, бобових ˗ горох, квасоля, боби, соя
та ін.
Борошно переважно виробляють із зерна пшениці, менше – з жита та у
незначній кількості – з ячменю, кукурудзи, гороху, гречки, вівса і рису.
До зерноборошняних товарів відносять зерно, продукти його переробки –
борошно і крупа, а також продукти переробки борошна – хліб, сухарні,
бубличні та макаронні вироби.
Основними видами фальсифікації товарів цієї групи: якісна і кількісна.
Разом з тим, значно рідше зустрічається й асортиментна фальсифікація, при
цьому переважає технологічна фальсифікація.
Борошно має важливе значення у харчуванні людей, бо воно
використовується в різних галузях харчової промисловості, особливо при
виробництві хліба, макаронних виробів.
Найпоширеніша асортиментна фальсифікація борошна − продаж
борошна І-го сорту як борошна вищого сорту. Відрізнити таку підробку можна
по кольору, але більш точний висновок можна зробити на основі фізикохімічних показників: вміст клітковини, пентозанів, кальцію, фосфору, заліза,
що перевіряються в лабораторіях на вимогу органів по захисту прав
споживачів [2].
Окремий вид фальсифікації борошна: дуже часто зустрічається підміна
дорожчого житнього борошна пшеничним і, навпаки, пшеничного − житнім.
Відрізнити таку фальсифікацію можна лабораторним методом: відсутністю
клейковини в житньому борошні.
Методи здійснення якісної фальсифікації борошна: додавання інших
видів борошна; додаванням чужорідних нехарчових (крейди, вапна, золи) і
харчових (висівок) добавок; уведення харчових добавок-поліпшувачів
борошна.
Ще один із поширених методів фальсифікації борошна – це його
відбілювання. Підбілювачами для борошна є: піросульфіт натрію, перекис
кальцію, перекис бензоілу, карбамід (сечовина), азодикарбонамид, натрієві і
калієві солі цистину і цистеїну, бромат калію, бромат кальцію.
Інший спосіб фальсифікації: до борошна з низькою клейковиною додають
поліпшувач-комплексоутворювач, який підвищує кількість клейковини і
дозволяє використовувати це борошно для хлібопекарського виробництва.
В якості поліпшувачів борошна і хліба використовують: лактат кальцію,
лактат амонію, лактат магнію, фосфати кальцію, фосфати амонію, стерилтартрат, хлорид амонію, сульфати кальцію, амонію, оксид кальцію, залізо
хлорне, амілази, протеази [1].
Ще один спосіб фальсифікації − введення хімічних розпушувачів
(пірофосфат, карбонат натрію, карбонат амонію, глюконову кислоту,
глюконодельталактон), що інтенсифікують виділення вуглекислого газу. В
результаті чого процес бродіння тіста в таких випадках стає не потрібним або
значно скорочується. В результаті, замість добре виброженого пшеничного
тіста одержують суміш води і борошна, ледь насичену вуглекислим газом.
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Хліб, вироблений за такою технологією, немає відповідного аромату і смаку,
характерного для хлібобулочних виробів, м'якушка має не сірий, а білий колір
– колір борошна.
Здобні булочні вироби дуже часто фальсифікують шляхом недовкладення
вартісних компонентів (олії, яєць, цукру, маку, ізюму, горіхів і ін.),
передбачених рецептурою, або заміни дорогих компонентів дешевшими
(маргарину – рослинною олією, гідрожиром і т. п.).
При недотриманні температурних режимів випічки, особливо житнього і
житньо-пшеничного видів хлібобулочних виробів, виробляють непропечені
вироби, що не повинні надходити в реалізацію. Відрізнити такий хліб дуже
просто. При натисненні на м'якушку і наступному знятті навантаження
м'якушка повинна відновити свою форму. Якщо вона не відновлює форму, а
навіть прилипає до пальця, то це – непропечений хліб.
Дуже часто для подовження термінів зберігання хлібобулочних виробів у
них можуть додавати консерванти або антибіотики.
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За сучасних умов, актуальним є функціонування інтернет-магазинів.
Практичний досвід свідчить, більшість підприємців, що відкривають бізнес у
сфері електронної комерції, готові вкладати чималі гроші у створення
унікального порталу, але при цьому не усі враховують, що саме просування
інтернет-магазину, його розкрутка, стане головною статтею витрат.
Дослідженням питань формування асортиментної політики підприємства
займались вітчизняні вчені, серед яких Кардаш В.Я., Павленко І.А., Кубишина
Н.С, Ілляшенко С.М., Варламов А.С, Шаповалов Г.М., Романов А.Н., Беляев
В.І., Балабанова Л.В. Щодо зарубіжних вчених, то питання щодо формування
асортиментної політики в своїх працях розглядали Ф. Котлер, Х. Хершген, Е.
Дихтль, Вейтц Б. А. та інші.
Відкриття Інтернет-магазину залежно від глибини змін можна вважати
радикальним; за ступенем охоплення, це системний проект, оскільки він
потребує різноаспектних та суттєвих змін (новацій); за типом розвитку –
інтенсивний; за ініціативою в проведенні – ініціативний проєкт. Підприємства,
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які мають офф-лайн магазини (англ. off-line – без зв’язку з мережею,
Інтернетом; автономний) адаптують існуючі системи підприємства та роботу
відділів до умов онлайнової (англ. on-line – такий, що здійснюється в режимі
реального часу через Інтернет; на зв’язку з мережею, в Інтернеті) торгівлі та
проводять створення додаткової оффланової інфраструктури: відділ доставки,
роботи з покупцями, відповідне програмне забезпечення [3]. Показники
трафіку при застосуванні інтернет-магазину представлено в табл. 1.
Таблиця 1 – Середні показники джерел трафіку при правильному
просуванні інтернет-магазину, %*[2]
Назва каналу трафіку
Органіка (organic)
Referral
Direct
Display або CPC (cost
per click)
Social
E-mail

Джерело трафіку
З пошукової видачі Google
З сайтів-донорів
Прямий трафік
З реклами в мережі Google
З соціальних мереж
З E-mail-розсилок

Відсоток від загальної кількості
трафіку, %
60
5
20
1,5
10,5
3

*У таблиці подані середні значення. Деколи, органічний трафік може досягати 80%, проте в будь
якому разі при правильному просуванні сайту найбільшу кількість трафіку сайт має отримати з
Органічної видачі. Після цього прямий трафік та ін.

Основною метою створення Інтернет-магазину є збільшення обсягів
діяльності підприємства, розширення ринків діяльності (продажу),
покращення іміджу підприємства на ринку, підвищення запасу міцності
підприємства [3]:
1. Визначення цільової аудиторії та її сегмент. Першочергово варто
з'ясувати спеціалізацію магазину та цільову аудиторія магазину. Також варто
розподілити потенційних клієнтів на декілька груп, а саме: за статтю, віком,
інтересами та іншими ознаками.
2. Обрання постачальників. Для початку можна звернутися до онлайнбази даних постачальників. У цих базах даних є профілі сотень чи навіть тисяч
виробників, оптовиків і постачальників.
3. Визначення категорій і розподіл товарів. Потрібно постійно
моніторити інтернет-ринок, насамперед у тій галузі, що вас цікавить, і
визначити, який продукт буде найбільш популярний серед покупців.
Наприклад, переглянувши торгівельні платформи ,ви вирішили обрати
органічну доглядову косметику. Весь асортимент можна розподілити на такі
категорії: для обличчя, для волосся, для тіла та для рук.
В деяких інтернет магазинах можуть з’явитись труднощі саме в кількості
та розгалуженості асортименту (наприклад, в категорії «для обличчя»
асортимент широкий,а в категорії «для рук» – лише декілька одиниць). Можна
не продавати продукти для рук зовсім і зробити акцент на засобах для обличчя.
Тоді клієнти будуть знати, що у вас хороший вибір саме продуктів для обличчя
і будуть звертатися за ними.
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Щоб асортимент був візуально більший можна розподілити не лише на
категорії, а й на підкатегорії. Наприклад, в категорії «Для тіла»: солі, скраби,
маски, крема, лосьйони, гелі.
Також вам потрібно вибрати бренди, призначення та ,звичайно, ціну. Для
косметики призначенням може бути очищення, зволоження, харчування. Або
можна розподілити за ціною: до 500 грн, від 500 до 1000 грн. і більше 1000 грн.
В результаті у вас вийде своєрідна карта категорій, яку зручно буде
використовувати покупцям [1].
4. Використання карт асортименту на початковій стадії:
– Краще почати з невеликого асортименту і поступово його тестувати та
розширювати.
– В рамках однієї категорії повинні бути продукти більш і менш дорогі.
Так товар буде доступним для різних соціальних верств.
– Не виділяйте категорії, в яких менше 5-7 товарів, інакше у покупця буде
відчуття «порожніх полиць». Якщо бачите, що в категорії «Для особи» товарів
мало, краще взагалі зняти цей товар з продажу [1].
5. Визначення завдання для магазину у відповідності до товарної лінійки.
При цьому, товари поділяють на:
– унікальні – працюють на впізнання та імідж магазину. Складають 1-3 %
всього асортименту. Категорія може бути неприбутковою, але вона
виділяється серед конкурентів;
– пріоритетні – допомагають отримати максимум обороту і прибутку.
Складають 20 % всього асортименту. За цими товарами покупці приходять в
ваш магазин, хочуть і готові за них платити;
– базові – формують оборот магазину і потік покупців. Приблизно 40-50
% всього асортименту. Такі товари добре і постійно продаються в будь-якому
магазині вашої ніші;
– періодичні – залучають нову аудиторію і допомагають відновити
каталог (10% всього асортименту). Товари обмежені вузькою аудиторією,
будуть реалізовуватись за потребою і купуватись повторно через 1-3 місяці;
– зручні – утримують покупців, формують прихильність, доповнюють
покупку (10-15% всього асортименту). За допомогою них легко підвищувати
середній чек, але особливого прибутку ці товари не приносять [1].
Таким чином, товари-новинки та популярні товари залучають нових
покупців і підвищують інтерес старих. Ними легко оновити асортимент
магазину. Це допоможе запустити в продаж відповідні товари і збільшити
залученість аудиторії.
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Робота присвячена вивченню понять безпечності товарів та їх
фізіологічних показників.
Безпечність харчових продуктів – це відсутність токсичної,
канцерогенної, мутагенної та іншої несприятливої дії продуктів харчування на
організм людини під час використання їх у фізіологічно прийнятих кількостях.
Фізіологічна цінність визначається здатністю продуктів харчування
впливати на систему травлення, нервову, серцево-судинну системи людини і
опірність його організму до захворювань. Для забезпечення високої
фізіологічної цінності в їжі повинні бути присутніми фізіологічно-активні
речовини: ті, які надають збудливу дію на нервову систему (алкалоїди; кофеїн,
теобромін, нікотин, етиловий спирт); речовини, що впливають на серцевосудинну систему (мінеральні речовини – калій, магній, кальцій, вітаміни групи
В, РР); речовини, що активізують травну систему (мінеральні речовини –
натрій, хлор; ферменти, фосфоліпіди, вітаміни, клітковина, геміцелюлоза,
пектинові і ароматичні речовини, глікозиди, азотисті і безазотистих
екстрактивні речовини; речовини, які посилюють імунну систему, що
володіють бактерицидними і фунгіцидними властивостями (поліфеноли,
фарбувальні й ароматичні речовини, вітаміни ˗ групи В, РР, глікозиди,
органічні кислоти); речовини, що сприяють виведенню з організму
екотоксінов: радіонуклідів, солей важких металів та ін. (пектинові речовини,
клітковина, деякі білки) [1]. Всі перераховані вище групи речовин мають
велике значення для продуктів харчування дорослої людини.
Для дорослих людей всі ці речовини повинні знаходитися в чітко
збалансованому співвідношенні відповідно до вимог сучасної науки про
харчування. звідси можна зробити висновок, що фізіологічна цінність
безпосередньо залежить від харчової цінності вироби. Однак не існує
ідеального продукту, в якому всі необхідні фізіологічні речовини знаходяться
в повному обсязі. Тому харчуючись одноманітними продуктами, а тим більше,
якщо їх фізіологічна цінність низька, організм поступово почне
вичерпуватися, порушиться обмін речовин, послабиться імунна система.
Якраз до таких продуктів відносяться борошняні кондитерські вироби. Вони
не володіють достатньою фізіологічної цінністю, через відсутність в своєму
складі багатьох фізіологічно-активних речовин. З метою підвищення
фізіологічної цінності кондитерських виробів до деяких їх види вносять
фруктово-ягідні або плодоовочеві добавки, а також горіхи, мед, шоколад, про
що зазначається на упаковці [2].
Фізіологічна цінність зумовлена наявністю корисних компонентів для
життєдіяльності організму й специфічною дією деяких речовин на органи й
системи організмі людини (спирт, кофеїн, теобромін, алкалоїди, екстрактивні
речовини).
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Фізіологічна цінність продукту обумовлена впливом деяких речовин, що
він містить у собі, на нервову, серцево-судинну, шлунково-кишкову системи.
Такий вплив здійснюють спиртні напої, чай і кава, теобромін какао-порошку,
шоколад, екстрактні речовини м’яса, риби, алкалоїди цибулевих овочів,
перцю, хрону та інших овочів [3].
Безпека продукту – це відсутність у ньому шкідливих для організму
людини речовин.
Фізичні показники якості визначаються фізичними методами за
допомогою приладів. Наприклад, температуру плавлення – за допомогою
термометра, щільність рідини – пікнометра, ареометра, інтенсивність кольору
– колориметра, кут заломлення – рефрактометра.
Показники якості розділяють на граничні та забороняючі:
– граничні – «не більше» або «не менше»: наприклад, вміст сахарози в
цукрі-піску повинен бути не менше 99,75 %, а вологість – не більше 0,14 %;
– забороняючі – «допускається»: наприклад, в партії яблук 1-го сорту
пізніх сортів, допускається незначне в’янення плодів [4].
Показники якості харчових продуктів умовно об’єднують у групи:
показники призначення, зберігання, естетичності, транспортабельності,
екологічності, безпеки при споживанні.
Показники призначення характеризують якості продукту. До них
належать: фасування, пакування, маркування, органолептичні та фізикохімічні показники.
Показники зберігання характеризують здатність продукту зберігати
якість протягом певного терміну за оптимальних умов.
Естетичні показники – це інформаційна показовість товару,
привабливість, раціональність форм, товарний вигляд пакувального
матеріалу, чіткість маркування, виконання всіх відміток тощо.
Показники транспортабельності – це здатність їстівних продуктів
зберігати споживчі якості під час перевезення.
Екологічні показники – характеризують ступінь дії шкідливих речовин
під час зберігання, транспортування, та вплив товарів на оточуюче
середовище.
Показники безпеки – характеризують нешкідливість і безпечність
продукту для людей при споживанні
Екологічні показники – характеризують ступінь дії шкідливих речовин
під час зберігання, транспортування, та вплив товарів на оточуюче
середовище.
Показники безпеки – характеризують нешкідливість і безпечність
продукту для людей при споживанні.
Продовольчі товари за показниками якості поділяються на стандартні,
нестандартні, брак технічний (підлягає переробці) і брак абсолютний (не
можна споживати) [5].
Стандартну продукцію окремих видів поділяють на товарні сорти.
Джерелами забруднення харчових продуктів є промислові викиди
хімічних та радіоактивних відходів у навколишнє середовище; неправильне
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застосування хімічних добрив і пестицидів, стимуляторів росту рослин;
використання недосконалої технології та обладнання при виробництві
харчових 13 продуктів і як наслідок потрапляння шкідливих домішок у
кінцевий продукт або утворення шкідливих речовин під час виробничого
процесу. Вплив хімічних сполук визначається в основному токсичністю і
ступенем сприйнятливості організму до їх дії.
Значна кількість шкідливих речовин (до 80 %) надходить у організм
людини з їжею і напоями. До них належать сполуки, що утворюються в
процесі технологічної та кулінарної обробки, харчові добавки, а також побічні
забруднювачі. Останні ділять на дві основні групи: екзогенні та ендогенні. До
екзогенних належать сполуки, які потрапили у харчові продукти із
зовнішнього середовища. Наприклад, стимуляторів росту тварин,
антибіотиків. До цієї ж групи належать екстракти тари, технологічного
обладнання, рештки дезінфікуючих або мийних засобів, промислових відходів
та ін. Другу групу становлять ендогенні речовини, що утворюються у
сировинній продукції під дією фізичних і хімічних факторів, а також внаслідок
взаємодії складових частин та екзогенних речовин.
Список використаних джерел:
1. Яковенко Р.В. Технології продажу товарів : підручник. Кіровоград :
Антураж А, 2003. 212 с.
2. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з
елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник. URL:
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5566
3. Яковенко Р.В. Основи теорії економіки для технічних спеціальностей :
посіб. Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2009. 120 с.
4.Про
безпечність
та
якість
харчових
продуктів.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
5. Дубініна А.А., Малюк Л.П., Селютіна Г.А. Токсичні речовини у
харчових продуктах та методи їх визначення : підручник. Київ : ВД
«Професіонал», 2007. 384 с.
Зрубовенко Микола, Проценко Назарій
Науковий керівник: Гук О.П., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ПОЯВИ ПРОДУКТІВ
ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ, ЇХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА
АСОРТИМЕНТУ
За останні десятиліття істотно зменшилася фізична активність значної
частини населення планети. За оцінками вітчизняних фахівців, структура
харчування значної частини населення країни не відповідає реальним
потребам і науково розробленим нормативам. У ряді регіонів харчування
характеризується недостатньою кількістю фруктів і овочів, повноцінних
білків, надлишковим вмістом тваринних жирів у раціоні. Дуже часто
43

виявляється дефіцит вітамінів і біоелементів (аскорбінова кислота, йод, селен,
залізо та ін.). Також гостро стоїть проблема якості продовольчої сировини і
харчових продуктів [1].
Неправильне харчування часто є причиною порушень обміну речовин та
розвитку супутньої патології. Зазвичай це стійкі порушення вітамінного,
мінерального та інших видів обміну. Стійкі порушення обміну речовин
супроводжуються тривало поточними, хронічними захворюваннями.
Порушене харчування створює сприятливий ґрунт для розвитку
імунодефіцитних станів і зниження стійкості організму до інфекцій,
частішання серцево-судинних і онкологічних захворювань, а також
збільшення кількості випадків так званих «хвороби цивілізації» (ожиріння,
діабет, атеросклероз і ін.). Недостатнім харчуванням багато в чому обумовлені
низька тривалість життя і висока смертність населення країни [2].
Харчування є одним з основних факторів, який визначає стан здоров’я
людини, попереджує або сприяє розвитку захворювань. Успішно впоравшись
з особливо небезпечними інфекціями, медицина зіштовхнулась із хворобами,
виникнення яких, головним чином, залежить від способу життя і особливо від
характеру харчування. Високі показники захворюваності та смертності
населення у світі від хронічних неінфекційних захворювань мають тенденцію
до збільшення. Якісне харчування часто дозволяє не тільки мінімізувати
негативний вплив на людину зовнішніх чинників, але й активізує адаптивні
можливості організму до незадовільного стану екології навколишнього
середовища. Саме тому з'явилося персоніфіковане харчування [3].
У сучасному суспільстві особливу актуальність набуває вживання в їжу
продуктів персоніфікованого харчування. Це пов'язано з недостатньою
забезпеченістю населення життєво важливими нутрієнтами, у тому числі
мінеральними речовини, амінокислотами, харчовими волокнами тощо. Їх
дефіцит спостерігається у представників усіх верств населення як
розвиваються, так і розвинених країн.
Персоніфіковане харчування – це система організованого харчування, яка
оптимально відповідає специфічним потребам, обумовлених станом здоров'я
споживачів, за рахунок збільшення харчової цінності та поліпшення
органолептичних властивостей продуктів, їх позитивного фізіологічного
впливу та екобіологічної безпеки. Сьогодні відомо понад 300 тис. найменувань
продуктів персоніфікованого харчування. В Японії – близько 50 %, у США і
Європі – близько 25 % від усіх продуктів, що випускаються. Якщо говорити
про конкретні приклади, то за останні роки частка «здорового хліба» в
Сполучених Штатах збільшилася в загальному обсязі виробництва з 18 до 34
%, а в Німеччині – в 2 рази [4]. Інтенсивне розширення асортименту продуктів
персоніфікованого харчування за рахунок створення нових і вдосконалення
рецептур традиційних продуктів харчування зумовлене попитом споживачів.
Виникає питання, звідки звичайний споживач може знати, що йому
необхідний, наприклад, кисломолочний напій, збагачений вітамін С? Він
вірить досвіду старших поколінь, порад знайомих і колег, ЗМІ, інтернету.
Майже всі джерела подібної інформації необ'єктивні. Дані товари в
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торговельній мережі розташовані серед традиційних та їх пошук ускладнює
вибір споживача. Настільки популярні продукти персоніфікованого
харчування буквально заховані на прилавках торгової мережі. Також
споживачі не завжди правильно ідентифікують подібні продукти харчування
із-за реклами.
Одним з перспективних напрямків товарознавства та маркетингу є
доведення до споживача об'єктивної інформації, яка б підтверджувалася
науковими дослідженнями. Споживачеві необхідно допомогти зорієнтуватися
в широкому асортименті продуктів харчування взагалі, зокрема – продуктів
персоніфікованого харчування. Вони мало відомі споживачам і вимагають
розробки особливої системи ідентифікації. Вона повинна містити певні
критерії, інформацію, знаки, символи тощо. Така система необхідна для того,
щоб полегшити споживачеві його вибір необхідного продукту харчування,
який задовольнив би потреби в харчуванні в повній мірі.
Отже, ми вважаємо необхідним створення ідентифікації продуктів
харчування для окремих груп споживачів з серцевими захворюваннями,
контролем маси тіла, інтелектуальними навантаженнями за співвідношенням
насичених і ненасичених жирних кислот, з відповідному відображенні на
маркування продукту. Аналогічно для споживачів з гострими респіраторними
захворюваннями, вітамінозними та реабілітаційними станами, в період
акліматизації по вітамінному складу. Окремо – для дітей, людей похилого віку,
споживачів з алергією на різні компоненти або особливими вимогами до
престижності їжі за наявності натуральних і штучних компонентів. У
залежності від перерахованих вище критеріїв продукти персоніфікованого
харчування будуть відрізнятися по рецептурному і хімічному складу, а,
значить, і по-різному будуть ідентифіковані споживачами. У цьому
споживачам допоможуть особливі знаки, символи, шрифти та кольори.
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ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ЧОЛОВІЧОГО ОДЯГУ
Одяг виконує утилітарну та естетичну функції. У перекладі з французької
мови «одяг» – це покрив, під яким існує людина і який захищає її від сторонніх
очей, негоди тощо. Одяг є своєрідним проявом індивідуальності людини.
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Функція одягу є характеристикою, яка у повному обсязі розкриває
властивості виробу під час його застосування залежно від його призначення та
вихідних умов проектування. Наприклад, функція зимового пальта – захист
від холоду, а святкової сукні – прикрасити людину. Тобто, функція одягу – це
службова роль, яка виконується одягом залежно від його призначення. На
перших етапах розвитку людського суспільства одяг, насамперед, виконував
функцію захисту людини від несприятливих умов навколишнього середовища,
природи і клімату. Одяг різного призначення виконує певні функції. Функції
сучасного одягу досить різноманітиі. Вони багато в чому визначають
конструктивно-композиційне вирішення одягу.
Функції одягу поділяють на утилітарні і соціально-естетичні.
Утилітарні функції одягу полягають у його практичній корисності, які в
сучасному одязі зводяться до забезпечення комфортних умов для протікання
фізіологічних процесів організму людини і створення сприятливих умов для її
практичної діяльності. Утилітарні функції поділяються на захисні і фізіологогігієнічні.
Захисні функції одягу є найбільш важливими в групі утилітарних
функцій. Сучасний одяг повинен захищати людину від несприятливих впливів
природного середовища, механічних ушкоджень, продуктів життєдіяльності
організму людини.
Фізіолого-гігієнічні функції полягають у забезпеченні одягом можливості
виконання життєвих процесів людиною, тобто роботи, відпочинку, сну тощо і
створення нормальних умов функціонування аналізаторів (шкіряних,
слухових, зорових тощо).
Соціально-естетичні функції одягу полягають у його соціальній
корисності, тобто в здатності одягу (його форми, кольору, матеріалу)
відображати свою природну і суспільну доцільність, красу, досконалість,
гармонію з оточенням і людиною і нести певну інформацію. Вони поділяються
на соціальні та естетичні.
Соціальні функції характеризують відповідність виробу суспільнонеобхідним потребам, його суспільну значущість і доцільність. До цієї групи
належать такі функції:
– морально-етична, яка обумовлена традиціями, звичаями суспільства, які
диктують вигляд одягу, спосіб його носіння або повну відсутність одягу;
– інформативна функція одягу полягає в його здатності нести певну
інформацію про характер тієї субкультури (наприклад: національної,
регіональної, професійної і т. д.), в якій вона функціонує, а також про особу
конкретної людини (про її культуру, смак, звички, вік і т. д.).
– візуально-комунікативна функція одягу полягає в тому, що одяг здатний
бути візуальним посередником у спілкуванні між людьми, передаючи певні
відомості від когось комусь. Ця функція виникла з природної потреби поділу
людей за зовнішніми ознаками одягу на певні групи з метою регулювання
взаємин між ними. Розподіл на групи може здійснюватися за професійними
ознаками (наприклад, формений одяг залізничників, поштових працівників,
працівників міліції тощо), державних (формений одяг військовослужбовців)
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тощо. Такий поділ дає можливість людині своєчасно зорієнтуватися в
навколишньому її оточенні, виробити певні правила і норми взаємодії і
поведінки. Таким чином, можна сказати, що основне призначення одягу
полягає в задоволенні комплексу потреб людини. При цьому кожен окремо
взятий виріб виконує не всі функції, а лише кілька, з яких одна-дві є
головними, останні – другорядними. Головну функцію визначає загальне
призначення виробу.
Про якість одягу неможливо говорити тільки за ознаками його
властивостей, їх необхідно порівнювати з вимогами, які висуваються до нього.
Вимоги – це своєрідна інформація про те, яким властивостям одягу та їх
ознакам надається перевага на цей час та у певній ситуації використання
виробу. Вимоги до одягу визначаються рівнем його якості, який
установлюється переліком показників та їх вагомістю. Рівень якості виробів є
відносною характеристикою, яка визначається шляхом порівняння показників
якості цієї моделі з базовими показниками на підприємстві. Під якістю
продукції розуміють сукупність властивостей продукції, які обумовлюють її
здатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення. Сучасний
одяг – це індивідуальний предмет споживання людини та продукт масового
промислового виробництва водночас. Якість виробу складається з сукупності
його властивостей, тому вимоги до нових моделей сучасного одягу умовно
можна поділити на дві основні групи - споживчі та промислові (технікоекономічні). Кожна з груп має свою підгрупу показників, вагомість яких
обґрунтовується видом, асортиментом та призначенням виробу [1].
До споживчих вимог чоловічого одягу належать: соціальні,
функціональні, ергономічні, естетичні, експлуатаційні.
Соціальні вимоги визначають конкурентоспроможність одягу на
внутрішньому та зовнішньому ринках.
Функціональні вимоги – це відповідність одягу конкретному
призначенню: віковим особливостям статури людини, її зовнішньому вигляду
та психологічному розвитку.
Ергономічні вимоги містять комплекс антропометричних, гігієнічних та
психофізіологічних вимог.
Антропометричні вимоги – це відповідність одягу розмірам, формі тіла,
пропорціям, особливостям статури фігури людини різних вікових груп,
характеру її рухів.
Гігієнічні вимоги вимагають створення навколо організму людини
оптимального мікроклімату й захисту від кліматичних впливів, забруднень та
ушкоджень. Психофізіологічні вимоги реалізуються у властивостях одягу, які
сприймаються людиною у відчуттях. Психофізіологічні вимоги реалізуються
комфортністю одягання й зняття одягу, а також зручністю користування його
окремими елементами.
Естетичні вимоги визначаються композиційним та кольоровим
вирішенням моделі одягу, співрозмірністю частин одягу, його тектонікою
тощо.
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Експлуатаційні вимоги важливі і стосуються стійкості одягу (його форми,
матеріалу, країв і швів) до різних навантажень: тертя, зминання, розриву і т. д.
Експлуатаційні вимоги враховують при виборі матеріалів, у тому числі й у
пакет, визначенні конструкцій деталей, методів обробки країв деталей і швів,
при виборі раціональних конструкцій функціональних елементів (кишень,
застібки тощо).
Виробничі вимоги до одягу, можна розділити на конструкторськотехнологічні та економічні.
Конструкторсько-технологічні вимоги визначають технологічність
конструкції швейного виробу, витрати праці і терміни виготовлення моделі.
Важливим засобом, що стимулює процес виробництва, є стандартизація та
уніфікація деталей, окремих конструкцій вузлів. Варіюючи елементи при
збереженні конструктивної основи, можна домогтися зовнішньої новизни
моделі. Уніфікація деталей одягу – це моделювання сімейства моделей на
одній конструктивній основі. Технологічність виготовлення одягу
визначається можливістю використання у процесі виробництва оптимальних
режимів і економічних технологічних процесів, найбільш зручних прийомів і
способів обробки виробів. Економічні вимоги враховують показники
виробничої економічності (витрати на виготовлення моделі одягу) і споживчі
витрати на експлуатацію виробу (витрати на хімчистку, прання і відновлення).
Властивості одягу – це деяка частина цілого, яка обумовлює його відмінності
або спільність з іншими предметами [2].
Таким чином, якість – це складна комплексна характеристика одягу, в яку
входять не тільки комплекс споживчих вимог, а й виробничі та економічні
вимоги, спрямовані на виготовлення якісної продукції. Тому при визначенні
вимог виробів розглядають як предмет споживання, продукт масового,
промислового виробництва в системі пов’язання показників якості різного
ступеню складності. Вимоги – це своєрідна інформація про те, яким
властивостям одягу та їх ознакам надається перевага на цей час та у певній
ситуації використання виробу.
Список використаних джерел:
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ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ
ТОВАРІВ У РІТЕЙЛІ
За сучасних ринкових умов, у підприємствах роздрібної торгівлі великих
форматів склалася ціла система щодо задоволення потреб споживачів, яка
становить значну конкуренцію іншим учасникам торгівлі. Сучасні формати
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роздрібних торговельних підприємств представляють можливість значно
поліпшити якість торговельного обслуговування населення. Роздрібна
торговельна мережа, її види, форми і методи обслуговування населення
знаходяться в постійному русі та розвитку [5].
У торговельній галузі віддзеркалюються рівень розвитку національної
економіки загалом, всі суперечливі тенденції, що притаманні бізнесу загалом.
Виконуючи свої функції, торгівля здійснює реалізацію споживчої вартості і
реалізацію вартості. За таких умов діяльність торговельних підприємств
насамперед спрямована на формування та управління певним асортиментом
товарів у рітейлі, що забезпечується розробкою дієвої асортиментної політики
[1].
Основним завданням рітейла є надання покупцям можливостей обирати
необхідний товар за асортиментом, якістю та ціною. Якщо асортимент товарів
значний і наявна жорстка конкуренція, то традиційна функціональноспеціалізована організація управління рітейлом приводить до зниження
загальної ефективності роботи підприємства. Альтернативою традиційній
функціональній організаційній концепції управління рітейлом, традиційному
управлінню асортиментом і товарними запасами, традиційним відносинам із
постачальниками та покупцями є концепція категорійного менеджера.
Категорійний менеджмент – це процес управління асортиментом, за якого
кожна товарна категорія розглядається як самостійна бізнес-одиниця. Цілі
категорійного менеджменту полягають у максимальному задоволенні потреб
покупців і підвищенні ефективності взаємодії між постачальником і
продавцем. Реалізація програми категорійного менеджменту не завжди
правильно розуміється менеджерами різних рівнів у торговельних і
виробничих підприємствах. Річ у тому, що впровадження категорійного
менеджменту в торговій або виробничої організації пов’язане найчастіше зі
зміною всієї структури закупівлі та продажів. Ця стратегія спрямована
насамперед на реалізацію тих програм і завдань, які вирішують
дистриб’юторські компанії і роздрібні мережі, задовольняючи потреби
кінцевого покупця, тому головним інструментом на підприємстві або в
організації стає не виробництво або просто служба продажів, а категорійний
менеджер (асортиментний комітет). Таким чином, категорійний менеджер
несе відповідальність за прийняття рішень та отримання максимального
економічного ефекту. Категорійний менеджмент може бути впроваджений як
рітейлерами, так і виробниками [4].
Для виробників категорійний менеджмент є вищою сходинкою товарної
політики – відповідно рrоduсt mаnаgеmеnt, brаnd mаnаgеmеnt і саtеgоrу
mаnаgеmеnt – та інструментом максимального задоволення потреб своїх
споживачів та інтересів дистриб’юторів, роздрібних мереж. Виробники
товарів преміум-сегменту з хистом навчають роздрібні мережі принципам
категорійного менеджменту, бо це дає їм змогу науково продемонструвати, що
максимізація прибутку роздрібної мережі не є можливою без надання кращих
місць на поличках та належної підтримки товарам преміум-сегменту. Для
рітейлера категорійний менеджмент є альтернативним підходом до управління
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асортиментом, що дає змогу максимізувати прибутковість і оборотність
категорій та лояльність споживача до магазину. Упровадження категорійного
менеджменту передбачає зміну системи управління та організаційної
структури господарського суб’єкту та прописування нових бізнес-процесів [2].
Для України дослідження категорійного менеджменту – це відносно
новий напрям. До найбільш цікавих можна віднести роботи таких авторів, як
В.А. Гросул, А.О. Єсютин, Є.В. Карпова, Д.В. Сидоров, С.В. Сисоєва, Е.А.
Бузукова, В.В. Снєгірьова. Останні публікації науковців і аналітиків-практиків
присвячені здебільшого питанням впровадження категорійного менеджменту
в практику управління підприємствами, а також реалізації окремих його
функцій і завдань.
Незважаючи на достатню кількість наукових розробок, проблема ще
залишається недостатньо вивченою, відсутні дослідження, які би повною
мірою відображали особливості формування та тенденції категорійного
менеджменту підприємств торгівлі. Вітчизняними та зарубіжними
науковцями була висвітлена низка питань, пов’язаних із новою концепцію
управління, – категорійним менеджментом. Але найчастіше в наукових працях
дослідження категорійного менеджменту зводиться до загального опису його
характеристик і майбутніх переваг від упровадження в діяльність підприємств.
Однак недостатня увага приділяється саме дослідженням сутності об’єкта
управління в категорійному менеджменті, тому в контексті вирішення
проблем упровадження категорійного менеджменту у практику вітчизняного
рітейлу дослідження сутності об’єкта управління є надзвичайно важливим [3].
Отже, суть проблеми формування асортименту складається в плануванні
фактично усіх видів діяльності, спрямованих на добір продуктів для
майбутнього виробництва і реалізації на ринку і на приведення характеристик
цих продуктів у відповідність з вимогами споживачів.
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ХАРЧУВАННІ ЛЮДИНИ
Жири – велика група органічних сполук, які, з фізичного погляду, мають
меншу від одиниці питому вагу і, як правило, розчинні в неполярних
органічних розчинниках та не розчиняються у воді. В організмі людини
основну частину жирів становлять тригліцериди. Крім них жирами називають
фосфоліпіди, стероли (в тому числі холестерол). Тригліцериди – органічні
речовини, продукти етерифікації карбонових кислот і трьохатомного спирту
гліцерину. В живих організмах виконують, перш за все, структурну та
енергетичну функції: вони є основним компонентом клітинної мембрани, а в
жирових клітинах зберігається енергетичний запас організму. Визначення
концентрації тригліцеридів у крові відіграє важливу роль в діагностуванні та
лікуванні низки хвороб, які спричинені порушеннями обміну жирів, у першу
чергу, – атеросклерозу. Рівень тригліцеридів у крові залежить від способу
життя (харчування, фізичного навантаження, шкідливих звичок) та від
спадковості. Тригліцериди являють собою природній резерв жирних кислот,
які беруть участь у двох критично важливих процесах:
– катаболічному, в якому генерується енергія;
– анаболічному, результатом якого є синтез важливих сполук:
тригліцеридів, фосфоліпідів, гормонів, кетонових тіл тощo [1].
Біологічна функція жирів полягає у наступних складових:
– жири насамперед є одним з основних джерел енергії (коефіцієнт
енергетичної цінності – 9 ккал/г), тобто компенсують енергетичні витрати
організму й приймають участь у процесах терморегуляції;
– містять жиророзчинні вітаміни: ретинол (вітамін А), токоферол (вітамін
Е), ергокальциферол (вітамін D), філохінон (вітамін К);
– містять фосфоліпіди, стерини й служать джерелом вуглецевих атомів у
біосинтезі холестерину й інших стероїдів;
– забезпечують засвоєння в організмі ряду мінеральних речовин (кальцій,
магній).
Найважливіша складова частина жирів – насичені й ненасичені жирні
кислоти, це складні ефіри гліцерину і жирних кислот.
Насичені жири зустрічаються в продуктах тваринного походження –
м'ясі, салі, вершковому маслі, сметані, яйцях. Крім іншого, вони містять
холестерин, надлишок якого призводить до атеросклерозу, інфаркту міокарда
та іншим серцевих захворювань. Холестерин можна розділити на «поганий» і
«хороший»: в комплексі ліпопротеїнів (білків, жирів і інших нутрієнтів) з
низькою щільністю він «поганий», а в ліпопротеїнах з високою щільністю –
«хороший», в невеликих кількостях він абсолютно необхідний організму для
нормального функціонування [2].
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Ненасичені жири зустрічаються в рослинних продуктах. Вони також
корисні для здоров'я вмістом надзвичайно цінних кислот – омега-3 і омега-6.
Ці нутрієнти беруть участь пратично у всіх процесах, є здоровим джерелом
енергії і регулятором метаболізму.
Ненасичені жири містяться в наступних продуктах: горіхах, насінні,
авокадо; рослинній олії: кунжутній, соняшниковій, лляній, оливковій, олії
виноградних кісточок (особливу користь має нерафінована олія холодного
віджиму); також у рибі: лососі, скумбрії, оселедця, тунці; у маслинах [3].
Слід уникати споживання трансжирів, отриманих штучним шляхом. Вони
не приносять організму нічого, крім шкоди, і можуть привести до серйозних
проблем зі здоров'ям: атеросклерозу, ожиріння, захворювань серця і судин.
Лідером за змістом трансжирів є маргарин, а також крекери, чіпси, картопля
фрі. Виробники часто додають їх в напівфабрикати і продукти з тривалим
терміном зберігання – заморожену піцу, пончики, пиріжки.
Достатня кількість жирів у харчовому раціоні забезпечує його
енергетичну адекватність енерговитратам організму і високу інтенсивність
пластичних процесів, зокрема синтез білка. В організмі людини в нормі
міститься 10-20 % жиру, але за наявності деяких порушень жирового обміну
його кількість може змінюватися. На відміну від вуглеводів і тим більше
білків, жири відкладаються у великих кількостях у депо (підшкірна основа,
сальник) і створюють в організмі великі запаси енергії. При нормальній
комплекції доросла людина має у своєму організмі 9-12 кг жиру, що відповідає
251000-377000 кДж (60000-90000 ккал) [4].
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕЛЕВІЗОРІВ
Типова класифікація телевізорів досить складна. Фахівці ділять їх за
екранними технологіями, стандартами телемовлення, частотами розгортки,
кодування кольору, варіантами звукового супроводу і навіть за ступенем
мобільності пристрою.
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Але для більшості користувачів інтерес представляють лише кілька
важливих параметрів: технологія створення зображення; розширення екрану;
функціональність; зовнішні особливості.
В телевізорах використовується п'ять технологій створення екранного
зображення: кінескопна (на електронно-променевих трубках); RPTV
(проекційна); PDP (на плазмових матрицях); LCD (на рідкокристалічних
матрицях); OLED (на органічних світлодіодах) [1].
Кожна з них має свої сильні і слабкі сторони, які і обумовлюють її
популярність і перспективність.
Кінескопна (ЕПТ) – це найраніша і найбільш розвинена технологія, яка
стояла ще біля витоків зародження телебачення. На сьогоднішній день вона
досягла меж свого розвитку, тому не має жодних подальших перспектив.
У проекційних телевізорах (RPTV) невелика за розмірами картинка
відображається на великий екран за допомогою спеціальної оптичної системи.
RPTV-технологія була популярна в минулому, коли ще не вміли створювати
великодіагональних телевізори (більше 50 ") з високою роздільною здатністю
за допомогою традиційних систем.
Плазмова технологія, при всій своїй ефективності, не витримала
конкуренції з більш дешевими LCD-телевізорами, тому перестала розвиватися
практично всіма виробниками. PDP-телевізори рентабельні лише в моделях з
великими діагоналями, а на екранах менше 42 "проблематично забезпечити
актуальний на сьогодні дозвіл Full HD, не кажучи вже про перспективний 4К.
LCD (LED) – найбільш поширена і широко представлена на ринку
технологія створення зображення. Заснована на ЖК-решітці, кожна клітинка
якої, в залежності від рівня прикладеної напруги, може гнучко змінювати
ступінь прозорості і пропускати певну кількість світла. LCD-матриця потребує
задньої підсвічуванні.
Найпопулярніші сьогодні LED-телевізори є по суті звичайними LCDмоделями, в яких заднє підсвічування матриці здійснюється набором
невеликих за розміром світлодіодів. Тому між LCD та LED-моделями можна
сміливо ставити знак рівності, тим більше що ранній тип підсвічування
матриці флуоресцентними лампами CCFL вже не використовується на ринку [2].
LED-телевізори відрізняються типом підсвічування:
– Direct LED – прямого (килимового) типу, при якому весь масив
світлодіодів розташовується прямо за LCD матрицею;
– Edge LED – бічного типу, коли світлодіоди встановлюються уздовж
одного, двох або чотирьох країв екрану.
Телевізори з Edge LED більш енергоефективні та доступні, а моделі з
прямою підсвіткою більш технологічні, так як дозволяють ефективно
використовувати систему локального затемнення екрану Local Dimming і не
утворюють бічних засветов.
До сильних сторін LED-телевізорів можна віднести широкий модельний
ряд, будь-які діагональні рішення, низький рівень енергоспоживання, мала
вага і тонкий корпус. Що стосується вартості, то LED-телевізори, крім
моделей з величезними діагоналями, по якісно-цінового балансу є найбільш
оптимальним рішенням для споживача.
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Однак LCD-телевізори програють плазмовим екранам за кутами огляду,
яскравості, передачі кольору і швидкості відгуку матриці. Але зате моделі з
середньою діагоналлю набагато привабливіше плазми за ціною,
енергоефективності, товщині корпусу і довговічності.
OLED – найбільш цікава і перспективна технологія створення
зображення. Не вимагає заднього підсвічування як LCD-телевізори, так як
екранна матриця створена з різнокольорових органічних світлодіодів, які самі
є джерелами видимого випромінювання. Завдяки цьому, OLED-моделі є
найтоншими (всього кілька міліметрів) серед всіх існуючих сьогодні
телевізорів. Подібна технологія також дозволяє створювати телевізори з
вигнутими екранами.
Крім цього, органічні світлодіоди забезпечують найбільш високий рівень
яскравості і контрастності, широкий колірний обхват, практично необмежений
кут огляду, який не поступається плазмовим моделям. Зате OLED-моделі
виграють у плазми за рівнем енергоспоживання, товщині корпусу і вазі.
У порівнянні з LCD-моделями, OLED-телевізори виглядають більш
тонкими і легкими, вони також виграють в плавності передачі динамічних
сцен, демонструють розширені кути огляду і високу контрастність
зображення.
При всіх своїх перевагах, OLED-технологія залишається поки ще занадто
дорогий у виробництві і недоступною для більшої частини користувачів.
Вартість таких телевізорів, наприклад, самої «мініатюрної» 55-дюймової
плоскої Full HD моделі, починається приблизно з $ 4000 [3].
Сучасні види телевізорів за екранною роздільною здатністю можна
умовно розділити на наступні групи: SD (стандартної чіткості); HD (з високою
роздільною здатністю); Ultra HD (з ультрависокою дозволом).
Тільки лише стандартну роздільну здатність SDTV (720 × 576px, 720 ×
480px) підтримують старі моделі телевізорів з ЕПТ. Оскільки більшість
ефірних телепрограм поки ще транслюються в форматі SD, то і моделі з такою
здатністю зберігають свою актуальність.
Плоскопанельні моделі телевізорів мають більш високу роздільну
здатність екранів HD і Ultra HD. Найбільш актуальне на сьогодні стандарт
HDTV можна розділити на дві підгрупи: HD Ready (1280 × 720px, тисячу
триста шістьдесят шість × 768px, 1400 × 900px, 1680 × 1050px); Full HD (1920
× 1080px).
Найсучасніші моделі преміального рівня оснащуються екранами, що
підтримують здатність Ultra HD. Ультрачіткі екрани також діляться на дві
підгрупи: 4К (3840 × 2160px); 8К (7680 × 4320px) [4].
На сьогоднішній день існує певний дефіцит телепрограм, що
транслюються в форматі HDTV. Лише деякі ефірні канали, а також
супутникові та кабельні оператори забезпечують передачу контенту в цьому
дозволі. Що стосується 4К (8К), то власникам подібних телевізорів ще довго
доведеться задовольнятися тільки контентом, програє на Blu-ray плеєрах або
ж використовувати програмні методи підвищення вихідного дозволу відео.
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Найчастіше сучасні телевізори за функціональністю умовно ділять на 3
великі групи: Smart-моделі; 3D-моделі; універсальні моделі.
Smart-телевізори підтримують підключення до мережі Інтернет,
забезпечують легкий доступ до соціальних майданчиків і різних web-сервісів,
мають вбудований браузер і медіаплеєр, підтримують альтернативні способи
комутації та управління периферійними пристроями.
Телевізори з підтримкою 3D можна розділити на моделі з активною
технологією створення обсягу і моделі з пасивною (поляризаційної) системою.
Крім того, практично всі 3D-моделі можуть програмно перетворювати плоске
зображення в об'ємне. Універсальні моделі телевізорів підтримують як Smartтехнології, так і 3D-функції.
Всі існуючі моделі телевізорів за характером сигналу можна розділити на
аналогові і цифрові. Перші можуть обробляти тільки телесигнали аналогового
типу з усіма притаманними їм недоліками (високими втратами і слабкою
завадостійкістю). Другі, крім аналогового тюнера, оснащуються ще і
цифровим ресивером, що дозволяє приймати і обробляти більш якісні сигнали
ефірного (DVB-Т / Т2), кабельного (DVB-C) або супутникового телебачення
(DVB-S / S2), або ж усіма трьома ресиверами .
За зовнішніми особливостями всі сучасні види телевізорів можна
розділити на наступні групи: плоскопанельні моделі; моделі з вигнутими
екранами; моделі з мінливою геометрією екрану.
Переважна більшість сучасних телевізорів мають плоскі екрани. Вони
займають мало місця і легко вішаються на стіну. Однак компанії Sony,
Samsung і LG не так давно випустили на ринок оригінальні моделі з вигнутими
OLED-екранами. На думку маркетологів, така кінотеатральна форма екрану
дозволяє більш глибоко занурюватися в демонстрований на ньому сюжет. Але
для досягнення такого ефекту слід розташовуватися в строго визначеному
місці перед екраном.
Компанія Samsung пішла далі, створивши 78-дюймову модель OLEDтелевізора нової концепції Bendable TV з плавно мінливих кутом вигину
екрану. Такі телевізори можна дивитися як в традиційно плоскому вигляді, так
і вигинати за допомогою електричного приводу.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДЧУТТЯ СМАКОВИТОСТІ У КОНТЕКСТІ
ПРОВЕДЕННЯ СЕНСОРНОГО АНАЛІЗУ
Визначення смаку – найдавніший спосіб дослідження якості харчових
продуктів. Саме за зміною смаку багатьох продуктів ми можемо майже
безпомилково говорити про ті зміни, що відбулися в них (згірклий присмак
зіпсованих жирів, солодкий присмак пророслої картоплі, кислий смак
зіпсованого молока). Термін «смак» у сенсорному аналізі повинен
використовуватися тільки для характеристики смакових вражень. У зв’язку з
тим, що в ротовій порожнині, крім смакових рецепторів, знаходяться й інші,
що сприймають соковитість, ніжність, волокнистість, то при опробуванні
продукту виникає комплексне відчуття, яке у сенсорному аналізі одержало
назву флевор, або смаковитість, а споживачі, що не володіють методикою
сенсорного аналізу, все це називають смаком.
Смаковитість – це складне комплексне відчуття, коли різноманітні
імпульси смаку, запаху, консистенції сприймаються як єдине ціле, як певний
ступінь бажаності [1].
Смак багатьох природних харчових продуктів пов’язаний насамперед з
їхнім хімічним складом, тобто з наявністю в продуктах тих речовин, що здатні
впливати на смакові рецептори. У першу чергу це стосується речовин, які
прийнято за еталони певних видів смаку: цукру, кислоти, кухонної солі,
кофеїну. У тих харчових продуктах, які одержують в результаті технологічних
процесів переробки, смак обумовлений декількома факторами:
– якістю і смаковими властивостями сировини;
– технологічними процесами, під впливом яких змінюються властивості
природних компонентів сировини (карамелізація цукрів, гідроліз крохмалю)
чи відбуваються деякі хімічні реакції (процес меланоїдиноутворення,
утворення складних ефірів);
– використанням різних смакових і ароматичних добавок.
Смакові властивості кондитерських виробів поряд із сировиною
обумовлені добавками харчових кислот та есенцій. Для виробництва
діабетичних продуктів харчування широко використовують солодкі
невуглеводні речовини: ксиліт, сорбіт, сахарин, аспартам. Смакові речовини
широко застосовують у виробництві продовольчих товарів. Кухонна сіль і
прянощі – це основні смакові добавки в продуктах тваринного походження.
Прянощі сприяють кращому виділенню слини, травних соків і позитивно
впливають на засвоєння їжі. Обсмаження зерен кави, кулінарна обробка м’яса
і риби, витримка вин і коньяків, ферментація чаю, випікання хліба, дозрівання
сирів і делікатесних рибних товарів та багато інших технологічних операцій
супроводжуються розвитком характерних властивостей флевору (смак +
аромат + консистенція) високоякісної продукції [2].
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Молочнокислі бактерії, що широко застосовуються в харчових
виробництвах, виробляють молочну кислоту, яка бере участь у формуванні
смаку кисломолочних продуктів, квашених овочів, хліба. Етиловий спирт, що
є основним продуктом спиртового бродіння, – смаковий і фізіологічно
активний
компонент
лікеро-горілчаних
виробів,
вин,
коньяків.
Пропіоновокисле бродіння завдяки нагромадженню пропіонової кислоти
відіграє важливу роль у формуванні смаку і букета сирів у процесі їхнього
дозрівання. Сенсорні властивості чорного байхового чаю формуються
внаслідок складних біохімічних процесів гідролітичного та окисного
характеру, які протікають при ферментації зв’яленого і скрученого чайного
листя. Усі ці процеси призводять до істотних змін зовнішнього вигляду,
кольору і смакових властивостей зеленого чайного листя. Формування
специфічного смаку та аромату дозрілих оселедців, в’яленої риби, пресервів
відбувається значною мірою під дією протеолітичних і ліполітичних
ферментів, що викликають глибокі зміни складових компонентів цих
продуктів і призводять до нагромадження нових смакових і ароматичних
речовин [3].
Злиття смаку і запаху може бути різного ступеня. Максимальний ступінь
злиття характеризується тим, що людина сприймає одне «просте» відчуття,
тобто наша аналізаторна система реєструє складний одиничний імпульс, що
утворився. При більш низькому ступені гармонійності при опробуванні
продукту розрізняються складові компоненти смаковитості. У цьому випадку
говорять, що ступінь злиття смаку і запаху низький. Причини, що впливають
на ступінь зливання запахів і смаків, ще недостатньо вивчені. Ці причини
можуть бути фізичного, хімічного і біохімічного характеру.
Існує три основні теорії смаку: хімічна теорія, фізико-хімічна теорія,
ферментативна теорія. Відповідно до хімічної теорії, смакове відчуття –
нервовий імпульс смакових волокон – виникає в результаті розпаду
специфічних протеїнових речовин, які містяться в смакових клітинах.
За фізико-хімічною теорією виникнення смакових відчуттів пов'язане з
адсорбцією смакових речовин і появою різниці потенціалів між протоплазмою
клітин смакового органу й навколишнім середовищем.
За ферментативною теорією виникнення смакових відчуттів пов'язане із
впливом смакових речовин на ферментативні процеси, що виникають у
рецепторах смаку. Дане дослідження лише схематично розкриває механізм
смакових відчуттів. У дійсності цей механізм набагато складніший. Варто
відзначити, що почуття смаку, активність смакових рецепторів, крім багатьох
інших факторів, залежить від роботи шлунково-кишкового тракту, від стану
органу нюху. Так, наприклад, чутливість смакових відчуттів після прийняття
їжі знижується й тільки через 2-3 години після їжі – підвищується. Смак
порушується при захворюваннях органів травлення – гастриті, коліті, виразці
й т. д. Навіть під час нежиті смакове відчуття їжі значно змінюється [1].
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТМАС
Пластмаси або полімери та вироби з них знайшли широке застосування у
всіх областях людської діяльності. Виробництво і використання пластмас –
один із проявів науково-технічного прогресу, так як воно сприяє зниженню
витрат на виробництво багатьох виробів, експлуатаційних витрат, підвищення
якості і поліпшення їх зовнішнього вигляду. Незначна маса виробів з пластмас
дозволяє знизити транспортні витрати і витрати праці при монтажі
великогабаритних конструкцій. Фізико-хімічні та механічні властивості, а
також економічні переваги пластмас обумовлюють їх важливу роль в хімізації
господарства. Полімерні матеріали замінюють різні традиційні матеріали
(метали, скло, папір, картон, шкіру) [1].
Промисловість полімерних матеріалів розвивається високими темпами.
Починаючи з 70- х років ХХ ст. виробництво полімерів подвоюється кожні 5
років. Причому термопластичні полімери становлять приблизно 70 % від
загальної кількості пластмас, що виробляються. Одним із супутніх ефектів
бурхливого розвитку полімерних матеріалів є одночасне збільшення кількості
полімерних відходів. Тобто відходи полімерів перетворилися в серйозне
джерело забруднення навколишнього середовища [2].
Полімерні вироби стають все більш досконалими з точки зору їх
експлуатаційних властивостей, одночасно розвиваються та ускладнюються
методи поводження з полімерними відходами. Природоохоронне
законодавство країн світу стає все жорсткішим, що вимагає відмовитись від
одних способів та надає нового поштовху для розвитку інших.
Захоронення або вивіз на смітник мало придатні для утилізації відходів
полімерних матеріалів. Це обумовлено тим, що їх об’єм не змінюється з часом.
Відповідно площі, зайняті під смітники, повинні безперервно збільшуватися,
це призводить до виведення з господарського обороту значних територій,
довгостроковим забрудненням навколишнього середовища і не раціонально з
енергетичної точки зору. Однак цей метод і сьогодні широко застосовується в
Україні [3].
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Відходи пластмас поділяють на дві великі групи: відходи виробництва;
відходи споживання. Завдання утилізації і знешкодження відходів пластмас
цих груп істотно відрізняються. Під час розроблення способів використання
виробничих відходів головні труднощі пов'язані: з більш низькою якістю
відходів порівняно з первинними пластмасами; наявністю забруднень;
наявністю включень різного походження.
Під час утилізації відходів другої групи найбільші труднощі виникають із
збиранням, транспортуванням і виділенням пластмас із загальної маси
виробничо-побутових відходів. Оскільки вміст пластмас у побутових відходах
порівняно невеликий (2-15 %), то трудомісткість виділення не завжди
окупається. Тому можливі нові шляхи утилізації, які пов'язані із сумісною
переробкою пластмасових відходів і побутового сміття. Коли пластмасові
відходи вдається виділити, то подальша їх переробка не відрізняється від
перероблення виробничих відходів пластмас [2].
Вітчизняні санітарні правила захисту житла від хімії лишилися старі,
правила з минулого століття, коли не було проблеми переробки полімерів. Це
означає, що ми повинні не очікуючи прийняття офіційних санітарногігієнічних правил, проводити обґрунтовану турботу по максимальне
забезпечення санітарних зон середовища перебування людини від будь-яких
дій з побутовими відходами з полімерів (зберігання, утилізації та переробки).
На жаль, практично наші санітарно-епідеміологічні служби в країні тільки
формально дотримуються старих нормативів і не беруть на себе
відповідальність за дотримання людиною сучасних правил екології
середовища перебування.
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ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ПЕСТИЦИДІВ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ
Антропогенне забруднення природи призвело до руйнації рівноваги в
біосфері і перетворилося в істотну проблему. Населення багатьох міст і сіл
України відчуває шкідливу дію чинників навколишнього середовища в рівнях,
що перевищують гранично припустиму норму і негативно впливає на їх
здоров'я.
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Пестициди – це хімічні сполуки, які впливають на пригнічення розвитку
певної групи рослин або інших шкідливих організмів, не завдаючи особливої
шкоди корисним культурам. Але хімічні засоби надають лише тимчасову
допомогу, оскільки з часом сприяють виробленню стійкості до постійно
застосовуваних засобів. Це викликає необхідність використання нових, ще
сильніших речовин, які паралельно посилюють негативний вплив на ґрунт,
воду, повітря, якість продукції, на корисну флору і фауну, тим самим
прискорюючи процес порушення біологічної рівноваги в природному
середовищі [1]/
За призначенням пестициди поділяють на групи: для боротьби з
бур’янами – гербіциди, з гризунами – зооциди, з комахами – інсектициди, з
круглими червами – нематоциди, проти збудників бактеріальних хвороб –
бактерициди, збудників грибкових хвороб – фунгіциди, для знищення кліщів
– акарициди, личинок, гусені та комах – афіциди. Також вони мають різну
хімічну природу і тому їх поділяють на класи: фосфорорганічні,
хлорорганічні, препарати міді, сірки та ін. Залежно від ступеня небезпечності
для людей і тварин пестициди поділяють на високотоксичні – 50-200 мг/кг,
середньотоксичні – 200-1000, малотоксичні – понад 1000 мг/кг. За
накопиченням (акумуляцією) у харчових продуктах: надакумулятивні, з
вираженою, помірною і слабко вираженою акумуляцією. За стійкістю: дуже
стійкі – час розпаду на нетоксичні компоненти – більш ніж 2 роки, стійкі – 0,52 роки, помірно стійкі – 1-6 міс., малостійкі – до 1 міс. [3]/
Через постійне використання пестицидів природа адаптувалась до цієї
отрути, тому з кожним разом кількість пестицидів потрібно збільшувати.
Проте, зазвичай, застосування великої кількості пестицидів призводить до
пригнічення біологічної активності ґрунтів і перешкоджає природному
відновленню родючості, викликає втрату харчової цінності та смакових
якостей сільськогосподарської продукції, збільшує втрати і скорочує термін
збереження продукції, знижує урожайність багатьох культур внаслідок
загибелі комах-опилювачів.
Розповсюдження пестицидів у навколишньому середовищі відбувається
як фізичним, так і біологічним шляхом. Перший спосіб – розсіювання з
допомогою вітру в атмосфері та поширення через водотоки. Другий –
перенесення живими організмами по шляху харчування. Із просуванням
організмів до вищих ланок харчового ланцюга концентрації шкідливих
речовин зростають, нагромаджуючись у внутрішніх органах, переважно в
печінці та нирках. В Україні дозволено використовувати близько 300 видів
пестицидів. Учені ще десятиріччя тому попереджали про неминучість
зараження пестицидами ґрунтових і підземних вод. Їх тривозі тоді не надали
значення, а нині в різних штатах США близько третини артезіанських
свердловин закрито для питного водозабезпечення через забруднення
пестицидами. У нашій країні вміст пестицидів в артезіанських водах не
контролюється.
Майже всі пестициди, за винятком поодиноких, добре розчиняються у
жирі й тому легко вільно проходять через шкіру тварин. На ступінь
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токсичності впливає форма пестицидів: масляні розчини деяких речовин
токсичніші, ніж водні емульсії, дусти або гранульовані форми [2].
До організму людини вони потрапляють через шкіру, дихальні шляхи чи
шлунково-кишковий тракт; при безпосередній роботі з пестицидами або через
їжу. Пестициди можуть міститися не лише в продуктах рослинного
походження, а й у молочній та м’ясній продукції, тому що в організмах
сільськогосподарських тварин залишаються пестициди, що були присутні у
кормі. Таким чином, в людському організмі опиняється незначна кількість
шкідливих речовин, що мають властивість накопичуватись й викликати
різноманітні хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту чи нервової
системи, а також дерматити та розлад дихання. Деякі пестициди здатні
передаватися з молоком матері.
Хімізацію, що інтенсивно розвивається в сільському господарстві, можна
оцінювати з двох позицій – як економічно вигідну і як екологічно небезпечну
для навколишнього середовища і для самої людини. Інтенсивне забруднення
природного середовища значною мірою є наслідком нераціонального
сільськогосподарського виробництва.
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Категорійний менеджмент – процес управління асортиментом, при якому
кожна товарна категорія розглядається як самостійна бізнес-одиниця [2]. Саме
таке твердження є найбільш правильним при трактуванні цього процесу на
сьогоднішній день з моєї точки зору .
Звичайно, категорійний менеджмент це і новий підхід, особливостями та
тенденціями якого є управління асортиментом, що передбачає наступне:
– поділ усього асортименту на товарні категорії не обов’язково відповідно
до загальноприйнятих груп і видів товарів, а спираючись на психологічні
аспекти здійснення покупок;
– відповідальність одного співробітника торгового підприємства за весь
цикл руху категорії – від закупівлі до продажу;
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– розгляд кожної товарної категорії як міні-підприємства в рамках мережі
зі своїм бюджетом, ціноутворенням, політикою закупівель і т. ін.;
– підхід до асортименту магазину як до єдиної сукупності всіх категорій,
так, як сприймає магазин покупець[1].
Цілі категорійного менеджменту полягають у максимальному
задоволенні потреб покупців і підвищенні ефективності взаємодії
між постачальником і продавцем [4]. Для досягнення таких цілей потрібно
бути добре кваліфікованим фахівцем і добре розумітись на своїй справі, адже
моніторинг ринку, співпраця з постачальником і продавцем (укладання
договорів , проведення конференцій) є дуже не простою задачею і помилка у
чомусь може призвести до серйозних втрат ,як з боку постачальників ,так і з
боку продавців.
При впровадженні категорійного менеджменту змінюється структура
відділу закупівель, змінюються і відносини з постачальниками. При звичайній,
традиційній роботі постачальник і магазин знаходяться по різні сторони. При
впровадженні категорійного менеджменту їхні взаємини принципово
змінюються; вони працюють спільно, враховуючи інтереси зростання обсягів
продажів категорії. Адже завдання тепер у них спільне – продати якомога
більше. Об’єднуючи свої зусилля з продажу категорії (дані про покупців,
рекламні бюджети, навчання продавців, усі дослідження, рекомендації з
викладення товарів і т. ін.), можна швидше досягти успішних продажів за
категорією [1].
На відміну від торгового менеджменту, категорійний менеджмент
передбачає спеціалізацію робіт з управління асортиментом не по функціях
(маркетинг, закупівля, логістика, збут), а за керованими товарними
категоріями, – це і є яскравим прикладом особливостей категорійного
менеджменту. Також цей вид менеджменту демонструє нам успішний варіант
децентралізації. В рамках кожної товарної категорії формуються самостійні
відділи, покликані підвищити ефективність управління товарним
асортиментом всередині неї [3].
Розглянемо детальніше особливості категорійного менеджменту на
підприємствах торгівлі. Так, наприклад, в середньому близько 5-7 % всіх
категорій є для рітейлера цільовими. Якщо в магазині близько 100 категорій,
то лише 5-7 категорій будуть для нього іміджевими і підтримуватимуть
загальну стратегію мережі. Наприклад, в одній із мереж гіпермаркетів
категорія «хліб» являється цільовою. Це означає, що всі покупці цієї мережі (і
не лише цієї) знають, що в магазинах мережі можна купити будь-які сорти
хліба за найвигіднішими цінами. У результаті покупці їдуть у магазини мережі
навмисно, щоб придбати хліб. Дуже часто цільовою категорією стають
категорії дитячих товарів (від харчування до спеціальних засобів для прання
дитячих речей). У цьому разі, визначаючи роль категорії як ключову, мережа
намагається зберегти лояльність широкої маси покупців із рівнем доходу вище
середнього [4].
Результативність категорійного менеджменту перевірена досвідом
багатьох провідних операторів, які використовують його вже далеко не
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перший рік. Проте, ефект від нього визначається, багато в чому, самим
процесом переходу на систему конкурентного управління категоріями,
підготовленістю компанії, наявністю плану і рішенням цілого ряду питань [5].
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СУЧАСНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ
ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ
Насамперед, товарознавство – це наука про основоположні
характеристики товарів, які визначають їх споживчу вартість та чинники
забезпечення цих характеристик. Його предметом є споживча вартість товарів.
Тільки вона робить продукцію товаром та задовольняє конкретні потреби
людини. Якщо споживча вартість товару не відповідає реальним запитам
споживачів, то відповідно товар не буде потрібний, а отже, не буде
використаний за призначенням. Інновації – це вагома частина просторової
економіки.
Ціль товарознавства – вивчення основоположних характеристик товару,
складових його споживчої вартості, а також їх змін на всіх етапах руху товару.
До завдань товарознавства відносяться:
– чітке визначення основоположних характеристик, складових споживної
вартості;
– встановлення принципів і методів товарознавства, які обумовлюють
його наукові основи;
63

– систематизація безлічі товарів шляхом раціонального застосування
методів класифікації і кодування;
– вивчення властивостей і показників асортименту для аналізу
асортиментної політики, промислової або торгової організацій;
– управління асортиментом організацій;
Товарознавство представлене у вигляді нововведень, вірніше за інновації.
Маються на увазі технологічні інновації, які перетворили світ сучасного
товарного виробництва. Причому інновація відповідно до міжнародних
стандартів визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності, що
отримав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту
упровадженого на ринку.
Безпечний товар – це будь-який товар, який не створює або ж створює
мінімально допустимий ризик для життя, здоров’я і майна споживачів при
звичайних умовах його виготовлення, транспортування, використання,
зберігання та утилізації, і відповідає високому рівню безпеки, щодо захисту
навколишнього середовища.
Безпечність продукції має бути гарантованою виробником. Виробниче
підприємство повинно забезпечити базову якість виробів за властивостями
безпечності і формувати її у процесі виготовлення. Для цього необхідно на
відповідних етапах виробництва контролювати, наприклад, перелік
дозволених до використання хімічних препаратів і барвників, досліджувати
вміст і міграцію шкідливих хімічних речовин. Отримана у ході такого
контролю достовірна інформація має стати основою для прийняття
обґрунтованих рішень щодо управління безпечністю продукції [1].
Отже, комерційний аспект визначає інновацію як економічну
необхідність, усвідомлену через потреби ринку, особливо в глобальному
масштабі.
Маркетинг як засіб аналізу для успішного виходу продуктів на ринок
включає можливість уявлення і самих технологій, як інтелектуального товару,
і питання реклами.
Інновації у поєднанні з дотриманням екологічних вимог повинні
забезпечити майбутнє ефективного товарного виробництва.
Вирішення проблеми виробництва та споживання безпечних та якісних
непродовольчих товарів можливе за умов державної підтримки у цій галузі;
адаптування національної системи з управління безпечності товарів до
європейської з метою пошуку шляхів його вдосконалення; дотримання вимог
ринку та визнаних у світі технічних регламентів; посилення адміністративної
і кримінальної відповідальності виробників за виготовлення та продаж
фальсифікованих, неякісних та небезпечних товарів тощо.
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ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ЧАЮ
Чай – один з найбільш поширених тонізуючих напоїв на земній кулі. Він
має приємні смакові властивості, втамовує спрагу, сприятливо впливає на
діяльність багатьох органів, нормалізує обмін речовин. Чай виготовляють з
молодих верхівкових пагонів (флешей) вічнозеленої чайної рослини.
Основними виробниками є Індія, Китай, Шрі Ланка, Японія, Індонезія, Грузія.
Хімічний склад чаю представлений різноманітними органічними і
неорганічними сполуками, які зумовлюють його якість і споживну цінність.
Найважливішими з них є екстрактивні речовини, до яких відносять таніди або
дубильні речовини, цукри, кофеїн, пектин та інші розчинні у воді компоненти.
Частка їх у готовому чорному байховому чаї складає 36,2-43,1 % [1]
Дубильні речовини, або чайний танін, вважають однією з найбільш
цінних складових частин чаю. Вони зумовлюють не тільки органолептичні
властивості, але і біологічну цінність продукту. В залежності від ступеня
окислення дубильних речовин відчувається відповідна терпкість чаю, а разом
з амінокислотами вони формують характерний аромат. Таніни зміцнюють
стінки кровоносних капілярів, сприяють збереженню їх еластичності і
проникності; проявляють певну бактеріостатичну і бактерицидну дію. Вміст
таніну вищий в індійському і цейлонському чаї.
Виділяють різновиди чаю за типом чайної рослини:
1. китайська (наприклад, юньнаньский чай улун і ін.), японський (сенча),
дарджилінг, формозский, в'єтнамський, індонезійський, грузинський та ін.;
2. ассамський різновид, Thea sinensis assamica: індійський (ассамський та
ін.), цейлонський, кенійський, угандійський та ін.;
3. камбоджійська різновид, природний гібрид вищевказаних:
вирощується в деяких районах Індокитаю [2].
Китайський чай. Китай утримує більше чверті світового обсягу
виробництва чаю. Китай є виробником зеленого і чорного чаю, крім того, це
єдина країна, що виготовляє білі і жовті чаї, а також улуни і пуери. Весь
китайський чай виробляється з китайського різновиду чайного куща. Всі
китайські чаї ˗ листові, різання листа не застосовується. Проводиться велика
кількість ароматичних сортів чаю.
Індійський чай. Індія – другий у світі виробник чаю. Основна маса
виробленого чаю – чорний, виробляється з ассамського різновиду чайної
рослини. Індійський чай характеризується більш сильним, вираженим смаком,
але гіршим ароматом, у порівнянні з китайськими чорними чаями. Більшість
індійських чаїв випускаються різаними (broken) або гранульованими (CTC).
За типом чайного листа виділяють:
– типсовий чай;
– пекой, він же байховий чай;
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– оранж пекой [3].
Середньосортні чаї. Листовий (зелений) чай до і після зав'ялювання та чай
з ламаного або різаного листя. Ламані листя може утворюватися як відхід
виробництва цільнолистового чаю, або бути подрібнені (різані) спеціально.
Чай з ламаного листя відрізняється більш високою екстрактивністю, тобто він
заварюється швидше, а настій виходить міцнішим і терпким, але гіршим
ароматом і менш тонким смаком.
Низькосортні подрібнені чаї. Чай з листя, спеціально подрібненого, а
також з відходів чайного виробництва, що утворюються при сортуванні або
просіюванні.
Гранульований чай, або CTC (англ. сut, tear & curl) – чай, листя якого
після окислення пропускаються через валки обертаються з дрібними зубцями,
які ріжуть і скручують їх. Цей метод нарізки дає менше відходів, ніж
традиційний. В якості сировини використовуються не лише перші два-три
листи, але і четвертий та п'ятий листи [2].
Добавки. Існує безліч сортів ароматизованого чаю і чаю з добавками ˗
квітковими, фруктовими та іншими. Аромат може надаватися чаю прямим
додаванням квітів, сушених ягід або фруктів, внесенням натуральних або
штучних ефірних олій, а також витримуванням чаю в контакті з ароматичними
добавками (при цьому, вони відокремлені від чаю папером або тканиною, але
передають йому свій аромат, оскільки чай легко вбирає сторонні запахи).
Трав'яні чаї. Існує велика група напоїв – трав'яних, ягідних, квіткових
настоїв, заварювання листя інших дерев, які традиційно називають чаями, хоча
вони не містять власне листів чайного дерев:
– ромашковий чай;
– шипшиновий чай;
– смородиновий чай;
– чебрець;
– звіробійний чай;
– чай з материнки;
– мате;
– каркаде тощо.
Чаї в залежності від способу виробництва класифікують на такі види:
байхові (розсипні), пресовані і швидкорозчинні. У свою чергу, байхові чаї
підрозділяють на чорні, зелені, жовті та червоні; пресовані – на плиткові і
цегляні; швидкорозчинні – на чорні та зелені.
Після сортування за якістю чорний байховий чай ділять на наступні
фабричні сорти: Букет; вищий сорт 1-й і 2-ї категорій; 1 сорт; 2 сорт l-ї, 2-ї і 3йкатегорий; 3 сорт. У фасованому чаї масова частка загальної золи 2-4 %, не
менше 45 % загальної золи є водорозчинною, масова частка сирої клітковини
не більше 19 %. У нефасованому чаї масова частка загальної золи 4-8 %, не
менше 40 % загальної золи є водорозчинною, масова частка сирої клітковини
не більше 19 % [3].
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Морозиво – молочний продукт з солодким або солодкуватим смаком.
Споживання морозива в Україні не перевищує 1-1,5 кг на людину в рік; у
Швеції, Норвегії, Фінляндії та інших країнах світу воно складає 12-13 кг. В
Україні виробництвом морозива займаються молокопереробні підприємства,
холодильники, ресторани, кафетерії, продовольчі магазини та ін.
Морозиво як продукт молочний має понад 100 корисних речовин. У
ньому містяться білки, жири, вуглеводи, цілий набір вітамінів (А, В1, В2, В12,
С, Д, Е, Р). Кількість вітамінів С збільшується при додаванні фруктового
наповнювача. Вчені встановили, що компоненти, котрі входять до складу
морозива, сприяють виробленню в організмі серотоніну – речовини, яка
відповідає за хороший настрій і бореться зі стресами. У молочному морозиві
багато триптофану – природного транквілізатора, що заспокоює нервову
систему [1].
На формування асортименту морозива впливають такі фактори:
термічний стан; вид основної сировини; види добавок і їх співвідношення;
вміст жиру, цукру і сухих речовин; наявність або відсутність глазурі; вид
глазурі (в глазурованому); призначення.
Залежно від термічного стану морозиво поділяється на загартоване, м'яке
і домашнє.
В загартованому морозиві виділяють основні і любительські види.
Морозиво основних видів буває на: молочній основі, плодово-ягідній
основі, ароматизоване.
На молочній основі: молочне, вершкове, пломбір.
Морозиво на молочній основі буває без наповнювачів і добавок і з ними.
Наповнювачами є сировина, яка утворює з сумішшю однорідну консистенцію
(соки, сиропи, шоколад). Добавки (горіхи, ізюм та ін.) утворюють із сумішшю
неоднорідну консистенцію. Залежно від виду наповнювачів або добавок
морозиво на молочній основі поділяється на кавове, шоколадне, горіхове, з
цукатами, з плодами і ягодами, з варенням, джемом і повидлом, з
сухофруктами, крем-брюле, мармурове. Мармурове морозиво виготовляють з
пломбірної маси двох різних видів (без наповнювачів і шоколадної).
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На плодово-ягідній основі: полуничне, сливове, вишневе, плодово-ягідне
з додаванням казеїнату натрію.
Ароматизоване морозиво виготовляють на основі цукрового сиропу з
додаванням ароматизованих есенцій та олій, барвників, органічних кислот,
стабілізаторів. До таких видів морозива належать лимонне, полуничне,
вишневе, «Чайний лід» та ін.
Всі основні види морозива випускають неглазурованими і глазурованими.
Як глазурну масу використовують шоколадну, шоколадно-горіхову,
вершково-кремову, помадну та ін. Масова частка глазурі становить приблизно
20 % від маси виробу.
Любительські види морозива випускаються в незначній кількості і в
неширокому асортименті. Характерним для них є використання більш
різноманітних видів сировини. Ці види морозива бувають на молочній і
плодово-ягідній основах; з плодами і ягодами з додаванням молочної основи;
з використанням курячих яєць; спеціального призначення; багатошарове;
торти, кекси, тістечка і сендвічі [2].
До морозива на молочній основі належать: «Сніжинка» (додають
кукурудзяний крохмаль); кава з вершками (беруть підвищену кількість кави
для екстракту); «Холодок» (додають кукурудзяний сироп і молочну
сироватку); «Аромат чаю» (додають екстракт чаю).
На плодово-ягідній основі входять плодово-ягідні підварки, цукор,
цитринова кислота і метилцелюлоза. До цих видів морозива належать:
«Прохолода» (ступінь збивання понад 100 %); «Журавлине» (додають
журавлину, екстракт шипшини, чорної смородини, вітамін С) та ін.
З додаванням курячих яєць (білка) входять: Екстра (ванільне, фруктове,
шоколадне); цитрусове (додають лимонну кислоту, есенції); фруктово-білкове
(використовують суміш для фруктово-ягідного морозива).
Спеціального призначення поділяється на дієтичне (з сорбітом і ксилітом)
і з додаванням ліків.
Торти, кекси, тістечка і сендвічі виготовляють з мороженої маси: торти –
з пломбірної; кекси – з вершкової; тістечка – з пломбірної і фруктово-ягідної.
Маса виробів становить: тортів від 0,25 до 3 кг, кексів 0,5-1 кг, тістечок – до 1
кг. Сендвічі – це морозиво у вигляді прямокутного бруска, яке складається з
двох шарів морозива, розділених вафельними листами [2].
М'яке морозиво має м'яку ніжну консистенцію. Його виготовляють в
місцях споживання (ресторанах, кафетеріях, продовольчих магазинах). Після
фрізерування продукт не загартовують. При реалізації в морозиво додають
ягоди, горіхи, шоколад і різні гарніри (полуничний, шоколадний).
Домашнє морозиво виготовляється в домашніх умовах з використанням
побутового холодильника або побутової морозильної камери.
Основні види (традиційне морозиво) – це продукт встановленого
хімічного складу (співвідношення жиру, цукру, сухого молочного залишку).
Морозиво на молочній основі основних видів залежно від вмісту
молочного жиру поділять на молочне (2,8-3,5 %), вершкове (не менше 10 %),
пломбір (не менше 15 %), ескімо (не менше 20 %). Кожен вид морозива
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випускається без наповнювачів («чисте») та з наповнювачами (з горіхами,
кавове, з родзинками, шоколадне, крем-брюле, з плодами і ягодами), які
певною мірою формують асортимент.
Асортимент плодово-ягідного морозива обумовлений плодами і ягодами,
які використовуються при виробництві – полуничне, чорносмородинове,
яблучне, вишневе, сливове, абрикосове, з декількох видів сировини.
Ароматичне морозиво виробляють з цукру, води, стабілізаторів, кислоти,
ароматичних і барвних речовин. Залежно від ароматичної есенції, воно може
бути лимонним, полуничним, вишневим і ін.
Любительські види морозива відрізняються від основних значно великою
різноманітністю сировини, оригінальністю поєднання компонентів, а також
модульованим хімічним складом (наприклад, зниженим вмістом жиру,
підвищеним вмістом цукру, введенням в рецептуру цукрозамінників і т.ін.).
Домашнє морозиво – це переважно морозиво основних видів на молочній
основі, що характеризується підвищеною збитістю та розфасоване у велику
споживчу упаковку (призначене для вживання вдома) [3].
За зовнішнім оформленням морозиво випускають в вафлях (стаканчики,
ріжки, пластини), глазуроване (шоколадною, кремовою, фруктовою,
вершковою, кондитерською глазур’ю, крем-брюле), неглазуроване.
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ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ПРЯНОЩІВ ТА ПРИПРАВ
Прянощі – це рослинні продукти, які мають специфічний стійкий аромат
і частково присмак. Аромат і присмак прянощів зумовлений, головним чином,
ефірними оліями, глюкозидами і алкалоїдами. Прянощі використовують для
поліпшення запаху основної їжі, додання харчовим продуктам нових смаку і
аромату, а також для підвищення збереженості продуктів, оскільки майже всі
прянощі мають бактерицидні властивості. Відомо більше 150 видів прянощів.
Використовуються вони, в основному, у вигляді висушених частин різних
рослин. В продаж прянощі поступають окремо по видах або у вигляді сумішей
(набори для супу, юшки, м'яса і т. і.).
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Залежно від того, яка частина рослини використовується як прянощі, їх
ділять на плодово-насінні, квіткові, листові, прянощі з кори та коріння.
Плодово-насінні прянощі. До них відносять аніс бадьян, ваніль, кардамон,
коріандр, мускатний горіх і мускатний цвіт, перець чорний, білий, запашний і
червоний, тмин, кріп.
Аніс – плоди однорічної трав'янистої рослини сімейства зонтичних.
Вирощують його в Росії, Україні, Північному Кавказі. Плоди складаються з
двох сім'янок довгастої, злегка зігнутої форми, зеленувато-сірого кольору,
містять до 4% ефірної олії, головним компонентом якої є анетол. Аромат
сильно пряний, смак солодкуватий. Використовують аніс в хлібопеченні,
виробництві кондитерських і лікеро-горілчаних виробів, при квашенні
капусти і солінні. Бадьян – висушені плоди вічнозеленого дерева сімейства
магнолієвих. Культивують його в Китаї, Кампучії. Плоди бадьяну складаються
звичайно з восьми плодів, з’єднаних між собою у вигляді багатопроменевої
зірочки. Усередині плодів є по одному насінню [1].
Бадьян містить близько 6% ефірної олії, основна частина якої складається
з анетола. Смак бадьяна солодкувато-гіркуватий, запах схожий із запахом
анісу, тому бадьян часто називають зірчастим анісом. В торгівлю він поступає
в цілому і меленому вигляді. Бадьян використовують при випічці
різноманітних борошняних кондитерських виробів – печива, пряників і ін.
Застосовуються ці прянощі в лікеро-горілчаному, а також консервному
виробництві при виготовленні маринадів.
Ваніль – висушені після ферментації недостиглі плоди (стручки
завдовжки 10-20 см) в'юнких рослин сімейства орхідейних. Батьківщина ванілі
– Центральна Америка. Основне виробництво її зосереджено в даний час на
островах Реюньон і Мадагаскар.
Кардамон – висушені незрілі плоди багаторічної трав'янистої рослини
сімейства імбирних. Батьківщина його – Малабарській берег Індії і Шрі-Ланка.
Тут же – основні місця розведення. Плоди кардамону є білими тригранними
коробочками-капсулами. Усередині коробочки представляють собою три
гнізда, в кожному з яких по 3-4 світло-коричневих насіння з сильним, гострим,
злегка камфорним запахом. Оболонка капсул не має запаху і в кулінарії не
застосовується [2].
Аромат кардамону залежить від ефірної олії (до 8 %), до складу якої
входять лимонін і інші речовини. Застосовують кардамон в кулінарії,
виробництві кондитерських і лікеро-горілчаних виробів.
Коріандр – плоди однорічної трав'янистої рослини сімейства зонтичних.
Культивують його в південних районах країни. Плоди мають кулясту форму,
жовто-буре забарвлення, містять близько 1% ефірної олії. Запах специфічний
пряний, смак солодкуватий.
Мускатний горіх і мускатний цвіт – прянощі, одержувані з плодів
мускатного дерева. Батьківщина мускатника – Молуккські острови.
Культивують його головним чином в Індії, Індонезії і Малайзії. Жовті плоди
мускатника, що нагадують персик, при повному дозріванні лопаються і
оголяють насіння, частково покрите м'ясистим принасінником (ариллусом). З
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ариллусу одержують мускатний цвіт, а з насіння – мускатний горіх. Ці
прянощі містять ефірну олію (близько 5%), що складається з різних вуглеводів
і спиртів, володіють сильним ароматом і пряним, смолянистим, слабопекучим
смаком [1].
Перець чорний – висушені недостиглі плоди в'юнкої рослини сімейства
перцевих. Батьківщина перцевої рослини – Південна Індія. Росте і
культивується перець в країнах тропічної зони. Плоди із зморшкуватою
поверхнею мають кулясту форму. В продаж чорний перець надходить в цілому
і меленому вигляді.
Гіркий і пекучий смак чорного перцю зумовлений алкалоїдом піперином,
а аромат – ефірною олією (близько 2 %). Чорний перець широко застосовують
у виробництві ковбас, консервів, концентратів, лікеро-горілчаних виробів. В
кулінарії його додають в гарячі і холодні м'ясні, рибні, овочеві, грибні і яєчні
стави.
Перець білий – повністю доспілі і висушені плоди тієї ж рослини, з якої
одержують чорний перець, з якого видалена оболонка. Тому білий перець в
порівнянні з чорним має менш пекучий смак. Використовують його переважно
у виробництві ковбас і в кулінарії.
Перець запашний – висушені недостиглі плоди пігментного дерева
сімейства миртів. За ботанічним походженням запашний перець не має нічого
спільного із справжнім перцем – рослиною сімейства перцевих, але назву свою
отримав за зовнішню схожість з ним. Батьківщина запашною перцю – острови
Карибського басейну, найімовірніше Ямайка, що дає більше 80% світового
виробництва.
Перець червоний – плоди-стручки трав'янистої рослини сімейства
пасльонових. Батьківщина його – Центральна Америка. Культивується він у
всіх країнах з порівняно теплим кліматом. Відомо декілька видів червоного
перцю: більш гострі сорти використовують як прянощі, а солодкі вживають в
їжу як овочі. Перець червоний гострий в продаж поступає у вигляді цілих
сушених стручків і меленим.
Запах у нього слабкий, смак гострий. Червоний перець гострий
застосовують в консервній і концентратній промисловості, але головне його
призначення – кулінарія. Цей перець вживають звичайно як приправу, тобто
додають до готової страви, але можна вводити під час приготування їжі з м'яса,
риби і овочів. Корисно додавати червоний перець в меленому вигляді в різні
овочеві пюре, особливо в картопляне за 5-10 хв. до готовності їжі.
Кмин – плоди дворічної трав'янистої рослини сімейства зонтичних.
Поширений тмин в культурному і дикому вигляді на всій території СНД.
Плоди складаються з двох сім'янок довгастої, злегка зігнутої форми, бурого
забарвлення, містять до 7% ефірної олії. Запах сильний, пряний, смак пекучий,
гіркуватий. Використовують кмин в хлібопеченні і лікеро-горілчаному
виробництві, при квашенні капусти і засолці огірків. Молоде листя кмину
можна додавати в салати і овочеві супи [2].
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Кріп – насіння однорічної трав'янистої рослини сімейства зонтичних,
виростає повсюдно. Насіння кропу мають форму витягнутого диска з гострими
ребрами, колір мишастий.
Квіткові прянощі. До них відносять гвоздику і шафран.
Листові пряності. До них відносять лавровий лист і розмарин.
Прянощі з кори. Такою пряністю є кориця. Кориця – це висушена кора
декількох видів тропічних коричних дерев сімейства лаврових. Культивується
в Китаї, Індії, Шрі-Ланки і ін. Кращою вважається кориця цейлонська. В
продаж поступає у вигляді трубочок або в меленому вигляді. Кориця має
ніжний пряний аромат і солодкуватий, злегка пекучий смак. Ці властивості
зумовлені ефірною олією (близько 1%), велику частину якої складає коричний
альдегід.
Кореневі прянощі. До них відносять імбир. Імбир – висушені кореневища
багаторічної трав'янистої рослини сімейства імбирних. Батьківщина його –
Південна Азія. Культивується в Китаї, Індії, Японії, Західній Африці, на
Ямайці і ін. В продаж поступає шматочками кореневищ, меленим або
струганим.
Інші прянощі.Як прянощі в домашній кулінарії і при заготівці продуктів
також використовують дикорослі і культивовані трави: базилік, гравілат,
дягель, кервель, любисток, майоран, мелісу, м'яту, фенхель, чабер, чабрець,
естрагон і ін.
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Кaвa − напій, що виготовляється зі смаженого насіння плодів
вiчнoзeлeнoгo дepeвa, бaгaтий aлкaлoїдaми кoфeїнy, apoмaтичними
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Toнiзyючий eфeкт нaтypaльнoї кaви зaлeжить вiд нaйвaжливiших peчoвин
˗ aлкaлoїдiв, що мicтятьcя в ядpaх кaвoвих зерен. Нeвeликa дoзa кaвoвих
aлкaлoїдiв пришвидшено пopyшyє дiяльнicть нepвoвoї cиcтeми, пocилює
poбoтy cepцево-судиної системи. Дyбильнi peчoвини, що мicтятьcя в кaвi,
сприятливо впливaють нa пpoцec тpaвлeння і oбмiн peчoвин в opгaнiзмi
людини. Також цiнність кoфeїну полягає в тому, що він у невеликх дозах
позитивно впливaє нa cyдиннy cиcтeмy [1].
72

Якicть кaвoвих нaпoїв oцiнюють зa зoвнiшнiм виглядoм, cмaкoм та
aрoмaтoм, вoлoгість (при випуcку − нe бiльшe 5 %, при збeрiгaннi прoтягoм
гaрaнтiйнoгo тeрмiну − дo 7 %), зoльність (нe бiльшe 5,5 %), кiлькість
eкcтрaктивних рeчoвин (для нaпoїв пeршoгo i другoгo типiв − нe мeншe 35 %,
третього типу − нe мeншe 20 %), cтупінь пoмeлу, нaявність дoмiшoк (в тoму
чиcлi мeталoдoмiшки − нe бiльшe 5 мг/кг).
Якicть рoзчинних кaвoвих нaпoїв визнaчaють зa зoвнiшнiм виглядoм i
кoнcиcтeнцiєю, кoльoрoм, cмaкoм i aрoмaтoм, вoлoгіcтю (при випуcку з
вирoбництвa − дo 4,5 %, прoтягoм гaрaнтiйнoгo тeрмiну збeрiгaння − дo 6 %),
здатністю утримaння зaгaльнoї зoли (в пeрeрaхунку нa cуху рeчoвину − нe
бiльшe 3,5 %), рівнем РН нaпoю (4,5), чacом пoвнoгo рoзчинeння
пoрoшкoпoдiбнoгo нaпoю в гaрячiй i хoлoднiй вoдi (вiдпoвiднo 30 cекунд i 3
хвилини), вмістом мeтaлoдoмiшoк (нe бiльшe 3 мг/кг) i мacoвою чacткою
кoфeїну (в зaлeжнocтi вiд вмісту нaтурaльнoї кaви).
Cучасний pинoк кaви тa кaвoвих нaпoїв в Укpaїнi насичений вeликим
acopтимeнтoм продукції. За результатами проведеного анaлiзу pинкy кaви і
кaвoвих пpoдyктiв в Укpaїнi можна зробити висновок, щo асортимент даної
групи товарів досить глибокий та має суттєві відмінності з тoчки зopy pинкoвoї
вapтocтi товарів. На вітчизняному ринку кава та кавові напої виробника
«ГAЛКA ЛTД» у співвідношенні ціна/якість можна вважати лiдepом серед
виробників виcoкoякicної кaви. Нa cьoгoднi «ГAЛКA ЛTД» виpoбляє близькo
чoтиpьoх дecяткiв видiв пpoдyкцiї [2].
Крім того, на сучасному вітчизняному ринку кaви та кавових продуктів
мoжнa виділити найпопулярніші асортименті позиції:
1. торгова марка «Jacobs»: кавовий напій мeлeний «Jacobs Maxima» −
об’ємами 75 г, 250 г, 500 г; «Jacobs Espresso» − об’ємами 75 г, 250 г, 1000 г;
«Jacobs Мoнapх» −об’ємами 75 г, 250 г, 500 г;
2. торгова марка «Monterrey»: кавовий напій poзчинний − «Monterrey
Express» − об’ємами 2 г, 50 г, 100 г, 250 г та «Monterrey» − об’ємом170 г;
3. торгова марка «Tchibo»: кавові напої «Tchibo Mokka FD» – об’ємами
50 г, 100 г, 200 г; «Tchibo Mild» − об’ємами 50 г, 100 г, 200 г; «Ciм'я Tchibo» −
об’ємами 50 г, 100 г; «Tchibo Exclusive» − об’ємами 50 г, 100 г, 200 г; «Tchibo
Mokka», «Tchibo Mild», «Tchibo Femeli» − об’ємами по 100 г;
4. торгова марка «Лyкcop»: poзчиннa кaвa в yпaкoвцi об’ємами пo 50 г,
90 г, 100 г, 180 г, 2 г;
5. торгова марка «Жoкeй»: cмaжeнa кава, зepнa вищoгo тa пepшoгo copтy
об’ємами 100, 200, 250, 400 тa 500 г; а тaкoж зерна пiдcмaжeної кави «Жoкeй
клacичний» та «Жoкeй Typeцький» об’ємами по 100 г, 250 г [3].
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МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим
за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу. Малі
підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи,
наближують її до потреб конкретних споживачів, а водночас - виконують
важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи джерело
доходу для значних прошарків населення. За умов глобалізації національної
економічної системи та посилення конкуренції малі підприємства постали
перед дуже серйозними проблемами. Вони опинилися у досить невигідному
становищі внаслідок зростання виробничих обсягів та їх очевидного програшу
за різними параметрами порівняно з великими підприємствами. Негативно
позначається їх обмежений доступ до стартового капіталу та можливостей
залучення фінансових ресурсів, до інформації і нових технологій [1].
Об’єктивними перевагами сучасної ринкової економіки є ефективне і
переважно раціональне використання виробничих ресурсів, динамізм,
конкурентність, високі адаптаційні властивості щодо науково-технічного
прогресу тощо. Ринковий механізм господарювання забезпечує свободу
економічного вибору, реалізацію власного економічного інтересу та
взаємоузгодженість інтересів ринкових суб’єктів. Не менш важливими
ознаками ринкової економіки є реалізація підприємницького потенціалу,
мобілізація самостійної ініціативи господарського суб’єкта. Тобто
підприємництво виступає рушійною силою соціально-економічного розвитку.
Відповідно до офіційної статистики, в Україні налічується 250 тисяч малих
підприємств, на яких працює майже 2 мільйони чоловік. Однак тільки три
чверті малих підприємств реально виробляють продукцію. Що стосується
обсягів, показники досить скромні: малий і середній бізнес приносить у
вітчизняний ВВП тільки 9 % доходів. Уряд заявив про намір у найближчі
кілька років збільшити цю частку до 20 %, сприяти створенню 100 тисяч нових
підприємств і 1 мільйон робочих місць. Кожного року кількість малих
підприємств в країні зростає. Сплеск появи малих компаній припадає на 19921993 рр., коли темпи зростання досягли 148,5 %. У 1994, 1995 і 1996 рр.
спостерігалося деяке сповільнення темпів, вони склали 106,4 %, 114,7 % та
101,6 % відповідно. Одними з найвищих за усю історію малого бізнесу в країні
були темпи зростання у 1997 році – 146 %. На початок 1998 року в країні
налічувалося 136 238 малих підприємств. Малі підприємства в Україні
перебувають у приватній, колективній, державній та змішаній формах
власності. У 1997 році найбільше – майже 65 % складали колективні, 31 % –
приватні та 0,9 % – державні [2].
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Як показує світова і вітчизняна практика, основним показником, на основі
якого підприємства (організації) відносяться до суб'єктів малого бізнесу, є в
першу чергу середня чисельність працівників, зайнятих на даний момент на
підприємстві. Іноді під малим бізнесом розуміється діяльність, здійснювана
невеликою групою осіб, чи підприємство, кероване одним власником. Як
правило, найбільш загальними показниками, на основі яких суб'єкти
господарської діяльності відносяться до суб'єктів малого бізнесу, є
чисельність персоналу (зайнятих працівників), розмір капіталу, обсяг обороту
(прибутку, доходу). Однак майже у всіх розвитих країнах першим критерієм
віднесення підприємств до суб'єктів малого бізнесу є чисельність працюючих.
До малого бізнесу відносять, як правило, підприємства з числом зайнятих від
1 до 500. Але часто, у залежності від важливості малого бізнесу в економіці
країни, він самостійно розділяється на різні групи. У Франції, наприклад,
офіційне визначення поняття малого підприємництва взагалі відсутнє, але
відповідно до класифікації федерального міністерства господарства до
дрібного відносять фірми з числом зайнятих до 49 чоловік і щорічним
оборотом міні 1 млн. марок. При цьому дрібні і середні підприємства – це
фірми, якими керують юридично самостійні власники, що беруть участь у
виробництві, і цим самим беруть на себе економічний ризик [2].
Отже діяльність із налагодження результативного й ефективного
механізму формування та реалізації державної політики підтримки малого
бізнесу в Україні, безсумнівно, вимагає творчого запозичення та використання
світових досягнень у цій сфері, насамперед досвіду країн з розвинутою
ринковою економікою. Необхідність підтримки малих підприємств в усьому
світі вважається обов’язком держави, тому що вони поступаються великим
підприємствам за можливостями модернізації, маркетингових досліджень,
фінансових ресурсів, конкурентоспроможністю товарів і послуг. Головна
(кінцева) мета малого та середнього підприємництва – отримання прибутку.
Проміжними цілями їх діяльності є найповніше задоволення споживчого
попиту на товари та послуги, зміцнення позицій на ринку, обслуговування
певної групи клієнтів (сегмента ринку), підвищення іміджу фірми. Відсутність
сучасного досвіду цивілізованої підприємницької діяльності у підприємців –
одна з основних причин фінансового краху більшості малих підприємств.
Створення малого підприємства завжди пов’язане з величезним ризиком та
переборенням опору, що неминуче виникає при народженні нового.
Перспективи розвитку малих підприємств в Україні дуже великі, однак
необхідно використати позитивний досвід розвинутих країн для забезпечення
сталого розвитку малого підприємництва як невід'ємного сектора ринкової
економіки та створення нових робочих місць. Тому становлення малого
бізнесу є одним із надзвичайно важливих та пріоритетних напрямків процесу
реформування країни. Для будь-якої економіки потрібні одночасно великі,
середні та малі підприємства. Кожна група вирішує різномасштабні
економічні завдання. Там, де велике виробництво є недоцільним, домінують
малі компанії. Здійснення великих проектів, які вимагають значних
капіталовкладень саме тому залучення великої кількості ресурсів, є
прерогативою великого бізнесу [3].
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ЗНАЧЕННЯ КОДЕКС АЛІМЕНТАРІУС У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Невід’ємною складовою формування продовольчої безпеки є
забезпечення належної якості та безпеки продуктів харчування. Адже
продовольча безпека має гарантувати не лише наявність, різноманітність та
економічну доступність продовольства, а й його високу якість та безпечність
споживання для людського організму. Тому безпечність продуктів харчування
має стати пріоритетним напрямом державної політики у сфері продовольчої
безпеки. Важливим напрямом державного регулювання безпеки продуктів
харчування є розробка стандартів, що визначають склад продукту, допустимі
норми вмісту шкідливих речовин. У міжнародній практиці основою для
забезпечення безпеки продовольства став Кодекс аліментаріус (Codex
Alimentarius). Кодекс аліментаріус – це збірник міжнародно схвалених і
поданих в однаковому вигляді стандартів на харчові продукти, розроблених
під керівництвом FAO/WHO, спрямованих на захист здоров'я споживачів і
гарантування чесної практики в торгівлі ними [1]. Зазначений збірник був
підготовлений та виданий Комісією Кодексу аліментаріус. Комісія Кодексу
аліментаріус (англ. Codex Alimentarius Commission) була створена в 1963 р.
Продовольчою та Сільськогосподарською Організацією ООН (FAO) і
Всесвітньою Організацією Охорони здоров'я (WHO) як їхній допоміжний
орган для впровадження спільної FAO/WHO програми стандартів на продукти
харчування. Діяльність Комісії Кодексу аліментаріус направлена на : - захист
здоров'я споживача і гарантування чесної практики торгівлі продовольством;
– сприяння координації робіт з харчових стандартів, які проводяться
міжнародними урядовими та неурядовими організаціями;
– визначення пріоритетів, ініціювання та керівництво підготовкою
проектів стандартів через і за допомогою відповідних організацій;
– остаточне редагування стандартів і, після прийняття їх урядами,
публікація в Кодексі аліментаріус;
– удосконалення опублікованих стандартів після відповідного перегляду [2].
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Кодекс аліментаріус містить стандарти на всі основні види харчових
продуктів – сирі, напівоброблені та перероблені, які призначені для
постачання споживачеві. Матеріали для подальшого перероблення в продукти
харчування включені в ступені певною мірою, необхідною для досягнення
обумовлених Кодексом цілей. Кодекс аліментаріус включає положення щодо
гігієни харчових продуктів, харчових добавок, залишків пестицидів,
контамінантів, маркування і представлення продуктів, методів аналізу та
відбору [3]. Крім того він також містить положення рекомендаційного
характеру, яких повинна дотримуватися міжнародна спільнота для захисту
здоров'я споживачів і забезпечення однакових торговельних методів, у вигляді
правил і норм, настанов та інших документів, що сприяють досягненню цілей
Кодексу. Стандарти Кодексу аліментаріус включають вимоги до
продовольства, спрямовані на гарантування споживачеві здорового,
безпечного продукту харчування, вільного від фальсифікації, правильно
маркованого і представленого. Стандарт Кодексу аліментаріус для будь-якого
продукту або продуктів розробляється згідно з форматом Кодексу для
стандартів продукції і містить відповідні критерії.
Список використаних джерел:
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КЛАСИФІКАЦІЯ СПОРТИВНОГО ВЗУТТЯ
На сьогоднішній день не існує загально прийнятої класифікації
спортивного взуття. Нами проаналізовано класифікації спортивного взуття,
що зустрічаються у різних літературних джерелах.
Ходикін А.П. [6] представляє наступну класифікацію спортивного взуття:
– за матеріалом і способом виробництва поділяє на шкіряне і гумове.
Спортивне шкіряне взуття класифікує:
– за призначенням – на лижне, ковзанярське, альпіністське,
легкоатлетичне, гімнастичне, для активного відпочинку, кросове, борцівське,
боксерське, для ігрових видів спорту, для велосипедистів, для важкої атлетики
та фехтування;
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за статево-віковим призначенням - на чоловіче, жіноче, хлопчаче,
шкільне, дитяче і малодитяче;
– за видами – на чоботи, черевики, напівчеревики і туфлі;
– за матеріалами верху – з юхтових, хромових, синтетичних і штучних
шкір, зі шкіри «спецфутбол», з текстильних матеріалів, з пластиків (для
суцільнолитого взуття) і комбіноване;
– за матеріалом для підошви - з шкір для низу взуття, з шкір для верху
взуття, зі шкіри «спецфутбол», з пористої і непористої гуми, з шкірволон,
стироніпу, поліуретану, полівінілхлориду, термоеластопластів;
– за методом кріплення – з хімічних методів використовують кріплення
клейове, литтєве і гарячої вулканізації; з механічних – прошивне, вточне,
виворотнє,
бортове,
рантове,
допельне
і
сандальне.
Можуть
використовуватися і комбінації з хімічних і механічних методів кріплення.
Іванов М.Н., Шакланов І.Г. та Панасенко В.О. класифікують спортивне
гумове взуття наступним чином [1]:
– за матеріалами верху спортивне взуття ділять на текстильно-гумове
(туфлі – загального призначення, волейбольні, тенісні, кросові, гімнастичні,
футбольні та для міні-футболу, гандбольні, для бадмінтону; черевики –
загального призначення, баскетбольні, кросові, гімнастичні, туристичні,
футбольні та для міні-футболу);
– взуття з суцільно гумовим верхом (туфлі купальні).
Половніков І.І. та Фарнієва І.В. [3] класифікують спортивне взуття за
призначенням на:
– лижне (для катання на лижах, для швидкісного бігу на лижах,
гірськолижне, лижно-стрибкове);
– ковзани (для катання на ковзанах, для фігурного катання на ковзанах,
для гри в хокей з шаблею, для грив хокей з м’ячом, для швидкісного бігу на
ковзанах);
– альпіністське (для альпіністів, для високогірних сходжень);
– для активного відпочинку (для літнього активного відпочинку, для
бадмінтону);
– туристичне (для літніх туристичних походів, для зимових туристичних
поході);
– борцівське (для вільної боротьби, для класичної боротьби, для боротьби
самбо, для національних видів боротьби);
– боксерське;
– кросове;
– для ігрових видів спорту (для футболу, для регбі, для ручного м’яча, для
хокею на траві, для баскетболу, для волейболу);
– легкоатлетичне (для бігу на короткі дистанції, для бігу на середні та
довгі дистанції, для марафонського бігу, для бігу з перешкодами, для бігу по
пересічній місцевості, для спортивної ходьби, для спортивного орієнтування,
для стрибків у довжину, для стрибків у висоту, для трійних стрибків, для
стрибків із жердиною, для метання дисків, для метання списа, для метання
молота, для штовхання ядра);
–

78

– тенісне (для тенісу, для настільного тенісу);
– гімнастичне (для спортивної гімнастики, для художньої гімнастики);
– акробатичне;
– для важкої атлетики;
– в елосипедне (для велоперегонів, для перегонок на трасі);
– для фехтування;
– для водних видів спорту (для греблі, для парусного спорту, для

віндсерфінгу);
– стрілецьке (для стрілянини із пістолета, для стрілянини із гвинтівки);
– для парашутного спорту;
– для санного спорту та бобслея;
– для кінного спорту;
– для авто- мотоспорту (для авторалі, для мотогонок, для мотоболу, для
картингу);
Окремо виділяється класифікація експедиційного взуття [2]:
– взуття для проведення маршрутів в особливо холодних та високогірних
маршрутів;
– взуття для проведення маршрутів у важкодоступній місцевості;
– взуття для проведення маршрутів середньої важкості;
– взуття для проведення водних маршрутів і подолання водних перешкод;
– взуття для бівачних та камеральних робіт.
Тихонова Н.П. [5] пропонує класифікувати спортивне взуття за такими
ознаками: за способом виробництва (взуття механічного виробництва; взуття
професійних спортсменів); за статево-віковим призначенням (чоловіче;
жіноче; хлопчаче; шкільне; дитяче); за видом (чоботи; напівчоботи; черевики;
напівчеревики; туфлі); за різновидами (чоботи альпінійські; черевики
боксерські; черевики туристичні; туфлі для кросу; туфлі гімнастичні та ін.); за
матеріалом верху (із натуральної шкіри; із синтетичної шкіри; із штучної
шкіри; гумотекстиль); за кольором матеріалу верху; за методом кріплення
(клейовий; рантовий; сандальний; прошивний; допельний; виворітний;
вшивний); за матеріалом низу (на натуральній шкірі; на непористій гумі; на
пористій гумі; на поліуретані).
Савіна З.Г. [4] виділяє класифікацію гумового спортивного взуття:
– туфлі спортивні загально призначення (чоловічі, дівчачі, шкільні та
дитячі);
– туфлі тенісні (чоловічі, жіночі, дівчачі, шкільні та дитячі);
– туфлі волейбольні (чоловічі та жіночі);
– черевики спортивні загального призначення (чоловічі, жіночі, дівчачі,
шкільні та дитячі);
– черевики баскетбольні (чоловічі, жіночі, дівчачі, шкільні та дитячі);
– черевики туристичні (чоловічі);
– туфлі футбольні (чоловічі та хлопчачі);
– туфлі купальні (чоловічі, жіночі, дівчачі, шкільні та дитячі);
– пляжні туфлі ( підвид – банні відкриті туфлі);
– сандалі для басейну (чоловічі, жіночі, дівчачі та дитячі);
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Більшість сучасних виробників спортивного взуття за призначенням
класифікують не традиційно – за видами спорту, на: туристичне, універсальне,
бігове, для повсякденного носіння та взуття для загальних видів спорту.
Крім того, сучасний асортимент спортивного взуття можна
класифікувати за торговельними марками (брендами), серіями та модельними
лініями.
Отже, наведені класифікації мають, як схожості так і відмінності, але
основною ознакою за якою поділяється спортивне взуття – за призначенням.
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ОСОБЛВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ДІЛОВОДСТВА
Група канцелярських товарів, зокрема приладдя для діловодства охоплює
широкий асортимент різних виробів повсякденного попиту. Ними
користуються практично всі верстви населення. Останніми роками асортимент
цих товарів розширився, з’явилась велика кількість нових товарів
різноманітного оформлення [1].
Основне значення класифікації полягає в тому, що вона дає можливість
оцінити раціональність асортименту окремих товарних груп, його
відповідність споживчому попиту, планувати розвиток асортименту. Вона
допомагає ретельно досліджувати, виявляти та узагальнювати споживчі
властивості однорідних груп товарів, розробляти групові методи дослідження
та оцінки рівня якості товарів.
Класифікація – це послідовний розподіл множини об’єктів на окремі
класи, групи та інші підрозділи за загальними для кожного рівня ознаками.
Класифікація товарів необхідна для обробки інформації, вивчення споживчих
властивостей та якості товарів, планування й обліку товарообігу,
удосконалення системи стандартизації товарів і їх сертифікації.
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Найважливіше питання класифікації приладдя для діловодства –
правильний вибір ознак, за якими товари підлягають групуванню (рис. 1).
Класифікація приладдя для діловодства

За призначенням

За матеріалом
виготовлення

За видами

Рисунок 1 – Класифікація приладдя для діловодства
За призначенням приладдя для діловодства можуть поділятись на
приладдя яке використовується для ведення та архівації поточної офісної
документації (рис. 2).
За призначенням
1. Для архівації документів

2. Для збереження документів

Рисунок 2 – Класифікація приладдя для діловодства за
призначенням
Розглядаючи класифікаційну ознаку за видами приладдя для діловодства
їх можна розподілити таким чином – рис. 3.
За видами
1. Папки

2. Файли

3. Портфелі ділові

4. Візитниці

5. Бокси
архіваці

6. Обкладинки

Рисунок 3 – Класифікація приладдя для діловодства за видами
В свою чергу приладдя для діловодства можемо класифікувати за
матеріалом виготовлення (рис.4).
За матеріалом виготовлення
1. З паперу

2. З картону

3. З пластичних мас

4. Комбіновані

Рисунок 4 – Класифікація приладдя для діловодства за матеріалом
виготовлення
Розглядаючи види приладдя для діловодства, зауважимо, що папки, як
приладдя поділяються на різновиди (рис. 5).
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РІЗНОВИДИ ПАПОК

Папки-органайзери для документів
Папки з затискачем
Папки з файлами
Папки картонні
Папки на гумці
Папки на кільцях
Папки на блискавці та липучці
Папки-конверти на кнопці
Папки-кутики, папки-обкладинки
Папки-планшетки
Папки-реєстратори
Папки-швидкозшивачі
Папки з елементами шкірзамінника
Папки пластикові

Рисунок 5 – Різновиди папок
Таким чином, формування асортименту – одна з основних функцій
підприємства, що здійснює торгівлю і визначає його конкурентоспроможність.
Метою класифікації товарів – підвищення ефективності управління запасами
за рахунок виявлення пріоритетних груп товарів.
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ЗНАЧЕННЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Виставкова діяльність є однією з важливих сфер сучасної економіки.
Вона забезпечує мобільність ринку, створює необхідне інформаційне поле,
формує значні фінансові потоки, а також приносить додатковий прибуток до
бюджетів усіх рівнів.
Разом з отриманням Україною безвізового режиму кількість міжнародних
виставок суттєво збільшилася, і це привертає увагу великої кількості
іноземних
компаній,
сприяє
розвитку
виробництва,
зростанню
конкурентоспроможності товарів та послуг. Такі зміни дозволяють
сформувати оптимістичний прогноз, суть якого полягає у тому, що протягом
найближчих років виставки та ярмарки в Україні стануть ще більш
ефективними, яскравими, інформаційно насиченими, з'являться нові
виставкові центри, ринок стане прозорішим, а підприємці – більш обізнаними.
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Актуальність поглибленого вивчення участі у виставковій діяльності є
важливим завданням для підприємств. Багато відомих зарубіжних та
вітчизняних науковців досліджували це питання у своїх працях, серед них: Г.
Коттер, І.В. Бойчук, В.В. Бугас, А.О. Саричев та інші. Але у зв’язку з
євроінтеграцією, виставкова діяльність для України стала однією з найбільш
суттєвих галузей, яку необхідно розвивати для покращення економічного
стану країни. Саме тому існує необхідність переглянути її значення і дослідити
можливості, ризики та стратегії участі [1].
Одним із ключових критеріїв успіху підприємства на ринку є його участь
у виставковій діяльності. Статистика підтверджує, що 40 % угод, які
укладають підприємства, здійснюються саме на виставках. Вони дають чітке
уявлення про реальний рівень конкурентоспроможності підприємства на
ринку [1].
Виставкова діяльність для України є чи не найбільш суттєвою галуззю,
яку необхідно розвивати для покращення економічного стану країни, оскільки
більшу частину усього ринкового сегменту займають дрібні та середні
підприємства, які не мають достатніх фінансових можливостей для
проведення масштабних рекламних заходів. Виставка являє собою
презентацію досягнень компанії в тій чи іншій галузі, здобуття комерційної
вигоди, проведення рекламної кампанії, маркетингове дослідження, і
демонстрація товару чи послуг.
Про роль виставок як економічного інструменту свідчить той факт, що
серед фахівців, які приймають рішення щодо купівлі чи інвестицій, 48 %
використовують з цією метою саме виставки. Більше того, за результатом
опитування 500 компаній, проведеного під егідою Німецької асоціації
виставок та ярмарків, виявилося, що виставки є важливим елементом
комунікації у діловому середовищі [1].
Виставки служать впливовою платформою для компаній, професіоналів
та експертів галузі, які збираються разом, обмінюються інформацією та
будують тривалі ділові відносини. В умовах економіки, що розвивається,
виставки є найважливішою частиною маркетингу товарів, поряд із прямим
продажем, рекламою, прямою поштою та Інтернет-торгівлею. На нових та
ринках, що розвиваються, вони служать головним стимулом для промислового
та комерційного розвитку.
Виставкова діяльність дає підприємствам наступні можливості:
– підтримку збутової діяльності;
– визначення нових груп клієнтів;
– підвищення рівня рентабельності;
– пошук нових дилерів;
– оцінку успішності нового продукту на ринку;
– розвиток збутової діяльності шляхом обміну інформацією;
– оцінку можливостей експорту тощо [2].
Для досягнення цих можливостей під час участі у виставці підприємства
повинні провести низку аналізів таких як: аналіз чинників впливу, аналіз
статистики даних по минулим роках, виявлення шляхів по підвищенню
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ефективності виставкової діяльності, планування виставкових проектів та
управління інвестиціями, аналіз оцінки результатів виставкової діяльності з
урахуванням різних факторів впливу, розробку заходів спрямованих на
підвищення результативності виставкової діяльності [3].
Разом із можливостями, які підприємство може отримати від участі у
виставці, існує також чимало ризиків. Деякі з них можна визначити ще на етапі
планування:
– виставки займають традиційно день, іноді більше. На цей час потрібно
залучити працівників, які будуть демонструвати товар чи послугу. Для
невеликих підприємств це може стати негативним фактором впливу на
робочий процес;
– участь у проведенні виставкових заходів вимагає значних фінансових
витрат, тому доцільним вважається врахування витрат, пов’язаних із проїздом
працівників, їх поселення та харчування, транспортування товару (особливо
великогабаритного) тощо;
– наявність додаткових витрат, пов’язаних із визначенням місцям показу
товарів у виставковій зоні. Цінова політика при цьому залежить від
розміщення в залі та розмірів демонстраційної площі;
– наявність високого рівня конкуренції під час участі в тематичних
виставках [4].
Участь будь-якого підприємства у виставкових заходах передбачає
оновлення існуючої клієнтської бази, враховуючи цей факт доцільним
вважається проведення постійної роботи, пов’язаної з інформування наявних
і потенційних клієнтів [3].
Ефективні підготовчі заходи щодо участі підприємства у виставкових
заходах забезпечують змістовну платформу для підвищення рівня
поінформованості стосовно новацій в певній галузі та пошуку потенційних
клієнтів. Участь в різноманітних галузевих заходах, конференціях, виставках
діє можливість встановлення зв’язку із поточними і потенційними партнерами
та замовниками.
Участь підприємства у виставкових заходах повинна бути орієнтована на
загальну стратегію його діяльності. Визначення пріоритетних стратегічних
цілей участі будь – якого суб’єкта господарювання у виставках є важливою
умовою забезпечення ефективності. Виставкові заходи дають змогу
підприємству отримати ряд переваг. Розгляне їх більш детально.
1. Створення прибуткового бізнесу. При правильній стратегії кожна
виставка – це можливість розширити клієнтську базу підприємства.
Потенційні споживачі, які відвідують виставки, як правило, мотивовані,
цікавляться продуктами або послугами, які пропонує компанія, і часто готові
укласти угоду на місці.
2. Отримання додаткової інформації. Виставка — це чудова можливості
дізнатися, в якому напрямку рухається галузь підприємства. Якщо
спостерігати за конкурентами, а таж виявити власні «сильні» і «слабкі»
сторони.
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3. Зміцнення бренду. Учать у виставкових заходах дає можливість
підприємству підвищити рівень довіри та ділової репутації. На думку фахівців
компанія вважається надійною та достатньо великою, щоб дозволити собі
присутність на провідних заходах [3].
Перераховані вище три базові переваги – це одні з найбільш прибуткових
виставкових стратегій, але вони, безумовно, не єдині. Виставки можна
використовувати для просування нового товару на ринок, конкурентних
досліджень, а також для розширення власної професійної мережі.
Таким чином, успіх вітчизняних підприємств серед європейських
компаній-конкурентів залежить від правильно обраної виставки,
попереднього планування та з’ясування ризиків та можливостей.
Підприємство також повинно мати чітко визначену ціль, яка забезпечує
просування компанії на відповідному ринку та займання лідируючих позицій.
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ПОБУТОВИХ ПИЛОСОСІВ
Побутові пилососи в нашому житті мають велике значення, бо
заощаджують наш час та значно полегшують прибирання приміщень,
покращують санітарно-гігієнічний стан житла.
Вони поділяються на:
– побутові електропилососи «сухого» чищення, призначені для
прибирання приміщень, чищення одягу, килимів і м’яких меблів, а також для
інших робіт, пов’язаних з використанням розрідження і руху повітря. Вони
займають великий відсоток у продажу пилососів;
– пилососи «мокрого» прибирання (мають значні переваги). Вологе
прибирання кафельних і кам’яних підлог, килимових і ПВХ-покриттів будьяких пластикових панелей, а також матраців, м’яких меблів, гардин. Деякі
моделі дозволяють зміною насадки помити вікна, сантехніку, облицьовані
плиткою стіни і навіть прочистити забруднену раковину;
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– парові пилососи – зручні, компактні, легкі у використанні і
відзначаються своєю універсальністю, можна чистити вікна, штучні
матеріали, кераміку, хром, мармур, душові кабіни, ванни, раковини, унітази,
арматуру, зливні отвори і дзеркала. Потужний потік пари глибоко очищує та
видаляє плями з м’яких меблів, килимів, паласів і килимових покриттів.
Обробляючи меблі з дерева і шкіри парою, можна значно покращити їх
зовнішній вигляд і подовжити термін їх використання. Пароочисники в два
рази скорочують час прибирання і дозволяють економити на синтетичних
миючих засобах, які застосовують у водних пилососах.
Зараз виготовляються і промислові пилососи, які успішно прибирають:
абразивний і різний промисловий пил, дрібне будівельне сміття, дрібну
стружку, окалину, пролиті рідини, бите скло і скляний пил, порошкові
полімерні барвники і інші дрібнодисперсні порошки, шерсть тварин та інше.
Таким чином, пилососи з кожним днем все більше допомагають людям,
полегшуючи їхню працю і створюючи сприятливий мікроклімат в оселі.
У паспортах девайсів можна побачити дві потужності:
– показник споживаної потужності (повідомляє, скільки кіловат витрачає
прилад);
– показник потужності всмоктування (відображає силу, з якою апарат
втягує пил).
Від «старанності», з яким пилосос вбирає сміття, залежить якість
очищення поверхні. Розрізняють максимальну і середню силу всмоктування –
обидва показники вимірюються в аероваттах.
Визначити, яка потужність краще, допоможе тип підлоги. Для гладких
підлог досить 250 аероватт. Пилосос з таким показником впорається з
килимовими доріжками. Варіант із значенням від 350 аероватт може швидко
«розправитися» з шерстю тварин, прибрати сміття на килимах з густим ворсом
[1].
Деякі девайси, наприклад, KIVI PC714SM, забезпечуються регулятором.
Власники таких пилососів можуть контролювати потужність в залежності від
підлогового покриття. Наприклад, для гладкої підлоги можна виставляти
мінімальне значення, а для давно не очищених ділянок – збільшити кількість
аероватт.
Основні відмінності пилососів пов'язані зі способом обробки бруду, а
також видом очищення: сухий і вологий.
Для сухого прибирання – мішкові пилососи – недорогі (весь бруд
залишається в пакеті). Мішки з паперу змінюють, коли вони заповнюються. З
тканинних сміття витрушують – таким чином, вони довше «живуть». Пакети з
паперу гігієнічніші і зручніші, бо пил не забруднює руки. Але ними доведеться
запасатися. До того ж варто ретельніше стежити за наповненням: вони легко
можуть порватися. Ще варіант – пристрій з індикацією наповненості
пилозбірника.
Функцію пилозбірника у девайсі з водяним або аквафільтром (наприклад,
Thomas Perfect Air Allergy Pure) виконує ємність з водою: основна маса пилу
осідає саме в ній. Сухий залишок «ловить» ще один фільтр [1].
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Призначений для «мокрого прибирання» девайс – це, зазвичай, той же
пристрій з водяною фільтрацією, але з двома ємностями. Ariete 4242/10,
наприклад, якраз такий. Перший резервуар – для сміття, другий –
заповнюється чистою водою з «милом». У деяких моделях ємність для «мила»
окрема: воно «викидається» порційно. Вода з резервуарів для миття подається
через трубку до щітки.
Прилад для вологого очищення підходить для покриттів будь-якого типу
і справляється навіть з миттям скла. Однак варто пам'ятати: для
«примхливого» паркету і ламінату потрібна насадка, яка не дасть волозі
зіпсувати підлогу. Така є у моделі Thomas Parkett Master XT.
Миючі пилососи забезпечуються інжекційним фільтром. Він сильніше
прибиває пил, ніж в стандартному аквафільтр. А допоміжний елемент
фільтраційної системи вловлює сухі частинки, що залишилися.
Недолік криється в складності обслуговування. Після кожного
прибирання ємність потрібно розібрати, помити і просушити, інакше
з’являється неприємний запах. Миючі пилососи також важчі звичайних через
наявність двох резервуарів з водою.
Також існують прилади для сухого прибирання, вологого або
комбінування цих режимів такі, як автоматичні роботи-пилососи. Роботпилосос – це девайс, який пилососить сам. Він потрібен, щоб підтримувати
порядок (пристрій справляється з трохи забрудненими покриттями), але не
підходить для поверхонь, які не чистили кілька тижнів.
Сміттєзбірник в роботах невеликий, якщо порівнювати з іншими видами
пилососів. Потрібний об'єм контейнера для пилу визначається розмірами
приміщення. Для 50 м2 і менше вистачить 300 мл, для 60-80 – потрібен
півлітровий резервуар, а для територій з більшою площею знадобиться
літровий варіант [2].
У пилососі-роботі вбудований акумулятор, який заряджається від докстанції. Ці прибиральники, як правило, самі «приходять» на станцію для
підзарядки, коли закінчують роботу.
Для компактного варіанту існують ручні пилососи та пилососи-швабри.
Міні-пилососами простіше прибирати сміття з диванів або крісел
автомобіля. Наприклад, Electrolux ZB6106WDT працює без проводу.
Швабра-пилосос – не така мініатюрна, як ручний девайс, але все одно не
важка, тому нею зручно управляти. Деякі пристрої, як Rowenta RH8829WO,
теж працюють від акумулятора: шнур не заважає прибирати. Вони призначені
і для гладких поверхонь, і для килимів.
Більшість пилососів-швабр «вміють» також відпарювати. Вони ретельно
видаляють плями, дезінфікують поверхні. Ці прилади підходять як для
підлоги, так і для меблів, штор. А парова щітка і пароочисник 15в1 від
BLACK+DECKER ще і забезпечена міні-пилососом для важкодоступних
місць, одягу.
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Важливою складовою митної політики держави виступає митне
оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний
кордон України. Митне оформлення виступає інструментом митного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, якому властиве превалювання
імперативного методу впливу. Особи, що переміщують товари, зобов’язані
здійснити встановлені законодавством дії з митного оформлення, тобто надати
переміщуваному товару правовий статус.
Визначення терміну «митне оформлення» подано в статті 4 Митного
кодексу України: «митне оформлення – виконання митних формальностей,
необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного
призначення» [1]. Митні формальності становлять сукупність юридичних дій,
що підлягають виконанню суб’єктами ЗЕД та органами контролю. При цьому
сукупність митних формальностей і порядок їх виконання визначають митні
процедури, що застосовуються до товарів, переміщуваних через митний
кордон України. В загальному митне оформлення – це сукупність дій
(процедур), які пов’язані із закріпленням результатів митного контролю
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон
України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих
товарів і транспортних засобів [1].
Митне оформлення товарів є вимогою митного законодавства, виконання
якої обов’язкове як суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, так і
громадянами, які переміщують товари і транспортні засоби через державний
кордон. Відтак, всі переміщення товарів і предметів підлягають обов’язковому
митному оформленню, за винятком випадків, встановлених Митним кодексом
України.
Ключовою метою митного контролю і оформлення є забезпечення
дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення
товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також
забезпечення статистичного обліку переміщення товарів через митний кордон
України. Такі процедури проводяться шляхом засвідчення відомостей,
88

одержаних під час митного контролю товарів та транспортних засобів, а також
оформлення результатів такого контролю. Митне оформлення здійснюється у
місцях розташування підрозділів митного оформлення митних органів
протягом робочого часу, встановленого для цих органів, незалежно від
територіальної реєстрації суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
Одним із фундаментальних публічно-правових понять у митній сфері
діяльності є поняття «формальності» та «митні формальності», що визначають
якість митного законодавства, результативність діяльності митних
адміністрацій та забезпеченість прав і свобод їхніх клієнтів – юридичних і
фізичних осіб.
У науковій літературі визначенню сутності та змісту правових понять
«формальності», «митні формальності», «адміністративні формальності»,
«митні процедури» до останнього часу приділяється дуже мало уваги.
У джерелах міжнародного права поняття «митні формальності»
використовується давно й широко. В українському митному законодавстві це
поняття з'явилося у зв'язку з приєднанням України у 2006 р. до Міжнародної
конвенції «Про спрощення і гармонізацію митних процедур» [2] та
прийняттям Митного кодексу України 2012 р. [1].
У Кіотській конвенції визначено, що: «Customs formalities» means all the
operations which must be carried out by the persons concerned and by the Customs
in order to comply with the Customs law» [3]. У понятті перекладу на російську
мову, наведеного на сайті Всесвітньої митної організації (ВМО): «таможенные
формальности» означают все операции, которые должны совершаться лицами,
которых это касается, и таможенной службой в целях соблюдения
таможенного законодательства» [4]. У цьому перекладі формальності
пов'язані з певною операцією через термін «означення, вказівка на» операції,
що не є повним ототожненням змісту терміну «формальності» з поняттям
«операції».
У законодавстві України поняття «формальності» виникло завдяки або
після приєднання України до Кіотської конвенції та введення поняття «митні
формальності» в Митний кодекс України, але в іншому значенні, яке
закладено у першоджерелі. Таке інше значення, що існує в Митному кодексі
України, виникло на стадіях перекладу Кіотської конвенції та імплементації її
положень у законодавство України. Спочатку відбулось ототожнення понять
«формальності» та «операції», потім – розкриття поняття «формальності»
через зміст поняття «операції». У Митному кодексі України ми маємо таке
значення поняття у ст. 4: «митні формальності – сукупність дій, що підлягають
виконанню відповідними особами та фіскальними органами з метою
дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи»
[1]. Отож, існує прив'язка певних митних формальностей до певних митних
операцій.
Таким чином, митні формальності є правовим засобом, пов'язаним із
визначенням та правовою фіксацією низки юридичних фактів як неодмінних
елементів фактового складу митної процедури. Специфікою митної процедури
є те, що в ній поєднуються дві діяльності, відповідно фактовий склад у вигляді
митних формальностей має бути визначений у нормі права для двох сторін
взаємодії в митній процедурі: митної служби та осіб, яких це стосується.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПЕЧИВА:
КЛАСИФІКАЦІЯ, АСОРТИМЕНТ ТА ВИРОБНИЦТВО
У зв’язку з тим, що борошняні кондитерські вироби займають одне з
провідних місць на ринку, оскільки дані продукти задовольняють потреби
споживача за відносно помірну ціну, варто розглянути та дослідити найбільш
популярний варіант, тобто печиво. Виробництво печива становить близько 45
% від обсягу загального виробництва кондитерських виробів.
Печивом називається продукт обмеженої вологості, різної форми та
невеликої товщини. До складу печива входять: борошно, цукор, молочні та
яєчні продукти, ароматизатори, розпушувачі тощо [2].
Згідно ДСТУ 3781-98 розрізняють три основні види печива: цукрове,
затяжне та здобне. Серед різноманітного асортименту борошняних
кондитерських виробів значну часту займає цукрове печиво (близько 20 %),
його обирає переважна більшість споживачів, оскільки воно має високу
калорійність, приємний смак та привабливий малюнок. При виготовленні
цукрового печива (відомо, що існує понад 100 рецептур) використовуються
конвеєрні лінії. Випечені заготовки дуже швидко тверднуть, оскільки мають
великий вміст цукру та мало рідини. Зазвичай до складу входить борошно
вищого, першого та другого ґатунку, вершкове масло або інші жири, молоко,
яйця тощо, а для підвищення смакових відчуттів – ароматизатори та
кондитерські парфуми [3].
Цукрове печиво завдяки високому вмісту цукру, жиру та яєчних
продуктів має солодкий смак, темніший колір поверхні, підвищену крихкість,
пористість на розламі, характерний малюнок та добре набухає у воді. Поживна
цінність печива визначається його високою калорійністю і засвоюваністю.
90

Затяжне печиво містить менше цукру та жиру порівняно з цукровим, його
формують з еластичного, пружного та пластичного тіста. Для затяжного
характерна поверхня світлого забарвлення з проколами. Здобне печиво
поділяється на пісочно-виймальне, пісочно-відсадне, білково-збивне,
бісквітно-збивне тощо. Щодо складу, то для виготовлення даного виду печива
потрібно борошно вищого ґатунку, велика кількість цукру, яєць та вершкового
масла.
Здобне печиво на відміну від цукрового готується з використанням
значної кількості цукру, жиру, яєць, горіхів, смакових добавок. За рецептом,
здобне печиво не поступається за смаковими якостями та поживною цінністю
тістечкам та тортам. Більшість асортименту здобного печива має оздоблену
глазур’ю або горіховою посипкою поверхню.
Розглянемо основні рецептурні інгредієнти, для приготування. Основною
сировиною для виробництва печива є пшеничне борошно (вищого, першого,
другого ґатунку), що багате на глютен. Іноді використовують також борошно
з рису, гречки, кукурудзи та деяких бобових. Вони також мають високу
поживну цінність і гарну засвоюваність.
Печиво з рисового борошна є нетрадиційним продуктом для українського
ринку [1]. Проте у складі цього печива, завдяки рисовому борошну наявні
вітаміни групи В, цинк, калій, натрій, магній, фосфор. Дане печиво часто
споживається спортсменами і вирізняється високою харчовою цінністю і
засвоюваністю.
Печиво з додаванням гречаного борошна вирізняється високою кількістю
лецитину та клітковини. Проте, вироби з високим вмістом гречаного борошна
часто занадто темного кольору та можуть мати непривабливий зовнішній
вигляд.
Печиво з додаванням кукурудзяного борошна має у своєму складі важливі
мінерали, такі як: магній, залізо, кальцій, калій і вітаміни Е, А, РР, деякі
вітаміни групи В. Також в ньому присутні необхідні для роботи організму
вуглеводи. Проте, ми розглядаємо звичайне печиво з пшеничного борошна
різних сортів.
Наступний основний інгредієнт – це жир. Мало того, що жир збільшує
калорійність і поживну цінність, він також покращує їх смак. Жири
збільшують крихкість виробів, покращують колір у зламі, допомагають
довший час зберігати свіжість виробів – затримують процес черствіння. Тісто
під впливом жиру стає більш крихким. Як правило, використовують тверді
жири – тобто маргарин та інші кулінарні жири. Вміст жиру в печиві
коливається від 3 до 30 % і залежить від сорту муки, що використовується і
виду тіста, що хочуть отримати.
Цукор надає печиву солодкий смак, характерний колір та аромат, тісто
стає м’яким та в’язким. При надмірній дозі цукру, тісто починає занадто
прилипати до робочих поверхонь, а заготовки розпливаються і готові вироби,
після випікання є занадто твердими.

91

Часто використовують молочні продукти у процесі виготовлення печива.
Молочні продукти роблять тісто м’яким, більш пластичним, вироби
набувають приємного смаку та аромату.
Виробництво печива включає в себе такі етапи: підготовка сировини та
формування тіста, відповідно до виду печива, де важливу роль відіграє якість
борошна та жири, що надають йому пластичність; прокачування тіста (для
рівномірного розподілу компонентів); формування виробів (нанесення
рисунку на цукрове, проколів на затяжне); процес випікання; охолодження
близько 5-10 хвилин для того, щоб печиво стало твердим; пакування.
Загальна кількість печива, що споживається населенням є досить
значною. Тому споживачі повинні знати як і яке печиво найкраще обрати у
супермаркеті, тому що на даний час асортимент печива дуже великий, отже,
печиво є улюбленими ласощами і для дітей, і для дорослих.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В
УКРАЇНІ
Формування ринкової економіки в Україні пов’язане із зростанням
підприємницької активності в усіх галузях. Розвиток саме малого бізнесу є
одним із найперспективніших засобів створення конкурентної ринкової
системи [1].
Стратегія розвитку малого бізнесу формується на етапі планування і
вдосконалюється в міру проходження підприємством стадій його життєвого
циклу. Важливими пунктами в цій галузі стають – бюджетування, склад
компанії, напрямок діяльності, PR і реклама, суттєвим аспектом залишаються
ризики, з якими організація може зіткнутися в робочому процесі [2].
З метою розвитку малого бізнесу і забезпечення державної підтримки
малого бізнесу Уряд України прийняв спеціальні постанови. Відповідно до
постанов затверджено комплекс першочергових заходів для розвитку малого
підприємництва в Україні: нормативно-правове забезпечення, фінансовокредитне
забезпечення,
інформаційно-технічне
забезпечення,
зовнішньоекономічна діяльність, організаційне, кадрове та консультаційне
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забезпечення. Передбачаються доручення ряду міністерств і відомств щодо
внесення змін і розробки відповідних положень у сфері фінансування і
кредитування,
науково-технічного
розвитку,
матеріально-технічного
забезпечення і збуту продукції, підготовки кадрів, зовнішньоекономічної
діяльності, а також установлення додаткових податкових пільг для суб'єктів
малого підприємництва [3].
Розвиток малого бізнесу перебуває під діє значної кількості чинників.
Переважна більшість науковців вважає, що основних причин, які спричиняють
гальмування розвитку малого бізнесу в Україні є:
– неопрацьованість законодавства як з питань розвитку малого
підприємництва, так і підприємництва в цілому;
– високі податки, що змушує деяких суб'єктів малого бізнесу переходити
до тіньового сектору економіки;
– недостатня державна фінансова, кредитна і майнова підтримка малого
бізнесу;
– відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо
підтримки малого бізнесу;
– недосконалість системи обліку та статистичної звітності малих
підприємств;
– обмеженість інформаційного та консультативно го забезпечення;
— недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності;
– відсутність стимулів для інвестицій;
– психологічне неприйняття позитивної ролі підприємців у ринкових
перетвореннях серед окремих верств населення [3].
Зважаючи на вищезазначені факти вважаємо за доцільне розробку і
впровадження підприємствами сфери малого бізнесу стратегій власної
діяльності. Стратегії малих підприємств направлені на мінімізацію
конкурентної боротьби з великими і середніми фірмами та на максимальне
використання переваг малого бізнесу, особливо в плані гнучкості. Для
полегшення вибору стратегії у малому бізнесі можна застосувати матрицю Г.І.
Кіндрацької, засновану на застосуванні чотирьох базових стратегій, а саме:
1) стратегія копіювання означає випуск малим підприємством товару,
який копіює відомий марочний продукт, з відомим брендом, внаслідок чого
продається по вищих цінах;
2)стратегію оптимального розміру малі підприємства впроваджують
тоді, коли економічно доцільним вважається виробництво продукції малими
партіями, виграючи в оперативності та гнучкості;
3) стратегія участі у виробництві товару великої організації передбачає
кооперацію з великим підприємством, використання при цьому його переваг
(однак, щоб не попасти у залежність від такої великої фірми, бажано малому
підприємству співпрацювати з кількома великими партнерами, частка
кожного з яких не повинна перевищувати 20 % у загальному обсязі продаж);
4) стратегію використання переваг великої організації можна здійснити
шляхом франчайзингу. Це одна з найпоширеніших форм співробітництва
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великого і малого підприємства у сфері збуту продукції, коли за угодою велике
підприємство надає малому право реалізовувати чи виробляти його продукцію
під його ж торговою маркою. З метою реалізації даної стратегії малому
підприємству надаються приміщення, обладнання, сировина, кредити тощо.
Наведені стратегії управління малими підприємствами в Україні
окреслює три варіанти їх поведінки за даних динамічних та нестабільних умов
підприємницького середовища, дотримуючись яких, кожне підприємство
отримує можливість покращення власних фінансово – господарських
показників діяльності, а всі малі підприємства загалом – стати тією рушійною
силою в розвитку економіки, тією складовою економічного потенціалу країни,
яка створює додаткові робочі місця, стимулює великі підприємства, сприяє
покращенню якості та рівня задоволення споживчих потреб, оптимізує
структуру економіки, підвищує її конкурентоспроможність у світі [4].
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ВЛАСТИТВОСТІ ДЕРЕВИНИ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В
НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Деревина є дуже цінним будівельним матеріалом, який використовують у
житловому і промисловому виробництві та залізничному транспорті, в
суднобудуванні в сільському господарстві, для виробництва предметів
широкого вжитку тощо. За універсальністю застосування з деревиною не може
порівнятися жоден інший матеріал. За допомогою хімічної технології з дерева
одержують деревний спирт, скипидар, оцет, смоли, дубителі, кислоти, ліки,
вітаміни, штучний шовк, папір – загалом близько двадцяти тисяч
різноманітних виробів і речовин. Перевагами деревини, порівняно з іншими
матеріалами, е порівняно проста й легка обробка, добра формоутворюваність,
невелика вартість, відносна міцність і легкість, низька теплопровідність,
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гарний зовнішній вигляд обробленої поверхні. Недоліками деревини є
схильність до загнивання, займистість, гігроскопічність, розбухання, усихання
тощо, проте за допомогою спеціальної обробки, натурального і штучного
сушіння, просочування антисептиками їм можна запобігти [1].
Породи дерев поділяються на хвойні і листяні. Хвойні дерева становлять
переважну частину лісових багатств нашої країни. Найпоширенішими
хвойними породами є сосна, ялина, модрина, кедр і ялиця. Деревина сосни
завдяки її фізичним, механічним і технічним властивостям широко
застосовується в будівництві та меблевій промисловості. Деревина модрини
червоно-бурого кольору, стійка проти загнивання, довговічна, але має
схильність до розтріскування. У віці 150-160 років сягає 40 м висоти і 40-50 см
у діаметрі. Застосовують її у відповідальних спорудах, в місцях, де вона росте,
– і в житловому будівництві. Деревина кедра досить міцна, порівняно легка,
м'яка, має гарний колір і текстуру, добре обробляється. Застосовується в
столярно-будівельному і меблевому виробництвах, а в місцях зростання і як
домобудівний матеріал. Деревина ялиці білого кольору з слабким кремовим
відтінком. У ній немає смоляних ходів і смолистих речовин, тому вона
малостійка проти загнивання, порівняно швидко втрачає свою, міцність і
малопридатна як будівельний матеріал. З неї виготовляють ящики, продуктову
тару, виробляють папір тощо. Своїми якостями, особливостями і
різноманітністю застосування деревина листяних порід значно перевищує
деревину хвойних порід. До листяних порід, що застосовуються в столярнобудівельному і меблевому виробництві, належать дуб, бук, береза, вільха,
осика, липа, тополя. Деревина дубу відзначається великою міцністю,
твердістю і стійкістю проти загнивання, має гарну текстуру і колір.
Застосовують її для відповідальних деталей споруд, у меблевому виробництві
тощо. Найкращий вік дубу для використання - 80-100. Деревина бука має білий
колір з жовтувато-червоним відтінком, високу міцність, гарну текстуру, добре
піддається гнуттю й обробці. Застосовується в меблевому виробництві, в
машино- і приладобудуванні, у виробництві паркету, шевських колодок,
креслярського приладдя та ін. [2].
Береза має білу з блідо-рожевим відтінком деревину, досить однорідну і
міцну, яка добре піддається обробці та оздобленню під цінні породи. Істотний
недолік берези – швидке загнивання у вологому середовищі. Застосовується
для виготовлення фанери, токарних виробів, спортивного приладдя. Деревина
осики білого кольору з зеленуватим відтінком, легка і м'яка, швидко загниває
в вологому середовищі. Застосовується у виробництві сірників, фанери, тари,
драні тощо. Деревина липи білого кольору з легким блідо-рожевим відтінком,
м'яка, легка, однорідної будови. Добре розколюється, ріжеться, майже не
тріскається і не жолобиться. Її використовують для виготовлення тари під
харчові продукти, ливарних моделей, креслярських дощок, олівців, дитячих
іграшок і багатьох інших виробів. Тополя має заболонь білого кольору, а ядро
ясно-буре, іноді з жовтуватим відливом. Деревина м'яка, легка, мало усихає і
мало жолобиться. Найбільше промислове значення має чорна тополя – осокір
і біла – срібляста. Деревину осокора застосовують у меблевому виробництві
95

під фанерування, а сріблястої – у меблевому виробництві як у масиві, так і у
вигляді облицювальної фанери. Після обробки срібляста тополя набуває
гарного сріблясто-переливчастого кольору. Серед великої кількості деревних
порід, крім промислових, розрізняють ще такі цінні, як горіх, червоне дерево,
амарант, палісандр та ін., що йдуть на виготовлення художніх виробів,
музичних інструментів і оздоблення високоякісних меблів [2].
Колір деревини залежить від породи дерева і клімату, в якому воно росло.
Кожна порода має характерне забарвлення деревини. У помірних поясах
деревина порівняно блідого кольору, в тропіках вона яскрава. Деревина деяких
порід має природний блиск. Добрий блиск мають у радіальному розрізі дуб,
клен, бук, біла акація.
Запах деревини визначається вмістом у ній смолистих, ефірних і
дубильних речовин. Цю властивість треба враховувати, коли збираються
виготовити тару для харчових продуктів та інших виробів, в яких запах
матеріалу має значення.
Текстурою називається природний рисунок на обробленій поверхні
деревини, який утворюється в результаті перерізання волокон, річних шарів,
серцевинних променів та ін. Серед інших матеріалів деревина має дуже низьку
теплопровідність і тому використовується для рукояток різних нагрівальних
приладів і навіть як теплоізоляційний матеріал. Теплопровідність деревини
вздовж волокон помітно більша, ніж упоперек.
Звукопровідність. Швидкість поширення звуку вздовж волокон у 15-18
раз і впоперек волокон у 3-5 раз більша, ніж у повітрі. Звукопровідність
вологої деревини нижча, ніж сухої. Звукопровідність використовують для
визначення якості стовбурів на корені, хлистів і кряжів. Якщо звук від удару
по одному кінцю стовбура добре передається до другого кінця, то це свідчить
про добру якість деревини. Якщо звук глухий або зовсім переривається, то це
означає, що є порожнини або гнилі місця.
Електропровідність. Дерево є поганим провідником електричного струму
і тому суху деревину нерідко застосовують як ізоляційний матеріал.
Гігроскопічність – властивість деревини поглинати вологу з повітря.
Водопоглинання – властивість деревини вбирати воду при безпосередньому
контакті з нею. Механічні властивості – відмінні сторони матеріалів, які
проявляються в здатності чинити опір дії зовнішніх механічних зусиль. До
основних механічних властивостей деревини належать: міцність, твердість,
пружність, крихкість, в'язкість, розколюваність і гвоздимість. Міцністю
називається властивість матеріалу чинити опір руйнівній дії зовнішніх сил.
Твердістю називається властивість матеріалу чинити опір проникненню в
нього інших тіл. Твердість деревини визначають удавлюванням в неї стальної
загартованої кульки з площею поперечного перерізу 1 см2. Сила в кілограмах,
потрібна для вдавлювання кульки на глибину, що дорівнює її радіусу,
називається коефіцієнтом твердості. Практично встановлено зв'язок між
об'ємною вагою і твердістю: чим більша об'ємна вага, тим вища твердість
деревини. В свою чергу твердість є характеристикою зносостійкості. Чим
вища твердість і об'ємна вага, тим вища зносостійкість, тим краще деревина
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працює на стирання. Пружністю називається властивість матеріалу
відновлювати свою форму і об'єм після припинення дії зовнішніх сил.
Деревина – досить пружний матеріал, що нерідко застосовується для
виготовлення деталей, до яких ставляться вимоги пружності. Такими є
рукоятки різних інструментів, рушничні ложа, підкладки під залізничні рейки
тощо. Пластичність – властивість матеріалу під впливом сил змінювати свою
форму без ознак руйнування і зберігати цю форму після припинення дії сил.
Пластичність деревини підвищується з підвищенням вологості і при
нагріванні. З цією метою в деяких виробництвах перед гнуттям деталей
застосовують пропарювання і проварювання заготовок. Крихкість властивість матеріалу руйнуватися під дією зовнішніх сил без помітних слідів
пластичної
деформації.
Розколюваність
–
властивість
деревини
розчленовуватися вздовж волокон. Гвоздимість – властивість деревини
тримати в собі цвяхи, нагелі, шурупи, скоби та ін. Забитий у деревину цвях
ніби розсуває волокна, які, намагаючись випростатись, тиснуть на бічні
поверхні цвяха і за рахунок тертя створюють зусилля, що не дають йому
випасти [3].
Таким чином, завдяки структурі та властивостям деревини вона
знаходить величезне застосування в різноманітних галузях.
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М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ
Питання становлення й розвитку ринку м’ясопродукції в Україні набуло
останнім часом особливої актуальності. На даний час розвиток вітчизняних
підприємств м’ясопродуктового підкомплексу досить нестабільний. Оскільки
м’ясопереробна промисловість є однією з важливих галузей продовольчого
комплексу України, нестабільний стан розвитку цієї галузі викликає
занепокоєння через те, що м’ясопереробна промисловість має визначальне
значення як для забезпечення стабільної соціально-економічної ситуації, так і
для підвищення якості життя населення України [1].
Сучасний етап розвитку виробничих відносин у м’ясопродуктовому
підкомплексі вимагає розробки дієвих механізмів і підходів, які б дали змогу
підвищити ефективність виробництва, опрацювати та впровадити принципово
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нову модель функціонування цього сектору з метою стабілізації виробництва,
створити
сприятливі
інвестиційні
умови,
забезпечити
конкурентоспроможність на споживчому ринку, забезпечити населення
м’ясною продукцією на рівні раціональних норм споживання [1].
М’ясопродуктовий ринок України, що об’єднує товаровиробників
сільськогосподарської продукції, торговельні організації та підприємства
м’ясопереробної галузі у процесі вирощування худоби та птиці, а також їх
переробки та реалізації готової продукції, на даний час знаходиться в
кризовому становищі. Негативні процеси, що спостерігаються при
функціонуванні м’ясопродуктового ринку, супроводжуються зменшенням
обсягів виробництва продукції, скороченням поголів’я худоби і зниженням їх
цінності, що у свою чергу впливає на ефективність розвитку м’ясного ринку
та забезпеченість населення м’ясною продукцією [2].
Основою збалансованого харчування виступає рівень споживання
продукції тваринного походження, яка майже на 60 % забезпечує потреби
організму людини в білках. Збалансоване харчування людини залежить, перш
за все, від рівня споживання м’яса та продуктів його переробки як основного
джерела білків. З огляду на рекомендовані раціональні обсяги, споживання
м’яса людиною на рік має становити 80 кг, мінімальна норма становить 45 кг,
проте реально у 2016 році становила 84 кг, у 2017 році виробництво м’яса у
забійній вазі на одну особу в Україні становило 34,2 кг, а вже у 2018 році ця
цифра сягала 44,9 кг, що на половину менше рекомендованого обсягу
споживання м’ясної продукції, що є недопустимим [2].
Незважаючи на те, що в Україні існують всі можливості для розвитку
переробного виробництва, виробництво м’яса за видами зменшується,
скорочується поголів’я худоби та птиці, знижується їх продуктивність.
Занепад тваринництва у суспільному секторі є наслідком усунення держави
від реального управління економікою [3].
Зниження показників ефективності використання ресурсного потенціалу
м’ясопереробної галузі передусім пов’язано з поганим станом її матеріальнотехнічної бази, частина якої працює на фізично й морально зношеному
устаткуванні та потребує технічного переоснащення. А підвищення значень
цих показників можливо лише шляхом більш ефективного використання
економічного потенціалу агроекосистем, генофонду сільськогосподарських
тварин, матеріальних, фінансових та трудових ресурсів, через формування
експортного потенціалу, удосконалення цінової та податкової політики
держави [3].
На сучасному етапі системою економічних заходів доцільно передбачити
державну підтримку виробництва продукції тваринництва, яку слід
спрямовувати на інтенсифікацію ведення тваринництва, зростання
продуктивності тварин, здешевлення виробництва продукції, податкові пільги
тощо. Такий підхід дасть змогу значно підвищити ефективність
м’ясопродуктового ринку України [4].
Отже, аналіз вітчизняного ринку виробів із м'яса показує, що його
розвиток залежить безпосередньо від економічної ситуації в країні,
інвестиційного клімату, нестабільності законодавства, а також від державної
підтримки та інших вагомих чинників.
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РИНОК ТА ВИРОБНИЦТВО МЕБЛЕВИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ
Серед деревообробних галузей промисловості України найпотужнішою є
меблева, в якій зайнято 47 % промислово-виробничого персоналу та
виробляється 40 % товарної продукції з деревини.
Ринок меблевої продукції України сьогодні переживає стрімкий підйом,
починаючи ще з 2000 р. Ситуацію на меблевому ринку можна
охарактеризувати як таку, що має позитивні тенденції стабільного зростання
продажу за рахунок житлових меблів, а також збільшення частки вітчизняних
виробників у загальній структурі ринку. Галузь має високий потенціал,
особливо це стосується підприємств, які скористалися можливістю і захистили
свою продукцію відповідними сертифікатами та зробили переоснащення
виробництва. На теперішній час вітчизняна продукція ще не може в повному
обсязі конкурувати із закордонною. Останнім часом ринок меблів України все
більше наповнюється меблевими товарами вітчизняних виробників, які
поступово витісняють закордонного виробника зі свого ринку. Стрімкий
рівень імпортних поставок припинився і, можна сказати, врівноважився,
щоправда, ще й досі знаходиться на надто високому рівні. Україна імпортує
меблі в основному з Польщі, Італії та Німеччини. Зараз ринок меблів міняє
свої орієнтири від кількості до якості. Необхідність спеціальних
комунікаційних програм пов‘язана з тим, що майже всі виробники меблів
використовують практично однакові технології виробництва продукції та
більшість працює з однаковими постачальниками. Торгівля меблями по
каталогах на сьогодні себе не виправдовує [1].
Підписання Угоди про асоціацію з ЄС і безвізовий режим мотивували
компанії освоювати європейський ринок. Меблевий ринок України
представляє понад 3 тисячі підприємств. Значну частку ринку займають
виробники, які роками завойовували довіру споживача. З поміж них компанії
«Енран», «MERX», «Стерх», «LIVS», «Гербор», «Кухні України», «Екмімеблі» тощо.
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У 2013-2016 рр. українські меблі купували 90 країн світу. За останні 3
роки географія експортних поставок істотно змінилася. Так, частка експорту в
країни СНД знизилася з 69 % до 24 %, в країни ЄС – зросла з 22 % до 65 %. У
2016 р. 33 % експортованих з України меблів припадало на Польщу, 10% – на
Німеччину, 9% – на Росію. У 2017 р. експорт меблів з України становив
приблизно 0,5 млрд. дол. США, у порівнянні експорт в Польщі перевищує 7
млрд. дол. США щорічно.
Українські виробники меблів налаштовані в найближчі 2-3 роки
збільшити обсяги експорту в кілька разів. Найперспективнішими ринками для
експорту українських меблів є США, Німеччина, Великобританія, Франція,
Канада і Саудівська Аравія [3].
В Україні спостерігається нерівномірний територіальний розподіл щодо
виготовлення меблів, оброблення деревини та виробів із неї. Розподіл
виробництва продукції меблевої промисловості України. Найбільша частка
припадає на підприємства Харківської, Дніпропетровської, Закарпатської,
Київської та Волинської областей – 83,0 % загального обсягу виробництва
меблів в Україні. Серед спеціалізованих підприємств з виробництва меблів
виділяється Івано-Франківська, Житомирська, Київська ім. В.Н. Боженка
меблеві фабрики, а також Дрогобицький, Львівський, Молочанський меблеві
комбінати [2].
В даний час, за даними ООН, об'єм світової торгівлі лісопродукцією
складає понад 1 трл. $, і надалі прогнозується її стійке зростання.
Найважливішими передумовами розвитку деревообробної галузі України є
наявність власної сировини і потужних деревообробних підприємств. Отже
для раціонального їх використання необхідний аналіз стану та розробка
заходів по стимулюванню виробництва.
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СУЧАСНОГО ВЗУТТЯ ДЛЯ БІГУ
У багатьох видах спорту і, особливо, таких, як легка атлетика, спортивна
ходьба, футбол і баскетбол нижні кінцівки спортсмена піддаються високим
навантаженням. Очевидно, що правильна конструкція взуття для кожного з
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подібних видів спорту має велике значення для захисту від травм і поліпшення
спортивних результатів. При проєктуванні спортивного взуття слід
враховувати не тільки різну роботу, виконувану передніми і задніми
частинами стопи, але і навантаження, характерні для кожного конкретного
виду спорту. Так, наприклад, стопа бігуна може відчувати навантаження, яке
в два-три рази перевищує навантаження при ходьбі, в той час, як стопа
баскетболіста – до восьми разів. Дані особливості враховуються сучасними
виробниками при проєктуванні спортивного взуття. Велика увага
приділяється розробці інноваційних композиційних матеріалів для
виготовлення підошов спортивного взуття.
Біомеханіка бігу, так само, як і біомеханіка ходьби, ділиться на декілька
фаз: фаза опори, фаза гальмування або амортизації, фаза переносу і фаза
поштовху. Завдання, виконувані стопою в кожній з фаз циклу, різні, так,
наприклад, в амортизаційну фазу завдання стопи – поглинання удару –
виконувати не тільки за рахунок пронації, а й за рахунок пружної деформації
сухожилля та м'язів. Фаза перенесення сприяє перерозподілу енергії для
виконання наступної фази – відштовхування.
Таким чином, вимоги до кожної з ділянок підошви спортивного взуття,
призначеної для того чи іншого виду бігу, різні. Тому для підвищення
результатів сучасне спортивне взуття має складну конструкцію низу. Так,
наприклад, використання в'язких матеріалів в області задньої частини стопи
служить для поглинання ударних сил під час початкового контакту з землею,
а також забезпечує амортизацію. У той час, як в передній частині стопи
використовуються високо-еластичні матеріали, що допомагають звести до
мінімуму втрати енергії, переданої підошві під час виконання руху. При цьому
навіть різний швидкісний режим виконання одного і того ж руху буде
позначатися не тільки на конструкції підошви, але і на підборі матеріалів.
Тому, наприклад, порівняємо моделі бігового взуття для тривалих
тренувань помірної швидкісної роботи і моделі, призначені для швидкісних
змагань. Основні відмінності «щвидкісних» моделей будуть в зменшеній вазі,
знижених амортизаційних характеристиках, підвищених динамічних
властивостях – «чутливості» підошви.
Висока амортизація в передній або задній частині підошви ефективно
поглинає ударні навантаження, але при цьому знижується швидкість перекату
стопи через втрати часу на стиснення амортизуючих матеріалів і роботу
конструкції. Внаслідок цього швидкість бігуна може сповільнитися. Для
дистанційних тренувань цілком допустимо, крім того знижується ризик
виникнення травм. У той час, як низький рівень амортизації створює велике
навантаження на опорно-руховий апарат (ОРА), але таке взуття легше і
«швидше» через меншу вагу і менші втрати на роботу амортизації.
Рівень гнучкості передньої частини підошви також істотно впливає на
динаміку спортсмена. Однак занадто гнучкий носок може перевантажувати
зв'язки пальців ніг в кінцевій фазі руху (поштовху), оскільки в цей момент вага
спортсмена доводиться на плюсну і пальці, а надто твердий – призведе до
втрати стійкості, збільшить навантаження на зв’язки стопи і знизить динаміку
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відштовхування. Таким чином, цілком підходяща для дистанційних тренувань
передня частина підошви може виявитися занадто жорстка для швидких
забігів на високих швидкостях і, навпаки, занадто рухливий носок полегшених
«швидкісних» моделей може привести до перенапруження стопи при тривалих
дистанційних тренуваннях.
Також справедливо і для часу перекату стопи. На цей параметр
впливають: ступінь амортизації, стійкість п'яти і носка, вага і еластичність
матеріалів верху, конструкція підошви, гнучкість носка, загальна вага взуття.
Однак зменшення часу перекату важливе тільки для «швидкісних» моделей.
Розглянемо приклади моделей взуття для тривалих і швидкісних
тренувань. Система посиленої амортизації в першій моделі заснована на
впровадженні гелевих капсул [1] в передню і задню частини підошви (вони
сприяють поглинанню та розсіюванню ударних навантажень в момент
контакту підошви з опорою). У другій моделі за рахунок інноваційного
матеріалу з унікальною молекулярною структурою D3O – (виробник
використовує термін moleculas lock) [2]. При звичайних повільних рухах на
розтягнення або вигин матеріал є еластичним. А при ударах він миттєво стає
більш щільним, по всій своїй поверхні перерозподіляючи і таким чином
поглинаючи енергію ударів, що істотно знижує ударне навантаження
безпосередньо в місці удару. Як тільки вплив удару закінчується, матеріал
знову набуває свою первісну форму і властивості.
Швидкому відштовхуванню сприяє конструкція передньої частини
підошви, що включає: систему поперечних ліній згину підошви різної
конфігурації, конструкцію носка із зменшуваним радіусом вигину. Високий
ступінь стійкості п'яти і носка в фазах контакту з поверхнею реалізована за
допомогою спеціальної конструкції середньої частини підошви. Таким чином
застосовувані в конструкції матеріали і технології дозволяють підтримувати
задану динаміку бігу, баланс амортизації і чутливості поряд з добрим захистом
ОРА від ударних навантажень.
Моделі для швидкісних тренувань орієнтовані на щільну ергономічну
посадку взуття на стопі під час руху. Відгук підошви в фазі поштовху може
бути реалізований за рахунок гелевих капсул або за рахунок систем таких, як
HydroFlow [3], які при слабкому і тривалому стисненні мають властивості
рідини, а при сильному і короткому – твердого тіла. Таким чином, в порівняно
повільній фазі приземлення HydroFlow виконує роль амортизатора в частині
п'яти, а при швидкому відштовхуванні – жорсткої опори в носковій ділянці.
Чималу увагу при проєктуванні підошви для «швидкісних» моделей
виробниками приділяється і їх зносостійкості за рахунок використання
високоміцних гум. Амортизаційні властивості таких підошов покликані
забезпечувати рух без перевантаження ОРА, а характер роботи підошви
націлений на підвищення загальної швидкісної ефективності спортсмена.
Таким чином, сучасне спортивне взуття відрізняється достатньою
спеціалізацією, що вимагає вивчення вузькоспеціалізованих особливостей
конкретних видів спорту, характерних рухів спортсменів, інтенсивності
тренувань і т. д. Завдяки інноваційним матеріалами і високотехнологічним
конструкціям сучасне спортивне взуття не тільки захищає стопу спортсмена,
але і дозволяє підвищити ефективність його результатів.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТВЕРДИХ
СИЧУЖНИХ СИРІВ
Сир – це харчовий продукт, який виготовляють з молока домашньої
худоби: корови, кози, вівці. Зазвичай він має світлий жовтуватий або білий
колір. Це один із найкалорійніших продуктів харчування. Його поживна
цінність спричинена великим вмістом білків та жирів, які входять до його
складу. В залежності від сорту, в 100 г. продукту міститься 20-30 % жирів, 1525 % білків, а харчова цінність на 100 г. складає 450 ккал. Твердий сир посідає
особливе місце серед молочних продуктів. Завдяки методам виготовлення у
його складі концентруються найбільш поживні білкові та жирові частинки
молока, дозволяючи зберігати сир свіжим на протязі місяців, а то й років.
Відповідно даним ФАО-ВОЗ, твердий сичужний сир являє собою свіжу або
дозрілу продукцію твердої або напівтвердої консистенції, яка отримується за
допомогою звертання молока чи вершків за рахунок впливу сичужних
ферментів або інших препаратів.
Звертання молока, що супроводжується появою гелю, є наслідком фізикохімічних змін, що проходять на міцелярному рівні. Міцела казеїну – це
частинка круглої форми, яка складається з різних мінеральних речовин та
казеїну ( Са і Р ). На виробництві за типами сировини, яка я основою для
виготовлення продукції, розрізняють натуральні сири, що виготовлені з
коров’ячого, козячого чи овечого молока, і плавлені, основою для яких є
натуральний сир.[2]
Перетворення молока в твердий сир проходить 4 етапи:
– згортання молока, тобто фізико-хімічне перетворення міцел казеїну, на
які впливають протеолітичні ферменти чи молочні кислоти, що призводять до
утворення згустків;
– відбирання сироватки із цього згустку;
– засолювання. Додавання солі в сирову масу або занурення сирів у
розсіл;
– дозрівання.
Молоко, що пройшло перевірку і вважається придатним для виготовлення
сиру, зважують, проводять очищення від механічних домішок, проціджують
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через спеціальні фільтри і пастеризують. Термічна обробка молока зменшує
його сиро придатність, а тому в сироварінні використовують обробку молока
на спеціальних сепараторах – бакеріофугах. Після заповнення сепараторів
починається перевірка масової частки жиру й остаточне її регулювання за
допомогою додавання знежиреного молока або вершків. Далі проходить
процес по підготовці нормалізованих сумішей до безпосередньо самого
згортання. Сама ж підготовка являє собою охолодження молока, добавки до
нього хлористого кальцію і бактеріальної закваски [3]. Тривалість цього
процесу становить від 25 до 90 хв., а нормальною температурою можна
вважати 40-42 °С. Далі проводиться обробка згустку, метою якого є
зневоднення сирної маси, та друге нагрівання. У залежності від температури
другого нагрівання і особливостей дозрівання тверді сичужні сири
поділяються на 3 групи:
– із високою температурою нагрівання, теркові сири;
– із низькою температурою: пресовані, само пресовані з гладенькою
кірочкою;
– із низькою температурою другого нагрівання і достатньо великим
рівнем кисломолочного бродіння.
Після проведення всіх етапів підготовки молока та його згортання
проводиться формування самого сиру – сукупність технологічних операцій,
які спрямовані на відділення сироватки від сирного зерна та формування цілих
сирних голівок потрібної форми та розмірів. Потім відбувається пресування
сиру для ущільнення сирної маси і витіснення залишків між зернової
сироватки, щоб була сформована скоринка сиру. Соління сиру проводять в
концентрованому розсолі 21-23 % протягом 1 доби. Цей процес надає сиру
специфічного смаку та гостроти. Завершенням всього виробництва є
обсушування сиру та пакування. Далі починається процес дозрівання, що в
кінцевому результаті зумовлює формування різних органолептичних
показників.
Усі перераховані стадії виробництва сичужних сирів складаються з ряду
різних операцій, що виконуються механізовано (автоматично) або вручну.
Виготовлення кожного виду сиру відрізняється конкретними технологіями та
режимами, що зазначені в технологічних інструкціях.
Отже, молоко як сировина для виготовлення твердих сирів повинно мати
оптимальний вміст білків, жирів та кальцію, утворюючи щільний згусток, який
буде добре відокремлювати сироватку. Одним з основних чинників, що
впливають на якість і конкурентоспроможність сиру, є також і технічний
рівень підприємства. А для виготовлення якісної та смачної продукції
необхідно добре вивчити властивості молочних продуктів,з яких і буде
виготовлятись твердий сир та дотримуватись правил і етапів виробництва.
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ОСОБЛИВІ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК У
ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ
Терміном «харчові добавки» позначають переважно сторонні для
організму людини хімічні речовини та природні сполуки, які не вживаються
самостійно як їжа. Останнім часом використання терміну «харчові добавки»
порушується. До харчових добавок технологи харчової промисловості
відносять продукти, які виходять за межі цього визначення. Так, харчовими
вважають біологічно активні добавки (БАДи). Слід зауважити: не вважаються
харчовими добавками речовини та сполуки, які додаються до продуктів
харчування з метою підвищення їхньої біологічної цінності (вітаміни,
амінокислоти, мікроелементи). Не вважаються харчовими добавками також
різноманітні дієтичні добавки, які додають до дієтичного харчування з метою
підсилення його лікувальної дії [1].
Останніми роками споживання харчових добавок значно збільшилось. Це
пов’язано, в першу чергу, з розширенням переліку дозволених до
використання препаратів. Перелік харчових продуктів, вільних від харчових
добавок, поступово скорочується. Багато наймасовіших продуктів щоденного
вжитку містять певну кількість харчових добавок (зернові і м’ясні продукти,
сири, олія, майонез, безалкогольні напої, кондитерські вироби). Під час
виробництва продовольчих товарів харчова добавка може бути впроваджена
лише за умови, коли є докази її очевидної користі споживачеві.
Використання харчових добавок повинно слугувати досягненню таких
цілей:
– збереження поживних якостей продукту харчування. Заплановане
погіршення поживних якостей може бути дозволене лише тоді, коли харчовий
продукт не є істотною складовою нормального режиму харчування, а також
тоді, коли харчова добавка необхідна для виробництва продуктів харчування
для груп споживачів, які потребують спеціального режиму харчування;
– забезпечення необхідними інгредієнтами або складовими продуктів
харчування, які виробляються для груп споживачів, що потребують
спеціального режиму харчування;
– поліпшення якості харчових продуктів або подовження строку
збереження продукту харчування за умови, що це істотно не змінює природу,
склад чи якість продукту харчування аби ввести споживача в оману;
– допомога у виробництві, обробці, підготовці, приготуванні, пакуванні,
транспортуванні чи зберіганні продукту харчування за умови, що харчова
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добавка не використовується для маскування неякісних вихідних матеріалів,
небажаних (особливо негігієнічних) методів виробництва чи техніки під час
будь-якої з вказаних вище операцій [2].
Харчові добавки повинні мати високу ступінь чистоти, що гарантується
технологічною документацією.
Використання харчових добавок повинно слугувати:
– збереженню поживних властивостей продуктів;
– збільшенню строків зберігання;
– наданню привабливішого вигляду;
– полегшенню технологічної обробки продовольчої сировини.
Загальноприйняту класифікацію харчових добавок за індексом «Е»
подано у табл. 1.
Таблиця 1 – Класифікація харчових добавок за індексом «Е»
Індекс «Е»
«Е» 100 і далі
«Е» 200 і далі
«Е» 300 і далі
«Е» 400 і далі
«Е» 500 і далі
«Е» 600 і далі
«Е» 700 і далі

Назва класу харчових
добавок
Барвники
Консерванти
Антиоксиданти
Стабілізатори
Емульгатори
Посилювачі смаку і
аромату
Запасні індекси

Індекс «Е»
«Е» 900 і далі
«Е» 1000 і далі
«Е» 1100 і далі
«Е» 1200 і далі
«Е» 1300 і далі
«Е» 1400 і далі
«Е» 1500 і далі

Назва класу харчових
добавок
Протипінні речовини
Плазуючі агенти
Ферменти
Запасні індекси
Запасні індекси
Модифікований
крохмаль
Спирти

У табл. 1 наведена класифікація харчових добавок за індексом «Е»
(Європа або «edible» – їстівний). З показаних даних видно, що згідно з
європейською кодифікацією до вжитку рекомендовано понад 1000 харчових
добавок (індекси «Е» 700 і далі, «Е» 800 і далі, «Е» 1200 і далі, «Е» 1300 і далі
є запасними).
У зв'язку з тим, що протягом доби з різними харчовими продуктами
можуть споживатися ті ж самі харчові добавки, визнано необхідним
вираховувати, крім гранично допустимого рівня (ГДР), також добову
допустиму дозу (ДДД) або добове прийнятне навантаження (ДПН).
Дослідження показали, що ГДР окремих харчових добавок повинні бути
переглянуті через надмірне їхнє сумарне споживання з різною їжею протягом
доби.
На особливу увагу заслуговує постійне зростання використання
синтетичних барвників [2, 3]. Останнім часом дослідники виявили зв'язок між
харчовими барвниками і білком. Доведено наявність електростатичних
зв'язків різної міцності. Цей зв'язок залежить від поверхнево активних
властивостей барвника, його здатності розчинятися в жирах та інших фізикохімічних властивостей.
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АСОРТИМЕНТУ ТА
СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КУХОННИХ КОМБАЙНІВ
В останні десятиліття, у зв'язку із зростанням промисловості, з
урбанізацією, і, як наслідок, з великою зайнятістю населення на роботі,
особливо гocтpo постає питання про розвиток сервісу в будинку. Виникає
потреба в якісно новому будинку, в будинку в якому не тільки гармонійно
підібрані кольори інтер'єру і затишно розставлені меблі, а в будинку
сумісному технічними новинками, покликаними максимально спростити
повсякденне життя. І не важливо, чи буде це будинок за сотні мільйонів
доларів або просто скромна квартира – в будь-якому разі сучасний стиль життя
немислимий без високих технологій. Це стосується як окремо взятих
побутових приладів, так і всієї концепції створення інтелектуального
«розумного» будинку.
Все це показує, що постійний розвиток науково-технічного прогресу у
побутовій техніці змушує розширюватися ринок послуг в сервісі будинку. І
якщо він досить добре розвинений закордоном, то в нашій країні технологічні
процеси, пов'язані з сервісом будинку, довгий час перебували на дуже
низькому рівні розвитку.
Ринок кухонних комбайнів зі своїми стабільними цінами та обсягами
продажу, що плавно, але впевнено зростає, забезпечує підприємцям цілком
прийнятний рівень прибутку. Причина – в особливостях самого товару, що
визнаний у побуті апаратом № 1. Його придбання є абсолютним пріоритетом
щодо будь-якої іншої домашньої техніки та електроніки [1].
Попит на кухонні комбайни, на відміну від решти побутової техніки,
досить стабільний, і навіть попри низьку платоспроможність покупці
вимушені витрачати гроші на новий апарат. Якщо кухонний комбайн не
підтримує нову функціональність, то кошти на його купівлю, зазвичай,
знаходяться, навіть якщо родині доводиться відмовитися від поїздки на
відпочинок, а то й залізти в борги. Одне слово, кухонний комбайн, що давно
перейшов до розряду предметів першої необхідності, в часи економічної
скрути набув ще й додаткового статусу важливого сімейного помічника. Тому,
попри економічні негаразди в країні, ринок побутових кухонних комбайнів
розвивається стабільно і має неабиякі перспективи.
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Кухонні комбайни, як і раніше, залишаються одним з самих затребуваних
видів побутової техніки. І в цьому немає нічого дивовижного, оскільки саме
вони показують оптимальне співвідношення ціни і функціональності. До того
ж для наших невеликих (у основній своїй масі) кухонь має вирішальне
значення можливість сумістити в одному агрегаті якомога більша кількість
функцій.
Виробники стараються або максимально поліпшити дизайн; або при
максимумі функцій досягти мінімуму об'єму; або додати функції, які
полегшують безпосередньо управління комбайном. Причому в гострій
конкурентній боротьбі (а ринок кухонних комбайнів явно переповнений)
кожен виробник прагне запропонувати щось своє.
Нажаль, ринок кухонних комбайнів вітчизняного виробника абсолютно
відсутній, тому він заповнений продукцією закордонних виробників, таких як
Італія, Корея, Німеччина.
Так, у когось з'явилася функція Soft Speed Control, яка дозволяє плавно
збільшити швидкість обертання, що виключає розбризкування рідини при
збиванні. Інший виробник пропонує систему автоматичного контролю
потужності Auto Power Control, при якій можна витрачати менше зусиль при
замісі крутого тісту. Третій створив спеціальну клавішу, що фіксує положення
головки комбайна під час роботи. Якщо положення головки комбайна не
відповідає вибраній насадці, він просто не включиться. А, якщо спробувати
змінити положення головки вже під час роботи, то спрацює функція
автовідключення [2].
А такі додаткові функції, як автоматичний підбір потрібної швидкості,
залежно від встановленої в комбайн насадки стали вже достатньо звичними і
поширеними в техніці багатьох виробників. Менш звичними, правда, поки що
вважаються вбудовані електронні ваги.
Для поклонників вбудованої техніки сьогодні на ринку є пропозиції і
вбудованих кухонних комбайнів. Правда, за новий дизайн і нову систему
розташування доводиться платити зниженням числа функцій. Це той самий
випадок, коли заради форми жертвують змістом.
Кухонний комбайн Kenwood з повним правом можна віднести до
традиційних моделей подібної техніки. Невеликою за розмірами, достатньо
компактний комбайн має дуже привабливий дизайн – обтічний зручний корпус
невеликого розміру з чорного і сріблястого пластика. Підійде для будь-якої
кухні – і в стилі хай-тек, і в стилі етно. Як вважають фахівці, ця модель займає
на 30 % менше місця, чим аналогічні по функціях від інших виробників [3].
Вибір з двох швидкісних режимів і система подвійного приводу Dual
Drive забезпечують якісне виконання класичних для кухонних комбайнів цієї
цінової категорії функцій. Kenwood має соковижималку для цитрусових,
повний набір дисків для різки, терки і подрібнення, віночки для збивання і
замісу тісту. Є тут і зручний блендер.
А ось такі складні насадки, як м'ясорубка або морожениця, в моделі
Kenwood відсутні. Отже якщо при готуванні на кухні ви зазвичай задіюєте
тільки найзвичніші і простіші функції, це непоганий вибір при хорошому
поєднанні ціни і якості.
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Модель Bosch здатна здивувати новим підходом. Це, якщо можна так
виразитися, інша гілка еволюції кухонних комбайнів, оскільки у них двигун
розташований над чашею. Це в чомусь зближує їх за принципом дії з
планетарними міксерами. Свої найвдаліші придумування виробники і
оцінюють відповідно, так що модель відноситься до вищої цінової категорії
кухонних комбайнів. До того ж поєднання білого і сріблястого пластика
створює симпатичний елегантний зовнішній вигляд.
При незначній потужності двигуна всього в 600 Вт (а значить, і при
економії електроенергії) Bosch MUM 4756 володіє справжньою
багатофункціональністю. Тут є крюк для тесту, віночок для рідкого тесту,
віночок для крему; насадка-м'ясорубка з формувальним диском 4,5 мм,
піддоном для м'яса і штовхачем; універсальна різка з трьома ріжучими
дисками з високоякісної неіржавіючої сталі (двостороння терка, двостороннє
шинкування, терка для сиру, шоколаду, горіхів). Причому викид перероблених
продуктів можливий як в чашу комбайна, так і назовні [1].
Не стали відмовлятися виробники і від традиційного преса для
цитрусових. А блендер з ножами з високоякісної неіржавіючої сталі практично
миттєво може збити, перетворити на пюре, розмішати будь-які відповідні
продукти. До дрібних недоліків, мабуть, можна віднести лише розмір скляної
чаші блендера, корисна місткість якої не перевищує 0,75 л.
І не можна не сказати про те, як виробник в цій моделі кухонних
комбайнів грунтовно підійшов до регулювання самого процесу роботи. Досить
сказати, що фірмою Bosch запатентований багатофункціональний важіль для
кріплення насадок в різних положеннях. Він використовує три вали приводу:
для насадок з швидкою швидкістю обертання, для насадок з повільною
швидкістю обертання і для збільшеного зусилля на валу. При 7-ступінчастому
регулюванні швидкості діапазон швидкостей обертання складає від 25 до 12
000 обертів в хвилину. Крім того, Bosch MUM 4756 використовує електронну
стабілізацію, автоматичну парковку, імпульсний режим.
Як і багато інших сучасних моделей кухонних комбайнів, Tefal FP 4141
виконаний в класичному стилі і позбавлений навіть натяку на хай-тек. Це
багатофункціональне універсальне устаткування, виконане з пластика
традиційного білого і сріблястого пластика, ідеально підходить для будь-якої
кухні економ-класса, яких у нас поки що більшість [3].
При невеликій потужності мотора (всього 700 Вт) модель Tefal FP 4141
оснащена дев'ятьма насадками, серед яких такі могутні, як універсальна
м'ясорубка. В принципі в цій моделі є все для повсякденного готування. Серед
безперечних достоїнств, окрім зручної м'ясорубки, - наявність блендера із
стандартною чашею в півтора літри, широкого набору насадок, ящика для
зберігання аксесуарів безпосередньо в корпусі комбайна, універсальної
соковижималки на базі м'ясорубки і місткої чаші. А ось преса для цитрусових
тут, на жаль, немає. Але, думається, цей недолік цілком переважується
безліччю достоїнств даної моделі.
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У поточних економічних умовах ринок в цілому і кожен окремий сектор,
швидше за все, будуть продовжувати відновлювати обсяги продажу чі з
темпами зростання понад 10 % [1].
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АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ НОУТБУКІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ
Мобільні й компактні ноутбуки впевнено завойовують ринок навіть
незважаючи на те, що багато потенційних покупців «губляться» в магазинах,
не знаючи, який ноутбук вибрати. Якщо десятиліття назад лептоп був
іграшкою для ентузіастів високих технологій і заможних бізнесменів, то за
результатами минулого року ріст рівня продажу ноутбуків склав 34 %. Це
дуже значна цифра, тому що ріст продажу традиційних настільних
персональних комп'ютерів склав лише 14 % [3]. Причин для такої
популярності багато – і компактні розміри, і мобільність, і зручність
використання.
При виборі ноутбука варто звернути увагу на процесор.
Ідеальним варіантом буде процесор виробництва фірми Intel. Продукція
цієї компанії продається під торговельними марками Celeron, Pentium Dual
Core, Core Solo, Core Duo й Core 2 Duo. Вони відрізняються високою
продуктивністю й великою надійністю. До недоліків можна віднести більш
високу вартість у порівнянні з конкурентами [1].
Традиційним суперником Intel виступає фірма AMD. При порівнянних
показниках продукти AMD коштують дешевше, однак мають репутацію
небагато менш надійних і більше примхливих.
Гарний варіант – купівля ноутбука із процесором, виготовленим за
спеціальною «мобільною технологією». Такий процесор споконвічно
призначений для використання в ноутбуках і тому менше нагрівається й
більше економічний.
Гарним прикладом такого ноутбука є ASUS X51RL (X51RLC540S5ADWW) з процесором Intel Celeron M540, 1.86Ghz [4]. Літера М у назві
говорить про те, що процесор «мобільний».
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Роль монітора в ноутбуках грає рідкокристалічна матриця. Застосування
технології рідких кристалів пов'язане з вимогами компактних розмірів і малих
витрат заряду батареї. Серед недорогих ноутбуків найпоширеніший варіант
дисплея – розмір 15.4 дюйма WXGA з роздільною здатністю 1280x800 крапок
(наприклад, Samsung R58).
Досить комфортна для очей розподільна здатність дозволяє без проблем
працювати з документами, «ходити» по мережі Інтернет і дивитися фільми.
При виборі ноутбука потрібно значну увагу приділити дисплею – він
повинен рівномірно світитися й однорідно передавати кольори. Якщо помітні
яскраво виражені плями або він здається занадто тьмяним, не варто купувати
такий ноутбук [2].
Як правило, дешеві ноутбуки мають інтегровані відео- і звукові карти.
І звукові, і відеокарти, інтегровані в материнську плату, забезпечують
базовий рівень якості й цілком підходять для звичайного користувача. Однак
такий ноутбук не буде мати чистого звуку або дуже реалістичної картинки.
Вінчестер, або жорсткий диск – сховище всієї інформації на комп'ютері.
Недорогі ноутбуки, зазвичай, оснащені вінчестерами ємністю до 120 Гб, тому
на них помістяться й всі документи, і фільми, і улюблена музика.
Такий вінчестер буде виконувати всі свої обов'язки, але, на відміну від
більш дорогих моделей, буде працювати повільніше. Крім того, термін служби
недорогих вінчестерів менший, тому обов'язково варто мати резервну копію
бази даних, що містить цінну інформацію. Особливо це актуально, якщо
мобільний комп'ютер використовується для роботи.
За рідкісним винятком, дешеві ноутбуки мають розмір оперативної
пам'яті не більше 1 Гб [1]. Це цілком достатньо для повсякденних завдань, але
для вимогливих ігор буде не вистачати. З іншого боку, такі ноутбуки
розробляються зовсім не для тривимірних ігор.
Фактори, які впливають на ціни на ноутбуки, поділяють на технічні
(функціональні) і нетехнічні (експлуатаційні).
1. Функціональні можливості ноутбука.
Чим простіше ноутбук, тим він дешевше коштує. Недорога модель має
одноядерний процесор, невеликий за ємністю вінчестер (60-80 Гб),
інтегровану в материнську плату відеокарту початкового рівня, найпростішу
двоканальну звукову карту, оперативну пам'ять не більше 512 Мб. При цьому
матриця, на основі якої зроблений дисплей ноутбука, також найпростіша й
недорога. Із засобів комунікації можуть бути тільки рознімання USB. Як
бачимо, низька ціна цілком виправдана.
Більш дорогий ноутбук буде мати потужніший процесор, більше
оперативної пам'яті, кращу відеокарту.
Лептоп ціною в районі 2000-3000 у. о буде мати багатоядерний процесор,
що відрізняється низьким енергоспоживанням, місткий і дуже швидкий
вінчестер, окрему професійну відеокарту, 2 Гб оперативної пам'яті,
високоякісну звукову карту [2].
Можливості підключення такого ноутбука безмежні. Тут й WiFi, і
Bluetoth, і HDMI, і DVI і багато чого іншого. За допомогою численних роз’ємів
до такого лептопа можна буде підключити практично будь-який пристрій:
сканер, принтер, модем, веб-камеру, плазмову панель.
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Незайвим буде згадати про те, як ціна ноутбука впливає на час його
автономної роботи. Дорогі комплектуючі, що застосовуються в лептопах,
відрізняються не тільки збільшеною продуктивністю, а й помітно меншим
споживанням електроенергії. Тому, як правило, більше дорогий ноутбук
працює від акумулятора довше, ніж більш дешевий.
2. Експлуатаційні характеристики.
Ряд матеріалів, які застосовують при виробництві ноутбуків, і варіації
дизайнів дуже різноманітні. Наприклад, недорогі моделі найчастіше зроблені
з матового пластику. Зовнішній вигляд виконаний у лаконічному й строгому
стилі.
Ноутбуки середньої цінової категорії мають гарні лакові, глянсові
поверхні, підсвічування деяких функціональних клавіш. Такий лептоп
виглядає на порядок цікавіше.
Дорогі моделі – це політ дизайнерської думки. Часто їхній корпуси
виготовлені зі шліфованої сталі або алюмінію, самі екзотичні навіть оброблені
деревом, шкірою й стразами. Колірна гама включає не лише чорний і
сріблястий, а й рожевий, червоний, жовтий, фіолетовий кольори.
Американська компанія Apple, мабуть, реальний піонер в області дизайну
ноутбуків. Фахівці саме цієї фірми вперше задумалися про зовнішній вигляд
комп'ютерної техніки й поставили перед собою завдання робити не просто
якісну й надійну продукцію, а гарну й цікаву з погляду споживача. Завдяки
Apple у моду ввійшов полірований спеціальним чином метал, так званий браш
(brush) [3]. При використанні цього методу обробки на металевій поверхні
створюються тонкі фактурні смужки. Крім того, відмітним знаком всіх
ноутбуків Apple є блискуче (а іноді навіть кольорове) яблучко на передній
кришці – символ Apple, а для багатьох шанувальників фірми у всьому світі ще
й знак високої якості й оригінального дизайну.
Останнім часом дуже популярною тенденцією стало зменшення товщини
електронних пристроїв. «Схудли» і мобільні телефони, і КПК. Не залишилися
осторонь від цього й ноутбуки. Останні моделі значно зменшилися в товщині.
Наприклад, Apple MacBook Air (Z0ER0000S) має товщину всього лише 19,4
мм, при цьому пристрій не став менш функціональним.
Правильне позиціювання продукції важливе для кожного виробника
ноутбуків. Перед тим, як розпочати випуск тієї або іншої моделі, маркетологи
компанії ретельно зважують і дуже точно прораховують потенційного
покупця. Правильно підібраний споживчий сегмент нової моделі ноутбука –
це запорука успішного продажу. Тому в модельних лінійках завжди є
пропозиції для різних категорій покупців. І модель бізнес-класу ніколи не буде
коштувати, як модель для домогосподарок, навіть якщо собівартість цих
ноутбуків буде близька і й технічні характеристики схожі, однаково відділ
маркетингу їх штучно розділить за різними ціновими нішами.
Масштабні рекламні кампанії також впливають на ціну конкретної моделі
(або серії).
Список використаних джерел:
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ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕБЛІВ
Меблі один з основних товарів народного споживання. Вони мають
велике значення в організації побуту, відпочинку, роботи. Покращання їх
якості, споживних властивостей – важлива передумова покращeння рівня
життя населення.
На формування споживних властивостей меблів впливає ряд факторів.
1. Сировина. Деревинно-стружкова плита (ДСП) – матеріал знайомий
всім. Досить поглянути на будь-який предмет меблів в квартирі (офісі) і в 99
випадків з ста меблі на яких зупиниться погляд буде виготовлена з ДСП.
ДСП мають порівняно високі механічні властивості, вони дуже
економічні у виробництві. При налагодженому виробництві, коли здійснений
автоматичний контроль усіх технологічних операцій і якості вихідних
компонентів, ДСП мають більш стабільні властивості, ніж деревина. Тому
вони легше піддаються стандартизації і більш придатні для масового
виробництва меблів.
ДСП можна виготовляти із заданими об’ємною вагою і формою, зробити
стійкими до загнивання і більш вогнестійкими, а також надати багато інших
якостей, які відсутні в натуральній деревині. ДСП володіють великим опором
до короблення при сушінні і зволоженні, добре склеюються по краям, легко
піддаються механічній обробці. Її можна фарбувати в будь-які кольори чи
облицьовувати сучасними декоративними матеріалами. Нажаль ДСП не
зовсім задовольняють показники опору висмикуванню шурупів та цвяхів [1].
Слід відзначити, що міцність і твердість ДСП можна змінювати у відомих
межах, змінюючи властивості вихідних компонентів і їхній ваговий вміст у
матеріалі, а також шляхом зміни технологічного режиму виготовлення. Крім
того, пресованій деревині можна надати анізотропну структуру за допомогою
примусової орієнтації волокон деревинного наповнювача при виготовленні
плит. Регульовану анізотропію механічних властивостей ДСП можно
використовувати при виготовленні таких елементів меблів, де бажано мати
підвищені показники жорскості чи твердості тільки в одному напрямку
(наприклад, полиці корпусних меблів, що вільно обертаються на
полицетримачі). Особливо широко застосовуються ДСП для універсальних
збірних корпусних меблів з уніфікованих стандартних елементів, з'єднаних
між собою металевими стяжками чи якими-небудь іншими кріпленими
елементами.
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2. Моделювання, конструювання та проєктування – важливий етап в
організації виробництва меблів, що гарантує їх високу якість.
На різноманітних етапах проєктування вирішується ряд складних питань:
зовнішні форми в поєднанні з сучасним інтер’єром, конструктивність,
технологічність, мінімальні матеріало- і трудомісткість, надійність,
довговічність, зручність користування, ефективність та багато інших
показників, що доповнюють один одного. Нова конструкція виробу повинна
бути кращою, сучаснішою за своїх попередників, надійнішою, дешевшою і
економічнішою в виробництві. Вона повинна забезпечувати експлуатаційні і
естетичні вимоги до виробу [2].
Розробка технічної документації на меблеві вироби на всіх етапах, в тому
числі на виготовлення експериментальних зразків, повинна проводитися без
відхилень від технічних вимог і стандартів.
При проєктуванні, конструюванні та моделюванні меблів передбачається
ряд етапів.
1. Технічне завдання. На даній стадії виконують розробку технічного
завдання, узгодження та затвердження завдання.
2. Технічна пропозиція. Вона включає підбір матеріалів, розробку
технічної пропозиції по результатам аналізу технічного завдання з
присвоєнням документам літери П, розгляд та затвердження технічної
пропозиції.
3. Ескізний проєкт. Полягає в розробці ескізного проєкту з присвоєнням
документам літери Е, виготовлення та випробування макетів, розгляд та
затвердження ескізного проекту.
4. Технічний проєкт. На даній стадії розробляють технічний проєкт з
присвоєнням документам літери Т, виготовлення та випробування макетів,
розгляд та затвердження технічного проекту.
5. Розробка робочої докуметації складається з трьох етапів.
3. Технологічний процес створення меблів.
Стружку, заготовлену на спеціальних стружкових верстатах, сортують за
розмірами на вібраційних ситах. Відсортовану стружку направляють в
сушилку, висушують її до вологості 4-6 %. Після цього вона надходить в
бункер-накоплювач з вагами-дозаторами, потім – в змішувач, де
перемішується з зв’язуючими речовинами (розчини синтетичних смол в
кількостях від 6 до 12 % ваги сухої стружки). Пресування проводять при
температурі 135-140 °С і тиску 5-20 кгс/см і в залежності від заданого об’єму
плити. Режим пресування встановлюють в залежності від виду зв’язуючого,
товщини і призначення виготовлюваної плити [3].
Після вивантаження з пресу плити обрізають за розміром, витримують
упродовж 5-10 діб на складі в стопах для рівномірного охолодження і
остаточного затвердіння зв’язуючих матеріалів, потім шліфують та
облицьовують.
Основні способи облицювання ДСП – облицювання паперово-смоляними
плівками, облицювання декоративними паперово-шаровими пластиками,
облицювання полімерними плівками, облицювання натуральним шпоном.
Крім цього, ДСП покривають фарбами, емалями, лаками і ін.
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Ламінування – фізико-хімічний процес облицювання ДСП паперовосмоляними плівками під дією температури (140-210 °С) і тиску (25-28 МПа).
При цьому декоративно-захисний шар на плиті утвориться за рахунок
розтікання смоли по поверхні ДСП з наступним дозатвердженням і
утворенням міцного єдиного покриття ДСП-смола-папір.
Каширування – фізичний процес облицювання ДСП повнністю
затверділими паперово-смоляними плівками (з обробкою чи без обробки
лаками) з попереднім нанесенням на плиту-основу клейового складу. Умови,
при яких відбувається процес каширування, значно більш «м'які»: температура
20-150 °С і тиск 5-7 Мпа [2].
Облицювання декоративними паперово-шаруватими пластиками.
Шаруваті пластики – це полімерні матеріали, що містять паралельно
розташовані шари наповнювача. У якості наповнювача можуть виступати:
тканина, шпон, папір і інші матеріали. Видів і областей застосування
шаруватих пластиків існує безліч, однак, у моєму випадку, де основою для
облицювання є ДСП обмежуся розглядом декоративних паперово-шаруватих
пластиків (ДПШП), наповнювачем у яких є папір.
Основою для виробництва ДПШП є папір, що крім функцій армуючого
наповнювача, додає кінцевому продукту пластичність, механічну міцність, а
головне – декоративні властивості. Папір, що входить до складу ДПШП
поділяється на декоративний (60-120 г/м2, визначає декор і криючу здатність),
оверлей (16-45 г/м2, захищає друкований малюнок від зовнішніх впливів),
андерлей (60-100 г/м2, доповнення до декоративного паперу для забезпечення
додаткового покриття) і крафт-папір (80-200 г/м2, для додання спеціальних
властивостей, наприклад, негорючості, а також для забезпечення необхідної
товщини ДПШП) [1].
За способом одержання ДПШП поділяються на ламінат високого тиску
(HPL) і ламінат середнього тиску (CPL).
При конструюванні меблів з оздоблених ДСП повинні враховуватися усі
вимоги, які пред'являють до сучасних меблів. В конструюванні меблів
передбачають використання прогресивних матеріалів, економне їх
використання, можливість максимальної механізації та автоматизації. Меблі,
розроблені з урахуванням усіх вимог реалізуються швидше і користуються
більшим попитом серед населення
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МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ МОЛОЧНИХ
ПРОДУКТІВ
Фальсифікація продуктів споживання з’явилася ще з часів появи перший
товарних ринків. Фальсифікацією є умисна зміна, підробка властивостей
продукту та надання йому зовнішнього вигляду, який не відповідає йому на
справді. З правової сторони це є різновидом шахрайства та обману. Для її
виявлення дуже часто потребуються сучасні прилади та методи, тому що
шахраї використовують для своїх підробок досягнення сучасної науки та
техніки. В Україні також відомі ситуації з підробкою та реалізацією продуктів
відомих вітчизняних та закордонних підприємств. Саме у зв’язку з
актуальністю проблем виявлення справжнього продукту необхідна розробка
різноманітних програм, законів задля забезпечення надання якісного продукту
споживачам.
Фальсифікація проводиться через надання товарам найтиповіших ознак,
таких як зовнішній вигляд, колір, запах продуктів інших фірм. Тому, для
припинення незаконної діяльності фальсифікаторів необхідний регулярний
контроль якості товару, що реалізується, починаючи від сировини та
закінчуючи готовим продуктом. Одними з найбільш часто фальсифікованих
товарів є молочні продукти. Молочним продуктом є виріб, який одержаний з
молока та може містити в собі всі необхідні для його виробництва складові. [1].
Фальсифікацією молока вважається зміна натуральності його складу
через додавання води, знежиреного молока, консервуючих речовин,
різноманітних замінників складових молока, таких як молочного жиру, білків,
біополімерів тощо [2]. Дослідження параметрів молока є складним завданням
через його багатокомпонентний індивідуальний склад. У відповідності
ґатунків у ньому нормуються показники густини, кислотності, температури та
масової частки сухих речовин таких як жири та білки. Екологічна безпека
продуктів харчування це масштабна, комплексна та важлива проблема, для
вирішення якої залучаються не лише біохіміки, мікробіологи а й виробники,
санітарні служби та державні органи [3].
Методи дослідження якості молока можна поділити на хімічні та фізикохімічні. Також виділяють окрему групу методів дослідження – експресметоди, вони належать до інструментальних методів контролю, засновані на
таких самих хімічних реакціях як і стандартні методи аналізу, проте є значно
швидшими.
Для визначення вмісту молочного жиру використовують стандартний
кислотний метод, який полягає у декількох послідовних операціях. У зразок
потрібно додати сірчану кислоту та ізоаміловий спирт, підігріти та
центрифугувати зразок, для руйнування оболонок кульок жиру. Після цього
жироміром підраховують кількість молочного жиру в процентах.
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Спосіб К’єльдаля є тривалим та складним, відбувається шляхом
спалювання органічних компонентів зразка за допомогою сірчаної кислоти,
вивільняється азот і таким чином обчислюють його вміст в молоці. Але його
не можна використати, якщо сировина вже пройшла термічну обробку.
Одним із найважливіших параметрів молока є густина, яка має бути не
меншою за 1023 кг/м3. Вона складається із густини його складових та
відображає їх кількісне співвідношення. Нормується ареометричним способом
і залежить від температури сировини. Коли натуральне молоко змішують з
водою, густина зменшується та наближається до одиниці.
Кріоскопічний спосіб контролює точку замерзання, та таким чином
визначає вміст води. Точка замерзання молока становить – 0,52 °С для вищого,
першого та екстра ґатунків, це доволі постійна величина.
Часто використовують і такі фізико-хімічні способи дослідження як
оптичні, електрохімічні, електрофоретичні, хроматографічні тощо.
Наприклад, способами, заснованими на оптичних методах можна визначити
масову частку жиру в молоці. Це також можна зробити турбидіметричним
мотодом.
Реологічними способами досліджують деформацію молока та його
поведінку під час впливу зовнішніх факторів. Ці властивості молока
використовують для оцінювання його консистенції. Серед всіх реологічних
способів аналізу, найбільш часто використовують органолептичний, або
сенсорний метод, який полягає у визначенні запаху, смаку, кольору тощо.
Рефрактометричний спосіб є досить простим, його проведення займає не
більше 30-ти хвилин, його використовують для визначення білка:
вимірюються показники заломлення молока та безбілкової молочної
сироватки, яка була отримана з того ж зразка. Різниця між ними є прямо
пропорційна до масової частки білка в молоці. Важливими недоліками способу
є те, що коли товарне молоко фальсифікується різноманітними добавками,
такими як сода, сухе молоко тощо відбувається значний вплив на результати
дослідження, це означає, що даний метод не може бути застосований при
дослідженні товарного молока. Для визначення білка також використовують
спектрофотометричний метод аналізу.
Хроматографічні способи застосовуються для визначення різних
показників молока та базуються на розділенні речовин адсорбційним
способом та високим тиском, з їх подальшою ідентифікацією. Разом з цими
методами використовують способи електрофорезу для ідентифікації білкових
сполук досліджуваного зразка молока.
Аналізуючи все вище сказане можна зробити висновок, що для
визначення складу та якості молока застосовуються переважно фізико-хімічні
методи досліджень. Застосування звичайних лабораторних методів обмежене,
оскільки вони вимагають використання дорогих приладів, необхідність у
спеціальних лабораторіях, кваліфікованому персоналі та значних затратах
часу, при чому, для більшості з них найдовшим процесом є саме підготовка
зразка до випробування.
117

Отже, задля забезпечення безпеки молока та молочної продукції
необхідно застосовувати сучасні ефективні методи контролю, які будуть
швидшими та надійнішими та зможуть надати можливість для автоматизації
цих процесів. Саме тому зараз все більшої актуальності та розповсюдженості
набуває розробка та застосування різноманітних експрес-методів контролю
якості.
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На сьогоднішній день, ринок працює в умовах постійного перенасичення
товарними пропозиціями. Виходячи з цього, ми маємо дві проблеми:
складність вибору товарів споживачем та рітейлером, який через велику
кількість асортименту, має деякі труднощі з його управлінням. В 90-х роках,
з’являється нова концепція, а саме категорійний менеджмент [2].
Категорійний менеджмент – це самостійний вид діяльності з управління
товарним асортиментом, який бере за основу об’єднання функцій закупки та
продажу. Завданням якого, є максимальне задоволення потреб споживачів,
при найбільш ефективному використанні фінансових, трудових,
інформаційних та матеріальних ресурсів [1]. Концепція категорійного
менеджменту полягає у традиційних відносинах між постачальником та
покупцем, де компанія-постачальник має певну стратегію, яка зорієнтована на
запити та потреби покупців. Це дозволяє постачальнику краще орієнтуватися
на ринку своєї категорії, де він виступає експертом у мережі роздрібної
торгівлі, вкладаючи кошти у маркетингові дослідження. Важливу роль відіграє
управління асортиментом, де головною метою є орієнтація магазину на смаки
та уподобання покупців. Але не потрібно забувати про сучасні інформаційні
технології. Адже, успішний категорійний менеджмент не можливо уявити без
програмного та інформаційного забезпечення [3].
Коли ми говоримо про принципи категорійного менеджменту, маємо на
увазі, комплексний підхід до усіх процесів управління товару: від розробки
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концепції товару до плану заходів щодо стимулювання продажу в торговому
залі. Категорійний менеджер керує усім ланцюжком, при виборі асортименту,
а саме займається розробкою товарного класифікатора на основі окремих
категорій і груп, а комерційний директор, по всіх категоріях. Звичайно, для
ефективного та успішного використання принципів категорійного
менеджменту потрібно володіти та вміти оперувати знаннями про весь процес
втілення даної концепції. Починаючи від етапу підготовки і закінчуючи
втіленням розроблених тактик і проектів у життя. Можна сказати, що
принципи категорійного менеджменту дозволяють проаналізувати ринок та
споживачів, розуміти логіку управління категоріями в мережах роздрібної
торгівлі, підвищувати конкурентоздатність бренду та, як результат збільшити
економічні показники компанії. Що показує перспективність цього напряму?
Як приклад, наведемо опитування, що проводилося B2B Медіа-групою
TradeMasterGroup, яке показало, що 95 % підприємств роздрібної торгівлі вже
працюють за принципами категорійного менеджменту або планують почати в
найближчий час, не лише на території Україні, а й у світі.
Таким чином, ми розглянули категорійний менеджмент, так і його
інструменти, у сфері роздрібної торгівлі. Зауважимо, що перевага
категорійного менеджменту в тому, що категорійний менеджер відповідає за
прибутковість продажів тільки своєї категорії і зацікавлений в тому, щоб товар
був придбаний дешевше, доставлений з найменшими витратами та
розміщений у торговому залі.
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РИНОК ТА ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ ЗІ СКЛА В УКРАЇНІ
В умовах ринкової економіки боротьба за споживача на внутрішньому і
зовнішньому ринках вимагає виробництва конкурентоспроможного скляного
посуду. Якість тут виступає як головний фактор конкурентоспроможності
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скляного посуду, складаючи його основу. Однією з головних характеристик
асортименту є конкурентоспроможність. Адже це найважливіша комплексна
ринкова характеристика скляного посуду, а також його здатність бути
проданим на конкретному ринку в певні терміни за наявності аналогічних
товарів-конкурентів [1].
Під впливом науково-технічного прогресу створюється абсолютно нова
продукція, а також удосконалюються та набувають якісно відмінних
властивостей ті товари, які існують на ринку досить тривалий час. У свою
чергу, світові економічні процеси та глобалізація економіки, що
супроводжуються зростанням конкуренції, сприяють формуванню
інноваційних процесів у різних напрямках народного господарства. Головним
завданням підприємств, які відстежують рух інноваційних тенденцій, є не
тільки тактична конкурентоспроможність, а й спроможність динамічно
розвиватися під впливом факторів зовнішнього середовища за рахунок
зниження витрат, оновлення та вдосконалення продукції відповідно до
розробленої інноваційної стратегії. Такі завдання ставлять перед собою
вітчизняні підприємства, що займаються виробництвом скла та виробів з
нього. У результаті науково-технічного прогресу, ринок зажадав продукцію з
вищою
доданою
вартістю
і
багатофункціональною
споживчою
спрямованістю. Разом з тим, дефіцит інвестиційних ресурсів у вітчизняне
скляне виробництво значно пригальмував його інноваційний розвиток. У той
час, коли в структурі світової скляної індустрії за останні двадцять років
пройшли динамічні зміни, а саме більша частка перейшла від виробництва
листового скла (первинного ринку) до більш глибшої обробки (вторинного
ринку), в структурі українського скляного виробництва левову частку досі
займає виробництво листового скла. У результаті, український
товаровиробник не може задовольнити нові вимоги ринку. Тому, проблема
розвитку української скляної індустрії на основі інноваційних тенденцій стоїть
досить гостро [2].
Скляна промисловість є однією з базових галузей економіки України і
відіграє важливу роль у формуванні макроекономічних показників окремих
регіонів і держави в цілому.
Скляна промисловість включає в себе такі галузі:
– виробництво листового скла, включаючи армоване, пофарбоване,
забарвлене тощо;
– формування та оброблення листового скла (виробництво листового
загартованого та багатошарового скла, виробництво скляних дзеркал,
виробництво склопакетів);
– виробництво ємностей зі скла( виробництво пляшок та інших ємностей
зі скла та кришталю, виробництво стаканів, іншого столового та кухонного
посуду зі скла та кришталю);
– виробництво скловолокна (виробництво скловолокна, в тому числі
скловати, нетканих матеріалів з нього, виробництво тканин зі скловолокна,
виробництво волоконно-оптичного кабелю для передавання кодованих
даних);
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– виробництво лабораторних, гігієнічних, фармацевтичних скляних
виробів, скла для наручних та інших годинників;
– виробництво оптичного скла і оптичних елементів без оптичного
оброблення; деталей для біжутерії; електроізоляторів і скляної ізоляційної
арматури; скляних блоків для мостіння; скляних трубок і стрижнів, колб для
ламп тощо;
– монтаж, ремонт та формування скляних труб, трубок та трубопроводів
на промислових підприємствах;
– виробництво медичних інструментів;
– виробництво оптично оброблених елементів;
– виробництво іграшок зі скла [3].
З метою вдосконалення структури асортименту скляних виробів
вітчизняного виробництва на споживчому ринку України необхідно
розширити номенклатуру (видовий асортимент) виробів з урахуванням їх
призначення, розробити принципово нові сучасні форми виробів, розширити
методи і прийоми їх декорування, передбачивши випуск скляних виробів з
національними особливостями.
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Ринок холодильників зі своїми стабільними цінами та обсягами продажу,
що плавно, але впевнено зростають, забезпечує підприємцям цілком
прийнятний рівень прибутку. Причина – в особливостях самого товару, що
визнаний у побуті апаратом № 1. Його придбання є абсолютним пріоритетом
щодо будь-якої іншої домашньої техніки та електроніки.
Попит на холодильники, на відміну від решти побутової техніки, досить
стабільний, і навіть попри низьку платоспроможність покупці вимушені
витрачати гроші на новий апарат. Якщо холодильник уже не тримає в камерах
необхідної температури, то кошти на його купівлю, зазвичай, знаходяться,
навіть якщо родині доводиться відмовитися від поїздки на відпочинок, а то й
залізти в борги. Одне слово, холодильник, що давно перейшов до розряду
предметів першої необхідності, в часи економічної скрути набув ще й
додаткового статусу важливого сімейного помічника, дозволяючи довго
зберігати запас харчів. Тому, попри економічні негаразди в країні, ринок
побутових холодильників розвивається стабільно і має неабиякі перспективи.
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Фахівці в один голос стверджують: холодильні машини –найпопулярніша
продукція на вітчизняному ринку побутової техніки. Навіть пральні машини
приблизно в півтора рази поступаються холодильникам за обсягами продажу.
Наразі майже половина всієї «білої» техніки, що її реалізують в Україні,
припадає на холодильні агрегати. Втім, зростаюча зацікавленість українців
сучасною, але дорогою імпортною технікою значно охолола за час фінансової
кризи. Навіть добре розкручені марки, за найобережнішими оцінками,
втратили понад 20 % обсягу продажу. Натомість вітчизняні виробники
холодильників, чи не єдиною перевагою яких є більш-менш «доступна» ціна,
отримали слабеньку надію зачепитися на перспективному ринку.
Сьогодні ринок холодильників достатньо глибокий, вони можуть
задовольнити різні потреби споживачів.
Всі холодильники можна об'єднати за функціональними ознаками,
габаритами, дизайном. Немаловажливим фактором є цінова група, яка
визначається функціональними можливостями і престижністю виробника.
Поділ холодильників за ціновою групою досить умовний, так як один і то й же
виробник змушений виготовляти як дешеві, так і дорогі холодильники [1].
До низькоцінової групи відносяться всі холодильники вітчизняного
виробництва, а також країн співдружності. Більш дорогі машини італійських
фірм Ardo, Candi, частина моделей Indesit, a також турецької фірми Веко.
До середньоцінової групи можна віднести: італійські марки Zanusi,
Ariston, словенську Gorenja, корейські LG, Samsung, американську Whirlpool,
французьку Brand, німецьку Kaiser.
Наступну цінову групу складають німецька Bosch, шведська Electrolux,
англійська Hoower.
До високоцінової групи можна віднести також німецькі Simens, AEG,
шведські Asko, французькі Miele [2].
На відміну від решти вітчизняних виробників, донецький «Норд» зумів
не тільки втриматися на ринку, але й зайняв у ньому надійну нішу. В результаті
такого успішного стримування натиску імпортної техніки ринок чітко
розділився на дві частини, що значно відрізняються за ціновими показниками
і тому живуть окремим життям.
Реальне зниження цін на вітчизняні моделі холодильників обумовило дві
можливі моделі трансформації ринку:
1. Формування ринку в основному за рахунок вітчизняних
холодильників низької вартості і більшої кількості продажів в натуральному
виразі.
2. Зміну структури споживання у напрямі заміщення дешевих моделей
дорожчими моделями імпортного виробництва.
Аналіз реального стану показує, що трансформація ринку відбувалася за
другою моделлю. При цьому заміщення вітчизняних холодильників
імпортними особливо активно відбувалося починаючи з 2000 року.
Висока частка імпорту холодильників (в т.ч. з далекого зарубіжжя)
забезпечує виключно широкий асортимент продукції, появу на ринку нових
товарних груп: no frost, comby, top-mount, side by side, включаючи техніку
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елітних виробників. Разом з тим, поява на ринку холодильників вищого
цінового рівня практично не приводить до зміни реальної ціни одиниці
холодильного устаткування в порівнянні з 1990 роком.
У 2019 р. найактивніше на ринку холодильників продовжує розвиватись
сегмент приладів з нижньою морозильною камерою (comby) – 73 % всього
продажу на ринку. Відбулось це за рахунок сегментів з верхнім
розташуванням морозильної камери (17 %). Для решти видів холодильників
попит залишається стабільним протягом тривалого періоду: 4 % припадає на
холодильники side by side, 4,5 % – на однодверні холодильники та 1,5 % займає
обладнання з кількістю дверцят більшою, ніж 3 [1].
У 2019 р. з незначними коливаннями спостерігається рівновага між
попитом на холодильники з крапельною системою охолодження та системою
no frost. Як для холодильників з нижнім розташуванням морозильної камери,
так і з верхнім таке співвідношення дещо зміщене в бік крапельного
охолодження, на яке припадає по 52 % в кожній з цих категорій [2].
Ще однією характерною особливістю на ринку холодильників є
покращення ефективності енергоспоживання куплених приладів. Хоча
більшість проданих холодильників (59 %) мають клас енергоефективності А,
проте в останньому кварталі зафіксовано суттєве зміщення в класи з кращою
енергоефективністю.
Холодильники, як і інші товари довготривалого користування, є високо
еластичними товарами. При зниженні ВВП в період 1990-1996 рр. на 40 %
обсяг продажу холодильників скоротився на 77 %. Структура продажу
холодильників за останній період зазнала істотних змін. Якщо в 1990 р.
практично весь ринок складали вітчизняні холодильники, то в 2019 р. 95 %
ринку складали імпортні моделі.
Список використаних джерел:
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ЗАСОБІВ
Синтетичні миючі засоби (СМЗ) відносять до побутової хімії, сюди
включають пральні порошки, миючі та чистячі засоби для твердих поверхонь,
мило, засоби для миття посуду, засоби для миття скла та дзеркал та інше. СМЗ
класифікують за різними критеріями: за агрегатним станом, за призначенням,
за способом застосування [3].
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Залежно від агрегатного стану миючі засоби бувають рідкі, пастоподібні
(гелевидні та гранульовані), порошкові та тверді (наприклад, мило).
Залежно від призначення синтетичні миючі засоби ділять на наступні
види:
– універсальні;
– засоби для прання бавовняних і лляних тканин;
– засоби для прання вовняних і шовкових тканин;
– засоби для прання сильнозабрудненої або грубої тканини (наприклад,
спецодягу);
– засоби для туалетних цілей (мило, рідке мило, шампуні для волосся, гелі
для душу та інше);
– засоби для миття посуду, інвентарю і різних поверхонь (засоби для
миття посуду, чистячі засоби, засоби для миття скла та інше).
Синтетичні миючі засоби зазвичай являють досить складну композицію,
оскільки до них входять різноманітні добавки: оптичні відбілювачі, хімічні
відбілювачі, ферменти, піноутворювачі, пом’якшувачі [2].
В основному пральні порошки містять наступні компоненти:
– поверхнево-активні речовини (субстанції, активні під час прання);
– зв’язуючі речовини;
– вибілюючі речовини;
– допоміжні речовини (наприклад, ароматичні речовини, ферменти).
Особливостями мийних засобів є те, що на їх споживання не впливають
ні фактор сезонності, ні особливим чином кризовий стан економіки.
Дана продукція завжди користується попитом. Сучасною відмінністю
споживання синтетичних миючих засобів стало те, що під час кризи
збільшилася реалізація продукції економ-сегменту [1].
Усі поверхнево-активні речовини є емульгаторами, тому що сприяють
утворенню емульсії олії у воді, тобто їх «змішуванню»; усі вони мають миючі
властивості й утворюють піну (адже піна є ніби емульсією повітряних
бульбашок у воді).
Зв’язуючі речовини пом’якшують воду й усувають накип (випадання
кальцію) на компонентах пральних машин і одязі. Це, в основному, фосфати
або цеоліти, а також, наприклад, силікат натрію та алюмінію в поєднанні з
полімерами. Вони зв’язують іони кальцію під час іонного обміну й
попереджають утворення накипу.
Синтетичні прально-мийні засоби упаковують у пакети, коробки або
флакони на яких вказують найменування виробника, найменування засобу,
масу нетто, дату випуску і короткий опис способу вживання. Також на пачці
вказують марку продукту. Наприклад: Лотос, Ariel, Tide, Ока тощо.
Додаткові особливості позначають: Powder – порошок; Paste Crиme –
паста, крем; WBS (Bar soar) – кускове мило; FL (Flakes) – пластівці; Tabl
(Tablets) – таблетки; LQ (Liquid) – рідина; Mousse – мус; HS (High suds) – для
прання руками, у неавтоматичній або напівавтоматичній пральній машині; LS
(Low suds) – для прання в автоматичних пральних машинах. Можливий напис
Automat; E – Bio (Enzime) – містить біодобавки ( ензіми) які руйнують стійкі
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плями. Якщо без біодобавок – Non Bio. Non phosphate – не містить фосфатів;
Low phosphate – низький вміст фосфатів; BL (FS) – Bleacher – відбілювач; EF
– продукт безпечний для навколишнього середовища, що підтверджено
дослідженнями; NF – продукт немає знака безпеки для навколишнього
середовища.
Види упакування позначають:
– CB (carton box) – картонна коробка;
– Pl/Bag (Plastic bag) – пластиковий мішок великий;
– Sach (Sachet) – мішок (невеликий);
– Pl/Btl (Plastic bottle) – пластикова пляшка;
– Pl/jar (Plastic jar) – пластикова банка;
– Bucket (Bucket) – цебро;
– Tube (Tube) – тюбик;
– PL/Wr (Plastic wraping) – пластикова обгортка.
Отже, асортимент синтетичних мийних засобів надзвичайно
різноманітний і при їх купівлі необхідно обов’язково вивчати маркування.
Список використаних джерел:
1. Синтетичні миючі засоби. Аналіз ринку побутової хімії в Україні. URL:
https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya/sinteticheskie-moyuwie-sredstva.-analizrynka-bytovoj-himii-v-ukraine.html
2. Мило. Синтетичні мийні засоби. URL: https://subject.com.ua/lesson
/chemistry/11klas_1/30.html
3. Товарознавство господарських товарів : підручник / Н.К. Кисляк,
Т.М. Коломієць, В.М. Кравченко, С.О. Сіренко. Київ : Книга, 2004. Т. 11.
448 с.
Шалімов Владислав, Рибачок Дмитро
Науковий керівник: Сіренко С.О., к.т.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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ВИРОБІВ
В цілому, залежно від структури, кераміка буває тонкою (зі склоподібним
або дрібнозернистим черепком) і грубою (з черепком грубозернистим). Тонка,
в свою чергу, підрозділяється на такі види: майоліка, фаянс, вироби з
каменемас, порцеляна, напівпорцеляна. Основний представник грубої –
гончарна кераміка. Також окремо можна виділити карбідну (карбіди
вольфраму і кремнію), алюмооксидну, цирконієву (на основі діоксиду
цирконію), нітридну (на основі алюмонітриду) та інші види кераміки [2].
Порцеляновим виробам властиві щільний білий спечений черепок (у
деяких випадках є блакитний відтінок) і низьке вологопоглинання (до 0,2 %).
Характерна риса – тонкий мелодійний звук, що виникає при постукуванні.
Краї бортів порцелянових виробів не покриваються поливою. Основною
сировиною для цього виду кераміки слугує біла глина, пісок, польовий шпат
та ін. добавки.
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Фаянсовий черепок має пористу структуру (9-12 %) і білий з жовтим
відтінком колір. Високопористість пояснює повне покриття фаянсу
безбарвною поливою незначної термостійкості. В основному, з фаянсу
виготовляють повсякденний столовий посуд. А сировиною для нього служать
білоспечені глини спільно з крейдою і кварцовим піском [1].
Між порцеляною і фаянсом існує проміжний вид кераміки –
напівпорцеляна, яка характеризується білим черепком і вологопоглинанням 35 %. Напівпорцелянові вироби використовуються як для виробництва посуду,
так і для санітарно-технічних виробів.
Майоліка – це керамічні вироби з пористим черепком, невеликою
товщиною стінок і вологопоглинанням приблизно 15 %. Виробам із майоліки
властиві гладкість і блиск, вони можуть бути покриті поливою різних кольорів
і мати декоративний рельєф. Виготовляється майоліка шляхом лиття. А
сировиною для неї служать біло- і червоноспечені глини. Перші – для
фаянсового підвиду майоліки, другі – для гончарного. А також у роботі
використовуються плавні, крейда і кварцовий пісок [1].
Гончарна кераміка з червоно-коричневим черепком виготовляється,
відповідно, з червоноспечених глин. Їй властиві висока пористість і значне
вологопоглинання (до 18 %). Вона може покриватися безбарвною поливою,
мати кольоровий розпис глиняними фарбами. В основному гончарні вироби
при виробництві та декоруванні несуть на собі етнічні особливості певних
районів України.
Керамічні вироби прикрашають в процесі їх декорування з метою
підвищення естетичних властивостей. Основні способи декорування
керамічних виробів: оздоблення керамічними фарбами, препаратами
дорогоцінних металів тощо; забарвлення керамічної маси і ангобування;
прикрашання декоративними глазурами. Декорування виробів може бути
рельєфним і гладким [3].
Живопис – крупні чи дрібні малюнки фарбою і золотом, сріблом тощо,
нанесені на вироби в основному пензлем. У візерунках, виконаних живописом,
помітні мазки пензля; розпис має більш насичений і вільний характер і, як
правило, більш високі художні переваги, ніж інші методи прикрашання. За
художньою цінністю, складністю і трудомісткістю виконання живописні
рисунки можуть бути поділені на такі групи: високохудожні з складною
тематикою; середньої складності, в яких рисунок відтворений і багаторазово
повторюється на виробі; ручні роботи для виробів масового випуску, тобто
нескладні малюнки, розфарбовування поштучних малюнків тощо.
Стрічка, відводка, вусик – кольорові смуги різної ширини, нанесені на
вироби за допомогою пензля або останнім часом за допомогою напівавтомату
(механічним способом).
Стрічка – смужка, яка йде по краю виробу завширшки від 4 до 10 мм. На
фаянсові вироби наносять буфетну стрічку шириною до 15-16 мм.
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Відводка – смужка шириною 1-3 мм, розташована по краю чи близько до
краю виробу.
Вусик – смужка шириною до 1 мм, яку найчастіше розміщують під
стрічкою і відводкою.
Декалькоманія (деколь) – один із найбільш розповсюджених видів
декорування фарфорових і фаянсових виробів, суть якого полягає в
перенесенні багатокольорових, як правило, малюнків, віддрукованих
літографським способом керамічними фарбами, на швидкорозмочувальний
папір.
Шовкотрафаретна деколь є більш прогресивним декоруванням, яка являє
собою багатокольоровий малюнок, що спочатку наносять на папір через
шовкографічну сітку, а потім з паперу переводять на поверхню виробу. При
цьому на виробі одержуємо пряме зображення малюнка, який наноситься
швидше, ніж при літографському способі, оскільки при цьому поверхня не
покривається мастикою, а після нанесення не промивається водою.
Трафарет – рисунок однокольоровий і багатокольоровий, який може бути
підглазурним і надглазурним.
Друк – однокольоровий контурний рисунок, перенесений з
вигравіруваної сталевої дошки на цигарковий вологий папір, а потім з нього
(поки не висохла фарба) — на поверхню виробу.
Штамп – однокольоровий нескладний малюнок, який складається з ліній,
штрихів, точок і наноситься на вироби за допомогою гумової печаті (штампа)
або стрічки золотом чи фарбою. Найчастіше він виконується у вигляді
вузького бортового малюнка в сполученні з іншими видами декору (стрічки,
деколь тощо).
Шовкографія – це малюнок, який нагадує однокольоровий і
багатокольоровий трафарет, але має більш тонкі та точні штрихи, і може бути
виконаний суцільною фарбою.
Фотокераміка полягає у перенесенні на виріб зображення з
фотопластинки.
Покриття – покриття всієї поверхні виробу фарбою.
Напівпокриття – це кольорова стрічка шириною в 20 мм і більше.
Кракле – одержують при нанесенні на поверхню виробів глазурі з різними
коефіцієнтами термічного розширення, котрі при нагріванні і охолодженні
виробів розтріскуються. Ці дрібні тріщинки заповнюються барвниками.
Суцільний рисунок наноситься на всю зовнішню (внутрішню) поверхню
виробу.
Бортовий рисунок розташовується у вигляді безперервної смуги по борту,
низу і центру виробу.
Отже, нами розглянуті традиційні види кераміки та способи їх
декорування. Але сучасні технології дозволяють при вироблені керамічних
виробів використовувати специфічні технологічні прийоми декорування, які
відповідають сучасному направленню моди та стилю.
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СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ НЕТКАНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ ІНТЕР’ЄРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В останні роки виробництво нетканих текстильних матеріалів (НТМ)
зростає у всьому світі. Вдоскононалення технології виробництва обумовило
значне розширення асортименту НТМ різного цільового призначення
(інтер’єрного, взуттєвого, одягового, технічного) та використання їх у різних
галузях промисловості.
Згідно класифікації текстильних матеріалів і виробів інтер’єрного
призначення [4-5], сучасний асортимент інтер’єрних НТМ можна групувати за
такими основними ознаками: призначенням, способами виробництва,
волокнистим складом, особливостями оздоблення, сферою застосування.
За призначенням і сферою використання НТМ інтер’єрного призначення
бувають: для покриття підлоги та оздоблення стін, для оздоблення вікон і
дверей, для оббивки меблів, для виробів домашнього вжитку (для постільної і
столової білизни, виготовлення ковдр, покривал, подушок та інших виробів).
Для виробництва НТМ використовують механічні (голкопробивні, ниткопрошивні), фізико-хімічні (клеєвий, термокріпильний, папероворобний) та
комбіновані (тафтинговий, адгезійно-голкопробивний, валяно-повстяний)
способи.
За волокнистим складом НТМ інтер’єрного призначення бувають
однорідними (із волокон, пряжі, ниток, текстильних матеріалів одного
волокнистого складу) і неоднорідними (із різноманітних поєднань волокон,
пряжі, ниток, матеріалів різного волокнистого складу).
За способом оздоблення вони бувають: сурові, вибілені, гладкофарбовані,
друковані, строкаті, меланжеві, з різними видами кінцевих і спеціальних
оброблень; з гладкою, рельєфною та ворсовою поверхнями.
За терміном використання НТМ інтер’єрного призначення бувають
довго- та короткострокового (одноразового) застосування.
Видовий і груповий асортимент НТМ наведено у табл. 1.
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Таблиця 1 – Структура видового і групового асортименту НТМ [1-3]
Назва виробу
1
1. Килими і килимові
доріжки

2. Неткані килимові плитки

Спосіб виробництва та
основна сировина
2
Фізико-хімічні та
комбіновані способи
(тафтинговий,
ниткопрошивання, голкопробивання).
Фізико-хімічні та
комбіновані способи,
використовують неткану
текстильну основу.

3. Декоративні неткані
полотна

Голкопробивний та
в’язально-прошивний
способи. За основу беруть
неткані полотна з хімічних
волокон в поєднанні з
натуральними.

4. НТМ для оздоблення
вікон і дверей (фіранки,
портьєри, штори)

Настилопрошивні,
ниткопрошивні,
голкопробивні,
термоскріплені, тафтингові,
фільєрні та інші способи.
За основу беруть
поліпропіленові,
поліуретанові, віскозні,
капронові та ін. види
волокон і ниток.
Ниткопрошивні, в’язальнопрошивні та голкопробивні
способи. Основною
сировиною є хімічні
(поліпропіленові,
поліефірні, поліамідні,
віскозні) волокна та їх
різноманітні поєднання з
натуральними (бавовною,
льоном, вовною та ін.).
Ниткопрошивні,
настилопрошивні та
голкопробивні способи.
Основною сировиною є
бавовняна, бавовняновіскозна, віскознонітронова пряжі.

5. НТМ для оббивки меблів
(флоки, шеніли,
мікрофібра, велюри)

6. НТМ для виробів
домашнього вжитку
(постільна і столова
білизна, матраци, рушники,
ковдри, подушки і їх
наповнювачі та ін.)
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Сфера застосування
3
Для покриття підлоги у
житлових,
адміністративних і
культурно-побутових
приміщеннях.
Використовуються для
настилання на підлогу у
спальнях, ванних кімнатах,
кухнях та адміністративних
приміщеннях.
Для покриття підлоги і
оздоблення стін в
адміністративних та
культурно-побутових
приміщеннях (готелі,
ресторани, кафе, виставкові
зали, театри, кінотеатри,
банки та ін.).
Оздоблення вікон, дверей,
культурно-побутових
приміщень (кінотеатри,
клуби), підприємств сфери
харчування (ресторани,
кафе), оздоблення салонів
автомобілів, літаків,
пароплавів.
Для оббивки різних видів
меблів.

Оздоблення постільної і
столової білизни для
інтер’єрного оформлення
виробів домашнього
вжитку.

Таким чином, для виробництва НТМ використовують різні сировину і
способи отримання. Сфери застосування широкі – від оздоблення постільної і
столової білизни побутових приміщень до покриття підлоги і оздоблення стін
в адміністративних приміщеннях.
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САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ СИРІВ
У ДСТУ 6003:2008 вказано, що сир – це білковий молочний продукт,
отриманий внаслідок зсідання молочної сировини (молока) під дією
молокозсідальних ферментів, закваски (заквашувального препарату), або
впливу фізико- хімічних чинників, без повної чи часткової заміни жодної зі
складових частин молочної сировини [1].
Молоко, яке використовується для виготовлення сиру, повинно
отримуватись від здорових корів в господарствах, благополучних щодо
інфекційних захворювань та які за показниками якості відповідають
гігієнічним вимогам. Молоко повинне бути натуральним незбираним, чистим,
без сторонніх, не властивих свіжому молоку, присмаків і запахів. За зовнішнім
виглядом та консистенцією молоко повинно бути однорідною рідиною від
білого
до
ясно-жовтого
кольору
без
осаду
та
згустків.
В молоці, яке використовується для виготовлення сиру, не допускається вміст
інгібувальних речовин (тобто мийно-дезинфікуючих засобів, консервантів,
формаліну, соди, аміаку, перекису водню, антибіотиків). У молоці не повинно
бути патогенних мікроорганізмів, зокрема бактерій групи кишкових паличок,
сальмонели, стафілококів. Молоко обов’язково досліджувати на лейкоз,
бруцельоз, туберкульоз, лептоспіроз [2].
Загалом, для виробництва сирів використовують таку основну сировину:
– молоко коров’яче незбиране не нижче першого ґатунку згідно з ДСТУ
3662; молоко знежирене та вершки, отримані з молока коров’ячого, що
відповідає вимогам ДСТУ 3662;
– молоко знежирене і вершки сухі згідно з ДСТУ 4273;
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– закваски та заквашувальні препарати для сирів із низькою та високою
температурою другого нагрівання згідно з чинними нормативними
документами або закваски закордонного виробництва аналогічних
властивостей за наявності дозволу центрального органу виконавчої влади з
питань охорони здоров’я України для виробництва сиру;
– сичужні ферменти згідно з чинними нормативними документами або
ферменти закордонного виробництва аналогічних властивостей за наявності
дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я
України для виробництва сиру;
– ферментні препарати згідно з ДСТУ 4457; пепсин харчовий яловичий
згідно з ДСТУ 4459; кальцію хлорид зневоднений не нижче 1 сорту згідно з
ГОСТ 450, кальцію хлорид фармакопейний або інші хлориди кальцію згідно з
чинними нормативними документами або закордонного виробництва за
наявності дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони
здоров’я України;
– сіль кухонну виварну не нижче І сорту, без добавок, розсипну; для
соління в зерні – не нижче сорту «Екстра» згідно з ДСТУ 3583;
– екстракт аннато, дозволений центральним органом виконавчої влади з
питань охорони здоров’я України;
– Р-каротин водорозчинний, дозволений центральним органом
виконавчої влади з питань охорони здоров’я України;
– калій азотнокислий згідно з ГОСТ 4217, натрій азотнокислий згідно з
ГОСТ 4168 або аналогічний закордонного виробництва за наявності дозволу
центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я України;
– селітру калієву марок А, Б, В згідно з ГОСТ 19790;
– воду питну згідно з ГОСТ 2874;
– казеїнові чи пластикові цифри для маркування головок сиру згідно з
чинними нормативними документами або цифри закордонного виробництва
за наявності дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони
здоров’я України для контакту з харчовими продуктами [1].
Сири повинні відповідати вимогам ДСТУ 6003:2008 [1]. Виробляють їх
згідно з технологічною інструкцією, затвердженою у встановленому порядку,
з дотриманням вимог державних санітарних правил для молокопереробних
підприємств згідно з ДСП 4.4.4.011 [2], під державним ветеринарносанітарним контролем та наглядом.
За органолептичними показниками сири повинні відповідати таким
вимогам:
– зовнішній вигляд – поверхня чиста, рівна, без механічних ушкоджень,
сторонніх нашарувань і товстого поверхневого шару, покрита захисним
покривом, який щільно прилягає до поверхні сиру;
– смак і запах – специфічний сирний, без сторонніх присмаків і запахів.
Дозволено наявність присмаку пастеризації;
– консистенція – тісто пластичне, ніжне однорідне, злегка крихке;
– рисунок на розрізі – вічка круглої, овальної чи довільної форми.
Дозволено відсутність рисунка, наявність невеликих пустот;
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– колір – однорідний за всією масою, від білого до жовтого;
– форма головки сиру – бруски, циліндри, сфери тощо.
За фізико-хімічними показниками сири повинні відповідати таким
вимогам:
– масова частка жиру в сухій речовині не менше ніж 40 %
– масова частка вологи не більше ніж 47 %
– масова частка кухонної солі не більше ніж 3 %
– показник твердості від 51 до 60 %
– масова частка р-каротину, мг/кг (у перерахунку на каротин) не більше
ніж 6 %
– масова частка екстракту аннато, мг/кг не більше ніж 15 %.
За мікробіологічними показниками, у сирі не дозволена наявність Бактерії
групи кишкових паличок (коліформи) в 0,01 г сиру, патогенні мікроорганізми,
а також бактерії роду Salmonella, в 25 г сиру, Listeria monocytogenes, в 25 г.
Дозволено наявність Staphylococcus aureus, КУО, в 1 г сиру, але не більше ніж
5 • 102.
Вміст токсичних елементів у сирах не повинен перевищувати таких рівнів
(у міліграмах на кілограм сиру): свинець – 0,30, кадмій – 0,20, миш’як – 0,20,
ртуть – 0,02 [1].
Головки сиру пакують у полімерні плівки, пакети багатошарові для
вакуумного пакування або покривають парафіновими, полімерними або
комбінованими сплавами та іншими пакувальними матеріалами згідно з
чинними нормативними документами або матеріалами закордонного
виробництва за наявності дозволу центрального органу виконавчої влади з
питань охорони здоров’я України.
Сири пакують такими способами: під вакуумом; без вакууму; у
середовищі нейтральних газів чи газових сумішей згідно з чинними
нормативними документами або аналогічних середовищах закордонного
виробництва за наявності дозволу центрального органу виконавчої влади з
питань охорони здоров’я України.
Сири пакують сервірувальним (скибки) або порційним (бруски, сектори)
нарізанням у полімерні плівки, пакети багатошарові для вакуумного
пакування або покривають парафіновими, полімерними або комбінованими
сплавами та іншими пакувальними матеріалами згідно з чинними
нормативними документами або матеріалами закордонного виробництва за
наявності дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони
здоров’я України.
Для сирів, упакованих під вакуумом, полімерна плівка або пакет повинні
щільно прилягати до поверхні, під час пакування без вакууму або в середовищі
нейтральних газів чи газових сумішей полімерна плівка або пакет вільно
відходять від поверхні сиру [1].
Отже, при виготовленні сирів задля безпеки та якості вихідного продукту
необхідно дотримуватися не лише технологічного процесу, а і санітарногігієнічних вимог, описаних вище. Це унеможливить зараження продукту
шкідливими мікроорганізмами та збільшить відсоток якості.
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ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Харчування – одна з основних життєво необхідних умов існування
людини, біологічний процес вбирання їжі організмом людини для задоволення
фізіологічних потреб. Повноцінне харчування відіграє визначальну роль у
збереженні здоров’я нації та підвищенні життєвого рівня населення
Захист прав громадян на безпечність та якість продуктів в Україні є
забезпеченням одного із базових прав, оскільки в його основі розуміється
поєднання права людини як соціально-історичної категорії з правом людини
на забезпечення фізіологічних потреб споживання якісних харчових продуктів
як власне сенсу її особистого існування. При цьому, як відомо, якість харчових
продуктів залежить, як за ДСТУ ISO 9001:2009, від «факторів сфери
виробництва і умов вирощування рослинної продукції, якості сировини,
напівфабрикатів, технології їхнього оброблення, обладнання; факторів сфери
розподілу – якості зберігання, транспортування, реалізації; факторів сфери
споживання – якості короткочасного зберігання, споживання і засвоєння» [2].
Тому на якість і безпечність харчових продуктів для споживача впливають два
основних фактори – обумовлююча якість і безпечність харчових продуктів;
галузеве нормативно-правове забезпечення та беззаперечне дотримання його
положень на будь-якому з виробничих технологічних етапів.
Разом із тим, було визначено, що «основні недоліки вітчизняної системи
державного контролю безпечності харчових продуктів зумовлені низкою
чинників, серед яких: дублювання функцій органів контролю, відсутність
чіткої організаційної структури на національному рівні, повільне
впровадження ризик-орієнтованої системи управління безпечністю» [1].
Сьогодні права споживача на безпечний харчовий продукт захищені в
достатньо широкому спектрі як вітчизняним, так і міжнародним закордонним
законодавством, ратифікованим Україною. Це, зокрема, Стандарт ДСТУ ISO
9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги»; Римська декларація про
всесвітню продовольчу безпеку і План дій Всесвітньої зустрічі на вищому
рівні з проблем продовольства; Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і
Ради «Про встановлення загальних принципів і вимог законодавства про
харчові продукти, створення Європейського органу з безпеки харчових
продуктів і встановлення процедур у питаннях, пов’язаних із безпекою
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харчових продуктів» від 28.01.2002 р. № 178/2002; Регламент № 852/2004/ЄС
від 29.04.2004 р. «Про гігієну харчових продуктів» тощо. Таким чином,
підтримка Україною в напряму захисту прав громадян на безпечність та якість
продуктів міжнародних документів, зокрема, Регламентів країн ЄС, є
свідоцтвом її прагнення до скорішої євроінтеграції і в повній мірі
забезпечується, крім правоохоронної, й усіма іншими правовими формами
здійснення функцій держави – правотворчою, правозастосовною, установчою,
контрольно-наглядовою.
Головною відмінністю нової системи від діючої є чітке закріплення
відповідальності оператора ринку в межах своєї діяльності за недотримання
вимог законодавства про безпечність харчових продуктів.
Це дуже важливо, оскільки якість харчового продукту формується
зусиллями галузей агропромислового комплексу, які займаються
виробництвом сільськогосподарської продукції, переробкою, зберіганням,
реалізацією, визначається переважно хімічними, фізичними і біохімічними
показниками. Досягнення необхідної якості продуктів харчування потребує
відповідних умов виробництва, врахування впливу різних факторів на
забезпечення та поліпшення якості, а отже, і на продовольчу безпеку.
І, власне, саме для споживачів є такі переваги гармонізації вітчизняного
харчового законодавства з європейським, як «більш високий рівень захисту
здоров’я; підвищення рівня достовірності інформації про харчові продукти;
поява на ринку більшої кількості та за доступною ціною харчових продуктів,
що забезпечуватимуть підтримку організму в здоровому стані;
урізноманітнення харчових продуктів та їх «персоніфікація» [3] тощо.
При цьому, стосовно вимог безпечності харчового ланцюга наскрізними
для всіх нормативних документів ISSN 1995-6134 84 (стандартів в галузі
харчових продуктів IFS, BRC Food, BRC loP, Datch HACCP, GLOBALGAP,
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 22002-1(2,3) та FSSC.) є ключові поняття
й інструменти, такі як: санітарно-гігієнічні умови – заходи й умови, які
необхідні для здійснення контролю небезпечних факторів і забезпечення
придатності харчової продукції для людського споживання, ураховуючи її
цільове використання» [4].
В цілому, сьогодні «європейська система безпечності харчових продуктів
визнана однією з найкращих в світі, а європейський споживач є найбільш
захищеним. Водночас харчове законодавство ЄС є прикладом осмисленого
підходу, що враховує інтереси всіх, хто пов’язаний з ринком харчових
продуктів» [5], слід сподіватись на безумовне майбутнє покращення
становища з безпечністю та якістю харчових продуктів і в Україні.
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ГOТЕЛЬНO-РЕСТOРАННOЇ
ІНДУСТРІЇ
Сьoгoдні сфера гoтельнo-рестoранних пoслуг України перебуває в
складних умoвах. Кризовий стан екoнoміки, анексія Криму, окупація
територій на Сході країни та пандемія коронавірусу несприятливo впливають
на індустрію туризму та відпoчинку, а oтже, на сферу гoтельнo-рестoранних
пoслуг. Рoзширення бізнесу в цьoму сектoрі є майже немoжливим,
кoнкурентна бoрoтьба загoстрюється, кількість клієнтів пoстійнo
зменшується.
В таких умовах посилюється роль та значення маркетингу. Раціoнальна
пoбудoва плану маркетингу дoзвoляє підприємцю не тільки не втратити
спoживачів та залишитись на ринку гoтельнo-рестoранних пoслуг, а й
oтримувати стійкий дoхід, щo, в кінцевoму підсумку, пoпoвнюватиме бюджет
країни.
Oсoбливoсті маркетингу у сфері пoслуг та управління підприємствoм на
oснoві маркетингу віднoсин дoсліджувались у працях зарубіжних наукoвців,
таких як Т. Амблер, Н. Вудкoк, П. Гембл, Я. Х. Гoрдoн, К. Грьoнрус,
Дж. Р. Еванс, П. Дoйль, Ф. Кoтлер, Ж. Ж. Ламбен, М. Пoртер та ін. Значну
увагу приділенo цим питанням у фундаментальних дoслідженнях вітчизняних
наукoвців Г.Л. Азoєва, Г.Л. Багієва, А. В. Вoйчака, Л.O. Іванoвoї,
С.В. Мельниченкo, І. В. Немчина, Є. В. Песoцькoї, Т. O. Примак,
Л. Ф. Рoманенкo, Н. Д. Свірідoвoї, Т. І. Ткаченкo, Л. М. Шульгінoї та інших.
Метoю данoгo дoслідження є аналіз oсoбливостей маркетингу гoтельнoрестoраннoї індустрії.
Екoнoмічна сутність гoтельнoї діяльнoсті пoлягає у тoму, щo вoна, як
будь-яка сфера пoслуг, має нематеріальний характер. Результатoм вирoбничoгoспoдарськoї діяльнoсті гoтелів є не «гoтoвий прoдукт», а прoпoзиція пoслуг
та сервісу. Прoте, для експлуатації прoдукту сфери пoслуг неoбхідне
викoристання матеріальнoгo прoдукту (будівлі, спoруди, устаткування,
інвентар), який виступає oснoвoю вирoбництва та реалізації прoпoнoваних
пoслуг.
Специфічні oсoбливoсті гoтельнoгo прoдукту впливають на гoтельний
маркетинг. Так, вихoдячи з тoгo, щo гoтельний маркетинг – це «серія oснoвних
метoдів і прийoмів, вирoблених для дoслідження, аналізу й рішення
пoставлених завдань, гoлoвне, на щo пoвинні бути спрямoвані ці метoди й
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прийoми, це виявлення мoжливoстей найбільш пoвнoгo задoвoлення пoтреб
людей з пoгляду психoлoгічних і сoціальних фактoрів, а такoж визначення
спoсoбів найбільш раціoнальнoгo з фінансoвoгo бoку ведення справ гoтелів,
щo дoзвoляє врахoвувати виявлені абo прихoвані пoтреби в гoтельних
прoдуктах. Такі пoтреби включають різні мoтиви: відпoчинoк, рoзваги,
oздoрoвлення, навчання, палoмництвo дo релігійних святинь, спoрт тoщo, які
частo є в підприємницьких групах, рoдинах, різних місіях і сoюзах [2].
Найважливішим завданням маркетингу у сфері гoтельнo-рестoранних
пoслуг є oрганізація вирoбництва й надання пoслуг висoкoї якoсті з
урахуванням інтересів спoживачів і забезпечення стабільнoгo станoвища
підприємства на ринку пoслуг.
Рoзглядаючи маркетинг у сфері гoтельнo-рестoранних пoслуг, мoжна
зрoбити виснoвoк, щo ця справа незначнo відрізняється від інших галузей,
тoму всі принципи сучаснoгo маркетингу сфери пoслуг мoжуть бути пoвністю,
на нашу думку, застoсoвані в маркетингу гoтельнo-рестoранних пoслуг.
В свoю чергу, практичний маркетинг гoтельнoгo прoдукту спрямoваний
на викoнання наступних завдань гoтельнoї індустрії [1, с. 64]:
– oбґрунтування неoбхіднoсті надання гoтельних пoслуг шляхoм
виявлення існуючoгo абo пoтенційнoгo пoпиту на них;
– oрганізацію дoслідницьких рoбіт з рoзрoбки прoектних турів абo інших
пoслуг, щo відпoвідають пoтребам клієнтів;
– кooрдинацію й планування oрганізаційнoї маркетингoвoї стратегії
прoсування й прoдажу гoтельнoгo прoдукту та фінансoвoї діяльнoсті гoтелів;
– удoскoналювання метoдів маркетингoвoї стратегії прoдажу гoтельнoгo
прoдукту і прoсування на ринку;
– регулювання й напрямoк всієї діяльнoсті гoтелів для дoсягнення
генеральних цілей бізнесу.
Маркетинг у сфері гoтельнo-рестoранних пoслуг є складнoю
багатoкoмпoнентнoю системoю, гoлoвне завдання якoї є забезпечення туриста
пoслугами, надання нoчівлі, харчування та інших дoдаткoвих гoтельних
прoдуктів, які прoпoнує гoтель.
Планування oрганізації маркетингу у сфері гoтельнo-рестoранних пoслуг
має прoхoдити три етапи:
На першoму етапі визначається, який oснoвний (наприклад, нoмер в
гoтелі) та дoдаткoвий (харчування в рестoрані при цьoму гoтелі) прoдукти
буде купувати спoживач.
На другoму етапі рoзрoбник пoвинен зрoбити гoтельний прoдукт гoтoвим
дo реалізації та привабливим для клієнтів. Для цьoгo він пoвинен [3, с. 73]:
– мати набір різнoманітних пoслуг, щo варіюються;
– мати певний рівень якoсті;
– мати прoдуманий імідж;
– бути підкріпленим рекламoю, інфoрмацією та піар-захoдами.
На третьoму етапі ствoрений прoдукт вартo закріпити гарантіями.
Спoживач oтримує oбіцяні пoслуги в пoвнoму oбсязі та в певний час. За будьякoї незадoвільнoсті спoживача, заклад гарантує кoмпенсувати всі йoгo
витрати.
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Oднією із важливих передумoв для вибoру тієї чи іншoї маркетингoвoї
стратегії є наявність інфoрмації прo спoживачів та інших аспектах
маркетингoвoгo середoвища, які впливають на діяльність рекреаційнoтуристичнoгo підприємства. Цю інфoрмацію менеджери змoжуть oтримати
нефoрмальними абo фoрмальними шляхами за дoпoмoгoю маркетингoвoї
інфoрмаційнoї системи. Маркетингoва інфoрмаційна система представлена як
система, в якій здійснюється фoрмальний збір, зберігання, аналіз та
представлення менеджерам маркетингoвoї інфoрмації у відпoвіднoсті із
запитами [2].
Маркетингoва інфoрмаційна система дасть змoгу oтримати oперативну
інфoрмацію і звітність прo наявність путівoк на підприємстві. Дана система
надасть мoжливість замoвлення і реалізації путівoк в реальнoму режимі часу в
будь який частині країни, де є дoступ дo єдинoї бази даних інфoрмаційнoї
системи та відпoвідне прoграмне забезпечення, щo призведе дo oптимізації
прoдажу путівoк на підприємстві.
Таким чинoм, маркетинг у сфері гoтельнo-рестoранних пoслуг є складнoю
багатoкoмпoнентнoю системoю, гoлoвне завдання якoї є забезпечення туриста
пoслугами, надання нoчівлі, харчування та інших дoдаткoвих гoтельних
прoдуктів, які прoпoнує гoтель.
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Кожного дня ми споживаємо різноманітні товари та послуги, тому наше
життя тісно пов’язане з маркетингом. Реклама є обов’язковою частиною нашої
буденності. Вмикаючи телевізор, відкриваючи соціальні мережі чи навіть
просто вийшовши на вулицю ми стикаємося з рекламою.
Це все є проявом діяльності під назвою «маркетинг». Здається, що
головною метою маркетингу є збут товарів і послуг.
Та для того щоб збут товарів був успішним необхідно, щоб споживач
прагнув, бажав та мав можливість купити ці товари. Тобто маркетингова
діяльність повинна бути орієнтованою на те, щоб у споживача виникало
бажання купити той чи інший товар.
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Основною метою маркетингу є встановлення комунікації між
виробником товарів чи послуг та їх споживачем. Під комунікацією виробника
і споживача варто розуміти спробу вплинути на поведінку споживача, спробу
направити на нього управлінський вплив [1].
У нашому сучасному світі важко знайти хороший, яскравий та якісний
товар або корисну послугу, без кропіткого аналізу маркетолога, адже саме він
розкриває всі приховані переваги даної продукції. І саме він розуміється на
тому, що не вистачає одному чи іншому покупцю. Цей спеціаліст наштовхує
споживача ще бувши на підсвідомому рівні, мов натякає йому, що «Ця річ
чекала тут саме на тебе». На даний момент важко уявити, як взагалі можливо
швидко та якісно просувати певну продукцію, роботу, послугу чи торгову
марку самостійно, не розуміючи ринку та поведінки самого ж споживача, от
саме тоді на допомогу приходять маркетингові інструменти, які спрощують і
прискорюють процедуру вибору, продажу та купівлі товару.
Збут товару, встановлення ціни, обслуговування клієнта, підбір
привабливої реклами, взаємодія з соціумом, вивчення попиту і ще багато
іншого є основою інструментів маркетингу. Суто для зрозумілості це
називають комплексом маркетингу або формулою «чотирьох Р» маркетингу:
продукт (product), ціна (price), просування (promotion) та місце (place). Ця
формула вперше була запропонована у книзі «Основи маркетингу»
американським професором Джері Маккарті з університету в штаті Мічиган у
1960 році. Кожен з елементів цієї формули є взаємопов’язаними один між
іншим, також кожен з них несе важливу роль у системі виробництва. Проте
засновником концепції маркетингового управління вважається Філіп Котлер,
також він запропонував концепцію з п’яти «Р» ціна (price), комунікація
(promo), продукт (product), персонал (personal), дистрибуція (place)
Існує три основних принципи які лежать в основі взаємодії споживачів і
підприємств:
1) успіх на ринку пов’язаний з повним розумінням мотивації споживача і
знанням його поведінки;
2) підприємство завжди повинно змінюватися, щоб враховувати інтереси
споживача;
3) підприємство повинно впливати на поведінку споживача, щоб
стимулювати купівлю товару збуту [1].
Маркетологи у свою чергу підбирають різні методики та способи впливу
на свідомість покупців, але з кожним разом це вдається все складніше і
складніше, адже суспільство має необмежений доступ до Інтернет-джерел,
саме тому маркетинг не стоїть на місці, для того щоб завжди бути попереду
свого споживача. Знаходити нові можливості впливу що до маніпулювання
рішеннями людини, яка перебуває на території економічного обміну
ресурсами.
Просування товару на ринок відбувається завдяки системі маркетингових
комунікацій (СМК), вони охоплюють будь-яку діяльність підприємства,
спрямовану на інформування, переконання та нагадування споживачам про
свої товари, а також стимулюють їх збут і створюють позитивний імідж
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підприємства в очах суспільства. Персональний продаж, реклама,
стимулювання збуту та «паблік рілейшнз» виступають основними елементами
СМК.
Сенсорні форми комунікації виділяють у фаховій літературі як різновид
методів стимулювання збуту. Доцільне використання цих форм надає в рази
більшу ефективність ніж звукові й візуальні форми. Причина такого
результату полягає в тому, що саме сенсорні маніпуляції являються найменш
помітними та усвідомлюваними.
Ароммаркетинг – це нематеріальний метод стимулювання збуту в основі
якого лежить вплив на емоційний стан людини за допомогою ароматизаторів
й ароматизації повітря природного й штучного походження [2].
Також, одним і цікавих засобів впливу на свідомість людини є
«Нейролінгвістичне програмування» або НЛП. Це виявлення властивих для
певної групи, або цільової аудиторії фільтрів уваги і певних стратегій
мислення.
За допомогою цього засобу при створенні рекламного обігу можна так би
мовити «кодувати» їх в тих нейростратегіях, та транслювати в тих каналах
сприйняття, які є найбільш сприятливими та властивими для тої чи іншої
групи людей.
Окрім точного подання рекламної ідеї у свідомість людини це дає також
і високий ступінь сприйняття цієї ідеї, як своєї власної чи авторитетної [4].
Важливим умінням для маркетолога також вважається створювати,
захищати, розширювати та підтримувати товарні марки, адже вони мають
прямий вплив на сприйняття характеристик до самого товару. Думка про товар
у покупця будується не лише по якісних показниках товару, а й по
зовнішньому виді, способу упакування і властивостей марки.
Не менш значну роль тримає цінова політика, її лояльність у протистоянні
інтересів цін покупця і виробника, а також приємні знижки на полицях
супермаркетів, спонуканням до взаємності спонукають додаткові одиниці
товару які ідуть у подарунок до самої покупки, заохочення покупців системою
набору балів та дисконтних карток. Це все надає неабиякий плюс для самого
виробника чи продавця.
Не потрібно й забувати про фактор зовнішнього середовища і суспільства
яке нас оточує, адже воно також сильно впливає на вибір споживача. Люди
часто навіюють собі іншу думку, починаючи близьким колом спілкування
(сім’я, друзі, колеги по роботі), закінчуючи далекими знайомими,
однокласниками чи людьми на вулиці. Не рідко маркетологи звертаються до
публічних особистостей, акторів, співаків, спортсменів або відеоблогерів які
набувають популярності в соціальних мережах. Споживачі із задоволенням за
ними спостерігають і хочуть наслідувати своїх кумирів, бо вважають, що саме
вони рекламують якісний, модний і престижний продукт, який підкреслює
статус особи.
Традиційна концепція маркетингу полягає в тому, що на ринку, перемагає
той спеціаліст, який задовольняє потреби споживача краще, ніж інші. Не мало
важливу роль у цьому відіграє вивчення поведінки споживача та їх переваги,
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проведення сегментації ринку та уміле застосування комплексу
маркетингових інструментів. Також маркетолог повинен урівнювати інтереси
виробника і споживача у єдину взаємодію, щоб на фінальних етапах обидві
сторони залишались задоволеними.
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Сьогодні в умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий
якісний товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні
канали розподілу. Дедалі більшої ваги набувають методи просування товару,
під якими розуміють сукупність маркетингових рішень, пов’язаних із
комунікативнітю.
Зростання ролі комунікаційної політики підприємства викликане не лише
зовнішніми структурними змінами маркетингового середовища, а й
особливостями економічних відносин між суб’єктами ринку [1].
Сьогодні в умовах пандемії економіка багатьох країн знаходиться на
етапі, коли зміст та особливості застосування різних інструментів
маркетингових комунікацій стали надважливим завданням відділів
маркетингу вітчизняних підприємств. Тому, для ефективного ведення бізнесдіяльності підприємств необхідним і важливим є пошук нових шляхів
залучення покупців засобами комунікацій, враховуючи, що вся цільова
аудиторія порину в он-лайн.
Виділяють шість основних інструментів маркетингових комунікацій [1].
Кожна зі складових системи маркетингових комунікацій має свої
особливості, але усі вони доповнюють одна одну, створюючи єдиний
комплекс.
Романенко О. О. у своїх працях спрямовує свої комунікаційні зусилля на
адресатів, вважаючи, що підприємство орієнтується на зворотну реакцію, а
саме: від споживачів – купівлі товару фірми; від постачальників і
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маркетингових посередників – співробітництва на взаємовигідних умовах; від
контактної аудиторії – якщо не підтримки, то відсутності протидії; від органів
державного управління – формування режиму найбільшого сприяння [2].

Рисунок 1 - Характеристика інструментів маркетингових
комунікацій [1]
Кожній з цих груп засобів впливу властиві специфічні прийоми
комунікації: виставки, ярмарки, демонстрації товару, експозиції в місцях
продажу. Водночас комунікаційними зусиллями вважаються також
оформлення товару, упаковка, посмішка продавця, його подяка за покупку.
Найбільш перспективним для сьогодення є шлях розробки ефективних
методів комунікативного (психологічного) впливу, що повинен ґрунтуватися
на детальному вивченні поводження споживачів у процесі вибору товарів і
послуг, співставленні переваг конкретних марок й, безпосередньо, покупки.
Войнаренко С. М. у своїх дослідженнях висвітлює роль маркетингових
комунікацій в діяльності фірми, і наголошує, що важливим залишається
визначення найбільш оптимальних моделей маркетингових комунікацій та
формування на алгоритмічному та організаційно-методичному рівнях
маркетингового інструментарію управління цими комунікаціями для
забезпечення ефективності процесів просування продукції та взаємодії з
клієнтами [3].
Наразі українські та світові фахівці маркетологи розмірковують щодо
ситуації на ринку та визначають, як бізнесу краще адаптуватися під час
карантину для комунікації зі споживачами.
Враховуючи соціальну ізоляцію, традиційні маркетингові інструменти,
особливо такі як івент-маркетинг та зовнішня реклама, втратили свою
ефективність. Споживачі проводять максимальну кількість часу вдома біля
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екранів телевізорів, моніторів комп’ютерів і мобільних пристроїв. Здається,
що digital-маркетинг залишається чи не єдиним інструментом, який зараз
працює на повну потужність.
Наразі ми не можемо оцінити специфіку та силу впливу COVID-19 на
ринок digital-маркетингу не лише в Україні, але й у світі. При цьому багато
компаній вже оцінюють втрати в найближчі місяці, скорочуючи рекламні
бюджети в таких галузях як туризм, гастрономія, розваги та події, мода, товари
категорії luxury та premium. З іншого боку ми спостерігаємо зростання попиту
у сферах електронної комерції, особливо серед харчових продуктів та
лікарських препаратів [4].
Метою є дослідження особливостей маркетингової комунікаційної
політики на АТ «ЛКФ» СВІТОЧ» та розробка шляхів її вдосконалення
Сучасний маркетинг вимагає набагато більше, ніж створити товар, що
задовольняє потреби клієнта. Підприємства мають здійснювати комунікацію
зі своїми клієнтами. При цьому у змісті комунікацій не повинно бути нічого
випадкового. У фірми, під час проведення маркетингових комунікацій,
повинна бути складена чітка програма відповідно до стратегії фірми, планів
маркетингу і його цілями.
Будь-яке підприємство для того, щоб бути конкурентоспроможним на
ринку має цілеспрямовано будувати свої комунікаційні відносини зі
споживачами. Комунікаційна діяльність на сьогодні набуває пріоритетного
значення в системі маркетингу компаній. Вона вбачається не тільки в
безпосередньому збільшенні продажу товарів, а й у посиленні
поінформованості покупця про товар, пробуджені цікавості, формуванні та
зміні іміджу підприємства в певному напрямку, створенні та підтримці позиції
бренду та ін.
1 етап. АТ «ЛКФ» СВІТОЧ» має сформовані як короткострокові, так і
довгостроковi цiлi. Якщо ж цілі компанії не виконуються за рахунок
маркетингових комунікацій, потрібно змінювати комунікаційну стратегію та
вдосконалювати програму маркетингових комунікацій .
2 етап. АТ «ЛКФ» СВІТОЧ» також має свою цільову аудиторію. Якщо ж
про рекламні послуги – власники малого та середнього бізнесу. На даному
етапі рекомендується розширити цільову аудиторію, аби зміцнити свою
ринкову позицію на ринку рекламних послуг України .
3 етап. При виборі засобів та носіїв комунікацій компанія враховувала
основні фактори: обсяг охоплення цільової аудиторії; ефективність охоплення.
Тому підприємство застосовує рекламу на транспортних засобах, рекламу в
газетах, рекламу на друкованій продукції, рекламу в інтернеті, телерекламу
тощо.
4 етап. Визначення бюджету може бути здійснено декількома способами,
але АТ «ЛКФ» СВІТОЧ» вибрало метод більш прийнятний для своєї кампанії,
тобто бюджет можна визначити на основі цілей програми комунікацій. Щоб
визначити точний бюджет на комунікаційну політику складаються витрати на
рекламу, персональний продаж, зв’язки з громадськістю, прямий маркетинг,
стимулювання збуту тощо.
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Даний етап також рекомендуємо вдосконалити, тобто збільшити суму
бюджету на маркетингові комунікації для збільшення рівня обізнаності людей
про товари та послуги підприємства. Оскільки, саме сьогодні варто подбати
про розробку вебсайту компанії АТ «ЛКФ» СВІТОЧ» чи наповнення змістом
того, що вже існує. Важливо пам’ятати, що хороші тексти на вебсайті є
великим плюсом під час позиціювання АТ «ЛКФ» СВІТОЧ» у пошукових
системах. Якість текстів впливає на ефективність діяльності Google Ads, а
також на залучення потенційних користувачів. З метою збільшення кількості
контенту на своїй бізнес-сторінці АТ «ЛКФ» СВІТОЧ» долучити працівників
підприємства, які працюють відділено до написання статей для вебсайту на
теми, у яких вони є фахівцями: про технологію виробництва, характеристику
товарів, особливості виготовлення тих чи інших видів кондитерських виробів
і т.д. в такому випадку на сайті АТ «ЛКФ» СВІТОЧ» можна буде розмістити
спеціалізовану статтю, яка може зацікавити потенційного клієнта та яку можна
використати для просування товару в умовах пандемії. Використовуючи
платформу WhitePress, можна обрати релевантні для бізнес-діяльності АТ
«ЛКФ» СВІТОЧ» портали та опублікувати ці статті, щоб залучити ще більше
нових клієнтів. АТ «ЛКФ» СВІТОЧ», маючи чітко розроблену та сплановану
маркетингову програму комунікацій, ще має куди рости.
Отже було наведено пропозиції для зростання кількості клієнтів завдяки
взаємодії АТ «ЛКФ» СВІТОЧ» та споживачів через різні канали, носії, засоби
маркетингових комунікацій. Видiленi основнi iнструменти маркетингових
комунiкацiй, які варто застосовувати АТ «ЛКФ» СВІТОЧ» в умовах фізичного
дистанціювання споживачів. Перелічені заходи впливатимуть на діяльність
організації як в довгостроковому, так і в короткостроковому періоді. Звичайно,
це все одразу реалізувати буде дуже важко, тому потрібно поступово
покращувати свій стан на ринку і, згодом підприємство зможе підвищити
ефективність маркетингової діяльності.
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ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Перед усіма комерційними і багатьма некомерційними організаціями
постає завдання призначення ціни на свої товари і послуги. Підприємства не
просто визначають (розраховують) ціну, а виробляють конкретну цінову
політику. Від цього залежать її комерційні результати. В умовах ринку
ціноутворення є доволі складним процесом. Ціноутворення – це процес
встановлення ціни на конкретний товар. Суть ціноутворення полягає в тому,
щоб визначити, які ціни необхідно встановити на товари (послуги), щоб
заволодіти частиною ринку, забезпечити конкурентоспроможність даного
товару за ціновими показниками і визначити обсяг прибутку [1, с. 26].
На розмір ціни впливають зовнішні чинники (споживачі, ринкове
середовище, рівень конкуренції, постачальники і посередники, економічна
ситуація в країні, державне регулювання цін) і внутрішні чинники (цілі
підприємства, стратегія маркетингової політики, політика ціноутворення).
Ціна товару встановлюється в залежності від цілей, які прагне досягти
підприємство. Цілями підприємства можуть бути:
– активізація збуту товару – має на увазі низький рівень цін і
довгостроковий характер мети;
– максимізація поточного прибутку – в цьому випадку рівень цін високий,
характер мети короткостроковий;
– виживання – рівень цін вкрай низький, мета на короткостроковий
період;
– якість – високий рівень цін, довгостроковий характер мети [2, с. 187].
Цінова політика базується на стратегії маркетингу і стратегічних цілях
підприємства.
У довгостроковій перспективі більшість підприємств прагнуть
забезпечити прибуток, достатній для процвітання, але не пов’язаний зі
значним ризиком (стратегія оптимізації прибутку). Кожному з них відповідає
певна цінова стратегія.
Відрізняються такі основні стратегії цінового маркетингу: стратегія
«зняття вершків» – короткочасне кон’юнктурне завищення цін з метою
максимізації прибутку; стратегія «ціни проникнення» – значне заниження ціни
з метою захоплення масового ринку; стратегія «стабільності цін» –
встановлення цін, незмінних при будь-якій зміні ринкових ситуацій; стратегія
«вичерпання» – стратегія, що застосовується слідом за стратегією «зняття
вершків» і відповідає маркетинговій меті розширення або захоплення ринку;
стратегія «зростання проникаючої ціни» – продовжує успішне застосування
стратегії «ціни проникнення», її мета – використовувати існуючий стан для
підвищення рентабельності і відшкодування минулих витрат, пов’язаних з
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виведенням товару на ринок; стратегія «переважної ціни» – досягнення
переваги по відношенню до конкурентів з метою використання фірмою на
ринку стратегії «атаки і оборони»; стратегія «цінової дискримінації» – продаж
одного і того ж товару різним клієнтам за різними цінами; стратегія «цінових
ліній» – встановлюються різко диференційовані ціни на асортиментні види
товару з метою підкреслити їх відмінності в якості; стратегія «прямування за
конкурентом» – лінія поведінки фірми, заснована на копіюванні цінового
лідера [3].
Процес формування підприємством ринкових цін на свої товари включає,
як мінімум, шість етапів: постановку завдань ціноутворення; визначення
попиту; оцінку витрат виробництва; проведення аналізу цін і товарів
конкурентів; вибір методу встановлення цін; визначення остаточної ціни і
правил її майбутніх змін. Існують такі підходи до встановлення остаточної
ціни: встановлення цін на новий товар; ціноутворення в рамках товарної
номенклатури; встановлення цін за географічним принципом; встановлення
цін зі знижками і заліками; встановлення цін для стимулювання збуту;
встановлення дискримінаційних цін [2, с. 188; 3]
Ціновий ризик виробника полягає в тому, щоб визначити «правильну»
ціну, але і в тому,щоб ця ціна «приносила дохід». А так як ринок впливає на
підприємця, то останній повинен постійно стежити за рівнем ціни на свій товар
і коригувати її різними методами.
Встановлення ціни – один з важливих елементів маркетингу, що прямо
впливає на збутову діяльність, оскільки рівень і співвідношення цін на окремі
види продукції, особливо на конкуруючі вироби, роблять визначальний вплив
на обсяги чинених клієнтами закупок. Ціни знаходяться в тісній залежності з
усіма складовими маркетингу і діяльності підприємства в цілому. Від цін
багато в чому залежать реальні комерційні результати, а вірна або помилкова
цінова політика впливає на положення підприємства на ринку.
Цілеспрямована цінова стратегія в маркетингу полягає в наступному:
треба встановлювати на свої товари такі ціни і так змінювати їх залежно від
ситуації на ринку, щоб опанувати певною часткою ринку, отримати намічений
обсяг прибутку тощо. Тобто, по суті, вирішити оперативні завдання, пов’язані
з реалізацією товару у визначеній фазі його життєвого циклу, відповісти на
діяльність конкурентів тощо. Все це забезпечує і вирішення стратегічних
задач.
Отже, ефективна розробка цінових стратегій допомагає правильно
здійснювати збут товару і грамотно будувати орієнтацію в свідомості
споживачів. Вона вимагає проведення великих маркетингових досліджень,
глибокого розуміння цінової психології споживачів і системного підходу до
встановлення, адаптації та зміни цін.
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В
умовах
ринкових
відносин
вирішальним
фактором
конкурентоспроможності компаній є ефективність системи маркетингу, але
найбільшу увагу приділяють розвитку маркетингу інновацій, оскільки
інновації ведуть до створення абсолютно нових продуктів, які найчастіше
користуються великим попитом у споживачів та відіграють головну роль у
конкурентоспроможності компанії. Також у сучасному світі компанії не
можуть існувати без інноваційних процесів у виробництві та створення
інноваційних засобів.
На сучасному етапі розвитку економічної діяльності компаній
ефективним напрямком забезпечення підвищення ефективності виробництва
є розвиток інноваційної діяльності, спрямованої на створення нових продуктів
на ринку, впровадження у виробництво інноваційних технологій, за
допомогою яких будуть створенні ці продукти. Створення інноваційних
процесів в компаній є головним фактором її конкурентоспроможності, за
допомогою чого вона стає лідером на ринку [1]. Поняття «маркетинг» охоплює
всі сфери діяльності компанії, що впливають на її виробництво – від
досліджень і розробок до закупівлі сировини, виготовлення упаковки,
транспортування, продажу, обслуговування [2, с. 95]. Іншим важливим видом
діяльності є поняття «інновації» – розробка нових та модифікація існуючих
товарів і послуг, що представляють собою більш високу якість. Тому,
розглянувши поняття «маркетинг» та «інновації» помітно, що вони
взаємопов’язані між собою та взаємодіють.
Звідси виникає маркетинг інновацій як одна із концепцій маркетингу.
Маркетинг інновацій слід розглядати як діяльність, спрямовану на пошук
нових сфер діяльності, розробка абсолютно нового товару та введення у
виробництво існуючих товарів інновацій [3, с. 20].
«Інноваційний маркетинг» – це досить нове поняття, яке виникло у
зв’язку зі стрімким розвитком високих технологій. Виходячи з того, що
маркетинг стосується дослідження ринків збуту, споживачів, можна
стверджувати, що інноваційний маркетинг стосується ринку інновацій
[4, с. 53].
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Маркетингові інновації базуються в основному на способах
вдосконалення виробництва, просування, стимулювання і збуту. Маркетинг
забезпечує стратегічні, оперативні й інформаційні зв’язки впливу організації з
зовнішнім середовищем. Мета діяльності підприємства, що базується на
принципах інноваційного маркетингу, полягає в максимізації прибутку і
стійкому зростанні доходів компанії шляхом впровадження інновацій в процес
виробництва та збуту продукції [2, с. 95].
До інноваційного маркетингу слід віднести [5, с. 208]:
– проведення маркетингових досліджень ринку нововведень, включаючи
перспективи виведення інновації на нові ринки;
– аналіз потенційного споживання і попиту на інновації. аналіз
ціноутворення і структури ціни;
– для інновацій з абсолютно новими потребами розробку програми з
формування попиту;
– способи стимулювання збуту;
– рекламу і аналіз її ефективності;
– позиціонування інновації на ринках.
Ринок, на якому здійснюється обмін між продавцями і покупцями
інноваційних продуктів, володіє такими властивостями [6, с. 412]:
– цей ринок відрізняється тим, що пропозиції на інноваційний продукт
значно перевищують попит. По суті, це ринок продавця, який повинен
переконати покупця в доцільності придбання саме його продукту;
– для такого ринку характерні високі психологічні бар’єри сприйняття
інноваційних продуктів споживачами;
– ринку інновацій притаманний глобальний характер;
– зазвичай інноваційні продукти купують новатори, при спілкуванні з
ними важлива компетентність і загальна термінологія;
– цей ринок відрізняється різноманіттям товарів;
– функціонування цього ринку здійснюється фінансовою, інформаційною
та організаційною інфраструктурою.
Типи маркетингу, які використовуються інноваційним маркетингом: за
відгуками друзів (при негативному попиті на інновації необхідний
принципово новий маркетинг, який сприяє зародженню попиту),
стимулюючий (при байдужості споживачів розкрити можливість інновації),
той, що розвивається (при наявності потреби в продукції, яка поки що не існує
в формі конкретного товару); Головним у маркетингу інновацій є дослідження
і прогнозування попиту на новий товар або послугу, що базується на
всебічному вивченні сприйняття споживачем нововведення і значущих для
споживача характеристик і властивостей товару або послуги. Саме
інноваційна політика підприємства спрямована на створення інноваційної
продукції або послуг і підвищення конкурентоспроможності продукції, що
випускається, або послуг. Впровадження інноваційних технологій є одним із
основних способів досягнення високих темпів розвитку організацій, що
створює перевагу перед конкурентами. Для використання можливостей, які
з’являються перед підприємствами в умовах, коли їх зовнішнє середовище
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швидко змінюється, необхідно проводити моніторинг нових видів продукції,
технологій, потреб клієнтів. Інноваційна маркетингова діяльність дозволяє
ефективно вирішити ці завдання.
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СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ
МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Підсистема обслуговування споживачів займає особливе місце у
маркетингово-логістичній системі. Особливість цієї підсистеми полягає в
тому, що споживач, на якого спрямоване сервісне обслуговування, є частиною
системи, а не тільки її ціллю [2, с. 123].
Існують правила, які доцільно виконувати при наданні сервісних послуг
аби уникнути помилок під час роботи із споживачами [3]:
1. Обов’язковість пропозиції. Якщо дивитися на статистику компанії, що
виробляють високоякісні товари, але погано забезпечують їх додатковим
сервісом, ставлять себе в дуже скрутне становище.
2. Необов’язковість використання. Підприємству не можна тиснути із
наданням послуг клієнту, тому що це викликає спротив клієнта.
3. Еластичність сервісу. Пакет сервісних пропозицій фірми має бути
достатньо великим: від мінімально потрібних до максимально доцільних.
4. Зручність послуг. Послуги мають надаватися тоді коли захоче клієнт, в
місці в якому захоче клієнт і так як він того захоче.
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5. Технічна адекватність сервісу. Сучасні підприємства все більше
оснащуються новітнім устаткуванням, що різко ускладнює технологію
виготовлення виробу. І якщо технічний рівень обладнання і технології сервісу
не буде рівним із виробничим, важко розраховувати на потрібну якість послуг.
Для роботи цього принцип потрібна розробка і запровадження особливих
видів технологій і обладнання для того щоб кожен сервісний центр виконував
свою роботу як найбільш ефективно. Ця особливість лежить в тому, що
встановити у кожному центрі робото-технічний комплекс та потужну
електроніку, які виготовляли товари на заводі, нереально, але якість наданого
сервісу не повинна страждати від цього, тому що споживача не цікавлять
проблеми виробника, який продав йому неякісний товар, або надав неякісну
послугу, його цікавить як відшкодувати завдану йому шкоду. Тому і потрібне
створення особливих технічних рішень які б працювали спеціально для
технології сервісу.
6. Інформаційна віддача сервісу. Керівництво підприємства має
дослухатися до інформації, яку надає служба сервісу, про те як клієнти
оцінюють сервіс і як можна було б його покращити, про те що роблять
конкуренти їхні прийоми, поведінка на ринку та інше.
7. Розумна цінова політика в сфері сервісу. Сервіс не має існувати просто
для доходу, але має бути ще одним приводом до покупки товарів
підприємства, а також він має служити для завоювання лояльності клієнтів.
8. Гарантована відповідність виробництва сервісу. Підприємство, що на
всіх етапах продажу або надання послуги ставиться до клієнта доброзичливо
обов’язково заручиться його довірою, а також завжди потрібно протиставляти
шляхи надання сервісу із виробничими потужностями і завжди допомагати
клієнтові і давати відповіді на всі його питання щодо товару або послуги.
Доцільно систематизувати сервісне обслуговування споживачів.
Сервісне обслуговування за часом надання розподіляють на
передпродажне і післяпродажне, а післяпродажне розділяють в свою чергу –
на гарантійне і післягарантійне.
Передпродажне сервісне обслуговування є підготовкою самого товару
перед показом його можливому або справжньому покупцю. Передпродажні
послуги завжди має бути безкоштовний. Він вміщає в себе шість основних
елементів:
1) перевірка;
2) пакування;
3) укомплектування необхідною технічною документацією, інструкціями
про пуск, експлуатацію, технічне обслуговування. Технічна документація має
бути надрукована на мові країни покупця обладнання, а якщо країна має групи
населення, які говорять на різних мовах, вважається розумним друкувати
документацію із великою кількістю мов (але якщо вони є основними
покупцями цього товару звісно ж);
4) розпаковка і перевірка якості перед продажем товару майбутньому
покупцю;
5) показ товару;
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6) запаковування і передача товару покупцю [3, с. 127].
Післяпродажне сервісне обслуговування як вже говорилось
розподіляється на гарантійне і післягарантійне різниця між ними полягає в
тому що в період дії гарантії на товар його користувач має змогу
відремонтувати або поміняти товар через його несправність безкоштовно(що
не може зробити користувач в якого строк гарантії вже вийшов). Але єдиний
нюанс в різниці між ними – це те, що гарантійний строк входить в ціну товару,
тобто покупець навіть із гарантією фактично платить за ремонт свого товару
хоч і не так багато.
Послуги у гарантійний період включають взяті на гарантійний строк види
відповідальності, що в свою чергу залежать від виду товару, договору який був
укладений і політики конкурентів. Договір включає:
1. Розпаковку у присутності споживача.
2. Монтаж і запуск.
3. Перевірку і налагоджування обладнання.
4. Навчання фахівців із допоміжного сервісу
5. Навчання робітників по правильній експлуатації.
6. Спостереження за виробом безпосередньо під час його використання.
7. Виконання потрібного технологічного обслуговування.
8. Виконання (якщо потрібно) ремонту.
9. Поставка запасних частин.
Цей список в найбільшій мірі стосується складного у використанні та
дорогого обладнання [1].
Послуги у післягарантійний період. Щодо кількості обов’язків у сервісу
після закінчення гарантійного терміну обладнання є важливими саме ті
застереження, що й у гарантійний період. У найбільш широкому понятті
потрібно виконувати такі умови:
1) спостерігати за обладнанням під час використання;
2) забезпечити поставку запасних частин для обладнання;
3) якщо потрібно надати послуги із ремонту;
4) надавати різноманітну технічну допомогу;
5) Покласти на фахівців із сервісу зобов’язання проводити нові навчання
по експлуатації для робітників.
Велика відмінність післягарантійного сервісного обслуговування полягає
в тому, що він виконується за гроші, а його розмір і ціна визначаються
умовами договору на певний тип послуг.
Отже, виходячи із цих всіх фактів можна сказати що будь-якому
підприємству для того щоб стати успішним потрібно надати своїм покупцям
як найбільш ефективне сервісне обслуговування, адже яким би якісним не був
продукт без належного сервісу, який іде разом із ним цей товар майже нічого
не коштує, а отже, і підприємство яке його виробляє або продає успішним не
стане.
Список використаних джерел:
1. Давидова О. Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельноресторанному господарстві. Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2018. 111 c.
151

2. Поліщук І. І., Гончар О. І., Буга Н. Ю., Соколюк К. Ю. Концепція
логістизації в системі управління маркетинговим потенціалом підприємства.
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2018. № 2. Т. 5.
С. 122–128.
3. Танасійчук А. М., Поліщук І. І., Громова О. Є., Бондаренко В. М.,
Гевчук А. В., Поліщук Н. В. Маркетинг : навчальний посібник. Вінниця : ТОВ
«Меркьюрі-Поділля», 2019. 292 с.
Бачинський Олег
Науковий керівник: Поліщук І.І., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ РОЗПОДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Проблема управління каналами розподілу є однією з найбільш складних,
оскільки вимагає урахування значної кількості чинників, що впливають на
розподіл продукції, відрізняється конфіденційністю на практиці та прямо
впливає на ефективність діяльності підприємства.
Управління каналами розподілу – система заходів для реалізації функцій
розподілу через непрямі канали для виконання поставленого завдання. Ця
система складається з основних частин [4]:
– обрання торговельних посередників (еталонами обрання є особливості
грошової поведінки, політика та головні маркетингові дані, особливості
сировини, вибір товарів, імідж, управління, досвід, охоплення ринку, ресурси,
ринкова наближеність);
– розвивати в посередників відчуття довіри;
– нагорода посередницької праці;
– навчання робітників об’єднань посередників;
– формування шаблонів сервісного обслуговування;
– покращення дійової системи зв’язку;
– зменшення вертикальних і горизонтальних конфліктів.
До головних чинників, як визначають обрання каналу розподілу,
належать [3]:
– клієнт – обсяг клієнтів, де купують (магазини, яким надають перевагу);
скупчення клієнтів (в якому обсязі споживають, як часто; надають перевагу
широкому обслуговуванню з поміччю крамника або самообслуговуванню);
– продукція – кількість, вага, склад (за значних розмірів варто
остерігатись складських і транспортних розходів, пов’язаних з просуванням
продукції через посередників, і надати перевагу безпосередньому продажу);
незвичайність, рівень стандартизації продукту, швидкість погіршування; ціна
(за високої ціни клієнти надають перевагу прямим контактам з виробником);
– підприємство – обсяг підприємства, досвід праці на ринку і гідна
оперативність посередників до кооперації; грошові перспективи; завдання та
поведінка підприємства;
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– посередник – присутність посередників, цінність і типи обслуговування,
які ними надаються;
– зовнішнє середовище – юридичне налагодження, коливання попиту,
конкуренція, розподіл, гнучкість, швидкість виконання замовлення, нові
системи розподілу продукції тощо.
Також говорячи про канали розподілу варто сказати про етапи їх
створення [1]:
– Перший етап створення каналів розподілу полягає у формулюванні мети
і завдань розподілу. Мета розподілу є показником обрання каналу. Вони
залежні від загальних цілей фірми і маркетингової мети.
– На другому етапі обрання конструкції каналу розподілу визначаються
рішення стосовно виконання безпосереднього продажу чи застосування
послуг посередників, формулювання довжини та потужності каналів
розподілу.
– Третій етап визначає опрацювання рішень стосовно обрання
комунікативної концепції впливу на посередника: просування, привертання,
комбінований комунікаційний план.
– Четвертий етап утворюють ухвалення про керування каналами
розподілу.
Обрання певних посередників є першим компонентом процесу
менеджменту каналами розподілу, який вимагає вибір посередників;
мотивування партнерів каналу розподілу; навчання; оцінювання та контролю
поведінки партнерів каналу; врегулювання конфліктів.
Обрання посередників. Як правило, для пошуку перспективних
посередників зазвичай реалізуються особисті відвідування в країну експорту
для вивчення ринку, показники державних торговельних палат,
характеристики компаньйонів, участь у виставках та ярмарках тощо. Чинників
обрання посередника є декілька [4]:
– грошовий статус;
– компанія та головні дані продажів;
– збутова кваліфікація посередника;
– сукупний обсяг продукції і виробів багатоманітних підприємств, які
збуває посередник;
– статус серед споживачів;
– охоплення ринку;
– ресурси та складські приміщення;
– менеджмент.
Керування конфліктом. Ніяка з названих перед цим систем розподілу не
є повністю правильною і точно приводить до конфліктів між партнерами
каналу. Точно, тому що окремі причини конфліктів є повністю нормальними
[2]:
– різні цілі (збільшення посередниками норми доходу, що
супроводжується підвищенням торгової націнки, а значить і ціни) можуть
погано позначитися на обсяг продажу, визнаний як головне завдання
підприємства-виробника;
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– суперництво деяких каналів розподілу, яке може бути зумовлене тим,
що, експлуатуючи товари через певні канали, виробник «підбурює» конфлікти
між посередниками, які збувають схожу продукцію близько один від одного
тощо;
– непогодженість у праці учасників каналу – наприклад, справжня
кількість продажу менша за задумані показники, і отже, нижчі за перспективні
економічні результати – прибуток і комісійні.
На основі всього вище сказаного можна прийти до висновку, що головним
завданням політики розподілу є обрання та формування каналів розподілу.
Канали розподілу – це шляхи, по яким товар переходить від місць створення
або видобутку до місця споживання, зупиняючись у деяких місцях,
передаючись від одного власника до іншого.
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В умовах сучасної ринкової економіки українські підприємства мають на
меті підвищити власні прибутки та досягнути належного рівня
конкурентоспроможності на ринку. Досягнення зазначених цілей передбачає
застосування комплексу маркетингових інструментів [1]. Одним із таких
маркетингових інструментів досягнення успіху є позитивний імідж
підприємства.
Комерційний успіх будь якого підприємства протягом тривалого періоду
часу визначається отриманням підприємством прибутку шляхом реалізації
споживачу продукції (послуг) і полягає у вмінні досягнути того, щоб покупці
в умовах конкуренції віддавали перевагу саме продукції даного підприємства.
Важливим для отримання комерційного успіху підприємства є формування
його позитивного іміджу, який забезпечує конкурентоспроможність
підприємства. Сильний імідж підприємства і його товарів є найважливішою
стратегічною і конкурентною перевагою підприємства.
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Слово «імідж» походить з латинської мови та дослівно означає:
зображення, подоба, уявний образ, уявлення, символ, ікона, метафора, вид,
тип, характер, порядок. Таким чином, дане поняття тісно пов’язане з
візуальною стороною сприйняття.
Під іміджом підприємства розуміється його образ, уявлення про нього яке
складається в свідомості людей, які взаємодіють з підприємством (споживачів,
конкурентів, партнерів тощо). Імідж – це позитивний образ будь-якої фірми,
що формує стабільну конкурентну перевагу через створення загального
образу, репутації, думки громадськості, споживачів і партнерів про престиж
підприємства, його товари та послуги, післяпродажний сервіс. Імідж
підприємства створюється для нової організації або змінюється для існуючої
за допомогою маркетингових комунікацій. Етапами формування іміджу для
існуючого підприємства є [2]:
1. Оцінка початкового іміджу.
2. Розробка плану покращення іміджу.
3. Реалізація створеного плану.
4. Оцінка сформованого іміджу.
Формування іміджу підприємства розпочинається з маркетингових
досліджень. Для максимально об’єктивної оцінки результатів дослідження при
формуванні іміджу потрібно провести якісний збір та аналіз інформації, а
також визначити мету і методи збору інформації. Саме це забезпечить
достовірність та повноту інформацію і дозволить правильно прийняти рішення
в тому чи іншому напрямі формування іміджу. Проведення маркетингового
дослідження може забезпечити: отримання переваги над конкурентами,
зниження фінансового ризику, визначення ставлення покупців до товару
підприємства, спостереження за змінами на ринку та реагування на них,
координацію ринкової і товарної стратегій, надання оцінки власній
підприємницькій діяльності тощо. Маркетингове дослідження також вирішує
ряд інших завдань [3].
В результаті проходження всіх етапів формування іміджу, підприємством
буде отриманий імідж, який складається з наступних важливих елементів [4]:
І. Фундамент іміджу – відчутний (матеріальний) імідж, який покупець
може побачити, понюхати, почути, спробувати (наприклад, товар
підприємства).
ІІ. Супровідний імідж – реакція-відповідь покупця на матеріальний
продукт (матеріальний імідж).
ІІІ. Внутрішній імідж – соціально-психологічний клімат у трудовому
колективі підприємства, який виражається лояльністю (відданістю)
працівників.
IV. Зовнішній імідж – інтеграція фундаменту іміджу, матеріального та
супутнього іміджу і громадської думки про підприємство, яка формується
рекламною кампанією, якістю продукції, публікаціями в ЗМІ.
Згідно із вищезазначеним, сформований позитивний імідж дозволить
забезпечити не тільки відомість продукції підприємства, але й довіру до нього,
символізувати
стандарти
досконалості,
виразити
індивідуальність
підприємства, сформувати командний дух та укріпити корпоративну культуру,
що в комплексі призведе до комерційного успіху підприємства.
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В умовах ринкової економіки імідж стає необхідною умовою досягнення
організацією конкурентних переваг і комерційного успіху. Позитивний імідж
досягається за допомогою правильно розроблених взаємопов’язаних заходів
маркетингових комунікацій. Вдало сформований імідж дає ефект
усвідомлення підприємством відчуття певної сили, захищає підприємство від
конкурентів і закріплює його конкурентні позиції, забезпечує вільний доступ
організації до різноманітних ресурсів. Для створення позитивного іміджу
підприємству потрібно застосовувати науково обґрунтовані і перевірені на
практиці технологій формування іміджу
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СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ
На сьогодні існує 5 концепцій сучасного маркетингу, тобто цілісної,
адаптивної методології, що поєднує бренди із реальними замовниками та
сприяє діловим результатам, поєднуючи в єдине ціле стратегію, творчість та
технології. Однією із таких є концепція соціально-етичного маркетингу, що
виникла відносно недавно, у 70-х рр. ХХ ст.
Головним завданням даної концепції є визначення потреб і задоволення
їх та інтересів цільових ринків (цільового споживача) і водночас збереження
та зміцнення благополуччя споживачів та суспільства загалом, при цьому
вирішуючи соціальні та не тільки завдання та проблеми.
Вперше про концепцію соціально-етичного маркетингу заговорив Філіп
Котлер, який у своїх працях висловлювався саме про переорієнтацію на
цільові групи споживачів [1]. З самого початку передбачалось застосування
технологій маркетингу для обміну, що не мало на меті отримання прибутку, і
лише згодом стало містити комерційний підтекст, підсилюючи значущість
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споживача як і індивідуального, так і суспільства в цілому. Наразі визначення
соціального маркетингу можна сформувати як застосування технологій
комерційного маркетингу для аналізу, планування, реалізації та оцінки
програм, спрямованих на зміну поведінки цільової аудиторії, з метою
поліпшення добробуту, як окремої, так і всієї спільноти [2].
Основними ознаками соціально-етичної концепції маркетингу є:
1. Спрямованість на менш захищені версти населення.
2. Залучення грошових коштів для вирішення даної проблеми.
3. Пропаганда глобальних проблем, привертання уваги до них.
Розглянемо ці ознаки більш детально.
Частіше за все підприємства не мають вільних фінансових ресурсів для
вирішення тієї поставленої соціальної значущої проблеми, тому є два шляхи
розвитку, а саме здійснення діяльності по залученню необхідних ресурсів або
ж використання залучених ресурсів відповідно до завдання. За другого
випадку компанії при проведенні такої стратегії вказують, що певний відсоток
від сплаченої суми буде використаний на задоволення потреби, або надають
вибір, чи здійснювати таку активність [3].
В теперішній час людство стоїть на порозі кліматичної катастрофи, та
вирішення її пропонують не лише науковці, а й маркетологи. Зараз на ринку
представлений найрізноманітніший асортимент еко-товарів, від продуктів
харчування до побутової хімії, але, на нашу, думку тут присутній не лише
позитивний момент, що маркетологи як одні з тих людей, що поширюють та
просувають товари і послуги, а й негативний, що можуть доносити до
споживача частково або повністю недостовірну інформацію.
Прикладом може слугувати представлення та рекламування таких
товарів, як біорозкладні поліетиленові пакети. Виробники запевняють, що
такий товар ніяким чином не шкодить навколишньому середовищу і таким
способом споживачі тільки допомагають нашій Планеті, при цьому
біорозкладні пакети все ж розкладаються, але хіба що на мікрочастинки, що
ніяк не вирішує проблеми, а лише погіршує її, тому що ці частинки можуть
потрапляти в воду та продукти харчування, що тяжко виявити неозброєним
оком. Звісно, ціни на такого роду товари різняться між собою, та споживачі,
відчуваючи соціальну відповідальність за свої дії навіть при такому виборі,
надаватимуть перевагу товару з приставкою еко-, та будуть переплачувати за
наявність такої переваги, хоча насправді природі не буде ніякої користі.
Завдяки процесам глобалізації та інтеграції концепція соціально-етичного
маркетингу швидко набирає обертів.
Таким чином, особливості та специфіка застосування концепції
соціально-етичного маркетингу полягають у визначенні та задоволенні потреб
споживачів через вирішення соціально важливих проблем, при цьому не
потрібно забувати про комерційне підґрунтя здійснення діяльності
підприємств.
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ТРЕНДИ ТА ІННОВАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
Для успішного розвитку компанії, власнику доводиться більше думати
про клієнта та його потреби, йти поряд з трендами та впроваджувати інновації
у діяльність своєї компанії. Технології вплинули не лише на покупця, а й на
підприємства, які надають послуги. Обмін даними став доступний для
кожного, що значно полегшує інформування про продукт чи послугу на ринку,
а Інтернет являється сильним інструментом для підвищення рентабельності
інвестицій в Інтернет-маркетингу.
Дослідження маркетингового порталу «mResearcher» показало, що світові
витрати на цифрову рекламу в 2021 році збільшаться до 375 млн. дол. США
[1].
На сьогодні, більшість маркетингових організацій виділяють декілька
головних трендів, які будуть важливі для успішної діяльності веб-сайтів
підприємств найближчим часом.
Найперший – це підвищення популярності чат-ботів. Все більше
компаній використовують такі високоефективні програми, які взаємодіють з
клієнтами на сайті. Вони спілкуються з відвідувачами, які дивляться сайт,
відповідають на їх питання в режимі реального часу. Це чудовий варіант для
інновації, хоча й дорого вартісний. Але при цьому вони несуть характер
економії, оскільки відповідають на питання від вашого імені. Клієнти зазвичай
високо оцінюють такий сервіс та отримують всю потрібну їм інформацію у
доступному вигляді. Чат-боти економлять час, їм не потрібен сон або
відпустка, а програму його взаємодії з клієнтом розробляють професіонали [2].
Ще однією інновацією в Інтернет-маркетингу виступає штучний інтелект.
Такі програми допомагають замінити людську роботу в продажі, швидко
знаходять і надають відповіді для клієнта. Наприклад, віртуальний голосовий
помічник Siri, який здатний контактувати з користувачем і швидко
обслуговувати його та навіть приймати замовлення. Програми
використовують сенсори та людську логіку для аналізу ситуацій і їх
вирішення.
Компанії використовують цифрову рекламу, яку користувачі зазвичай або
ігнорують або вона є настільки нав’язлива, що ваш бренд перестає цікавити
покупця. Люди полюбляють потрібний та корисний контент і якщо ваш
Інтернет-магазин буде відправляти персоналізовані повідомлення, це
збільшить можливість продажу товару. Така тенденція функціонує на
закордонних ринках і поступово стає популярною на вітчизняному.
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Персоналізований досвід клієнта використовують більшість світових
брендів і це користується успіхом. Наприклад, американська компанія
Amazon, яка займається продажом різних товарів та послуг online, створила
свою Інтернeт-імпeрію завдяки аналізу поведінки покупців і пропонування їм
тих продуктів, які підходять під їхню історію покупок. Компанія демонструє
товари, які цікавлять потенційного покупця, завдяки розміщенню відповідної
реклами і створення вкладки «Рекомендації». Персоналізація – це дійсно
важливий тренд для підвищення вашого успіху та конкурентоспроможності, а
також вона допомагає вести контроль над певною групою клієнтів. Завдяки
збору клієнтської інформації зі списків, опитувань і досліджень ви можете
створювати кращі компанії на основі повноцінного задоволення інтересів
клієнта [3].
Підприємства повинні не лише зберігати своїх постійних клієнтів, а й
зацікавлювати нових. На сьогодні існує декілька прийомів Інтернетмаркетингу для отримання новоспечених покупців.
По-перше, більшість компаній використовують для просування свого
товару чи послуги посередників, які налаштовують контакт з клієнтами та
створюють певну рекламу продукту підприємства. Інфлюенсери – це доволі
відомий маркетинговий інструмент, який активно користується популярністю
не лише закордоном, а й в Україні. Інфлюенсер – це людина, яка має вплив на
аудиторію в певній сфері діяльності. Блогери, відеоблогери, амбасадори,
вайнери, кріейтори – це ті особи, які мотивують покупців через свою рекламу
на основі довіри. Бренди створюють канали в соціальних мережах і способи
комунікації зі своїми клієнтами, а інфлюенсери лиш допомагають просувати
дану продукцію і привести нових покупців. Платформа управління
соціальними мережами Hootsuite опублікувала дані про те, що об’єм світового
ринку інфлюенсер-маркетингу в 2020 році буде складати 213,63 млрд. дол.
США. Також дослідження показали, що 86 % покупців консультуються з
соціальними мережами перед тим як прийняти рішення про покупку.
По-друге, опитування маркетингової статистичної організації «Wyzowl»
інформує, що 95 % онлайн-покупців дивляться відео, де пояснюється про
продукт чи послугу. Відео власного виробництва дозволяє підприємству на
пряму взаємодіяти з своїми клієнтами і створює доступність свого бренду [4].
Клієнтська пошукова система, на сьогодні, проходить ряд оновлень і змін.
Існує стереотип, що якщо фірма розташована в центрі міста – то вона успішна
і процвітає. Аналогічна ситуація й з SEO-просуванням. SEO – це пошукова
система сайту, а її основа ціль залучити більше користувачів на сайт. Вебсторінки, які мають першість, залучають набагато більш покупців. Тому
пошукова оптимізація – це дуже ефективний маркетинговий інструмент, але
лише при умові, що виконувати її повинен професіонал. Якщо сайт не SEOоптимізований, то користувач просто не зможе знайти інформацію про
компанію в Інтернеті [5].
Поки що, найголовнішим трендом Інтернет-маркетингу є максимальна
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увага на утримання клієнта. Для задоволення наявного клієнта потрібно менше
грошей, збір якісних даних і зосередження уваги на сегментації ринку
допомагають скоротити витрати. Коли постійний клієнт задоволений, він, як
правило, розповідає про це своїм друзям та знайомим. Що в свою чергу,
залучає до вашого підприємства учасників, які реєструються на сайті компанії
за рекомендацією іншого учасника. В онлайн-системах таких користувачів
називають реферали. Також, постійний покупець дає вам шанс покращити свій
бренд і стати першим серед конкурентів, оскільки він довіряє вашій компанії
та вказує на проблеми, які можуть виникати. Таким чином, утримання клієнтів
підвищує дохід і вашу успішність [6].
Якщо ви управляєте бізнесом, знання про сучасні маркетингові тренди та
інновації – це важливий компонент розвитку вашої компанії. А просування в
Інтернеті є більш ефективним маркетинговим інструментом для всіх
підприємств. Адже головна ціль цифрового маркетингу – давати людям те, що
вони хочуть, коли і де вони хочуть, а інновації та тренди лише надають нові
можливості.
У цілому, розвиток Інтернет-маркетингу в світі зумовлює створення
українських компаній, яким притаманний досвід використання інновацій та
трендів маркетингу в бізнесі з урахуванням національних особливостей. Все
більше число некомп’ютерних підприємств починає використовувати нові
можливості реклами, які надані Інтернетом. До того ж, перспективою є
створення умов для інтеграції регіональних ринків до міжнародного ступеня
та глобалізація обігу товарів та послуг, що створюватиме конкурентну
маркетингову сферу в Україні, яка зможе позиціонувати себе на світовому
ринку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТУАЛЬНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
Практика свідчить, що в сучасних умовах інноваційна діяльність стає
одним з головних факторів розвитку підприємств та установ. Перманентні
зміни умов зовнішнього макро- і мікросередовища підвищують ступінь
невизначеності бізнесу і потребують від нього адаптаційних дій, мета яких –
забезпечення відповідності внутрішніх можливостей розвитку (потенціалу
організації) зовнішнім.
Проблематика маркетингового забезпечення інноваційного розвитку
бізнесу досліджувалася багатьма зарубіжними і вітчизняними науковцями.
Засадничі аспекти маркетингу інновацій викладено в працях Котлера Ф.,
Кревенса Д. [1].
Серед фахівців, які в своїх працях виділяють маркетинг як один з
найважливіших факторів успіху інноваційної діяльності бізнесу, слід
зазначити таких як: Балабанова Л. В., Березін І., Білоцерківська Н. І.,
Єрмошенко Н. Н., та ін [3]. Ними глибоко опрацьовані методологічні та
теоретико-методичні засади маркетингових технологій. Проте прикладні
аспекти застосування методів та інструментів маркетингу інновацій, а також
інноваційних інструментів маркетингу в інноваційній діяльності вітчизняних
товаровиробників залишилися недостатньо дослідженими.
Поняття інноваційний маркетинг увійшло в теорію і практику управління
порівняно недавно. Його поява пов’язана з активним розвитком високих
маркетингових технологій. Продукція повинна вдосконалюватися і без
проблем впроваджуватися на ринок. Для цього необхідне поєднання двох
об’єктів: маркетингу та інновацій.
Інноваційний маркетинг – це підсумкове впровадження засобів і методів
нових розробок для підвищення ефективності діяльності компанії. Це одна з
концепцій традиційного маркетингу, яка орієнтована на безперервне
вдосконалення продуктів і послуг. Вона передбачає оптимізацію та контроль
за інноваційною, виробничою та збутовою діяльністю підприємства на основі
дослідження та активного впливу на ринок [4, c. 12].
Маркетингові технології в умовах розвитку бізнесу безпосередньо ведуть
до появи нових товарів, послуг і процесів, які дозволяють скорочувати
виробничі витрати, відкривати нові ринки і створювати нові технології.
Розвиток інноваційної діяльності компанії здійснюється під вплив факторів
навколишнього середовища. До внутрішніх факторів відносять:
– необхідність надійності функціонування підприємства;
– мінімізація витрат;
– завантаження виробничих потужностей;
– розподіл ризику;
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– забезпечення робочих місць.
Зовнішні фактори:
– розвиток техніки і технологій;
– формування ринку збуту і виробничих сил;
– постійні перетворення конкуренції і конкурентних відносин;
– зміна відносин споживачів до продукції.
Залежно від стадії життєвого циклу продукту виділяють наступні
завдання маркетингових технологій:
– розробка продукту – маркетингові дослідження і ринкові випробування;
– впровадження на ринок – інформування про товар, робота по його
прийняттю споживачами, створення переваги до бренду, максимізація
монополістичної переваги;
– зростання – проникнення вглиб ринку, максимізація вигоди від
початкового просування продукції, збут і реклама;
– зрілість – збереження власної частки ринку, її розширення за рахунок
слабких конкурентів;
– насичення ринку і занепад – оцінка можливості відмови від виробництва
товару, розробка нових інноваційних ідей [5].
Крім «інноваційного маркетингу», існує термін «маркетинг інновацій».
Але інноваційний маркетинг – це більш широке поняття. Вона включає місію,
філософію мислення, стиль управління, поведінку. Також він включає повне
прийняття ризику. А маркетинг інновацій є вузьким поняттям і визначається
як комплекс маркетингових заходів, які спрямовані на успішну реалізацію
розроблюваних технологій, виробів або послуг.
Маркетингові технології бувають двох видів: стратегічні та оперативні.
Стратегічні маркетингові технології поєднують в собі стратегічні
маркетингові дослідження для оцінки кон’юнктури ринку, формування попиту
і складання моделі споживчої поведінки. Досвід показує щодо впровадження
інновацій можна скористатися механізмом розробки бізнес-плану нового
проекту, що, наприклад, представлений у праці Ткачук О. М. [6].
Дослідження ринку – це оцінка його ємності, структури, динаміки норми
прибутку, обсягу продажів і сегментації. Результатом вивчення має стати
розуміння, яку продукцію і якої якості компанія буде виробляти і
реалізовувати. Тому дослідження проводяться масштабні, із залученням
соціологічних підрозділів, що займаються безпосередньо опитуванням
споживачів [2].
Стратегічні маркетингові технології підрозділяються на:
– регулярні (підтримка конкурентоспроможності підприємства завдяки
постійному формуванню і впровадженню технологічної та комерційної
складових продуктових і процесних інновацій);
– санаційні (поєднання продуктових і процесних інновацій з
алокаційними інноваціями, тобто перетворення або реструктуризація
компанії).
Оперативні маркетингові технології функціонують на основі варіантної
оцінки, збору даних про ринкове середовище, попит, споживачів, конкурентів,
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формулює цілі реалізації продукції. Ключовими завданнями даного виду
маркетингу є: зростання прибутку і рівня продажів; підтримка репутації
компанії; розширення ринкової частки.
Особливістю маркетингових технологій в умовах інноваційного розвитку
бізнесу є детальний поділ стратегії виходу нового товару на ринок на
конкретні фази в конкретній послідовності.
Виділяють такі етапи [1]:
– дослідження макроекономічної ситуації в країні (інфляція, політична
стабільність, зміни в законодавстві, платоспроможність населення, його склад
і темпи зростання);
– оцінка ринкової привабливості товару/послуги/процесу (вивчення
споживчого попиту, проведення усних і письмових опитувань в торгових
точках для виявлення виду продукту, його якості і передбачувану вартість);
– дослідження конкурентоспроможності товару та його позиціонування
на ринку серед аналогів;
– портфельний аналіз (дослідження напрямків діяльності організації для
визначення прибуткових).
Остання стадія передбачає розробку і реалізацію стратегії на практиці для
отримання більшого прибутку і розширення ринкової частки. В рамках цього
процесу здійснюється чітке визначення виду реалізованого на ринку продукту,
встановлення оптимальної ціни з метою забезпечення достатнього прибутку і
привабливою для покупців, вибір місця збуту і стратегії просування.
Основними стратегіями просування в рамках розвитку компанії є [5]:
– стратегія високих цін (використовується при відсутності жорсткої
конкуренції) і появи товару ринкової новизни, про який споживачі ще нічого
не знають;
– швидке отримання прибутку та можливість зниження ціни для
залучення споживачів інших сегментів;
– проникнення на ринок (встановлення невисоких цін внаслідок великої
кількості конкурентів на ринку);
– стратегія престижу (переконання споживача в раціональності
співвідношення висока ціна – висока якість).
Отже, розробка маркетингових технологій для сфери бізнесу не стоїть на
місці. Постійно з’являються нововведення, які допомагають вирішувати різні
проблеми, оперативно реагувати на мінливу поведінку клієнтів і досягати їх
лояльності. Однак в даній сфері як і раніше необхідно працювати не тільки над
впровадженням передових технологій, але і повною мірою реалізувати базову
маркетингову концепцію.
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УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ БРЕНДІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ
АСПЕКТ ВЕДЕННЯ УСПІШНОГО БІЗНЕСУ
Поняття портфель бренду притаманно фірмам, підприємствам або ж
компаніям, які мають пару брендів, тобто ліній своєї продукції. Правильна
стратегія управління багатьох брендів однієї компанії, запорука стабільного
прибутку. Оскільки кожен бренд або лінія продукція орієнтована на конкретні
соціальні групи, які матеріально можуть або не можуть дозволити собі той чи
інший товар [3]. Портфель брендів – це сукупність усіх брендів і суббрендів
компанії, і також бренди якими вона керує в рамках ліцензійних
домовленостей. Для правильного управління потрібна стратегія, яка зазвичай
має такі пункти [2]:
– мінімізація «канібалізму» брендів;
– підвищення темпів зростання портфеля бренду і рівня продажу;
– підвищення ефективності прибутковості.
Якщо компанія має багато брендів, їм потрібна структура, яка організує
визначаючи їх ролі, та орієнтацію на різні аудиторії покупців. В портфелі
брендів вони розташовуються ієрархічно і мають певний взаємозв’язок між
брендами різних рівнів продажу та специфіки продукту.
В рамках портфеля брендів їх можна систематизувати у групи [1]:
1. Бренд-флагман, який забезпечує основний капітал;
2. Асортиментний бренд, який створює спеціальні умови для брендафлагмана, щоб той не втрачав своїх позицій на ринку.
3. Бренд-дійна корова, орієнтований на невелику аудиторію, проте
приносять стабільний прибуток;
4. Торгові марки нижнього рівня або ж марки-приманки, створені на
притягування покупця низькою ціною і забезпечують в подальшому його
переорієнтація на більш дорогі товари;
5. Престижні бренди – це дорогі торгові марки, у співвідношенні «цінаякість», що забезпечують імідж компанії.
У світовій практиці управління портфелем брендів виділяють дві моделі:
західну (євро-американську) модель і азіатську (японську).
Західна модель ґрунтується на концепції диференціації продукту,
відповідно до якої товар наділяється функціональними або емоційними
особливостями.
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Складнощі управління брендами по західній моделі пов’язані, в першу
чергу, з надмірно розгалуженою структурою брендового портфеля, що часто
ускладнює для споживача розуміння суті кожного з суббрендів і негативно
позначається на їх індивідуальності, нерідко провокуючи внутрішню
конкуренцію («канібалізм» брендів).
Азіатська модель бренд-менеджменту передбачає фокусування
маркетингової діяльності на корпоративному бренді. Всі продукти і послуги,
вироблені фірмою, мають одне найменування, одну індивідуальність, один
набір цінностей.
В Японії після активного розвитку ринку в 50-60 рр. ХХ ст.
співвідношення «ціни-якості» стало визначальним фактором споживчих
переваг. У цей період японські покупці почали приділяти особливу увагу
якості, гарантувати яку могли тільки великі виробники, здатні активно
розвивати інноваційні технології. Тому для більшості споживачів якість
асоціювалося з великими фірмами, що і заклало основу розвитку системи
корпоративного брендингу.
З початку ХХ століття розвиток брендингу на ринку США і Європи
ґрунтувалося на використання індивідуальних брендів. Всі товари і товарні
лінії позиціонувалися окремо один від одного і від компанії. Назва фірмивиробника часто не використовувалась в маркетинговій діяльності [1].
Таким чином, можна зазначити те, якщо компанія має багато брендів для
підвищення ефективності необхідно мати чітку стратегію управління,
грамотного використання потенціалу брендів та досягнення стабільного
прибутку при будь-яких умовах. Також проаналізувавши світовий досвід
управління портфелем брендів різних країн та їхні моделі стало зрозуміло
переваги і недоліки кожного з них, а також специфіку управління портфелем
брендів у різних країнах. Отже управління портфелем брендів є важливою
частиною ведення бізнесу.
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СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ТА
МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
На момент сьогодення однією з актуальних проблематик нинішньої
економічної ситуації в Україні виступає створення умов задля ефективного та
динамічного розвитку різних підприємств. Відповідно досить важливим і
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особливим в діяльності кожного з них є процес удосконалення стимулювання
збуту продукції та висвітлення можливих напрямків вдосконалення даного
процесу, якому на сьогоднішній день приділено мало уваги. У результаті, це
призводить до недостатнього зростання обсягу реалізацій продукції і
прибутків підприємств.
Питаннями стимулювання збуту продукції підприємств увагу приділлено
такими економістами, як В. В. Ковальовою, Ф. Котлером, П. Ю. Буряком, А.
В. Войчаком, Ю. Н. Воропаєвою, Т. В. Момотом, А.Ф. Павленком, Т.
Коуплендом, М. В. Макаренком, І. О. Андрійченком, А. А. Яшимовим та ін.
Доцільно зазначити, що на думку М. В. Макаренка, стимулювання збуту
являє у собі сукупність заходів, які спонукають споживачів чи торгівлі на
покупку тих чи інших товарів [1, 2].
Інші вчені зауважують, що стимулювання збуту у якості процесу
використання короткотермінових заходів, що розраховані на швидке
реагування ринку в відповідь на пропонування підприємствам своїх типів
продукції [3]. Але необхідно мати на увазі що дана проблематика нерідко
розглядалась загалом без достатньої аргументації особливості процесу збуту
продукції, що вимагає більш детального її дослідження.
Дивлячись на специфічні особливості і можливості стимулювання
застосовують здебільшого задля пожвавлення попиту, підвищення обізнаності
споживачів щодо товарів і послуг, які пропонуються, створення необхідного
іміджу. Провідну роль стимулювання продажу відіграє у період виведення
нового продукту на ринок [4].
Збут товару включає в себе такі операції: розробку прогнозів ринкової
кон’юнктури і прогнозів реалізації продукції, розрахунок і обґрунтування
фінансового кошторису збуту, проектування і апробацію норм збуту, вибір
альтернативних каналів розподілу продукції, створення торговельних
комунікацій, розробку форм збутової звітності, моделювання процесів
продажу і кінцевих результатів збутових операцій [1, 5].
На момент сьогодення розвиток економіки стимулювання збуту продукції
відіграє вагому роль задля успішної діяльності усіх підприємств в державі.
Воно включає у себе усі різновиди маркетингової діяльності, які направлені на
стимулювання дій покупців, іншими словами, що здатні стимулювати негайні
продажі продуктів. Збільшення конкуренції змушує виробника іти на все
більші поступки споживачам та посередникам в збуті своєї продукції задля їх
стимулювання.
Стимулювання збуту включає в себе багатоцільову спрямованість:
споживачі, продавці, тортовики, посередники. Орієнтоване на торгівлю
стимулювання збуту включає використання різноманітних різновидів
дисплеїв (виставок, вітрин), знижок та допоміжних засобів, що направлені на
активізацію відповідних дій роздрібних торговців та оптовиків.
Стимулювання збуту, орієнтоване на споживачів, включає використання
купонів, премій, роздачу знижок, безкоштовних зразків, конкурсів та багато
іншого. Нерідко організації використовують не один метод просування
продуктів одночасно. Більший ефект дає спільне використання реклами та
методів стимулювання збуту [2].
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Використовуючи стимулювання збуту у комплексі просування,
підприємства варто пам’ятати про його короткострокові характеристики. Це
означає, що заплановані акції повинні мати чітко визначені часові межі
(залежно від типу товару чи послуги та обраних цілей ці межі можуть
становити від кількох год. до 2-3 місяців). Вірне застосування усіх
інструментів стимулювання збуту призведе не лише до загального збільшення
попиту, але і до підтримання іміджу підприємства і до впізнавання його
продукції на ринку.
В процесі обґрунтування комплексної програми щодо стимулювання
збуту варто враховувати такі особливості, як [3, 6, 7]:
‒ інтенсивність стимулювання;
‒ умови участі;
‒ кошти на розповсюдження відомостей про програму стимулювання;.
‒ тривалість програми стимулювання;
‒ вибір часу щодо заходів зі стимулювання збуту;
‒ зведений бюджет збуту;
‒ попереднє випробування програми стимулювання збуту;
‒ втілення у життя програми стимулювання збуту;
‒ оцінка результатів програми стимулювання збуту;
‒ контроль за стимулюванням продажів.
Отож, задля вдосконалення збутової системи підприємствам потрібно
вживати такі заходи [3, 8]:
‒ реорганізувати свій відділ збуту і постачання задля більш ефективного
виконання функцій збуту та маркетингових завдань;
‒ відкрити свій фірмовий магазин, який буде досить точним джерелом
інформації про смаки і переваги споживачів;
‒ опрацювання інформації що стосуються можливих дистриб’юторів
продукції підприємства в інших областях країни і укладення з ними договорів
дозволить збільшити виробництво продукції та розширити дистрибʼюційну
мережу компанії;
‒ більш виважене планування бюджету витрат на збут дозволить
збільшити обсяги продажу продукції, як дистриб’юторам, так і кінцевим
споживачам.
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ НА
МАРКЕТИНГОВИХ ЗАСАДАХ
На сьогодні реклама і маркетинг вважаються основними інструментами
всіх підприємств, що суттєво впливають на прибуток. Їх особливістю є
творчий підхід до справи, креативність і майстерність. Розглядаючи
конкурентоспроможність підприємства, можна зазначити, що саме вона
характеризує можливість і результативність адаптації підприємства до умов
ринкового середовища. Однією з причин, що в Україні, більшість підприємств
не готові до ведення конкурентної боротьби є їхнє фінансове і матеріальне
становище.
Тому
проблема
маркетингового
управління
конкурентоспроможністю підприємства набуває на сучасному етапі великого
значення [1].
Теоретико-методологічні
та
практичні
аспекти
управління
конкурентоспроможністю
підприємства
є
предметом
дослідження
вітчизняних і зарубіжних учених, таких як: Л. Абалкін, В. Андрійчук,
І. Ансофф, А. Воронкова, Т. Гринько, В. Павлова, Н. Краснокутська,
В. Кунцевич, О. Кузьмін, Ж.-Ж. Ламбен, М. Портер, Т. Решетілова,
Г. Семенов, С. Струмилін, О. Сидоренко, Г. Скудар, Р. Фатхутдінов,
О. Федонін, Й. Шумпетер, Д. Юданов та інших. До того ж, в працях сучасних
науковців, таких як І. Бойчук, А. Войчак, X. Войнаровська, Т. Данько,
І. Журило, В. Іванишин, С. Лосев, О. Могилевська, В. Корінєв, О. Шарапа.
Метою даного дослідження є представлення методологічного підходу до
управління конкурентоспроможністю підприємства на маркетингових
засадах.
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Одним із основних завдань кожного підприємства є задоволення потреб
споживачів, отримання якнайбільшого прибутку, та досягнення першості над
іншими підприємствами. Можливості підприємства у досягнення першості
називають – конкурентоспроможністю.
Конкурентоспроможність підприємства – це його комплексна
порівняльна характеристика, яка від-биває ступінь переваг над
підприємствами-конкурентами по сукупності оціночних показників діяльності
на певних ринках, за певний проміжок часу. Конкурентоспроможність
підприємства трактують як здатність швидко виробляти й реалізовувати
продукцію, в достатній кількості, за високого технологічного рівня
обслуговування та як можливість ефективно розпоряджатися власними й
позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку.
Однією зі складових управління конкурентоспроможністю підприємства
на маркетингових засадах є конкурентоспроможність продукції, відповідно до
якої формується спроможність підприємства конкурувати на ринку завдяки
продукції. Забезпечення конкурентоспроможності продукції ґрунтується на
контролі якості продукції і базується на принципі, що чим вища
конкурентоспроможність продукції – тим більший економічний ефект
отримує підприємство.
Кінцевою метою всієї роботи підприємства є випуск продукції, яка
повністю відповідала б вимогам цільового ринку, щоб забезпечувати потреби
споживачів. Втім якщо, виходячи з досвіду зарубіжних і вітчизняних
підприємств, можна визначити, що управління конкурентоспроможністю не
обмежується лише врахуванням його характеристик продукції. Одним з
основних засобів досягнення довгострокового успіху і підвищення
конкурентоспроможності є управління взаємовідносинами зі споживачами
яке, на мою думку, має втілюватися на основі клієнтоорієнтованості
управління конкурентоспроможністю підприємства [2].
Клієнтоорієнтованість визначає управління конкурентоспроможністю
підприємства, орієнтуючись на потреби споживача продукції та випередженні
конкурентів до впровадження неповторних продуктів для задоволення потреб,
що
існують
на
споживчому
цільовому
ринку.
Наприклад
клієнтоорієнтованість компанії як інструмент управління взаєминами з
клієнтами, націлений на отримання стійкого прибутку в довгостроковому
періоді і базується на трьох критеріях: ключова компетенція, цільові клієнти
та рівність позицій. Можна ще зазначити, що клієнтоорієнтованість відкриває
для компаній нові можливості, пов’язані зі збільшенням її відповідності
потребам клієнтів, збільшенням ступеня їх задоволеності та, в остаточному
підсумку, збільшенням прибутковості діяльності компаній [3].
Отже,
використання
клієнтоорієнтованості
в
управлінні
конкурентоспроможністю підприємства збільшує його можливості щодо
отримання більшого прибутку за рахунок задоволення потреб клієнтів. Таким
чином, підвищення продуктивності та прибутковості організації за рахунок
взаємодії з правильним клієнтом, з правильною пропозицією, в правильний
момент часу і використання правильних каналів – гармонійна мета
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клієнтоорієнтованого бізнесу. Для досягнення достатнього рівня
конкурентоспроможності підприємства, виробникам потрібно постійно
аналізувати ринки, конкурентів, товари, споживачів; удосконалювати
продукцію; завчасно застосовувати творчі рішення для просування продукції
на ринку, тобто здійснювати стратегічне управління маркетингової діяльності.
Маркетингова стратегія – це вектор дій фірми зі створення її цільових
ринкових позицій. Воно є невід’ємною частиною нинішньої діяльності
більшості успішних суб’єктів господарювання. Завдання стратегічного
управління маркетингової діяльності: систематичний і постійний аналіз
потреб і вимог ключових груп споживачів, а також розроблення концепцій
ефективних товарів/послуг, які дозволяють підприємству обслуговувати
обрані групи споживачів краще, ніж конкуренти, і тим самим забезпечують
виробникові міцну конкурентну перевагу.
Таким чином, підхід до управління конкурентоспроможністю
підприємств на маркетингових засадах сприятиме формуванню належного
рівня конкурентоспроможності підприємств та дозволить визначити
перспективні напрями розвитку підприємств, отримати нові можливості для
виготовлення продукції, згідно з вимогами до її якості та часу появи на ринку
для максимального задоволення потреб та вимог споживачів, а також
допоможе підтримати українського виробника в умовах посилення
глобалізації економіки та входу на ринки нових учасників, наростити їх
конкурентний потенціал та зміцнити своє положення на національному та
світовому ринках. Для досягнення конкурентних переваг у довгостроковому
періоді наукові дослідження у даному напрямі доцільно пов’язати з
плануванням необхідних ресурсів та подальшим їх спрямуванням для
реалізації кожної з клієнтських стратегій, організацією контролю якості
взаємовідносин зі споживачами та здійсненням оперативного реагування на
зміну їх потреб та можливостей [4].
Отже, впровадження ефективного маркетингового управління
конкурентоспроможністю є першочерговим завданням, яке постає перед
вітчизняними підприємствами. Потрібно пам’ятати, що на першому місці
завжди має бути споживач Підприємствам необхідно проводити регулярний
моніторинг потреб споживачів, кон’юнктури, конкурентів та оцінку стану
компанії порівняно з конкурентами. За допомогою проведення маркетингових
досліджень, підприємство має змогу зрозуміти які перед ним постають
проблеми з погляду конкурентного середовища і виправити їх.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ РОЗМІЩЕННЯ БАКАЛІЙНИХ ТОВАРІВ
Бакалійні товари є однією з найзатребуваніших груп продовольчих
товарів, які займають значну частку усіх товарів будь-якого продуктового
магазину. Саме тому, заклади, які займаються реалізацією продуктів
харчування, зацікавлені у виборі найефективніших методів розміщення та
реалізації даної групи товарів з метою прискорення товарообороту та
збільшення доходу від їх реалізації.
На сьогодні вивченням методів розміщення бакалійних товарів
займається багато науковців, зокрема варто відмітити таких, як: Бортнік Н. В.,
Данкеєва О. М., Кузьо Н. Є., Тягунова Н. М., Лісіца В. В., Іванов Ю. В. та ін.
Метою дослідження є обгрунтування ефективних методів розміщення
бакалійних товарів.
Бакалія – це назва групи продуктів харчування першої необхідності, які
мають великий термін придатності і вимагають перед вживанням кулінарної
обробки [3, c. 125].
Первинне значення слова «бакалія» полягало у позначення окремих груп
товарів, зокрема сухофруктів та копченостей, з часом перелік почав
розширюватися. На сьогодні відповідно до сучасної торговельної класифікації
до продовольчим бакалійним товарів відносять: крупу, крохмаль, борошно,
дріжджі, чай і чайні напої, кава і кавові напої, макаронні вироби, цукор,
харчові концентрати, рослинні масла, сіль, оцет та прянощі.
Більшість товарів даної групи зберігаються в сухому вигляді, проте є і в
рідкому вигляді, зокрема рослинне масло, кетчуп. Також особливістю даної
групи товарів є те, що вони можуть реалізуватися як в упакованому вигляді,
так і на вагу.
Основна частина даної групи товарів продається через продуктові
магазини. У відділі бакалії найбільший асортимент товарів, найбільший обсяг
продажів і найбільша площа. Частка бакалійних товарів в загальному обсязі
продажів в магазині складає приблизно 27 %. У тих випадках, коли бакалійні
товари об’єднуються з нехарчовими виробами, це значення може досягати 50
%. проте значна частина продукції може знадобитися в ресторанах,
закусочних, шашличних і т.д. Кафе, бістро і заклади фастфуду обмежуються
мінімальним набором продуктів бакалії [3].
Особливістю розміщення бакалійних товарів в торгівельних закладах є те,
що їх реалізація не потребує використання спеціального обладнання для їх
зберігання, їх в основному викладають на стелажі та гондони.
Бакалійні товари надходять в магазин в розфасованому і упакованому
вигляді. Тому наявне в бакалійному відділі простір може використовуватися
більш раціонально, ніж в інших відділах. Товар може бути викладений для
показу на всю глибину полиць розташованих від підлоги до самого верхнього
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рівня. При цьому не втрачається простір між різними категоріями
виставленого для продажу товару. Більш того, оскільки не потрібно наймати
спеціально підготовлених працівників для поповнення запасу товару на
полицях або для його зберігання і обробки, рівень оплати праці в бакалійному
відділі нижче, ніж в тих відділах, де є потреба у більш кваліфікований
персонал.
Якщо група товарів одного виробника / торгової марки займає відносно
високу частку в загальному обсязі реалізації по даній товарній групі (більше 5
% від реалізації), то доцільно подумати про виділення і закріпленні
конкретного місця на стелажі під викладку товарів. Ці підгрупи товарів
називають структурними, так як вони задають структуру як асортименту, так
і викладки товарів [1, c. 54].
При формуванні корпоративного блоку слід дотримуватися таких
основних правил:
– на рівні очей важливо розміщувати упаковки чаю, які користуються
найбільшим попитом. Як правило, це найменші упаковки непакетованому
чаю;
– на нижніх полицях розташовуються упаковки за правилом «чим більше
маса упаковки, тим на більш низькою полиці вона знаходиться»;
– на полиці трохи вище рівня очей розташовуються товари з яскраво
вираженими смаковими характеристиками, нові сорти;
– на верхніх полицях можна виставляти найбільш дорогі позиції, в
залізних або незвично оформлених упаковках.
До ефективних методів розміщення бакалійних товарів, які сприяють
зниженню експлуатаційних витрат та збільшенню прибутку від реалізації
даної групи товарів, сприяють:
– використання фірмових стійок для викладки товарів, що надаються
компаніями-виробниками;
– поповнення запасу товару на полицях і організація викладок
представниками компаній постачальників;
–
наявність
наданих
виробником
спеціальних
рекламно
пропагандистських засобів;
– використання купонів.
Щодо особливостей розміщення окремих груп бакалійних товарів, то
варто звернути увагу на окремі моменти.
Продукти швидкого приготування і макаронні вироби повинні
знаходитися поруч. Якщо з стелажів зроблений коридор, то товари можна
розмістити навпроти один одного. У магазинах з невеликим асортиментом
можливий варіант викладення на одній довгій полиці.
Під час розміщення макаронних виглядів, перш за все варто звертати
увагу на їх упаковку, щоб вона мала товарний вигляд і не була пошкоджена;
якщо у магазині великий асортимент макаронних виробів, найкраще
використовувати довгі полиці з метою якнайповнішої презентації усієї
макаронної продукції [4, c. 33].
Класифікація макаронних виробів в залежності від ціни важлива при
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реалізації в магазинах, оскільки макарони купують все групи населення,
вибираючи продукт за своїми доходами. Дешеві, «небрендові» сорти краще
розміщувати на нижніх полицях стелажа, середні полки рекомендують
відвести під бренди масового сегмента, а верхні – під дорогі товари. При більш
складної викладенні макаронні вироби мають у своєму розпорядженні по
сусідству з рослинними оліями (переважно з оливковою) і різними соусами.
З метою презентації чаю варто використовувати невеликі ємкості (піали),
в яких буде розміщено невелику кількість кожного сорту чаю з позначеннях
його ціни; доцільно викладати чай зліва направо за зростанням ціни,
починаючи з байхового чорного і закінчуючи фруктовим; можна періодично
проводити дегустацію чаю з метою ознайомлення з його властивостями
клієнтів. Холодний чай, як сезонний продукт, викладають окремо в
холодильних вітринах поряд із прохолодними напоями.
Для того щоб оптимізувати і полегшити покупцям вибір продукції,
необхідно розбити товарну групу чай на підгрупи по виробникам / торговим
маркам (AHMAD, Lipton, Brooke Bond) і позиціонувати товарні підгрупи
виходячи з обсягів продажів і оборотності [5, c. 87].
Олію зазвичай розміщують у другій третині магазину, поряд з
консервами. Викладку олії доцільно розпочинати з соняшникової,
кукурудзяної, а завершити – оливковою, льняною, бавовняною тощо.
Рослинна олія має бути поділена на рафіновану та нерафіновану.
Отже, «бакалія» – найбільший з усіх підрозділів роздрібного торгового
підприємства. До бакалії відносять пройшли відповідну обробку і не
потребують особливих умов зберігання продовольчі товари, в число яких не
входять швидкопсувні продукти. З метою збільшення обсягів продажів даної
групи товарів варто враховувати особливості їх розміщення, зокрема місце
розміщення, цінову категорію товарів, можливість презентації товару, його
дегустації.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЇ В АСОРТИМЕНТНІЙ ПОЛІТИЦІ РИНКУ ПОСЛУГ
У складі соціально-економічного комплексу, особливе місце займає
невиробнича сфера, в рамках якої організовується процес обслуговування
населення та надання споживачам різноманітних послуг. Удосконалення
управління невиробничою сферою і функціонуючого в її рамках ринку послуг
вимагає впровадження прогресивних методів і прийомів, що дозволяють
забезпечити адекватне задоволення потреб людини з урахуванням
раціонального використання наявних ресурсів, а також вирішення завдань з
досягнення максимально можливої збалансованості між попитом і
пропозицією.
Одним із методів реалізації ідеології вдосконалення управління сферою
послуг є використання принципів і підходів, об’єднаних в концепції
маркетингу, до інструментів якої відноситься побудова оптимального
асортименту послуг, завдяки якому підприємства, орієнтовані на виробництво
такого специфічного товару як послуга, отримують можливість вирішувати
довгострокові стратегічні завдання, проникати на нові ринки, впроваджувати
інноваційні пропозиції, адекватно реагувати на мінливі умови ринкової
кон’юнктури та забезпечувати повну відповідність характеристик послуг і
характеристик носіїв попиту.
Проблема обґрунтування асортиментної політики в сфері послуг
представлена у працях таких вітчизняних та зарубіжних науковців як
Ф. Котлер, Є. Голубков, Е. Дихтля, Х. Хершген, В. Данилин, М. Дарбинян,
Л. Полонська І. Ансоф, Ж. Ламбен, Н. Куденко, С. Гаркавенко та інші. На
жаль, фрагментарний виклад окремих питань не дозволяє отримати цілісне
уявлення про даний об’єкт дослідження.
Ринок послуг є однією з найважливіших і швидкозростаючих складових
світової економіки. Особливо актуальне дослідження даного ринку для
України, оскільки він ще не набув конкуруючого рівня розвитку порівняно із
провідними країнами світу – його частка у ВВП та у структурі зайнятості
становить близько 50 % [3, c. 63-73].
Однією із ключових причин цьому є відсутність цілеспрямованого
підходу до управління асортиментом на українських підприємствах сфери
послуг. Керівництво продовжує аналізувати стан асортименту на ринку за
документами звітності, не переорієнтувавши стратегію управління
асортиментом послуг на специфіку і вимоги ринку, і не пов’язуючи свої
економічні інтереси з інтересами споживачів та їх вимогами до асортименту
підприємства. Управління асортиментом на фірмах обмежується загальними
маркетинговими дослідженнями та прийняттям базової маркетингової
стратегії, без її подальшої диференціації, пов’язаної з формуванням і
реалізацією постійного і змінного асортименту підприємства сфери послуг
[2, c. 557-559].
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Так, вивчення практики управління політикою асортименту на
українських виробничих підприємствах формулює ключові підходи, які
застосовуються керівним складом за потреби прийняття управлінського
рішення стосовно політики асортименту підприємства:
– «пасивне» виробництво – формування асортименту відбувається за
принципом: на кожний товар знайдеться свій покупець, при цьому активізація
діяльності зміщується у сферу ціноутворення та збутової політики;
– метод спроб і помилок – асортимент формується без належного
урахування потреб потенційних споживачів на етапі підготовки та освоєння
виробництва;
– «боротьба мотивів» – управління асортиментом здійснюється на основі
особистої зацікавленості осіб, що приймають рішення, в результаті чого не
враховується обґрунтування економічної ефективності як окремих
асортиментних позицій, так і асортименту в цілому [1, c. 38-41].
Узагальненою особливістю вищенаведених практичних підходів є
відсутність впровадження наукових підходів формування і керування
політикою асортименту суб’єкта господарювання, а в окремих випадках –
відсутність
економічного
обґрунтування
доцільності
прийнятих
управлінських рішень.
Таким чином, для рішення задачі оптимізації асортименту продукції на
національних підприємствах сфери послуг варто розробити план
стратегічного розвитку з використанням методологічних основ маркетингу.
Стратегічні рішення у сфері формування інноваційно-асортиментної політики
передбачають вибір стратегічних напрямків діяльності підприємства. При
розробці рішень цього рівня використовуються методи, спрямовані на
формування господарського портфеля, який об’єднує сукупність окремих
напрямків діяльності і продукції підприємства.
За допомогою аналізу господарського портфеля керівний склад суб’єкта
господарювання визначає і надає оцінку напрямкам господарської діяльності
з метою інвестування ресурсів в найбільш прибуткові з них і зниження чи
припинення функціонування найбільш збиткових напрямків, а маркетинговий
підхід до утворення товарного асортименту суб’єкта господарювання
передбачає виявлення його якісної і кількісної структури відповідно до поділу
та урізноманітнення потреб споживачів.
В рамках стратегічного планування здійснюється розробка та
впровадження концепції асортименту, яка представлена документом,
довгостроковою програмою по керуванню динамікою розвитку виробництва і
впровадження відповідних товарів: цілі, завдання і основні спрямування з
утворення асортименту на 5-15 років вперед, що визначаються керівним
складом суб’єкта господарювання.
Вона направлена на створення відповідної структури асортименту та
товарної пропозиції, в основі якої лежать, з одного боку, потреби споживачів
окремих сегментів, а з іншої – потреба у забезпеченні найбільш ефективного
використання суб’єктом господарювання сировинних, технологічних,
грошових та інших ресурсів для того, щоб впроваджувати вироби з низькими
витратами.
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На основі розробленої концепції асортименту проводиться формування
товарного асортименту, що являє собою безперервний процес, який триває
впродовж усього життєвого циклу товару, починаючи з моменту зародження
ідеї і закінчуючи вилученням з програми виробництва.
Таким чином, аналізуючи ситуацію на українському ринку послуг,
виокремлено ряд проблем, пов’язаних із формуванням асортименту, а саме:
1. Обмежені можливості існуючих методів формування асортименту.
2. Відсутність методик, адаптованих до умов нестабільності зовнішнього
середовища.
3. Проблеми впровадження інструментів асортиментної політики у
практичну діяльність управлінського персоналу.
4. Проблеми інформаційного забезпечення прийняття управлінських
рішень щодо асортименту.
5. Існуючі методи не враховують всієї різноманітності чинників, що
взаємодіють в процесі формування асортименту підприємства тощо.
Проте вирішення вище окреслених проблем застосовуючи план
стратегічного розвитку з використанням методологічних основ маркетингу,
який забезпечить стабільне вдосконалення і оновлення продукції
підприємства; постійну підтримку оптимального співвідношення між новими,
модернізованими і застарілими виробами; визначення раціональної структури
асортименту в розрізі сегментів ринку, раціонального співвідношення між
товарами на нових і освоєних ринках; ухвалення обґрунтованих рішень про
своєчасне зняття з виробничої програми виробів, що втрачають ринкові
позиції [2].
В результаті застосування дієвого методичного інструментарію
підвищить
ефективність
господарської
діяльності,
а
також
конкурентоспроможності українських підприємств сфери послуг як на
національному так і на міжнародному ринках.
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МАРКЕТИНГОВИЙ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА
СПОЖИВАЧІВ
На сьогодні розвиток ринкових відносин пов’язаний з посиленням
конкуренції на світовому та національному ринках. Це спонукає підприємства
витрачати багато зусиль та коштів на виробництво товарів та послуг, які
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задовольняють різні потреби споживачів, поширювати свої товари за
допомогою маркетингових комунікацій до кінцевого споживача. Внаслідок
посилення впливу інформаційної складової сучасної економічної діяльності у
країні значно зросла роль маркетингової комунікаційної діяльності фірм.
Аналіз споживачами рекламної інформації є достатньо складним процесом
відбору даних, які надходять до свідомості від органів чуття, але досі не існує
єдиної точки зору щодо структурування цього процесу [1, с. 516].
Питання рекламних ефектів розглядалися зарубіжними і вітчизняними
фахівцями, такими як Д. Аакер, Р. Батра, Д. Далримпле, А. Дамазіо,
П. Джоббер, Т. Емблер, Дж. Касіоппо, А. Лебедєв, Д. Майєрс, Л. Парсонз,
Л. Персі, Г. Рижкова, Є. Ромат, Дж. Россітер, Р. Хіт, Д. Шактер та ін. Створення
Ефективна маркетингової комунікаційної системи підприємства створюється
на основі ґрунтовного аналізу особливостей її комунікаційного впливу на
споживачів.
Основна проблема існуючих психологічних рекламних ефектів полягає у
відсутності чіткої їх інтерпретації з точки зору сутності процесу
комунікаційного впливу взагалі та їх причинно-наслідкового зв’язку з
економічним ефектом зокрема [2]. Для можливості пояснення взаємозв’язку
психологічних і економічних рекламних ефектів вже з кінця ХІХ ст. почали
застосовувати різноманітні моделі процесів, які активізує реклама в свідомості
споживача. При розробці стратегій маркетингових заходів є корисними моделі
ієрархії результатів. Ці моделі передбачають, що споживачі поступово, крок
за кроком, просуваються до прийняття рішення в міру одержання ними
маркетингової інформації [3, с. 160].
Створення реклами (рекламної продукції) є важким та творчим процесом,
під час якого використовують різні методи. Р. В. Ваксман виділяє наступні
методи, використовувані в процесі виробництва реклами [4, с. 101]:
– акцент на простоті і швидкості отримання ефекту;
– просування позитивного образу товару на базі образу іншої;
– порівняння;
– створення контрасту;
– використання авторитетів (груп впливу);
– сторона, що перемогла;
– додаткове свідчення;
– концентрація на декількох рисах або особливостях;
– вибірковий підбір інформації;
– ствердні висловлювання.
Загалом, рекламна діяльність здійснює суттєвий вплив на збільшення
обсягів продажу, забезпечуючи інформування про товар, його популяризацію,
підвищення попиту, товарообіг й виробництво. Вона є невід`ємною й
активною частиною комплексної системи маркетингової діяльності
підприємств, рівень розвитку якої визначається якістю й ефективністю
проведених рекламних кампаній відповідно до вимог сучасного ринку [5, с.
12].
Завданням реклами є створення гарного відношення до товару чи торгової
марки. Але деякі вчені та фахівці запевняють, що реклама, котра не
подобається, також може бути ефективною. Це виражається наступними
факторами [6, 7, 8]:
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1) Іноді негативне ставлення до реклами не переноситься на товар.
Потенційний покупець, коли бачить таку рекламу сконцентровує увагу саме
на інформацію про товар.
2) Емоційне роздратування, породжене рекламним зверненням, може
завадити глядачам знайти переконливі контраргументи щодо суті рекламного
звернення, а тому збільшуватиме його ефективність.
Отже, рекламна акція, що проведена кваліфікованими маркетологами
забезпечує підприємство високим рівнем продажів товарів та послуг,
допомагає швидко реагувати на економічні зміни на ринку, проводити
корекцію своїх товарів та послуг відповідно до потреб споживачів.
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В умовах насиченого ринку щоб забезпечити успішний продаж товару,
підприємству необхідно зробити більше, ніж просто стежити за його
відмінною якістю, встановити на нього оптимальну ціну або просто
розмістити товар найкращим чином на полицях магазинів. Компанія повинна
178

продавати свої товари, супроводжуючи їх оригінальними, інформативними і
привабливими зверненнями, які переконували б відповідно купувати товар,
відповідати потребам і бажанням споживачів. Дедалі більшої уваги набувають
методи просування товару, під якими розуміють сукупність маркетингових
рішень, пов’язаних із комунікативністю.
Під маркетинговими комунікаціями розуміється систематично
комбіноване використання сукупності інформаційних зв’язків – від пошуку
ринкової інформації, вибору місії підприємства, ринкового сегменту, каналів
збуту, визначення оптимальних умов щодо реалізації продукції до власної
реклами і створення позитивного образу підприємства і його діяльності [1, с.
50].
Комунікаційна політика є одним із найважливіших елементів комплексу
маркетингу, який дозволяє визначити цільову аудиторію, розробити стратегію
просування товарів на ринках, надати інформацію споживачам у вигляді
реклами про товар або послугу, що в кінцевому результаті, при правильному
використанні комунікативної політики, призводить до отримання
максимального прибутку .
Мета комунікаційної політики – здійснення ефективної взаємодії об’єкта
комунікацій (компанії, бренду) з суб’єктами комунікативного простору.
Основне завдання комунікативної політики – чіткий опис методів, способів та
правил комунікації, недопущення застосування на практиці недостовірних,
неповних і ситуаційних комунікацій, які не відповідають цілям і завданням
політики каналів комунікації [2].
Організація комунікаційної політики є основою для всіх сфер ринкової
діяльності, мета яких – досягнення успіхів у процесі задоволення сукупних
потреб суспільства. Вона застосовується як ефективний інструмент
маркетингу, що включає практику доведення до споживачів необхідної для
підприємства інформації, та розглядаються як процес управління рухом
товарів на всіх етапах – у момент виведення товару на ринок, перед
реалізацією, під час здійснення акту продажу та по завершенні процесу
споживання [3].
Для передачі маркетингової інформації можуть бути використані всі
елементи комплексу маркетингу. Низька якість продукту або послуги, як
правило, говорить покупцю більше, ніж сама красномовна реклама. Ціна
також «говорить». Наприклад, висока ціна посилає інший сигнал, ніж низька.
Місце покупки також несе в собі інформацію. Товар, що куплено у
фешенебельному магазині сприймається як такий, що має зовсім іншу
цінність, ніж куплений на вуличній розкладці. Таким чином, товар, ціна,
спосіб розповсюдження можуть нести споживачам важливу ринкову
інформацію. Основна мета маркетингових комунікацій – продемонструвати
важливі характеристики вказаних елементів комплексу маркетингу для
підвищення зацікавленості споживача в покупці товару. Їх роль – підтримати
маркетинговий план і допомогти цільовій аудиторії зрозуміти і повірити в
переваги даного продавця над його конкурентами [4].
Завдання організації комунікаційної політики підприємства можна
охарактеризувати так [3]:
– створення образу престижності виробника та його товарів;
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– створення умов для інформування потенційних покупців про новий
товар, низькі (або, за необхідності, високі) ціни, особливості застосування
товару;
– проведення рекламного дослідження ринку та визначення стану
купівельної
спроможності можливих покупців цього товару;
– пропонування від імені виробника нових продуктів, послуг або ідей;
– утримання популярності товарів, які довго (або відносно довго) існують
на цільовому ринку і вже почали втрачати свої позиції;
– надання покупцям або посередникам інформації про умови
стимулювання, пропонованого виробником;
– обґрунтування низьких, високих або стабільних цін виробника;
– забезпечення зворотного зв’язку із покупцем для визначення ставлення
до виробника та його товару.
З метою удосконалення організації комунікаційної політики
підприємства доцільно виконати послідовність етапів:
1. Аналіз існуючого комплексу маркетингових комунікацій підприємства.
2. Дослідження реакцій контактних аудиторій на інструменти, які
використовує підприємство в межах комунікаційної політики.
3. Подальше використання та удосконалення інструментів маркетингових
комунікацій, що мають високу ефективність.
4. Відмова від використання інструментів у разі їх низької ефективності
або її зниження через надмірність застосування певного інструменту.
5. Введення нових інструментів маркетингових комунікацій і оцінка їх
впливу на ефективність комунікаційної політики підприємства.
6. Формування удосконаленого комплексу маркетингових комунікацій
підприємства.
Дана послідовність етапів передбачає аналіз існуючого на підприємстві
комплексу маркетингових комунікацій, визначення ефективності їх
застосування та виділення двох блоків інструментів маркетингових
комунікацій. До першого блоку доцільно віднести інструменти з високою
ефективністю, яка знаходить відображення у прирості прибутку, досягнутого
за рахунок використання даних інструментів комунікаційної політики. Такі
інструменти пропонується використовувати і в подальшому та докладати
максимум зусиль для їх вдосконалення. До другого блоку пропонується
віднести інструменти з низькою ефективністю, причинами якої можуть бути
надмірність застосування певного інструменту, й невідповідність його
маркетинговим цілям підприємства або моральне старіння, зміни у запитах
споживачів та інші. Відмова від використання цих інструментів
маркетингових комунікацій може бути тимчасовою або довготривалою. Крім
цього, пропонується вводити до комплексу маркетингових комунікацій
підприємства нові інструменти: сучасні, прогресивні, здатні викликати
суттєвий інтерес у контактних аудиторів. Однак для кожного такого
інструменту має бути здійснений прогноз впливу від його застосування на
ефективність комунікаційної політики підприємства [2].
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Для успішної роботи на ринку підприємство повинно доставляти свої
маркетингові звернення в любі місця, де можливий контакт цільової аудиторії
з його торговою маркою. Для того, щоб отримати ефект від маркетингових
комунікацій, підприємство повинно розглядати питання можливих контактів з
споживачем як важливу частину своєї маркетингової програми. Під цільовою
аудиторією при здійсненні маркетингових комунікацій слід розуміти не тільки
споживачів чи покупців продукції. Всі, хто має безпосередній вплив на
діяльність підприємства, повинні розглядатися в якості цільової аудиторії [4].
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ
Неможливо працювати у сфері торгівлі ефективно не знаючи на
поведінку покупців. Ті підприємства, які зможуть детально вивчити
своєрідність поведінки споживачів, а також мати певний вплив на їх манеру
чи принаймні взяти до уваги її специфіку, можуть втримати чи збільшити
величину реалізації товару та доходу.
Наявність умов для опановування своєрідних свідчень поведінки
покупців у сфері торгівлі залежить від реально існуючих знaнь відносно
зoвнiшнix і внутрішніх факторів контролю, послідовностей і специфічного
пpoцecy прийняття piшeнь персональним i opгaнiзацiйним покупцем,
упорядкованість комплектування поведінкового рефлексу cпoживaчiв,
наявних мapкeтингoвиx засобів впливy нa їx манеру, і одночасно мeтoдoлoгiї
тa мeтoдики здійснення кiлькicниx i якicниx досліджень.
Фундаментом пpeдмeтa «Пoвeдiнкa cпoживaчiв» є певний перелік
ґрунтовних нayкoвиx диcциплiн (coцioлoгiя, пcиxoлoгiя i coцiaльнa
пcихoлoгiя, eкoнoмiчнa тeopiя, coцiaльнa icтopiя тa icтopiя кyльтypи), крім того
можна виділити двi основні, пpиклaднi диcциплiни – мeнeджмeнт i мapкeтинг.
Проте, за змістом мapкетинг – цe свіжий пoгляд нa pинoк з бачення
виробництва, якe нa ньoмy робить. Насамперед дисципліна мapкeтинг є
ввідною дисципліною. «Пoвeдiнкa cпoживaчiв» – результат, більшого
пoглиблeння oднoгo з йoгo спрямувань [5].
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Активним періодом розвитку знань пpo пoвeдiнкy cпoживaчiв cтaли 5080-ті роки XX ст. Пропозиція почала перевершувати пoпит; торговці бyли
вимушені пpийняти поняття мapкeтингy i вивчaти вчення пpo пoвeдiнкy,
тeлeбaчeння cтaлo способом просування товарів. Вiдбyлися докорінні змiни y
poзпoдiлi. Виpoбники пoчaли диктувати yмoви дистриб’юторам; збільшились
дoбpoбyт i кyпiвeльнa cпpoмoжнicть [2].
Поведінка споживачів – це основа, на якій базується вся маркетингова
діяльність підприємства. Ґрунтовне вивчення споживачів – запорука вдалого
впровадження маркетингової концепції, фундамент утворення комплексу
маркетингу та вибopy цiльoвoгo pинкy. Вдалість планування та реалізації
стратегії фірми залежить від усвідомлення мотивації покупця, здaтнocтi дo
aнaлiзy та пpoцecy пpийняття piшeнь, насамперед, покупцем пpo здійснення
купівлі [1].
В теперішньому понятті пoвeдiнкa cпoживaчiв – eкoнoмiчнi, coцiaльнi тa
пcиxoлoгiчнi acпeкти, котрі виникaють, безпосередньо, під час самої
пiдгoтoвки тa здiйcнeння кyпiвлi, одночасно викopиcтaння придбаного
пpoдyктy, тaкoж включaючи пepeдaчу нaбyтoгo дocвiдy iншим; цe певні дiї,
котрі реалізовують oкpeмi ocoби, кyпyючи i викopиcтoвyючи пpoдyкт чи
послугу, цe, нacaмпeрeд, poзyмoвi тa coцiaльнi пpoцecи, котрі пepeдyють
певним дiям aбo настають пicля ниx [3].
Виділенням типу взаємодії підприємства із покупцями є залежності не
лише від об’єктивних факторів, але насамперед, від поведінки покупців, з
огляду на те, проблеми взаємозв’язку фірми із покупцем ефективно
обговорювати з положення рефлексивного керування, який демонструє
цілеспрямоване товариство рефлексивних впливів. Можна стверджувати, що
застосування наукового вчення в маркетингу можна збагнути і обґрунтовано
роз’яснити поведінку покупців при придбанні чітко визначеного товару.
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Враховуючи економічну нестабільність в країні в період пандемії,
виникнення ситуацій на ринку схожих з кризовими явищами, виникає
актуальна проблема організації маркетингу в таких умовах.
Масштаби маркетингу надзвичайно широкі. За оцінками Європейської
асоціації маркетингу, в Україні приблизно 40 % населення так чи інакше
пов’язані з маркетинговою діяльністю. Щоправда, здебільшого ця діяльність
проводиться за відсутності фахових знань, а інколи навіть без усвідомлення її
значення та змісту. Цих висновків Асоціація дійшла, вивчивши діяльність
приватних підприємців, малого та середнього бізнесу, мережевих
торговельних підприємств, міжнародних корпорацій, що підтверджує
актуальність дослідження.
Організація маркетингу на підприємстві є важливою складовою у
розвитку підприємства, від чого і залежить ефективність його маркетингової
діяльності, позиція на ринку. У навчальній і науковій літературі розгляду цієї
проблематики приділяється значна увага з боку таких науковців, як:
М. Бєлявцев, Л. Іваненко. Я. Ларіна, Ф. Котлер, М. Окландер, О. Сохацька,
А. М. Танасійчук, І. І. Поліщук, О. Є. Громова, А. Федорів [1, 5].
Проте, незважаючи на значний обсяг публікацій і досліджень із цієї теми,
в умовах глобалізації та інтеграції української економіки до світового
співтовариства, соціалізації економіки є потреба у імплементації стратегії
диверсифікації в маркетингу.
Побудова організаційної структури компанії є аналітичним та
організаційним процесом. У його ході визначається структура вищого рівня
управління, крок за кроком вибудовується організаційна структура на більш
низьких рівнях. Процес цей є творчим, індивідуалізованим, це призводить до
того, що кожне підприємство має свої особливості організаційної побудови
[1].
Для ефективної маркетингової діяльності підприємства важливо
врахувати всі напрями організація маркетингу на підприємстві, до яких
відносяться: побудова організаційної структури управління маркетингом;
підбор фахівців з маркетингу належної кваліфікації; розподіл задач, прав і
відповідальності в системі управління маркетингом; створення умов для
ефективної роботи співробітників маркетингових служб; організацію
ефективної взаємодії маркетингових служб з іншими службами організації [1].
Узагальнюючи наукові погляди вітчизняних фахівців в сфері маркетингу
[1-5], можемо визначити основні завдання організації маркетингу на
підприємстві (рис. 1).
Відповідно до завдань маркетингу, які виникають на різних етапах роботи
підприємства виділяють різні концепції маркетингу, завдяки яким відділ
маркетингу може ефективно виконувати всі поставлені завдання.
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В сучасних умовах можливі 2 підходи до організації маркетингу на
підприємстві: коли маркетинг осмислений абсолютно всіма співробітниками
компанії, однак конкретно його організацію здійснює відділ маркетингу та
випадок, коли маркетингом займаються всі без винятку працівники компанії у
межах власних офіційних зобов’язань.

Рисунок 1 - Основні завдання організації маркетингу на підприємстві
[1-5]
При застосуванні подібного способу використання маркетингу слід час
від часу здійснювати тренінги персоналу, проте, слід зазначити, що власники
компанії зобов’язані бути експертами у галузі маркетингу, а також регулярно
збільшувати власну кваліфікацію, застосовуючи навики консультаційних та
рекламних агентств, спілкуючись з лояльними споживачами та своїми
партнерами [4].
Вітчизняні та зарубіжні наукові школи маркетингу пропонують
розглядати різні концепції маркетингу, відповідно до виду бізнес-діяльності,
життєвого циклу підприємства та його товарів (послуг) та інше. Адже
ефективний маркетинг вимагає відповідної організації маркетингової
діяльності.
За Ф. Котлером можна виділити наступні концепції: концепція
вдосконалення виробництва, концепція вдосконалення виробництва,
концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція маркетингу та
концепція соціально-етичного маркетингу. Також, варто звернути увагу на
нову концепцію управління маркетингом, а саме – маркетинг стосунків [2].
Сучасна концепція маркетингу є результатом багаторічної еволюції
поглядів на цілі та процес розвитку господарювання. У свій час формування
концепції маркетингу відбувалося під впливом науково-технічного прогресу,
який забезпечив величезну різноманітність товарів, високі темпи їх оновлення.
Проте подальша історія розвитку людства в умовах переходу до
інформаційного суспільства, поява і динамічне поширення в світі
гіпермедійної інформаційної системи під назвою Інтернет спричинила
величезні зміни в житті сучасного суспільства.
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Глобальні масштаби і всеосяжний процес входження Інтернету в різні
аспекти життя суспільства створили нову, так звану віртуальну реальність або
інтернет-середовище. Значення її для суспільства в умовах пандемії важко
переоцінити настільки глибокими і неоднозначними можуть бути результати
її функціонування. Наразі, це середовище для спілкування і співпраці, засіб
усесвітнього поширення інформації, віртуальне економічне середовище і
потужний інструмент ведення бізнесу.
Дані процеси набирають силу як у всьому світі так і в Україні – вже
сьогодні більшість великих і середніх підприємства і організацій мають
представництво в інтернет-середовищі у формі веб-сайту, функціонують
паралельно як в реальній, так і у віртуальній економіці, будучи гібридними.
Збільшується доля віртуальних підприємств, що здійснюють свою діяльність
виключно в інтернет-середовищі. Сучасна економіка, таким чином, примусово
підійшла до інтеграції реального і віртуального середовища і ефективного
використання нових можливостей.
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БРЕНДИНГ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
Жорстка конкуренція сучасних ринків ставить питання виживання все
гостріше і гостріше, і шлях до успіху або хоча б до збереження стабільних
позицій на ринку лежить тільки через управління ставленням споживача. І
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найголовніший інструмент формування потрібного відношення до будь-якого
товару чи послуги – це бренд, унікальний і привабливий для споживачів образ
торгової марки. У сучасному світі, бренд став не просто одним з інструментів
продажів, він став основним фактором, що визначає успіх бізнесу, якщо ми
говоримо про бізнес, націлений на масового споживача [1, с. 183].
Бренд – це інтелектуальна частина товару або послуги, що володіє
стійкою позитивною комунікацією зі споживачами та надає в їх очах товару
чи послуги додаткову цінність. Бренд – це не сам продукт, а те що він обіцяє
своїм споживачам [4]. На даний момент під банківським брендом мають на
увазі сукупність як матеріальних, так і нематеріальних категорій, які
формують у споживача позитивний імідж банківського продукту або самого
банку в цілому [2].
Для створення бренду в банківській сфері потрібно дотримуватись та
знати складові банківського бренду, їх усього шість, а саме:
1. Назва – назва повинна добре запам’ятовуватись для споживача та
викликати певні асоціації. Перш ніж обирати певну назву, потрібно дослідити
конкурентне середовище, використовувати мовленнєві методи для кращого
ефекту, перевірити чи назва добре звучить та не має ніяких негативних
асоціацій.
2. Фірмовий стиль – це низка способів які мають різний характер
(художній, текстовий), які об’єднує гамма кольорів [4]. Загалом фірмовий
стиль створюють для того, щоб споживач міг відрізнити певний банк від
інших, також для того щоб було легко розпізнати. У кожного стилю повинні
бути основні елементи, а саме: емблема банку має асоціюватись з певною
характеристикою їх послуг. До елементів відносять гаму кольорів, стиль
одягу, візитку, фірмовий бланк та конверт.
3. Місія – це певні цілі та завдання у сфері діяльності, які перед собою
ставить виконати банк. При наявності бажання у споживача, вона повинна
бути добре пояснена та зрозуміла йому, але і не тільки для самого споживача,
а і для будь-якого пересічного громадянина.
4. Цінності – головні параметри для взаємодії банку з зацікавленими
особами. Вони повинні бути добре розкриті та при цьому відповідати
інтересам споживачів.
5. Позиціонування – це пошук потрібного сегмента для того, щоб можна
було розмістити певні пропозиції банку. Головною вимогою є постійне
спостереження за ситуацією на ринку та дослідження брендів у конкурентів.
6. Ідентичність бренду – це весь список асоціацій с брендом банку.
Ідентичність, часто виявляється в сукупності символів (символіці), яка є
однаковою для будь-якого напряму у парці банку, тобто діяльності.
При дотримані усіх складових, це дасть максимальний ефект, тому що
основною метою створення для банку його бренду є покращення пізнаваності
та популярності, а це означає і конкурентоспроможності [3, c. 302]. Це дає
змогу для пошуку на постійній основі певних нових рішень проблем самих
споживачів, що в свій час посилить їх прихильність до банку, тому що вони
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шукають не якісний продукт, а вирішення своїх проблем і чим краще їм у
цьому допомагають, тим більше прихильності буде у банку. Для того щоб
посилити бренд, який насамперед дає можливість зростання у клієнтів
лояльності, потрібно постійно бути у пошуку найкращих або найбільш
вигідних для банку ідей для його позиціювання, які можуть самостійно
впливати на рішення та вибір споживачів, а також просувати в конкурентному
середовищі [3, c. 303]. При оновленні бренду це покращить його
позиціювання, що у свій час пов’язане з кардинальною зміною самого бренду,
найчастіше його атрибутів [1, с. 189].
Причиною для такого можуть бути різні, але в основному через такі
причини як [3, c. 301]:
– певна зміна на ринку або в його сегменті;
– цільова аудиторія бренду;
– агресивні дії зі сторони конкурентів;
– бренд втратив популярність.
Отже, при наявності у банку відомого бренду сприятиме його
функціонування та стабільний розвиток. Цінність, яка створюється за
допомогою бренду банку, надасть можливість отримати додаткову перевагу
на ринку серед конкурентів, підвищить довіру зі сторони клієнтів та допоможе
при створенні позитивної репутації та гарного іміджу. Особливий стиль, який
є тільки у цього банку, логотип та, звичайно, слоган є необхідними частинами,
що створюють у клієнтів позитивні асоціації з певним банком. Від того,
наскільки компанія зробить правильний вибір щодо свого бренду, залежить не
тільки ефективність вкладень у маркетинг, а й можливість існувати банку на
ринку, при цьому робити це з прибутком, а не навпаки. Тому брендинг у
банківській сфері відіграє дуже важливу роль, оскільки без нього у клієнтів
була б інша думка про саме поняття банку та різниці між ними ніхто і не
помітив би.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ В
ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
В умовах жорсткої конкуренції і зростання витрат неодмінною умовою
виживання суб’єкта економіки стає використання інструментів маркетингу.
Принципи маркетингу здавна використовувалися в великих готельних
мережах. Серед першопрохідців індустрії гостинності, які використовували
елементи маркетингу, можна назвати Статлера, Хитці, Маріотта [1].
Система засобів або інструментів маркетингу – це сукупність прийомів і
методів, конкретний інструментарій, які використовуються для досягнення
поставленої мети і вирішення задач. Вона включає прийоми і методи
планування продукції, політики цін, розподілу, особистих контактів з ціллю
реалізації продукції, реклами, стимулювання збуту, упаковки, продажу,
обслуговування, аналізу маркетингової діяльності тощо. До інструментів
маркетингу відносимо:
1. Робота з продуктом (визначення розміру кредиту, строків, умов його
надання і погашення, назва, властивості, гарантії, технічне обслуговування
клієнта, торговельне обслуговування).
2. Визначення ціни (процентної ставки, комісійної винагороди,
встановлення і зміна ціни, можливості її диференціювання, надання знижок,
формулювання умов платежу тощо).
3. Розподіл (система збуту послуг філії, відділення і т. п.).
4. Комунікації (реклама, підтримка збуту і робота з громадськістю).
Готельна реклама, перш за все, повинна відповідати своєму призначенню,
її мета – інформувати клієнтів готелю про зручності та послуги, що надаються.
Готелі та мотелі для просування своїх послуг сьогодні можуть
скористатися численними рекламними ресурсами, серед яких: газети і
журнали, телебачення, радіо, туристичні та інформаційні інтернет-ресурси.
Однак не всі ці ресурси доступні в рівній мірі для кожного готелю. Не
секрет, що пряма реклама в традиційних видах ЗМІ, незважаючи на її досить
високу вартість, далеко не завжди ефективна. Щоб привернути увагу ЗМІ,
готелю необхідно проводити будь-які незвичайні акції або заходи.
Увагу газет і телебачення також приковують ті готелі, в яких зупиняються
під час гастролей або ділових поїздок зірки світового рівня. Багато видань
поспішають розповісти про номер готелю, в якому зупинилася Мадонна або
Дженніфер Лопес.
В якості ключового рекламного ресурсу для просування своїх послуг
багато готелів використовують Інтернет. Готелі отримали можливість
розповідати про себе на форумах і в блогах, заводити сторінки в соціальних
мережах і ставати героями новинних стрічок. Глобальна мережа, будучи
інтерактивним ресурсом, дозволяє готелям налагодити прямий зв’язок зі
своїми потенційними клієнтами [2].
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Проведення рекламної кампанії в Інтернеті на перший погляд здається
дуже простим завданням, проте це зовсім не так. Досить важко обійтися без
допомоги професіоналів і при цьому ефективно розрекламувати та просунути
готель в мережі Інтернет.
Професійні журналісти можуть настільки ненав’язливо розповідати в
своїх оглядах про достоїнства того або іншого готелю, що тільки користувач,
добре знайомий з піар-технологіями, зможе побачити за всім цим комерційну
підоснову.
При виборі ресурсу для статті про цей готель експерти радять звертати
увагу на ті інформаційні ресурси, які добре індексуються, наприклад, Google
News. Таким чином, готелі оновлюють інформацію про себе на великих
інформаційних Інтернет-порталах, присвячених готельному бізнесу. В
україномовному сегменті Інтернету найбільшим інформаційним ресурсом,
який надає готельєрам широкий спектр рекламних можливостей, є портал
Booking.com. [4].
Booking.com являється одним з найбільш популярних ресурсів своєї
тематики. Про нього знає кожен, хто цікавиться подорожами. Основні
переваги цього сайту: найбільша кількість пропозицій, адекватні ціни,
компетентна і оперативна технічна підтримка, часто бувають хороші знижки,
зручний інтерфейс. Одним словом – сайт давно вже завоював довіру у
мандрівників зі всього світу, тому, без сумніву, це найкращий сайт по
бронюванні апартаментів.
Зараз багатьом готельєрам вже стала очевидна вигода, яку приносить
готелю регулярна поява в новинних статтях, блогах і на форумах. У всьому
світі зростає число компаній, які займаються питаннями просування
підприємств в інтернеті.
Багато провідних європейський компаній, вважають за краще мати штат
копірайтерів, які пишуть статті, що носять характер прихованої реклами.
Потім ці матеріали з’являються в блогах і авторських колонках [3].
Сьогодні готельні підприємства в мережі можуть знайти такі ресурси, які
дозволяють задіяти всі аспекти реклами в Інтернеті, починаючи від
традиційних банерів і закінчуючи можливістю публікації оглядів про
діяльність і успіхи готелю.
Ще одним інструментом маркетингу готелів є «стимулювання збуту».
Основні засоби стимулювання в готельній індустрії включають: купони,
зразки, премії, цінові пакети, винагорода за регулярне користування
послугами, конкурси, лотереї та інші заходи.
У той час як реклама наводить доводи на користь покупки товару або
послуги, стимулювання збуту пояснює, чому це потрібно зробити негайно.
Існують три рівні стимулювання: стимулювання споживача, торгівлі і
власного персоналу.
Вирішивши вдатися до стимулювання збуту, готель повинен визначити
його завдання, відібрати необхідні засоби стимулювання, розробити
відповідну програму, організувати її попереднє випробування і перетворення
в життя, забезпечити контроль за її ходом і провести оцінку досягнутих
результатів.
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Інструменти стимулювання збуту повинні створювати системи франшизи
споживачів; тобто стимулювати позиціонування товарів і включати
повідомлення про продажі.
Кінцеве завдання – створити довгостроковий попит споживачів, а не
досягти короткочасних цілей з просування торгової марки. Якщо все
належним чином розроблено, то кожен інструмент стимулювання збуту має
потенціал побудови системи франшизи споживачів.
Спеціаліст, який планує стимулювання збуту, має визначити тип ринку,
цілі стимулювання збуту, ступінь конкуренції, витрати та ефективність
кожного засобу стимулювання.
Таким чином, успішний розвиток готельного бізнесу в Україні
неможливий без застосування маркетингу. Але використання маркетингових
інструментів повинно носити осмислений і системний характер, інакше готель
не тільки не отримає бажаного результату, а й дискредитує себе.
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ПЛАНУВАННЯ ПEPCOНАЛЬНOГO ПPOДАЖУ
На сьoгoднішній день важливoю пеpедумoвoю збеpеження та зміцнення
пoзицій підпpиємства на pинку є ефективна маpкетингoва пoлітика.
Свoєчасність дoведення виpoбленoї пpoдукції дo спoживачів, ствopення
пoпиту на пpoдукцію з уpахуванням сoціальнo-демoгpафічних пoтpеб oкpемих
гpуп населення, фopмування pаціoнальних пoтpеб людей ствopюють
неoбхідність у викopистанні засoбів маpкетингoвoї кoмунікації. Poль
oстанньoї oсoбливo пoсилюється в умoвах функціoнування pинкoвoї
екoнoміки, наявнoсті кoнкуpентнoгo сеpедoвища, пoстійнoгo вдoскoналення
асopтименту пpoдукції.
Пepcoнальний пpoдаж завжди бyв oднoю із ключoвих чаcтин кoмплeкcy
маpкeтингoвих кoмyнікацій. Для ycпішнoгo здійcнeння цьoгo видy
кoмyнікативнoї тopгівлі кepівництвo фіpми пoділяє і poзмeжoвyє
фyнкціoнальні ocoбливocті діяльнocті на oкpeмі cтадії yпpавління збyтoм за
дoпoмoгoю пepcoнальнoгo пpoдажy.
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Пеpсoнальний пpoдаж – це інстpyмент маpкетингoвих кoмyнікацій, який
викopистoвyється для здійснення пpoдажів безпoсеpедньo під час oсoбистoгo
кoнтактy пpoдавця і пoкyпця. Як випливає з визначення, oсoбисті пpoдажі є
oдними з інстpyментів пpoсyвання, частинoю кoмплексy маpкетингoвих
кoмyнікацій і мають хаpактеp безпoсеpедньoї oсoбистoї кoмyнікації. Інші
засoби маpкетингoвих кoмyнікацій (pеклама, стимyлювання збyтy, паблік
pілейшнз, диpект-маpкетинг тoщo) poблять свій вклад y пpoдаж, але їх вплив
є непpямим: відсyтній oсoбистий кoнтакт, специфічні завдання пpoсyвання, не
opієнтoвані на негайний пpoдаж [1, с. 351; 2]. Планyвання пepcoнальнoгo
пpoдажy включає такі eтапи [3, с. 63; 4, с. 352]:
– визначeння цілeй пepcoнальнoгo пpoдажy: opієнтація на пoпит чи на
oбpаз (імідж);
– пpизначeння відпoвідальних ocіб;
– poзpахyнoк бюджeтy;
– визначeння пocад тopгoвeльних пpацівників, кoтpі матимyть пpавo на
пepcoнальний пpoдаж;
– вибіp мeтoдy збyтy: пpeзeнтація, підхід на заcаді задoвoлeння пoтpeб;
– визначeння завдань щoдo збyтy (пpoцecy пepcoнальнoгo пpoдажy);
– peалізація планy: навчання тopгoвoгo пepcoналy, визначeння зoн
oбcлyгoвyвання, oплата збyтoвoї діяльнocті тopгoвих пpацівників. На
більшocті cтадій пpoцecy кyпівлі (ocoбливo на cтадії фopмyвання кyпівeльних
пepeваг) пepcoнальний пpoдаж є найбільш eфeктивним заcoбoм впливy на
cпoживача. Пepcoнальний пpoдаж заcтocoвyєтьcя в oкpeмих випадках значнo
чаcтішe, ніж інші заcoби пpocyвання тoваpів, кoли йдeтьcя пpo значні гypтoві
замoвлeння та пpямий канал poзпoділy (виpoбник-cпoживач), пpeзeнтації
нoвих тoваpів pинкoвoї нoвизни, пepeваг oкpeмих opганізацій. Дo cкладy
пpацівників, які пpацюють y cфepах пepcoнальнoгo пpoдажy, вхoдять бpoкepи,
тopгoвeльні та cтpахoві агeнти, кoмівoяжepи, агeнти з пocлyг, пpoдавці
нepyхoмocті, маpкeтингoві агeнти, агeнти-дизайнepи, агeнти з пpoдажy
вpoздpіб, агeнти-«пoлітики», агeнти фіpм-виpoбників.
Poбoта із спoживачами – пpіopитетний напpям бyдь-якoї слyжби
маpкетингy. Маpкетoлoг пoвинен гoвopити із спoживачами на oдній мoві,
poзyміти їх пoтpеби, ціннoсті, мoдель здійснення кyпівлі, пpичини відмoви від
кyпівлі і спpийняття ключoвих бpендів в галyзі. Знаючи цю інфopмацію, дyже
легкo пpoвести сегментацію pинкy, визначити цільoвy аyдитopію кoмпанії,
poзpoбити ефективне pекламне пoвідoмлення і пoказати йoгo в пoтpібних
каналах кoмyнікації. У завдання «poбoта із спoживачами» вхoдить poбoта з
пoтoчнoю спoживчoю базoю з метoю збільшення частoти і oб’ємy пoкyпoк (щo
пpoявляється чеpез лoяльність дo кoмпанії). Встанoвивши метy пo зpoстанню
клієнтів (чи спoживчoї бази) і підвищенню лoяльнoсті дo кoмпанії, ви змoжете
завжди пpoстежити якість poбoти вашoгo відділy маpкетингy в цьoмy напpямі
[5, с. 47].
Відділ маpкетингy беpе yчасть в стpатегічнoмy планyванні кoмпанії.
Завдяки знанню pинкy, кoнкypентів і oсoбливoстей спoживання, слyжба
маpкетингy мoже poзpoбити oптимальнy стpатегію зpoстання пpoдажів,
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підвищення кoнкypентoспpoмoжнoсті пpoдyктy, визначити ключoві pинки
збyтy і запpoпoнyвати ефективнy стpатегію пpoсyвання тoваpy кoмпанії. На
oснoві затвеpдженoї стpатегії наpoджyється план тактичних захoдів,
poзписаний на pік [6, с. 21].
Пpи пepcoнальнoмy пpoдажі викopистoвyються pізні спoсoби
встанoвлення безпoсеpедньoгo кoнтактy, пpoдyктивність якoгo багатo в чoмy
залежить від кoмyнікативних навичoк пpoдавця. Багатo opганізацій
кopистyються телемаpкетингoм. Це пpoпoзиція тoваpів і пoслyг пo телефoнy
пpи висoкій ефективнoсті oсoбистих телефoнних кoнтактів. За дoслідженнями
амеpиканських вчених, викopистання телефoнy неpoзpивнo з пoштoвoю
poзсилкoю збільшyє збyт пpoдyкції y 2,5-10 pазів залежнo від кoнкpетних
yмoв. Звичайнo, ствopюється база даних цільoвoї аyдитopії – це дoсить
складний і тpивалий пpoцес. Але згoдoм мoжна пpoвoдити цілеспpямoване
poзсилання спoживачам пoштoю (листи, листівки, пpoспекти тoщo), дзвoнити
пo телефoнy, інфopмyючи пpo oсoбливoсті тoваpів, нoві надхoдження, акції,
poзпpoдажі та знижки. Пеpсoнальні пpoдажі набyвають все більшoї
пoпyляpнoсті, oскільки такy діяльність легкo пpoкoнтpoлювати, піддати
oблікy, oцінці та кoнтpoлю [7, с. 85; 8, с. 152-156].
Сyчасні фopми пpoдажів pізнoманітні: пoчинаючи пoхoдами від бyдинкy
дo
бyдинкy
для
кoнсyльтацій,
закінчyючи
кopoткoстpoкoвими
(тpансакційними) тpивалими взаєминами, пoчинаючи індивідyальнoю
poбoтoю, закінчyючи кoманднoю. Усі вoни пo-свoємy дають пoзитивні
pезyльтати, якщo пpoдавець змoже пpавильнo їх викopистoвyвати. Але
yспішне пpoсyвання тoваpy значнoю міpoю залежить не тільки від зyсиль
пpoдавця, а й від пoлітики кoмпанії, яка пoвинна ставитися дo свoгo тopгoвoгo
пеpсoналy як дo кoнсyльтантів, щo дoпoмагають їй oцінити мoжливoсті
oтpимання висoкoгo пpибyткy.
Вихoдячи із вищe cказанoгo мoжна пpийти дo виcнoвкy щo, планyвання
пepcoнальнoгo пpoдажy цe дoвoлі cкладний та багатopівнeвий пpoцec, кoтpий
включає в ceбe цілий pяд eтапів та cтадій.
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КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Результатом сучасної економічної кризи стала складна ситуація
практично у всіх галузях промисловості. Скоротилися доходи населення і
прибуток підприємств. Тому для виживання в сформованих економічних
умовах зниження попиту необхідне проведення ефективної маркетингової
діяльності. Правильно розроблена маркетингова стратегія і висока якість
продукції відіграють головну роль в забезпеченні конкурентоспроможності
підприємства.
Задля підвищення ефективності збутової політики спочатку здійснюється
аналіз оцінки ефективності існуючої збутової системи в загальному та за
окремими елементами, а також перевіряється її відповідність ринковим
умовам.
Вперше визначення контролю маркетингу було сформульовано в 1967 р.
Філіпом Котлером: це систематичне, всеосяжне, незалежне, всебічне, таке що
періодично повторюється дослідження маркетингового середовища, стратегій,
цілей і діяльності компанії для виявлення можливостей і проблемних
областей, а також розробки плану заходів щодо поліпшення ситуації [1].
Деякі теоретики маркетингу (наприклад, Мак-Дональд [2], Еніс і Гарфайн
[3]) називають контроль маркетингу невід’ємною частиною системи
маркетингового планування. На підставі наведених вище визначень можна
зробити висновок, що контроль маркетингу є комплексним маркетинговим
дослідженням, частково дублюючи процедуру збору і аналізу інформації, що
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відноситься до маркетингової діяльності при плануванні. Іншими словами,
найважливіша мета маркетингового аудиту полягає в оцінці адекватності
реакції підприємства на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища.
Іншими словами, маркетинговий аудит визначає існуючі проблемні області і
можливості ринку, дає рекомендації щодо підвищення ефективності
маркетингової діяльності компанії.
Сучасні вимоги господарювання показують неготовність ряду
підприємств до впровадження повноцінної системи маркетингу, що багато в
чому обумовлено нестачею спеціальних знань, фінансів, та й в цілому
недостатнім використанням інструментарію маркетингу. В сучасних умовах
конкурентного ринку одним з виходів з ситуації, що склалася в сфері
маркетингу може стати цільова діяльність відділу маркетингу на найбільш
важливих і нестандартних напрямках його розвитку. При цьому слід
зазначити, що в умовах сучасного розвитку і впровадження нових технологій
завдання, стратегії, програми та інструменти маркетингової діяльності також
вимагають переоцінки і впровадження нових підходів.
Звісно ж, що найбільш ефективним інструментом у сфері маркетингової
діяльності може стати контроль, який історично підтвердив ефективність
свого застосування. Можна виділити ряд видів контроль, включаючи
фінансовий контроль, управлінський і маркетинговий [4].
Підкреслимо, що контроль маркетингу не слід сприймати як перевірку
роботи служби маркетингу компанії, швидше за це незалежна оцінка стану,
яке займає підприємство на ринку по відношенню до конкурентів, і стану
справ усередині самого підприємства. Основними об’єктами маркетингового
контролю є: структура і обсяг продажу, конкурентна ситуація на ринку,
споживча лояльність, клієнтська база, робота зі скаргами, сприйняття іміджу,
товарні марки, забезпечення доступності товару, цільові ринки (сегменти),
частка ринку (сегмента), ставлення споживачів, інформаційна база,
використання програмних продуктів, ІТ, оновлення продукції, обізнаність
споживачів, товарні марки, партнерські відносини, проведені маркетингові
дослідження, прибутковість продукції, сприйнята цінність продукції, витрати
на маркетинг тощо.
При цьому на практиці в кожному конкретному випадку рекомендується
розглядати таке число елементів маркетингової діяльності, яке маркетологи
підприємства здатні реально контролювати.
В якості основних критеріїв ефективності контролю маркетингу можна
виділити наступні: системність, всеосяжність, періодичність. Найважливіший
принцип контролю маркетингу – це його комплексність, що виражається в
спільній оцінці ряду елементів: процедури побудови структури маркетингу;
системи маркетингової інформації; прийнятих на основі даної інформації
управлінських рішень; здійснюваних згідно з рішеннями управлінських дій.
В якості основного очікуваного ефекту від проведення маркетингового
контролю можна назвати:
– визначення найбільш важливих проблем комерційної діяльності
компанії;
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– виявлення об’єктивного уявлення про маркетингову службу на
підприємстві;
– вдосконалення маркетингової функції підприємства на основі
впровадження раціональних, ефективних, зважених, стратегічних рішень;
– оптимізація використання маркетингового інструментарію та оцінки
ефективності його використання;
– формування чітких точок контролю і критеріїв оцінки маркетингових
результатів.
Таким чином, призначення маркетингового контролю полягає у
виявленні істотних помилок, в значній мірі впливають на рівень ефективності
діяльності компанії, і розробці варіантів їх усунення (іншими словами, як
скорегувати ті чи інші елементи комплексу маркетингу, щоб усунути виявлені
проблеми).
Список використаних джерел:
1. Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Дж. Основы маркетинга.
Москва : Вильямс, 2014. 752 с.
2. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. СанктПетербург : Питер, 2000. 320 с.
3. Enis B. M., Garfein S. J. Computer driven marketing audit: an interactive
approach to strategy development. Journal of Management Inquiry. 1992. Vol. 1. Is.
4. P. 306–317.
4. Егорушкина Т. Н., Белякова Т. Б., Панферова Е. В., Медведева Т. В.
Концептуальные подходы к стандартизации системы контроля качества в
аудите : российская и международная практика. Культура и образование: от
теории к практике. 2015. С. 282–286.
Гуменний Олексій
Науковий керівник: Середницька Л.П., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЛАНУВАННЯ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ
В останні роки, одночасно зi зростанням ролi маркетингу, пiдвищилася
роль маркетингових комунiкацiй. Дiйсно, ефективнi комунiкацiї зi
споживачами стали ключовими факторами успiху будь-якої органiзацiї.
Сучасний маркетинг вимагає набагато бiльше, нiж просте створення товару,
що задовольняє потреби клiєнта. Фiрми мають здiйснювати комунiкацiю зi
своїми клiєнтами. При цьому, у змiстi комунiкацiй не повинно бути нiчого
випадкового [1, c. 49].
Маркетингова полiтика комунiкацiй – комплекс заходiв, якi використовує
пiдприємство для iнформування, переконання, нагадування та формування
поглядiв споживача на товар (послугу) та iмiдж підприємства. Маркетинговi
195

комунiкацiї є основою для всiх сфер ринкової дiяльностi, мета яких –
досягнення успiхiв у процесi задоволення сукупних потреб суспiльства. Вони
застосовуються як ефективний iнструмент маркетингу, що включає практику
доведення до споживачiв необхiдної для пiдприємства iнформацiї, та
розглядаються як процес управлiння рухом товарiв на всiх етапах – у момент
виведення товару на ринок, перед реалiзацiєю, пiд час здiйснення акту
продажу i по завершеннi процесу споживання [2, c. 116].
На рiвнi пiдприємства комунiкацiї представляють динамiчний процес,
який включає не лише потоки iнформацiї, але й всю гаму психологiчної
взаємодiї як всерединi трудового колективу, так i з зовнiшнiми партнерами.
Маркетинговi комунiкацiї – це процес взаємодiї суб’єктiв маркетингової
системи з приводу узгодження i прийняття тактичних i стратегiчних рiшень
стосовно маркетингової дiяльностi. Ефективнiсть маркетингових комунiкацiй
залежить від особистих характеристик суб’єктiв маркетингової системи та від
використовуваних засобiв комунiкацiй i методiв їх стимулювання.
Завданням маркетингової полiтики комунiкацiй є: створення
престижного iмiджу виробника та його товарiв; iнформування потенцiйних
споживачiв про товари, цiни, особливості застосування товарiв, переваги
пропонованих виробником товарiв над товарами його конкурентiв тощо;
пропонування вiд iменi виробника нових товарiв, послуг, iдей; утримання
популярностi товарiв, якi вже певний час перебувають на ринку; надання
споживачам або посередникам iнформацiї про умови стимулювання збуту
товару; розроблення заходiв маркетингових комунiкацiй, якi б переконали
споживачів купувати товари саме цього виробника; забезпечення зворотного
зв’язку з споживачем для визначення ставлення до виробника i його товарiв.
Розробка
ефективних
маркетингових
комунiкацiй
передбачає
використання низки принципiв, основними серед яких є: цiльова орiєнтацiя на
конкретних споживачiв товарiв або послуг; вiдповiднiсть корпоративних
можливостей i обраних цiльових комунiкацiй; розвиток адаптацiйних
можливостей в результатi маркетингових дослiджень поточного стану ринку;
врахування психологiчних закономiрностей та контроль норм поведiнки як
всерединi трудового колективу, так i при взаємодiї iз зовнiшнiми партнерами
по бiзнесу; активне використання сукупних елементiв мотивацiї працi,
кар’єрного росту виконавцiв, корпоративного духу вiдповiдальностi,
створення фiрмового стилю та iмiджу. При цьому, канали комунiкацiї – засоби
поширення iнформацiї, конкретнi носії реклами (телебачення, радiо, газети,
журнали, рекламнi щити, Iнтернет тощо), якi об´єднують всiх учасникiв
процесу комунiкацiї.
Основу ефективностi комунiкацiйних рiшень складають наступнi
функціональні складові: 1. Iнформацiя – керiвництво пiдприємства iнформує
цiльовi групи аудиторiй про iснування певних товарiв або послуг i пояснює їх
призначення, що особливо важливо для нових товарiв; 2. Переконання –
особливо актуальне при формуваннi сприятливого вiдношення аудиторiї до
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пiдприємства, компанiї i її торгових марок, а також здiйсненнi покупок; 3.
Створення iмiджу – на деяких ринках, створених шляхом маркетингових
комунiкацiй, iмiдж пiдприємства чи компанiї – єдина й основна вiдмiннiсть
мiж торговими марками, єдиний спосiб диференцiацiї торгових марок
споживачами; 4. Пiдкрiплення – основна частина звернення, спрямована не
стiльки на приваблення нових покупцiв, скiльки на переконання вже наявних
споживачів в тому, що купуючи товар даного виробника, вони зробили
правильний вибiр; 5. Особистий досвiд покупцiв i їх вiдгуки про товар –
головна складова, яка має вирiшальне значення для аналізу зворотного зв’язку
[3, c. 100].
Загальними чинниками ефективностi комунiкацiй дослідники Дж. Фiск i
Дж. Хартлi вважають: – чим бiльшою монополiєю володiє джерело
комунiкацiї, тим вище імовірність позитивного вiдгуку одержувача; –
комунiкацiї бiльш ефективнi у випадках, коли звернення вiдповiдає думкам,
переконанням i перевагам одержувача; – ступiнь впливу звернення
пiдвищується, якщо адресат зацiкавиться його темою; – комунiкацiї будуть
бiльш успiшними, якщо джерело вважається професiйним, має високий статус,
якщо вiдомi його цiлi або орiєнтацiя, особливо тодi, коли джерело
користується великим впливом в аудиторiї i легко iдентифiкується; – при
будь–якiй комунiкацiї потрiбно враховувати соцiальний контекст, що завжди
впливає на сприйняття рекламного повідомлення (звернення) [4, c. 103].
Основними засобами маркетингових комунiкацiй є реклама,
стимулювання збуту, паблiк рiлейшнз, персональний продаж, прямий
маркетинг Варто зауважити, що всi засоби маркетингових комунiкацiй тiсно
пов’язанi мiж собою i мають спiльну мету – прискорити просування товарiв на
цiльових ринках, спонукати покупцiв до активних дій (купівлі чи здійснення
повторних покупок, поширення відгуків та рекомендіцій). Проте вони
допомагають досягти спiльної мети в рiзнi способи i вiдiграють неоднакову
роль у здiйсненнi завдань маркетингу [5, с. 226].
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Дослідження і розробка маркетингової стратегії підприємства – це один
із головних процесів створення і практичної реалізації генеральної програми
дій підприємства. Метою є ефективне розміщення ресурсів для досягнення
цільового ринку. Найважливішими умовами розвитку будь-якого
підприємства є: завоювання ринкових позицій, забезпечення безупинного
розвитку, оволодіння конкурентними перевагами у перспективі. За рахунок
правильно обраного стратегічного маркетингового планування, можливе
ефективне вирішення проблем.
Стратегічне маркетингове планування – це управлінський процес
створення та підтримування відповідності між цілями підприємства, його
потенційними можливостями та шансами у сфері маркетингу.
Розробка та оцінка ефективності маркетингової стратегії є основою
реалізації стратегічного маркетингового планування. Так, ефективність
виступає як необхідна умова її формування. Її вирішення пов’язане з
підвищенням ефективності функціонування підприємств, забезпеченням
їхньої конкурентоспроможності, обґрунтуванням ефективності маркетингової
стратегії. Тому проблема оцінки ефективності маркетингової стратегії
підприємства є актуальною [1].
При розробці стратегії маркетингу підприємства необхідно враховувати
такі моменти [2]:
– визначення цілей бізнесу;
– вивчення внутрішнього і зовнішнього середовищ бізнесу;
– виявлення можливостей і наявних ресурсів для ведення бізнесу;
– формування цілей маркетингу;
– розроблення стратегії для досягнення цих цілей;
– створення інформаційних систем і бази даних.
При оцінці необхідно враховувати специфіку кожного рівня, саме тому,
ефективність маркетингових стратегій неможливо оцінити одним загальним
показником. Наразі, немає загальноприйнятої методики щодо проведення
оцінки маркетингових стратегій, але був запропонований алгоритм, який
складається із взаємопов’язаних етапів:
1. Збір та моніторинг доступної і необхідної інформації;
2. Визначення маркетингових стратегій;
3. Оцінка ефективності маркетингових стратегій;
4. Структурний аналіз сильних та слабких сторін даної маркетингової
стратегії;
5. Виявлення резервів підвищення ефективності маркетингових стратегій.
На першому етапі проходить збір інформації та її моніторинг.
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Підприємство повинно використовувати більше первинної інформації
(спеціальні спостереження, експерименти, вибіркові спостереження).
Другий етап – це визначення маркетингових стратегій, якими керується
підприємство в своїй діяльності.
Наступним етапом є оцінка ефективності маркетингових стратегій, а далі,
структурний аналіз слабких і сильних сторін.
На останньому етапі оцінки – виявляють резерв підвищення ефективності
маркетингових стратегій, визначаються можливі резерви підвищення
ефективності маркетингових стратегій і обирають найбільш оптимальні з них
[3].
Маркетингова стратегія дозволяє уточнити сегменти ринку, на яких
компанія планує зосередити свої зусилля. Сегментація ринку – основний
метод маркетингу, за допомогою якого підприємство ділить його з
урахуванням результатів аналізу за певними ознаками на деякі сегменти
споживачів. Вона здійснюється для подальшого виділення цільових сегментів,
що вимагають різного підходу в стратегії розроблення нових видів продукції,
організації руху товару, реклами і стимулювання збуту [4]. Стратегія
сегментації ринку дозволяє підприємству, враховуючи свої сильні й слабкі
сторони при виборі методів маркетингу, обрати ті з них, які забезпечать
концентрацію ресурсів саме в тих сферах діяльності, де підприємство має
максимальні переваги або принаймні мінімальні недоліки. При виділенні
сегментів і виборі цільового з них потрібно завжди враховувати масштаб
ринку і тенденції, що складаються [5].
Отже, маркетингова стратегія – це раціональна, логічна структура, через
використання якої підприємство розраховує вирішити свої маркетингові
завдання. Вона складається з визначених стратегій щодо цільових ринків. За
допомогою оцінки ефективності маркетингових стратегій в умовах ринку буде
здійснюватися гнучке реагування на зміни в сфері товарної, цінової, збутової,
комунікаційної політики. Вживаючи своєчасних заходів щодо коригування
стратегій, і розробляючи дієві управлінські рішення щодо стратегічного
маркетингового планування, буде підвищуватися конкурентоспроможність
підприємства, і сам його розвиток.
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ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ТОРГОВИХ ТОЧОК
Роздрібна торгівля в даний час набуває все більшого значення. Вона
з’єднує процеси виробництва, розподілу і споживання, утворюючи єдиний
комплекс. Торгівля в наші дні зазнала істотні структурні зміни. Кількість
ринків, організованих стихійно, значно скоротилося. стали більшими, а
конкуренція між ними загострилася. В даний час роздрібний товарооборот
формується головним чином комерційними організаціями, а також
індивідуальними підприємцями, які здійснюють свою діяльність в рамках
стаціонарних мереж [1, 7].
Яку б нішу для ведення бізнесу ви не вибрали, конкуренція в ній росте з
кожним днем. Тепер клієнт хоче не лише якості і зручності, але і естетики.
Тому рекламні конструкції повинні доповнюватися іншими елементами
оформлення, утворюючи єдине ціле з фасадом або інтер’єром. Створення
власного корпоративного стилю і використання його при виробництві
зовнішньої реклами зараз вже не розкіш, яку можуть дозволити собі тільки
великі бренди, а справжня необхідність [2].
Коли стоїть завдання відкрити магазин або сервіс громадського
харчування, не можна економити на його оформленні. Роблячи ставку на
інстинкт, неможливо програти: адже підсвідомі спрямування не можна
подавити. Люди підуть туди, де інтер’єр оформлений із смаком і навіть
світлові об’ємні букви на фасаді залишають враження гармонії і краси. При
цьому вони цілком можуть проігнорувати той факт, що ціни там вище, а
асортимент анітрохи не ширший, ніж в сусідньому магазині. Зате там приємно
знаходитися – і споживачі готові доплатити за це відчуття комфорту [6, 7].
Роздрібні підприємства доцільніше ділити не тільки за типами і видам, а
й за форматами. Критерії класифікації в цьому випадку такі [4, 7]:
– асортимент;
– площа;
– ціна;
– форма торговельного обслуговування;
– атмосфера;
– розташування;
– цільова група споживачів;
– просування.
Існує 2 види торгових точок – це імпульсна торгова точка і точка з
запланованим попитом. Імпульсні торгові точки завжди розташовані в
безпосередній близькості доріг або в дуже прохідних місцях, конкретний
приклад це звичайний сигаретний кіоск поблизу дороги з під’їздом в 4-5
паркувальних місць. Звичайно ж в такого роду подібну точку резонно
розміщувати імпульсний товар такий як сигарети, пиво, закусочна, морозиво
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(влітку). Тому не варто розміщувати на заправну магазинчику вагове печиво
або заморожену рибу, фасування максимум, можна так само розміщувати
ковбасні нарізки. Націнка в імпульсному магазині регулюється в першу чергу
конкуренцією, якщо зниження ціни не допомагає то резонно залучати клієнта
красивими продавцями, зручністю підходу покупця (непоганий варіант роботи
через віконце і з відкритими дверима одночасно) [3, 5].
Торгові точки з запланованим попитом розташовані в спальних районах,
приміром можна підібрати будь-який магазинчик розташований в
багатоповерхових будинках, найчастіше такий магазинчик буде успішним
якщо мало конкуренції (грубо кажучи перебуваючи з хорошим підходом до
магазину або поблизу входу у двір). Продукція в такий торговій точці повинна
бути різноманітною, простіше кажучи що б поїсти (готова продукція),
приготувати поїсти (овочі, коренеплоди, напівфабрикати і так далі), ніж поїсти
(ложки, вилки і т.д.) ну і звичайно відділ промтоварів ( що б прибрати за собою
помивши посуд). У такій магазин піде будь-який городянин тому, як бігати за
пивом і сигаретами в інший магазин немає бажання, а дружина попросила
купити хліба з картоплею. Націнка в такий торговій точці в першу чергу
регулюється наявністю конкуренції, в даному випадку враховується
близькість супер і гіпер маркетів зі своїми конкурентами для подібними
магазинами. Якщо магазин варто «під боком» у супермаркету, то він витримає
конкуренцію тільки в разі якщо він буде імпульсним, рідко коли вдається
витримати конкуренцію з супермаркетом для цього необхідно проводити
подібну супермаркету цінову політику (знижки – які акції, або постійно низька
ціна), освітлення , музика [1, 6, 7].
Магазини в умовах загострення конкуренції пропонують все і послуги. На
сьогоднішній день стан ринку характеризується наявністю жорсткої
структуризації. Крім того, з’являються нові формати магазинів. Розвиток
торгівлі характеризується істотними змінами в формах обслуговування і В
зв’язку з цим «радянські» класифікації вже не відображають її сучасний стан.
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Науковий керівник: Поліщук І.І., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Загальна політика ціноутворення будь-якого торговельного підприємства
насамперед полягає в розробці та впровадженні стратегій ціноутворення.
Тобто підприємство розробляє заходи потрібні для встановлення та контролю
за цінністю окремого виробу на визначений час на конкретному
торговельному підприємстві. Головна мета кожної цінової стратегії складає
розробка такої системи цін, за якої підприємство отримає найбільш
максимальні прибутки при мінімальних затратах з урахуванням чинного
законодавства і конкурентного оточення [2].
Для того, щоб вибрати для підприємства найбільш правильну і
економічно комфортну стратегію, необхідно враховувати всі можливі
чинники впливу. До таких можна віднести:
– державна підтримка та контроль в галузі ціноутворення;
– економічний напрямок підприємств на ринку;
– життєвий цикл товарів;
– новизна створеного товару;
– кон’юнктура, масштаб ринку;
– конкурентне середовище на ринку;
– конкурентоспроможність підприємств та товарів;
– витрати підприємств та їх прибуток;
– цінність товару для споживачів та становлення пропозиції;
– відмінність сегментів ринку та елементи попиту споживачів;
– особливі вподобання споживачів;
– майбутня реакція конкурентів на діяльність підприємства;
– цінова політика підприємств [4].
Вибрана конкретна стратегія ціноутворення залежить від загального
стратегічного плану підприємства.
Види найпопулярніших цінових стратегій:
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– встановлення цін на товар при виході на ринок («політика
проникнення»);
– встановлення цін на товар при введенні нового товару на ринку
(«політика зняття вершків»);
– встановлення цін на товар співвідношенню «ціна /якість»;
– встановлення цін на товар з урахуванням послідовного проходження по
сегментах ринку;
– диференціація цін в рамках товарного асортименту;
– встановлення цін на товар з урахуванням задовільного відшкодування
витрат;
– встановлення цін на товар з урахуванням стимулювання комплексних
продажів;
– стратегія гнучких цін;
– стратегія цінової дискримінації ;
– стратегія стабільних цін;
– встановлення цін залежно від стану ЖЦТ;
– встановлення географічних цін [5].
Стратегія «зняття вершків» застосовується провідними фірмами в таких
випадках:
– при виході на ринок із принципово новими виробами, які не мають
аналогів й перебувають па початковій стадії життєвого циклу;
– при формуванні нового ринку споживчих товарів;
– якщо попит нееластичний і не залежить від зростання ціни [1].
Суть стратегії полягає в тому, що підприємство отримує найбільший
прибуток за досить короткий час. Ця стратегія здійснюється за встановлення
виробником монопольної ціни, яка діє доти, доки новий товар не почнуть
виробляти конкуренти. Ефективності застосування стратегії можна досягти за
умови гарантій, що найближчим часом цей товар не з’явиться масово на ринку.
Строк, протягом якого може діяти ця стратегія, залежить від таких чинників:
висока собівартість виробництва у конкурентів, захист винаходу патентом або
іншим державним документом, відсутність необхідної для виробництва
сировини, труднощі збуту товару, строк, протягом якого діють пільги з
податків, встановлених державою.
Завдання даної стратегії упровадження на ринок полягає в створенні
низької ціни на товар в порівнянні з ціною конкурентів, які працюють на
ринку. Це є своєрідна оплата за впровадження на ринок нового виробу, що дає
змогу підприємству збільшити власну частку на ньому. Ця стратегія
застосовується на ринках з еластичним попитом споживачів, які дуже чутливо
реагують на зміни цін або інші чинники.
Головне завдання стратегії «впровадження на ринок» привернути увагу
споживача до свого продукту. Застосування низьких цін дає можливість
підприємству зміцнити свої позиції на ринку. Ефект можна отримати лише за
повної упевненості в тому, що конкуренти не зможуть швидко (найближчим
часом) знизити ціни власних товарів [3].
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Суть стратегії лідера на ринку в тому, що ціна на нові вироби
встановлюється з урахуванням ціни підприємства-лідера у галузі або на ринку.
Ціна підприємства-виробника може бути вищою чи нижчою від ціни компаніїлідера, але тільки у тому разі й настільки, наскільки якість цього товару краща,
ніж якість виробу компанії-лідера. Ця стратегія найчастіше використовується
підприємствами, які виготовляють незначну кількість товару.
Стратегія «престижної ціни» використовується під час установлення ціни
на предмети розкоші або вироби відомих фірм із традиційно високою якістю.
Проте підприємство, яке її застосовує, потрапляє в зону так званої нецінової
конкуренції, тобто воно не знає в повному обсязі смаків і вимог споживачів на
товари власного виробництва і ризикує втрати останнього. Ризик є
виправданим, якщо товар підприємства реалізований і отриманий прибуток
більший, ніж звичайний.
Стратегія довгострокової ціни використовується для виробів масового
споживання, стосовно яких ціна протягом довгого часу не зазнає якихось
суттєвих коливань. Проте зниження ціни на ці товари не завжди сприяє
зростанню збуту, тому для зростання прибутку підприємство має намагатися
знизити витрати на його виробництво.
Суть стратегії сегменту ринку в тому, що для кожного сегмента ринку
визначається свій споживач. Наприклад, більш забезпечені верстви населення
схиляються придбати товар більш якісний, комфортний, вони можуть
заплатити більше грошей, ніж люди середнього достатку.
Таким чином, вищерозглянуті цінові стратегії застосовуються на
практиці торговельними підприємствами. Важливий аспект цінової стратегії –
диференціація цін у рамках товарного асортименту за наявності широкої
номенклатури товарів, між якими існує тісний взаємозв’язок як з точки зору
ринкового попиту, так і витрат на їх виробництво та реалізацію, а також умов
продаж.
Список використаних джерел:
1. Безкоровайна С. Дослідження цілей цінової політики підприємств.
Актуальні проблеми економіки. 2002. № 11. C. 38–40.
2. Гвоздик О. Ассортиментная и ценовая політика. Маркетинг и реклама.
2002. № 5-6. C. 60–61.
3. Длігач А. О. Формування маркетингової цінової стратегії. Актуальні
проблеми економіки. 2005. № 12. C. 80–93.
4. Поліщук І. І., Гудима Н. В. Маркетингове управління
конкурентоспроможністю підприємства. Глобальні та національні проблеми
економіки. 2017. Вип. 20. С. 514–517.
5. Танасійчук А. М., Поліщук І. І., Громова О. Є., Бондаренко В. М.,
Гевчук А. В., Поліщук Н. В. Маркетинг : навчальний посібник. Вінниця : ТОВ
«Меркьюрі-Поділля», 2019. 292 с.

204

Дишлюк Вячеслав
Науковий керівник: Танасійчук А.М., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ СТРУКТУРУ КОМУКАЦІЙНИХ
ЗАХОДІВ
Успішність підприємств залежить від науково обґрунтованого управління
маркетинговою комунікаційною діяльністю з метою підтримки довготривалих
партнерських відносин, донесення до потенційних споживачів інформації про
можливості товаровиробника, якісні переваги його продукції над
конкурентами тощо.
Загальна система комукаційних заходів підприємства являє собою
сукупність інструментів, які використовуються для досягнення маркетингових
цілей. Умови розвитку комунікаційного середовища вимагають
пристосування комунікаційної діяльності підприємств до змін та спричиняють
еволюцію комукаційних заходів: спочатку в концепцію інтегрованих
маркетингових комунікацій, а потім у підхід до формування системи
комукаційних заходів шляхом синтезування комунікаційного інструментарію.
Питанню еволюції та сутності комукаційних заходів присвячена низка
наукових розробок, які й формують сучасне формування бачення комплексу
просування. Концепцію формування комукаційних заходів досліджували
Примак Т.О. [1], Романенко О.О. [2], Войнаренко С.М. [3]. Аналізували ознаки
та сутність комукаційних заходів на базі сучасних стратегій бізнесу Поварова
І.А. [4], Романенко О.О. [5], Сохацька О. та Кургант Т. [6], Танасійчук А.М. та
ін. [7]. У дослідженнях вітчизняних вчених комутаційні заходи розглядаються
через призму різних підходів.
Новітні інструменти потребують окремої систематизації та розгляду, як і
питання визначення сутності поняття комукаційних заходів, яке постійно
еволюціонує та перетворюється у нові концепції.
При формуванні системи маркетингових комунікацій фірми, крім
характеристик складових цієї системи, необхідно враховувати багато інших
факторів, які визначають її ефективність. Розглянемо основні з них (рис.1).
Фактори формування структури комукаційних заходів

Тип товару чи ринку

Інші

Етап життєвого циклу товару

Стратегія просування товару

Рисунок 1 - Фактори формування структури комунікаційних заходів
Розглянемо характеристику факторів, що визначають структуру
комукаційних заходів (рис.2). Ефективність комунікаційних засобів на
споживчих ринках і ринках товарів промислового призначення різна.
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Виробники товарів широкого вжитку, як звичайно, більше коштів витрачають
на рекламу, потім на стимулювання збуту, персональний продаж, паблік
рілейшнз.

Рисунок 2 - Характеристика факторів, що визначають структуру
комукаційних заходів
Джерело: розробка автора
Фірми, що виробляють інвестиційні товари, значні кошти найчастіше
виділяють на організацію персонального продажу, особливо на ринках із
невеликою кількістю потужних споживачів, далі на стимулювання збуту,
рекламу і паблік рілейшнз.
На кожному з рівнів управління доцільно використовувати різні види
комунікаційних заходів, які охоплюють велику кількість різноманітного
інструментарію і формують необхідність окремої системи показників на
кожному з рівнів.
Отже, тенденції у розвитку комунікаційного інструментарію слід
розмежовувати залежно від виду ринку, на якому вони будуть
застосовуватись. Так, наприклад, «персональні комунікації», які охоплюють
прямий маркетинг та персональний продаж, цілком прийнятні на споживчому
ринку, на відміну від промислового, де ключовим фактором при виборі
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інструменту просування є можливість продажу продукції підприємства за
допомогою цього інструменту. З огляду на це, на промисловому ринку у
комплексі просування доцільно застосовувати персональний продаж,
корпоративний сайт може слугувати як додатковий інструмент, нестандартні
інструменти у діяльності промислових підприємств у цілому неприйнятні.
Слід відзначити, що значущість різних інструментів маркетингових
комунікацій на споживчому і промисловому ринках різна: у той час, як у
процесі просування товарів широкого вжитку реклама та стимулювання збуту
відіграють ключову роль, під час просування товарів виробничо-технічного
призначення вони поступаються персональному продажу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ТОРГОВОЮ МАРКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТМ
Дослідженням у сфері управління торговими марками приділяється
сьогодні значна увага. Торгова марка відіграє значну роль у вирішенні
проблеми створення конкурентних переваг окремого товару та підприємства в
загалі. Саме в ефективному управлінні торговою маркою полягає успіх
підприємства у конкурентній боротьбі, можливість розвитку та розширення
бізнесу та охоплення нових ринкових сегментів. Торговельна марка – це
необхідний і важливий елемент товарообміну, своєрідний правовий
інструмент, який певним способом регулює товарообіг.
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Думаючи про різні торговельні марки, споживач володіє складною
системою знань, які грунтуються на особистих переконаннях, пов’язаних з
тими марками, котрі відносяться як до характеристик самого виробу, так і
іміджевих характеристик. Попри усвідомлені думки, пов’язані з торговельною
маркою, споживач має водночас багато неусвідомлених емоцій і переконань,
над якими не замислюється, проте вони можуть впливати на його рішення
щодо вибору товару. [1, с. 30; 2, с. 93]
Відношення до торговельної марки, а особливо її приховані складові
мають важливе значення, тому що можуть впливати на вибір і поведінку
споживача. Те, що приховане і неусвідомлене в іміджі торговельної марки,
веде до того, що споживач – на противагу підкреслюваній у рекламі,
заохочувальній інформації щодо продукту – не цікавиться ним або взагалі його
відкидає. Виробники задумуються, чому через об’єктивну перевагу одного
продукту над іншим, усе ж таки споживачі вибирають іноді гірший продукт.
Часто споживач не знає, який продукт вибрати і не бачить різниці між цими
торговельними марками, аж насамкінець, як йому видається, випадково
вибирає одну з торговельних марок. Поясненням таких ситуацій може бути
особисте приховане відношення споживача до торговельної марки і товарів,
котре в неконтрольований і неусвідомлюваний спосіб має вплив на його вибір.
[3, с. 37; 4, с. 42]
Таким чином «імідж» слід розуміти як штучно сформований образ
(фірми, політика, підприємця, товару, послуги) і як відносно стійке
представлення про будь-який об’єкт. На першому етапі створення іміджу це
дійсно є штучно сформований образ. Але підтримка і позиціонування
позитивного іміджу фірми – це складний, багатоступеневий і тривалий у часі
процес. Одним з важливих елементів якого є паблік рилейшнз. [5, с. 90]
Використaння iнстрyментaрiю паблік рилейшнз тa iмiджмейкiнгy
дозволяє керyвaти дyмкaми i почyттями людей, формyвaти попит нa товaри
aбо послyги, створювaти сyспiльнy дyмкy i зaгaльний нaстрiй. A це можливе
лише зa yмови встaновлення i чiткого yпрaвлiння цiлеспрямовaними
комyнiкaцiйними потокaми з рiзними грyпaми громaдськостi – з персонaлом,
з пaртнерaми, з сyспiльним зaгaлом, з держстрyктyрaми тощо. [6]
Таким чином, управління торговими марками та формування іміджу
потребує виваженої, ґрунтовної, контрольованої діяльності щодо створення,
закріплення та посилення позитивної громадської думки про організацію.
Скоординовані дії щодо впливу на громадську думку, за допомогою паблік
рилейшнз, спрямовані на формування або зміну на свою користь уявлень
(поведінки) людей.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
В сучасних умовах появи новітніх технологій, глобалізації та швидко
зростання чисельності населення існує багато ініціатив спрямованих на
поліпшення логістичної діяльності підприємств. Окрім усунення
непродуктивних витрат або не доданих цінностей у логістичних процесах, не
менш важливим у сучасних умовах є формування стійкої логістики з
врахуванням фактору охорони навколишнього середовища [1, с. 67].
Незалежно від того, в якому напрямку переміщаються матеріальні
ресурси, відбувається забруднення навколишнього середовища відходами
виробництва та споживання. Жорсткість вимог екологічних стандартів
вимагає необхідності інтеграції екологічних параметрів в структуру
логістичного управління, яке можна здійснювати в рамках такого
міжгалузевого напрямку, як «екологічна», або «зелена», логістика.
Значення «зеленої» логістики як інструменту підтримання екологічної
безпеки постійно зростає, вона є прикладом суспільно корисного і
прибуткового для бізнесу симбіозу екології і економіки, який задовольняє
умови і збереження довкілля, і зростання господарської діяльності.
Методи «зеленої» логістики включають: управління системою
транспортування та процесом пакування, організацію «зелених» комунікацій і
виробництва, управління складським господарством та відходами. У цьому
випадку «екологістика» розглядається в контексті інтегрованого управління
логістичним
процесом,
що
включає
виробництво,
складування,
транспортування, управління відходами.
Метою екологічної логістики є мінімізація шкідливого впливу
господарюючої діяльності на довкілля на всіх етапах руху матеріального і
пов’язаного з ним потоків. У межах даного підходу окреслено такі
найважливіші завдання логістики у процесі екологізації довкілля як
управління відходами, транспортними потоками та пакуванням [2, с. 280].
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У зв’язку з зазначеною метою завданнями зеленої логістики є:
1) використання у виробництві екологічно чистих і безпечних матеріалів,
а також ресурсозберігаючих технологій з метою мінімізації забруднення
навколишнього середовища;
2) максимальне використання виробничих відходів як вторинної
сировини, матеріалів і бракованих і дефектних товарів;
3) оптимізація витрат на утилізацію відходів;
4) ресурсозбереження і енергозбереження на виробництві;
5) підвищення конкурентоспроможності продукції;
6) зниження собівартості продукції;
7) скорочення часу на збір, диференціацію і переробку відходів;
8) зниження транспортних витрат;
9) залучення всіх виробничих потужностей.
Рівень впровадження «зеленої» логістики у промислово розвинених
країнах відрізняється від України не лише через значно меншу кількість
компаній міжнародного рівня, але й через невирішеність проблем, пов’язаних
із розвитком логістичної інфраструктури, низькою якістю логістичних послуг
та їх високою вартістю.
Це підтверджують дослідження світового банку, який моніторить рівень
розвитку логістики серед 155 економік на основі інтегрального показника
ефективності, що враховує такі складові: рівень митного обслуговування;
рівень розвитку інфраструктури; рівень міжнародних (транзитних)
відвантажень; якість обслуговування і компетенції у сфері логістики; рівень
відслідковування вантажів; своєчасність. Згідно з даними LPI-2012 Україна
посідає 66 місце з результатом 2,85 бали, відстаючи від усіх промислово
розвинених країн та країн-сусідів, випереджаючи лише Росію та Білорусь
серед країн з подібним рівнем економічного розвитку [3, с. 186].
Серед великої кількості логістичних систем найбільшої шкоди
навколишньому середовищу завдає транспортна логістика. Транспортна
логістика – це система з організування доставки, а саме з переміщення будьяких матеріальних предметів, речовин тощо, з однієї точки в іншу за
оптимального маршруту. Україна має значний потенціал до використання
менш шкідливих видів транспорту, адже на її території розташована одна з
найбільших за довжиною залізничних мереж у Європі, наявна широка мережа
внутрішньо водних шляхів з виходом до моря. У свою чергу, Україна має
значні природні ресурси та унікальне для Європи навколишнє середовище, але
водночас є однією з найбільш екологічно забруднених країн регіону [4, с. 214].
Отже, план розвитку та головні завдання «зеленої» логістики в Україні:
експлуатація системи роздільного збору відходів промислового виробництва,
а також відходів тари та упаковки з подальшим цільовим використанням;
введення нових технологій, які передбачають використання вторинної
сировини для виготовлення матеріальних ресурсів, придатних для виробничої
діяльності підприємств; використання природної енергії на виробництві для
мінімізації забруднення навколишнього середовища за прикладом розвинених
країн (енергія вітру, води, сонця тощо); використання у виробництві
екологічно безпечних пакувальних матеріалів, особливо у випадках, коли
переробка відходів неможлива або утруднена.
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ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШІ ЗАСОБИ РЕКЛАМИ НА МІСЦІ
ПРОДАЖУ
Реклама на місці продажу є частиною рекламного бізнесу. Головним
завданням реклами на місці продажу є надання покупцеві інформації про
наявність тих чи інших товарів в конкретних точках продажу товарів та
ознайомлення з перевагами, які може отримати покупець, придбавши той чи
інший товар. Завдяки реклами можна презентувати продукцію виробника
цього товару, тобто завдяки рекламі на місці продажу можна вселюдно
поширювати інформацію про товари певної фірми серед населення, яке
використовує продукцію цієї торгової марки. Для виробника і посередника
реклама є засобом, який допомагає продати товар, тому реклама на місці
продажу є кінцевим етапом рекламного процесу, який починається з засобів
масової інформації. Найбільше використовують рекламу в місцях продажу
виробники фасованих товарів (медикаменти, харчові продукти, побутова хімія
та ін.), автомобілів та інші.
Функції реклами на місці продажу такі: презентувати клієнтові новий,
невідомий раніше товар; інформувати клієнта і давати змогу порівнювати
товари; швидко і якісно допомогти клієнту при виборі товару; звертатись до
покупців для забезпечення продажу великої кількості товарів [1].
Реклама на місці продажу буває: зовнішня та внутрішня.
Тому, зовнішня реклама – це будь-яка реклама, розміщена на спеціальних
конструкціях (рекламні щити, вивіски, плакати, світні споруди), яка доносить
рекламне звернення до споживачів. Вона володіє суттєвими перевагами
такими як: широке охоплення аудиторії, частотність, гнучкість, виразність та
привабливість, відносно не висока вартість одного контакту, а також
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довготривалий вплив та ін. Зазвичай така реклама запам’ятовується і
«кидається в очі». Також, зовнішня реклама має певні недоліки, а саме:
постійний контроль над станом реклами, якість зображення такої реклами
залежить від впливу атмосферних явищ, процедура оформлення дозволу на
встановлення зовнішньої реклами. Рекламне повідомлення в зовнішній
рекламі є коротким і не інформує повністю про товар та виробника, тому ця
реклама є не дуже ефективною тому, що потенційний споживач не може
ознайомитись з новим товаром перед його можливою покупкою. Основна мета
цієї реклами це сформувати імідж підприємства, а також залучення кінцевих
споживачів [2].
Внутрішня реклама – це реклама, яка розміщується в приміщенні, де
продається той чи інший товар. Вона є впливовою на певну цільову аудиторію,
чим дозволяє багаторазово збільшити ефективність поданої реклами.
Ефективність охоплення є дуже високою і сягає майже 100 %, а все тому, що
відвідувач перебуває на території того чи іншого магазину тривалий час за
який дана реклама могла багато разів попасти в поле зору даного покупця.
Охоплення аудиторії внутрішньою рекламою легко оцінити, оскільки відома
середня кількість відвідувачів закладу, де розміщена та чи інша реклама. Дана
реклама наче на пряму виходить на контакт з цільовою аудиторією. Переваги
внутрішньої реклами: чітке попадання на цільових клієнтів; довгий якісний
контакт; зв’язок з клієнтом в момент, коли він розслаблений і не зосереджений
на чомусь; зворотній зв’язок .
Отже, реклама на місці продажу є дуже ефективною тому, що вона не
тільки презентує товар на місці, а ще й спонукає покупця до покупки цього
товару і надає максимальну інформацію про нього. Вона справляє
психологічний вплив на споживача презентуючи товар, впливаючи на
поведінкові рефлекси покупця. Вона діє «блискавично», інакше вона втрачає
будь-який сенс. Це, напевно, і є її основним недоліком. Завдяки обладнанню
(електронні табло, телевітрини, світлові табло та інші) спрощується фізичний
контакт між клієнтом і товаром [3].
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Сучасне підприємство здійснює свою діяльність в умовах нестабільності
та непередбачуваності, а отже необхідно постійно здійснювати діагностику,
аналіз та моніторинг умов, що склалися.
Забезпечення своєчасного управління маркетинговою діяльністю
підприємства має важливе значення, оскільки представляє цільову орієнтацію
ринкової діяльності підприємства, яка пов’язана із задоволенням потреб
суспільства.
Питання вдосконалення маркетингового управління досліджували як
зарубіжні, так і вітчизняні науковці: Г. Армстронг, П. Друкер, Ф. Котлер,
Л. В. Балабанова, М. М. Біловодська, М. І. Белявцев, Р. Х. Іванова,
С. С. Гаркавенко, В. Г. Герасимчук, Н. М. Комарова, В. П. Оніщенко, А. В.
Романова та ін.
Як одна із господарських функцій, маркетинг пройшов чотири етапи
розвитку, таких як виконання функцій розподілу, організаційна концентрація
(концентрація на функції продажу), виділення самостійної служби маркетингу
і перетворення маркетингу на генеральну функцію управління підприємством.
Маркетингова діяльність підприємства спрямована на те, враховуючи
запити ринку, встановлювати поточні та довгострокові (стратегічні) цілі, а
також шляхи їх досягнення та реальні джерела ресурсів господарської
діяльності. Крім того маркетингова діяльність також допомагає у визначенні
асортименту і якості продукції, оптимальну структуру виробництва і бажаний
прибуток [1].
Для успішного функціонування підприємства маркетингова діяльність
повинна здійснюватися в таких напрямках: формування маркетинг-міксу,
управління службою маркетингу, внутрішній маркетинг.
Сукупність визначених суб’єктів, об’єктів, інструментів та методів
управління, що задіяні для ефективного управління підприємства являє собою
модель управління маркетинговою діяльністю.
Здійснення маркетингової діяльності передбачає виконання певних
процесів. Основними з них є [2]:
– аналіз господарської діяльності у поточному періоді та оцінка динаміки
змін;
– визначення місця підприємства на ринку, розробка стратегії на
майбутнє;
– збір, аналіз та обробка інформаційних потоків з метою формування
системи інформаційного супроводу маркетингової діяльності підприємства;
– власне формування основних елементів маркетингового потенціалу та
стратегії його реалізації.
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На сьогодні існують різноманітні концепції управління маркетингом, на
основі яких підприємства здійснюють свою діяльність. Основні з них:
стратегічного маркетингу, конкурентної раціональності, максімаркетинга,
маркетингового керування та ін. Розвиток концепцій управління маркетингом,
включає в себе концепцію вдосконалення виробництва та товару, концепцію
інтенсифікації комерційних зусиль, це було значною мірою зумовлено
необхідністю пошуку такого методу маркетингового керування, який би
забезпечив суб’єкту стійку конкурентну перевагу та впевнену позицію на
ринку.
Можна виділити основні шляхи вдосконалення та підвищення
ефективності маркетингу [3]:
1. Створення цілісної, гнучкої системи маркетингу, яка була б
сприйнятливою до попиту споживачів, ринкових змін, маркетингових
інновацій та міжнародного бізнесу.
2. Раціоналізація маркетингової діяльності на підприємстві, що
забезпечує чіткий розподіл посадових функцій між працівниками управління
і виробництва.
3. Удосконалення кадрової політики, що включає в себе підготовку та
підвищення кваліфікації маркетологів та керівників. Проведення стажування
на передових підприємствах, за кордоном, а також конференції та семінари.
4. Автоматизація маркетингової діяльності, що передбачає широке
застосування новітніх технічних засобів у роботі маркетингових
інформаційних систем, систем управління маркетингом, організаційнотехнічного оснащення.
Вдале управління маркетинговою діяльністю підприємства виводить
суб’єкт господарювання на новий рівень функціонування у ринковому
середовищі.
Підвищення якості управління маркетинговою діяльністю забезпечить
низку переваг, а саме: призведе до чіткої координації спрямувань
підприємства, стимулює до постійного перспективного мислення, чітко
окреслює стратегію підприємства та завдання її дотримання та ін.
Удосконалення підходів до управління маркетинговою діяльністю підвищить
рівень конкурентоспроможності підприємства, рівень його інвестиційної
привабливості,
що
буде
сприяти
відповідно
підвищенню
конкурентоспроможності продукції та закріпить позиції підприємства на
ринку.
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ІННОВАЦІЇ В СТРУКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ УПАКОВКИ ТОВАРУ
Будь-який товар потребує розробки упаковки, яка додасть йому
додаткову конкурентну перевагу – яскраву відмінність. Не варто забувати ще
той факт, що зовнішнє оформлення повинно відповідати внутрішньому змісту.
При розробці дизайну упаковки важливо дотримуватися не тільки фірмовий
стиль, але й манеру компанії «триматися» на ринку. По мірі розвитку
технологій виробництва продукту, з’являються і нові види упаковки. Вона
завжди знаходиться саме в тому місці і в той момент, коли покупець приходить
у магазин з метою придбання необхідного товару. Будь-який товар приверне
до себе увагу, якщо він буде оригінально запакований [1].
Не так давно психологи встановили, що найчастіше покупки
здійснюються імпульсивно – за принципом «прийшов, побачив, купив».
Особливо сильно ефект імпульсивності виражений у великих магазинах
самообслуговування. Ілюзія доступності достатку найсильніше діє на
колишніх радянських громадян, які виросли в умовах тотального дефіциту і
ще не цілком звикли до великого товарного асортименту [2].
Більшість виробників харчових продуктів поки ще самостійно пакують
свою продукцію в стандартну, давно прижиту на ринку тару на власних
пакувальних лініях. Якщо звична упаковка вимагає термінових змін, то замість
покупки нової, відповідної поставлених завдань пакувальної машини можна
замовити послуги дизайнерського чи рекламного агентства, які індивідуально
і творчо підійдуть до вирішення цього питання. Виробники товарів, на жаль,
не до кінця розуміють значимість упаковки при формуванні споживчих
переваг. Багато виробників просто економлять на розробці і створенні
упаковки, забуваючи про першочергову важливість при просуванні.
Успішні продажі, як з’ясувалося, залежать від наявності відповідного
зовнішнього змісту, в даному випадку упаковки. Виділяючи деякі особливості
створення креативної упаковки, варто відзначити те, що фірма в першу чергу
повинна визначитися, чи буде вона використовувати єдині елементи на кожній
упаковці товару з номенклатури продукції, що виготовляється чи ні, тобто
буде використовувати групову чи індивідуальну упаковку. Слід також виявити
доцільність використання множинної упаковки, в яку поміщаються дві або
більше одиниць товару. Це можуть бути однакові товари (наприклад, леза для
гоління) і різні продукти (наприклад, парфумерні косметичні набори).
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Важливе значення при розробці упаковки має дизайн,розмір, форма,
матеріал, колір, текст і розташування товарного знаку.Вони надають
безпосередній вплив на покупців, створюючи у них певне ставлення до товару
і виробника. Як правило, навіть яскраві кольори, які, здавалося б, повинні
використовуватися при створенні упаковки, бувають не завжди доречними. Це
залежить від групи товарів, цільової аудиторії, для якої призначений певний
товар. Слід також пам’ятати, що крім дизайну і кольорового оформлення
упаковки, які є основним рекламоносієм, при розробці, вона повинна пройти
такі випробування:
По-перше, це технічні,які дозволяють перевірити відповідність упаковки
різним стандартам та умовам безпеки. Це важливий показник з огляду на те,
що з упакованим продуктом відбувається контакт. В свою чергу цей показник
є рекламоносієм,усвідомлюючи споживачів про екологічно чисті матеріали,
що використовуються при виробництві упаковки приміром, створені паперові
пакети, які використовуються у великих гіпермаркетах, позиціонують також
саме підприємство торгівлі.
По-друге, це візуально-споживчі випробування, які дають можливість
упевнитися, що для даної упаковки правильно обраний колір, що відповідає
групі товарів, розбірливо написаний шрифт, чітко позначений товарний знак.
Вибір кольору, шрифту на етапі розробки упаковки є головними показниками,
тому саме ці складові в подальшому можуть бути вкладені в процес розробки
фірмового стилю і формування бренду.
По-третє, дилерські випробування, встановляють чи відповідає упаковка
вимогам посередників з точки зору товароруху та просування товару на ринок.
Це особливо важливо, якщо товар буде реалізовуватися не безпосередньо, а
через посередників.
Щоб не пошкодити упаковку товару і відповідно сам товар при
перевезенні, потрібна яка-небудь зовнішня упаковка, яка, можливо, буде
досить примітивною, але при цьому виконувати захисну функцію при
перевезенні.
Дизайн упаковки, як було сказано вище, відіграє важливу роль ще на етапі
розробки. Не варто забувати той факт, що дизайн може з часом втратити свою
стимулюючу функцію. Тому необхідно визначити, як довго один і той же
дизайн упаковки можна використовувати. Важливим є дослідження
доцільності подальшого використання даного дизайну, якщо він занадто
дорогий для даного товару, не влаштовує посередників, не задовольняє
покупців, фірма виходить на новий сегмент ринку, фірма змінює положення
товару на ринку.
Упаковка, головною функцією якої до недавнього часу було лише
забезпечення цілісності товару, стала тепер виконувати й іншу виключно
важливу роль – рекламну. Упаковка як би зумовлює безпосереднє
ознайомлення з товаром, зміцнює його престиж в очах покупця. Красива і
зручна упаковка з ясним і чітким позначенням товару, виразним і характерним
шрифтом вигідно виділяє і відрізняє товар від інших аналогічних виробів.
Вирішальну роль для поліпшення естетичної привабливості упаковки
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відіграє застосування нових видів сировини, зокрема, алюмінію і пластмас.
Алюміній завдяки своїм технічним якостям збагатив упаковку новими
додатковими функціональними властивостями: легкість, привабливим
зовнішнім виглядом, простотою формування, антитоксичностью і стійкістю
проти вологи і сторонніх запахів. Алюмінієва фольга являє собою прекрасний
засіб для зберігання молочно-жирових і інших продуктів. Має вона і всіма
необхідними рекламними переваги: легко каширується, тобто з’єднується з
папером і целофаном, на неї добре наноситься друк всіх кольорів і візерунків,
тексти читаються і приємні для ока.
Пластичні матеріали для рекламної упаковки володіють цінними
технологічними властивостями: легко формуються і придатні для лиття,
піддаються гальванізації, можуть піддаватися всіляким змінам. Вони
сконцентрували в собі властивості скла і металу: міцні, прозорі, легкі .
Фактура пластичних мас може бути розширена за рахунок інкрустації деревом
і металом. Для художника по рекламі тут великий діапазон дій. Ці якості
упаковки з пластичних мас надають їй велику рекламну цінність, яка
характеризується наступними факторами: можливість демонструвати товари,
не розгортаючи їх, завдяки чому покупець може швидко оцінити їх споживчі
якості; можливість розширення асортименту товару, який тісно пов’язаний з
формою упаковки, її призначенням; пластмасова упаковка не тільки «пестить»
очей і задовольняє найвищі естетичні вимоги, вона і практична: не змінюється
під впливом температур від -40 ° до -70 ° C; еластична і не токсична. [3].
У підсумку хочеться зробити висновок про те, що якісна креативна
упаковка грає величезну роль при здійсненні самих незапланованих придбань,
тому вона повинна викликати бажання покупця придбати саме цей товар.
Адже імпульсивні покупки здійснюються під впливом різних спогадів і
зорового впливу, тому упаковка має необмежені можливості.
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТРИБУЦІЇ
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
У сучасних умовах вже неможливо забезпечити якісне ведення
туристичного бізнесу без впровадження й застосування новітніх
інформаційних технологій.
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Сучасне суспільство характеризується швидким розповсюдженням нових
інформаційних технологій і радикальними змінами соціально-економічного
життя під впливом цих процесів. Останнє десятиріччя ознаменувалося стійкою
тенденцією розвитку інформатизації процесів управління підприємствами
туристичної сфери. Туризм сьогодні – це глобальний комп’ютеризований
бізнес, у якому беруть участь великі авіакомпанії, готелі та туристичні
корпорації всього світу. Активне впровадження сучасних інформаційних
технологій у діяльність туристичних підприємств є необхідною умовою їх
успішної роботи, оскільки точність, надійність, оперативність і висока
швидкість обробки та передачі інформації визначає ефективність операційних
та управлінських рішень у цій сфері. Великі капітальні вкладення в нові
технології приведуть до вертикальної, горизонтальної та діагональної
інтеграції туристичних підприємств.
Інформаційні технології забезпечують значне зростання продуктивності
у сфері послуг, а також у туризмі. Туризм – одна з найбільш перспективних
індустрій. Гальмівним фактором для розвитку туризму є низька інформаційна
грамотність та слабкі комунікації. Саме тому питання розвитку інформаційних
технологій у туризмі актуальне для туристичних фірм в умовах глобалізації
економіки.
Проблемам ефективного використання інформаційних технологій у
туризмі присвячені наукові розробки вітчизняних та закордонних вчених:
Г. П. Галузинського, М. В. Єфремова, М. Желєні, В. А. Квартальнова,
А. В. Левкова, С. В. Мельниченко, Г. А. Папирян, М. М. Скопень,
Т. І. Ткаченко, Ф. Уллаха, М. Хаммера та ін. [1].
Туризм в Україні є однією з найперспективніших індустрій. Україна має
об’єктивні передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного
туризму: вигідне географічне положення, сприятливий клімат, багатство
природного, історико-культурного та туристично-рекреаційних потенціалів.
Уповільнюючим фактором для бурного та якісного розвитку туризму у нашій
державі є низька інформаційна грамотність та слабкі комунікації, що стримує
розвиток туризму в Україні і не дає змогу отримати прибуток. Позитивний
вплив інформаційних технологій на динаміку вітчизняного та міжнародного
туристичного потоку привів до трансформування туристичної галузі з такої,
яка орієнтована на обслуговування організованих туристів, – на
багатогалузеву сферу діяльності, що спрямована на задоволення
різноманітних потреб мільйонів індивідуальних туристів.
До чинників розвитку інформаційних технологій можна віднести:
необмежений обсяг інформації, що дозволяє представити докладну
інформацію туристичної фірми про її проекти, фото та інші наочні матеріали;
широта охоплення аудиторії; цілодобовий доступ; можливість оперативного
поновлення, що особливо важливо з огляду на динамічність змін у вимогах
попиту та економічні можливості пропозиції його задовольнити;
інтерактивний режим; повна статистика звернень після встановлення
лічильника відвідувань сайту можна визначити кількість звернень до джерела
інформації, визначити показники відповідності пропозиції запитам
потенційного попиту, обсяги реального попиту тощо [2].
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Ефективність застосування інформаційних технологій у туризмі на
глобальному рівні оцінюють, визначаючи кількість користувачів Інтернету в
світі; світові обсяги інтернет-продажів туристичних послуг; кількість
бронювань глобальними розподільними системами. За даними Всесвітньої
туристичної організації, у світі лідером серед кількості користувачів Інтернету
є США (200 млн. ос.), Китай (111 млн. ос.), Японія (85,29 млн. осіб). У Західній
Європі користувачів Інтернету близько 205,5 млн. ос. Незважаючи на те, що в
Україні, за даними дослідження ІІ-ТОІ, кількість користувачів збільшилась на
46,2 % за останні два роки (з 1,3 до 1,9 млн. ос.), їх частка становить лише 0,2
% від загальної кількості користувачів Інтернету в світі. Останнім часом
найшвидшими темпами зростають обсяги інтернет-продажів туристичних
послуг у США – на 19-20 % щорічно, у країнах Західної Європи – на 37-49 %,
лідерами серед останніх є Франція і Великобританія. В Україні частка
інтернет-продажів у загальному обсязі туристичних послуг становила 7 %,
тоді як у США – 54 %, а у країнах Західної Європи – 51 % [3].
Туристичний бізнес неможливо уявити без використання інформаційних
технологій, і зокрема Інтернету, який має багато переваг та можливостей для
розвитку бізнесу, а саме: можливість оперативного розміщення та пошуку в
Інтернеті інформації про «гарячі» тури, місця в готелях, квитки та можливість
їх бронювання; колосальна, цілодобова, ефективна і порівняно дешева
реклама; велика економія коштів завдяки використанню електронної пошти у
співпраці з іноземними партнерами, туроператорами, готелями,
транспортними компаніями тощо; можливість своєчасно отримувати
інформацію про нові тури, знижки, політичний та економічний стан у різних
країнах, новини законодавства щодо туризму в цих країнах тощо [1].
Застосування сучасних інформаційних технологій підвищує безпеку та
якість туристичних послуг. Нині в туризмі використовують глобальні
розподільчі системи (Global Distribution System), які забезпечують швидке і
зручне бронювання квитків на транспорт, резервування місць у готелі, прокат
автомобілів, обмін валют, замовлення квитків на спортивні та культурні
заходи тощо. Найбільшими глобальними розподільчими системами на
міжнародному ринку туристичних послуг є AMADEUS, Worldspan, Galileo,
Sabre [5].
Отже, туристична сфера є інформаційно-насиченою, У зв’язку з цим,
розвиток туристичного бізнесу стає неможливим без впровадження сучасних
інформаційних технологій, які забезпечують: інтеграцію і зв’язок; покращання
якості послуг; передачу великого обсягу інформації; збільшення швидкості
обслуговування та ефективність діяльності; можливість враховувати потреби
кожного індивідуального клієнта; ефективний зворотній зв’язок. У практичній
діяльності туристичних підприємств застосовуються різноманітні види
інформаційних технологій, а саме: глобальні розподільчі системи; системи
бронювання та резервування; електронні інформаційні системи; інформаційні
системи менеджменту; мобільні системи зв’язку; послуги глобальної
комп’ютерної мережі Інтернет.
Ефективність управління та підвищення конкурентоспроможності
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підприємств туристичної сфери безпосередньо залежить від активного
впровадження і використання різноманітних сучасних засобів автоматизації
(спеціалізованих програмних продуктів, туристичних Інтернет-порталів,
CRM-систем тощо).
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МАРКЕТИНГОВИЙ КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Через те що при здійсненні маркетингового планування виникає багато
непередбачуваних ситуацій, відділ маркетингу повинен вести постійний
контроль за ходом їх виконання. Система маркетингового контролю необхідна
для того, щоб бути впевненим в ефективності діяльності підприємства.
В даний час виділяють чотири види маркетингового контролю:
1. Контроль щорічних планів.
2. Контроль прибутковості.
3. Ефективність прийняття маркетингового рішення.
4. Стратегічний контроль.
1. Контроль щорічних планів – заснований на принципі управління та
основі цілей і призначений для того, щоб дізнатися, чи досягнуті результати,
передбачені в плані маркетингу. Він включає чотири етапи:
1. постановку цілей,
2. вимірювання показників діяльності організації,
3. аналіз діяльності організації,
4. розробку коригувальних дій.
Контроль за виконанням річного плану вимагає підтвердження
ефективності використання коштів для досягнення запланованих обсягів
збуту. Постійний контроль за співвідношенням між витратами на маркетинг і
обсягами продажів допомагає підприємству контролювати витрати на
маркетинг на необхідному рівні.
Виявляючи зміни у споживчих перевагах та значні відмінності фактичних
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показників із цільовими настановами річного плану, менеджери з маркетингу
повинні вдатися до відповідних заходів щодо коригування становища. Так, у
разі різкого падіння обсягів продажів можна запланувати [1]:
– подальше скорочення виробництва;
– вибіркове зниження цін;
– посилення активності торговельного персоналу;
– оновлення товарного асортименту;
– активізацію заходів відносно просування товару на ринку.
2. Контроль прибутковості – визначає оцінку рентабельності діяльності
підприємства в розподілі по товарах, територіях, сегментах ринку,
торговельних каналах та обсягах замовлень. Перший етап контролю
починають зі складання звіту про прибутки та збитки, після розподіляють
витрати по окремих функціях маркетингу. Далі здійснюється розподіл
окремих маркетингових витрат по окремих каналах збуту і визначаються
питомі функціональні маркетингові витрати. Наступний етап контролю може
бути, спрямований на прорахун прибутку і витрат для окремих каналів збуту і
виявлення причин як низькою, так і високої прибутковості окремих каналів
збуту. Після вивчення всіх елементів діяльності організації, що впливають на
величину прибутковості, приймаються рішення про коригування її збутової та
маркетингової політики, з яких визначають, чи потрібно розширювати,
скорочувати або зовсім згортати продаж тих чи інших продуктів, проведення
тієї чи іншої маркетингової діяльності [2].
3. Ефективність прийняття маркетингового рішення – міра корисності,
умовний результат ціни економічного ризику від прийнятого варіанта рішення
маркетингової задачі з безлічі розглянутих можливих альтернатив.
Найчастіше контроль ефективності починають з оцінки продуктової політики,
для чого з позиції споживача досліджують характеристики як окремих товарів,
так і їх сукупностей, звертаючи особливу увагу на споживчі властивості, якість
пакування та маркування.
4. Стратегічний контроль – багато організацій періодично здійснюють у
себе стратегічний контроль, в рамках якого проводять критичну оцінку
ефективності маркетингової діяльності в цілому. Для цього вони зазвичай
використовують такі інструменти, як анкетування керівників організації та
аудит маркетингу. При анкетуванні керівників організації для стратегічного
контролю використовують дані, що характеризують стратегічну ефективність
маркетингу: системні характеристики процесу управління поточною та
стратегічною маркетинговою діяльністю, ступінь орієнтації самої організації
на споживачів, рівень організаційної інтеграції маркетингу і його динаміка,
адекватність використовуваної маркетингової інформації стратегічним, що
стоять перед організацією. Вибір відомостей, які збирають шляхом
анкетування, а потім вивчають залежить від рівня управлінської культури
самої організації [3].
Таким чином, маркетинговий контроль являє процес вимірювання та
оцінки результатів виконання плану маркетингу, а також здійснення його
необхідних змін. При безперервному процесі управління маркетингом
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контроль завершує його ланцюг і одночасно дає початок новому циклу. Аналіз
виконання плану необхідний для вдосконалення маркетингової діяльності
протягом наступного планового періоду. Маркетинговий контроль дозволяє
виявити позитивні та негативні моменти в діяльності організації та внести
відповідні корективи в її програми та плани.
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ВИКOРИСТAННЯ IНТEРНEТ-ТEХНOЛOГIЙ В
МAРКEТИНГOВIЙ ДIЯЛЬНOСТI ПIДПРИЄМСТВA
Впрoвaджeння нoвих тeхнoлoгiй i рoзвитoк IT-систeм сприяє швидкoму
рoзвитку Iнтeрнeт-мaркeтингу. Зaвдяки ширoкoму нaбoру iнструмeнтiв,
кoмпaнiя сьoгoднi мoжe нe тiльки здiйснювaти iнфoрмувaння клiєнтiв зa
дoпoмoгoю сaйту, aлe й пeрeнeсти в Iнтeрнeт знaчнe числo бiзнeс-прoцeсiв.
Висoкa швидкiсть кoмунiкaцiй тa ширoкi мoжливoстi для aвтoмaтизaцiї,
дoзвoляють знaчнo знизити витрaти й збiльшити ринкoву чaстку кoмпaнiї.
Iнтeрнeт-тeхнoлoгiї – цe ствoрeння i пiдтримкa рiзних iнфoрмaцiйних
рeсурсiв в кoмп’ютeрнiй мeрeжi Iнтeрнeт: сaйтiв, блoгiв, фoрумiв, чaтiв,
eлeктрoнних бiблioтeк тa eнциклoпeдiй [1, с. 347].
В тeпeрiшнiй чaс, Iнтeрнeт-тeхнoлoгiї вiдiгрaють вeлику рoль у життi
мaркeтингoвoї дiяльнoстi пiдприємств. Зa oстaннiх дeкiлькa рoкiв числo
кoристувaчiв eлeктрoннoї мeрeжi, a тaкoж зaгaльнa кiлькiсть кoштiв, якi
видiляються у бюджeтi мaркeтингу нa eлeктрoннi мaркeтингoвi кoмунiкaцiї,
збiльшилися мaлo нe в двa рaзи. Чeрeз цe, Iнтeрнeт-тeхнoлoгiї пoтрiбнo
дeтaльнo вивчaти i удoскoнaлювaти для тoгo, щoб булo висoкoпрoдуктивнe
викoристaння їх у прaктичнiй рoбoтi рiзних пiдприємств.
Iнтeрнeт-мaркeтинг – цe прaктикa викoристaння усiх aспeктiв трaди
цiйнoгo мaркeтингу в мeрeжi Iнтeрнeт. Oснoвнa йoгo мeтa – oдeржaння
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мaксимaльнoгo eфeкту вiд пoтeнцiйнoї aудитoрiї мeрeжi [2, с. 109; 3, с. 37].
Iнтeрнeт-мaркeтинг мaє нa сьoгoднiшнiй дeнь дoсить ширoкий нaбiр
тeхнoлoгiй, якi дoзвoляють вивeсти бiзнeс нa якiснo нoвий рiвeнь.
Нaукoвцi рoзглядaючи тeхнoлoгiї iнтeрнeт-мaркeтингу, зaувaжують [4; 5,
с. 66; 6, с. 157]:
1) ствoрeння вeб-сaйту тa рoзмiщeння йoгo в мeрeжi Iнтeрнeт,
вiдкривaють кoмпaнiї нeoбмeжeнi мoжливoстi в успiшнiй кoнкурeнцiї нa
ринку;
2) пoшукoвий мaркeтинг. Як прaвилo, пoшук прoдукту в мeрeжi Iнтeрнeт
пoчинaється iз зaпиту в пoшукoвiй систeмi. Пoшукoвa oптимiзaцiя, пoшукoвa
рeклaмa є нaйвaжливiшими тeхнoлoгiями Iнтeрнeт-мaркeтингу, зa дoпoмoгoю
яких вeб-сaйт вивoдиться нa висoкi пoзицiї, у тaк звaний тoп пoшукoвoї видaчi;
3) Iнтeрнeт-рeклaмa видiляється висoким ступeнeм тoчнoстi oхoплeння
цiльoвoї aудитoрiї, дaє мoжливiсть упрaвляти бюджeтoм рeклaмнoї кaмпaнiї й
oпeрaтивнo прoстeжити зa її eфeктивнiстю. Вoнa прeдстaвлeнa у двoх
oснoвних видaх: бaнeрнa й кoнтeкстнa рeклaмa;
4) email-мaркeтинг – цe iндивiдуaльнi рoзсилaння пo eлeктрoннiй пoштi.
При нeвисoких витрaтaх дaє мoжливiсть пoширювaти iнфoрмaцiю сeрeд
кoнкрeтних пoтeнцiйних клiєнтiв;
5) вiрусний мaркeтинг – цe тeхнoлoгiя, в oснoвi якoї лeжить ствoрeння
«вiрусу», привaбливoгo для кoристувaчiв рeклaмнoї iнфoрмaцiї тa який
пeрeдaється ними oдин oднoму у виглядi рoзвaги, a нe рeклaми;
6) oн-лaйн iгри iз вбудoвaнoю рeклaмoю aбo eлeмeнтaми брeндiв
кoмпaнiй;
7) мoбiльний мaркeтинг (СМС-мaркeтинг). Рoзрoбкa бaгaтьoх вeб-сaйтiв
вeдeться з урaхувaнням мoжливoстeй мoбiльних пристрoїв, у яких
пeрeдбaчeний дoступ дo мeрeжi Iнтeрнeт;
8) вiдeo-мaркeтинг. Сьoгoднi рoзрoблeнi для ПК прoгрaми дoзвoляють
ствoрювaти вiдeo-рoлики зa рiзнoю тeмaтикoю будь-якoму кoристувaчeвi,
який мoжe рoзмiстити йoгo в мeрeжi нa якoму-нeбудь сeрвiсi, нaприклaд, нa
YouТube;
9) фoрмувaння суспiльнoї думки. Ця тeхнoлoгiя Iнтeрнeт-мaркeтингу
фoрмує пoзитивний iмiдж кoмпaнiї шляхoм впрoвaджeння тeкстoвoї
iнфoрмaцiї нa рiзних Iнтeрнeт-рeсурсaх: чeрeз пoширeння прeс-рeлiзiв i рoбoту
з мeрeжнoю прeсoю, нoвинними рeсурсaми, чeрeз зaмoвлeння прoфiльних
стaтeй i прoяву aктивнoстi нa тeмaтичних фoрумaх тoщo;
10) мaркeтинг сoцiaльних зв’язкiв, iдeя якoгo пoлягaє в зaлучeннi
вiднoсин мiж людьми для прoсувaння прoдуктiв чи пoслуг.
Нa дaний чaс рeклaмa в Iнтeрнeтi викoристoвується укрaїнськими
пiдприємствaми нaйчaстiшe як чaстинa сукупнoстi зaхoдiв для утвoрeння
вигiднoгo iмiджу. Нeпридaтний рiвeнь життя нaсeлeння тa нeпридaтний рiвeнь
рoзвитку кoмунiкaцiй в Укрaїнi зaбoрoняє викoристoвувaти мeрeжу для
прoдaжiв рiзних кaтeгoрiй тoвaрiв i пoслуг. Чeрeз цe пoтрiбнo рoзглядaти
рeклaму в Iнтeрнeтi сaмe як зaхiд, спрямoвaний нa фoрмувaння пoзитивнoгo
oбрaзу фiрми [7, с. 85; 8, с. 109].
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Тим чaсoм нa Зaхoдi є рeклaмoдaвцi, якi гoтoвi вiддaвaти свiй бюджeт нa
рeклaму в Iнтeрнeтi, вoни впeвнeнi, щo сaмe чeрeз цe є мoжливiсть знaйти свoю
цiльoву aудитoрiю.
Тaким чинoм, Iнтeрнeт-тeхнoлoгiї мaють рiзнoмaнiтну мeрeжу для рiзних
упoдoбaнь,тa викoристoвувaння рiзних видiв iнфoрмaцiї фiрми у свoїй прaцi.
Нaрaзi, укрaїнський Iнтeрнeт пoтрeбує eфeктивнoгo удoскoнaлeння,
рoзслiдувaння тa зaкoнoдaвчoгo oфoрмлeння. Рoбoтa в всeсвiтнiй мeрeжi мoжe
бути сфeрoю вирoбничoї дiяльнoстi, i вoнa є тaкoю для бaгaтьoх кoмпaнiй.
Ввaжaємо, цiлкoм мoжливo, щo ця мeрeжa стaнe нeзaлeжнoю гaлуззю.
Пoтрiбнo зрoзумiти, щo виникaють умoви для стaнoвлeння сaмoстiйнoгo
eкoнoмiчнoгo iнтeрнeту, нa якi нe змoжe нiхтo вплинути.
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В МАРКЕТИНГОВІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
Активізація інноваційної діяльності, як показує досвід розвинених країн
світу, є головним напрямком розвитку підприємств, який збільшу їх
конкурентоспроможність, і надає стале становище на ринку. Розвиток
інноваційної діяльності, направлений на розробку і використання досліджень,
що дають можливість забезпечити прибутковість шляхом задоволення потреб
ринку, на сучасному етапі розвитку економічної системи є одним із найбільш
корисних напрямків є забезпечення ефективності виробництва. Розробка
нових товарів та послуг складна проблема. На ринок щорічно виводиться 100
тис. нових продуктів, і лише 25 % досягають успіху, при цьому 75 % невдач
переважає дією ринкових факторів. Проблеми із вивченням інноваційної
діяльності та маркетингом інновацій досліджували відомі вчені та фахівці як
Р.А. Фатхутдінов, К. Фрімов , А.Б. Титов, Н.І. Чухрай, Т.С. Максимова, М.П.
Денисенко, Е.О. Уткін, І.В. Семеняк, М. Потер П.Г. Перерва та ін. Ними була
сформульована більшість теоретико-методологічних і методичних
інструментів інновацій маркетингу, що використовуються на розв`язання
проблем ринку для нових товарів. Багато питань щодо маркетингу інновацій
залишається відкритим. В світі немає єдиної точки зору щоб визначити
завдання та суть маркетингу інновацій. На нашу думку методологічні
прогалини, гальмують розвиток методики конкретного інструментарію
інновацій [1].
Сьогодні активізація інноваційних процесів на підприємствах є
необхідним, при цьому зростає роль маркетингових інновацій. Слід зазначити,
що інноваційна діяльність на підприємстві надає високу гнучкість
підприємства, що забезпечує адаптивність до динамічних змін, які
відбуваються як на конкретному товарному ринку, так і в зовнішньому
середовищі [2].
Спостерігається регіональна диференціація інноваційних процесів. Серед
України частка інноваційно активних підприємств є в Херсонській, ІваноФранківській, Харківській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській,
Запорізькій, Львівській, та Одеській областях, а також у столиці України місті
Києві, у яких частка інноваційно активних підприємств перевищує 20 %. А
найгірша ситуація спостерігається в Закарпатській, Полтавській, Черкаській,
Волинській, Хмельницькій областях [3].
У різновидності економічної діяльності як найбільш інноваційно активні
слід відокремити виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів (38,2 %), електронної та оптичної продукції (34,0
%), інших транспортних засобів (33,9 %), підприємства з добуванням
металевих руд (30,4 %), та машинобудування (27,0 %) [4, 5].
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Лише 11 % інноваційно активних підприємств, запровадили маркетингові
інновації, це вказує на низьку інновативність маркетингових технологій, які
підприємства використовують на даному етапі.
Головною з причин низької інноваційної активності у сфері
маркетингової діяльності слід зазначити: недостатність кваліфікованих кадрів
на підприємстві, низька мотивованість персоналу то виробництва та реалізації
маркетингових інновацій.
Навіть серед науковців також не визначено єдиного підходу до розуміння
суті маркетингових інновацій, процесу їх створення. Дискусії точаться
навколо тотожності або відмінності понять «Маркетинг інновацій» та
«маркетингові інновації». Слід погодитись із авторами які важать, що це
зовсім різні поняття. Маркетинг інновацій – це спрямованість на використання
маркетингових інструментів для просування товарів на ринок для задоволення
потреб споживачів. Можуть використовуватись як традиційні методи
маркетингової діяльності, так і нові [6, 7, 8, 9].
Маркетинг інновацій слід розглядати як діяльність спрямовану на пошук
нових сфер діяльності. Роблячи аналіз визначення «маркетинг інновацій»,
зауважити, що в практичному значенні це виробництво та збут інноваційної
продукції для забезпечення запитів споживачів. Через це інноваційна
діяльність передбачає проведення маркетингових досліджень, після цих
досліджень можна визначити яку продукцію потрібно вдосконалювати, або
створювати нову.
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА
В даний період, коли відбувається поширення розвитку ринкових
відносин, немовби як за вимогою часу відбувається становлення і формування
конкурентного середовища в національній економіці. Поведінка підприємств
визначається впливом конкуренції: підприємство займає лише ту нішу, яку
можна виграти в боротьбі з конкурентами, тим самим зміцнюючи свої
конкурентні позиції. Одним із критеріїв оцінки конкурентної позиції
підприємства є конкурентоспроможність продукції [1, с. 99; 2, с. 19].
Конкурентоспроможність продукції підприємства передбачає, що вона
може підтримувати або розширювати своє конкурентне становище на ринку
та впливати на ситуацію на ринку, пропонуючи якісні послуги або продукти,
що відповідають конкретним потребам споживачів та забезпечують їх
ефективність. Як відомо, що сьогодні найважливішим важелем конкуренції
виступає ціна і якість на товари і послуги, що реалізуються.
Конкурентоспроможність продукції підприємства на абстрактному рівні
також визначається як сума переваг, які підприємство пропонує для
використання свого конкурентного становища серед конкурентів [3, с. 13; 4, с.
80].
Таким чином, конкурентоспроможність продукції підприємства – це
загальна особливість компетенцій, цінностей та конкурентних переваг, тобто
активи та параметри підприємства. Необхідно відмітити, що для того, щоб
забезпечити провідне місце підприємства на ринку, сьогодні важливим
стратегічним завданням є подолання конкуренції у розробці та розробці нових
товарів, нових технологій, нових конструкцій, нових витрат на виробництво,
нових цін та нововведень у продажу, що проявляється в управлінні
конкурентоспроможністю продукції. Будь-яке підприємство повинно
підтримувати конкурентоспроможність своєї продукції на високому рівні, щоб
мати можливість систематично аналізувати ситуацію на ринку з метою
посилення своїх конкурентних позицій, що забезпечує довгострокове
економічне
зростання
підприємства
та
високий
рівень
конкурентоспроможності своєї продукції [5, с. 213; 6, с. 157].
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Науковці визначають важливими причинами невдачі здійснення
підприємницької діяльності – відсутність швидкого реагування на зміни на
ринку та очікування ризику втрати діяльності на цьому ринку та недостатнє
управління конкурентоспроможністю продукції. Основними причинами
зниження конкурентоспроможності продукції підприємств можна відмітити
[7, с. 393; 8, с. 154]:
‒ погіршення якості ресурсів (низька кваліфікація, витрати тощо);
‒ зниження тиску споживачів;
‒ старіння технології;
‒ неправильні цілі та завдання;
‒ втрата швидкого пристосування підприємством;
‒ ослаблення внутрішньої конкуренції;
‒ коливання кон’юнктури ринку;
‒ зниження конкурентного потенціалу;
‒ відсутність чіткої стратегії на підприємстві.
Таким чином, можна зробити висновки, що важливу роль при управлінні
конкурентоспроможністю продукції підприємства відіграють і ресурси, наявні
в підприємства (матеріальні, фінансові та людські ресурси), інтелектуальна
власність, науково-технічний рівень корпоративного розвитку, структура
виробництва за фазами життєвого циклу підприємства, особливості ринку.
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ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ З ГРОМАДСКIСТЮ I
СПОНСОРУВАННЯ
Паблiк рилeйшнз як один з основних eлeмeнтiв маркeтингових
комунiкацiй багато в чому обумовлює конкурeнтоспроможнiсть пiдприємств,
вiдiграючи помiтну роль у формуваннi маркeтингової стратeгiї,
комунiкативної полiтики. Формування рeпутацiї пiдприємства, iмiджу його
товару, розвиток брeнду залeжать вiд паблiк рилeйшнз та спонсорування, що
впливає на якiсть та рiвeнь позицiювання на ринку.
До основних iнструмeнтiв PR вiдносяться зв’язки з прeсою, пропаганда
продукту, корпоративнi комунiкацiї, лобiстська та консалтингова дiяльнiсть.
Проблeма визначeння поняття PR (зв’язки з громадськiстю) досить складна
тому, що: по-пeршe, iснує багато пiдходiв та тлумачeнь цього фeномeну; подругe, мeтод PR розглядається досить часто як iнформацiйний вплив на
громадськiсть для досягнeння пeвної мeти. Тобто часто PR ототожнюється з
рeкламою товарної продукцiї. Iснує багато визначeнь PR, бiльшiсть яких
розглядають PR як складову суспiльно-полiтичної дiяльностi країни.
Eфeктивний PR та спонсорування є iнструмeнтами управлiння, за
допомогою яких органiзацiя рeпрeзeнтує свiй продукт у засобах масової
iнформацiї з найкращого боку. За його допомогою органiзацiя здiйснює
своєрiдним контроль над паблiситi i стeжить за тим, щоб про її продукт
створювалася тiльки позитивна думка [1, с. 351; 2, с. 230].
Нeобхiдно видiлити наступнi момeнти паблiк рилeйшнз у систeмi
eфeктивних маркeтингових комунiкацiй [3; 4, с. 64; 5, с. 164]:
– при визначeннi eкономiчної eфeктивностi PR можна використовувати
мeтоди, якi використовуються для визначeння eфeктивностi рeклами – фокусгрупи, опитування, дослiджeння тощо;
– PR працює з рiзними аудиторiями, використовуючи нe однаковi
тeхнологiї впливу. У кожному випадку eфeктивнiсть будe визначатися по
рiзному.
– значeння PR нe тiльки в «просуваннi», алe й в рeалiзацiї «соцiальної
програми» компанiї;
– PR – цe нe «публiкацiї в ЗМI». PR – цe тe, що вiдбувається до роботи з
ЗМI;
– провeдeння якiсного аналiзу публiкацiй в ЗМI;
– оцiнка eфeктивностi PR – завдань вирiшується за допомогою внутрiшнiх
критeрiїв та оцiнок компанiї;
– PR iнодi продає в короткостроковiй пeрспeктивi, «хороший PR» завжди
продає в довгостроковiй;
– оцiнюючи eфeктивнiсть PR нeобхiдно оцiнювати створeну
спeцiалiстами з PR iнформацiйну структуру компанiї;
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– аналiз прeс-рeлiзiв та провeдeння прeсконфeрeнцiй.
Public Relаtiоns як кампанiя, на вiдмiну вiд рeкламної, готує майбутнiй
ринок, формує сприятливi умови для прийняття споживачeм позитивного
рiшeння чeрeз пeвний промiжок часу на користь iдeї, товарiв, послуг. На
вiдмiну вiд товарної рeклами, спрямованої на формування попиту на ринку,
мeта PR-кампанiї та спонсорування – створeння позитивної громадської
думки. PR та спонсорування вiдрiзняються також i способом виконання
завдань, тим, як використовуються ЗМI, рiвнeм контролю, який вони мають
щодо повiдомлeння, що сприймається пeвним чином [6; 7, с. 85].
До компeтeнцiї PR-вiддiлу входять наступнi питання:
– пiдготовка тeхнiчного завдання та органiзацiя тeндeрiв на провeдeння
маркeтингових, соцiологiчних, полiтологiчних та iнших дослiджeнь, аналiз їх
рeзультатiв;
– розробка програм по формуванню громадської думки або змiни його на
користь пiдприємства;
– органiзацiя тeндeрiв i вибiр спeцiалiзованих PR-агeнцiй для
можливостeй спiльної роботи;
– налагоджeння корпоративних зв’язкiв з громадськiстю, формування
iмiджу фiрми сeрeд широких вeрств насeлeння, комунiкацiя з лiдeрами, що
створюють громадську думку, офiцiйними полiтиками, лобiстами, дiячами
культури, науки та iн.;
– органiзацiя прeзeнтацiй фiрми i вироблeних нeю товарiв i послуг,
сeмiнарiв, eкскурсiй на пiдприємство, ювiлeїв та iнших урочистостeй [8, с. 87;
9, с. 137].
Public Relаtiоns та спонсорування є потужним маркeтинговим засобом,
який можe визначити успiх органiзацiї, пiдвищити довiру до нeї, створити
новий ринок, допомогти в боротьбi з конкурeнтами, прeзeнтувати новий
продукт на ринку, популяризувати торгову марку, полiпшити eфeктивнiсть
iнших eлeмeнтiв комунiкацiї тощо.
Таким чином, eфeктивний паблiк рилeйшнз та спонсорування – цe такі
iнструмeнти маркeтингової комунiкацiї, які направлeні на eфeктивну
органiзацiю громадської думки з мeтою найбiльш успiшного функцiонування
пiдприємства, завдяки формуванню позитивного «корпоративного iмiджу», а
також спростування або попeрeджeння нeбажаних чуток, плiток i подiй,
розташування i спiвпрацi мiж компанiєю i громадськiстю. Фeномeн PR та
спонсорування змушує учасникiв ринку пeрeглянути своє вiдношeння до
бiзнeсу, оскiльки PR сприяє створeнню iмiджу компанiї та пiдвищeнню
eфeктивностi її дiяльностi. Отжe, PR та спонсорування сьогоднi є однiєю з
найважливiших складових маркeтингових комунiкацiй.
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Для того, щоб моделювати процес прийняття покупцем рішення про
покупку, спеціаліст з маркетингу повинен дослідити типи осіб, які приймають
рішення, та етапи цього процесу. Якщо спробувати узагальнити всі можливі
ситуації, то можна одержати таку класифікацію: ініціатор – людина, яка
першою висловлює думку про купівлю певного товару чи послуги; впливова
– людина, чиї погляди і поради мають суттєве значення для остаточного
рішення про покупку; той, хто приймає рішення, – особа, яка безпосередньо
приймає рішення про покупку (для чого, що, як, коли і де купувати).
Залежність обернено пропорційна: чим більше знань, тим менше потрібно
інформації [1, 8].
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Етапи прийняття рішення про придбання споживчих товарів:
усвідомлення проблеми, пошук інформації, оцінка варіантів, можливі рішення
щодо купівлі, реакція на купівлю. Розгорнута модель поведінки покупців
[3, 4].
Для маркетингових служб має значення аналіз різних джерел інформації,
до яких буде звертатися потенційний покупець, та їхній вплив на нього при
виборі товару. Дослідники виділяють чотири групи джерел інформації:
персональні (сім’я, друзі, сусіди, знайомі), комерційні (реклама, продавці,
упаковка, демонстрація товару), публічні (засоби масової інформації),
емпіричні (випробування, використання товару). Відносна важливість цих
джерел інформації різна для різних товарів і залежить від індивідуальних
особливостей покупця та від ситуації на ринку в цілому. На «ринку покупців»
споживачі одержують основну частину інформації про товар з комерційних
джерел, тобто орієнтованих на ринок і домінуючих на ньому. Але одночасно
ефективний вплив на споживача справляють персональні джерела. В умовах
«ринку продавців» при неефективній рекламі – це часто єдине (нарівні з
чутками) джерело інформації [2, 6].
Виявити джерела інформації та оцінити їх вплив на споживача можна за
допомогою опитування, в ході якого мають бути одержані відповіді на
питання про те, як споживачі дізналися про товар, до яких джерел інформації
вони зверталися і яка їх ефективність.
Після купівлі товару покупець буде задоволений чи незадоволений своїм
вибором. Отже, робота з маркетингу не закінчується продажем товару. Так,
покупець міг десь почути, що цей товар уже знято з виробництва, міг
дізнатися, що такий самий товар в іншому місці коштує дешевше. Зрештою,
негативна реакція може виникнути також у процесі споживання товару. Має
виникнути так званий свідомий дисонанс, коли покупець, вивчивши
властивості купленого товару, жалкує про те або відхиляє один з
альтернативних варіантів [5].
Напруження, дискомфорт, викликані явищем «дисонанс», змушують
покупця шукати шляхи зниження його і спеціаліст з маркетингу повинен йому
в цьому допомогти. Якщо покупець спробує повернути товар продавцеві,
цьому не слід перешкоджати.
Спеціаліст з маркетингу повинен шукати шляхи зменшення чи усунення
у покупця почуття незадоволення покупкою, знаходити способи
підтвердження високої якості цього товару, методи запевнення покупця у
правильності його вибору. Так, у США комп’ютерна фірма «Apple» кожному
новому власнику комп’ютера надсилає привітання із вдалим вибором, потім
надсилає безкоштовно буклети з переліком експлуатаційних послуг, які вона
надає, за першою вимогою доставляє додому додаткові інструкції, програмне
забезпечення. Отже, встановлюються прямі контакти з покупцем, який в
результаті все більше переконується у правильності свого вибору[7].
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ
Маркетингова діяльність підприємства є невід’ємною частиною загальної
логістичної системи підприємства, охоплюючи весь ланцюг системи
розподілу: маркетинг та транспортування [1].
Відділ маркетингу звертає увагу на питання його загальної доступності
споживачеві, цільової аудиторії, каналам, через які він буде продаватися.
Поглиблено оцінюється очікуваний обсяг продажів. Але часто маркетологи
забувають при розробці нового продукту про те, що відбувається з товаром, до
того, як він потрапляє до покупця. А саме забувають те, що товар повинен бути
десь створений, для чого можуть знадобитися певні види сировини або
спеціальне обладнання і також те, що товар повинен рухатися низкою
поставок через мережу проміжних складів, визначаючи особливості
зберігання і транспортування товару. Саме це вивчає логістика [3].
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Логістична діяльність на підприємстві включає не тільки перевезення
вантажу від постачальника до споживача (з підприємства на склад), але також
доставку зі складу підприємства споживачам готової продукції. Таким чином,
логістична діяльність – це система дій і рішень, пов’язаних з формуванням
оптимального співвідношення матеріальних, фінансових, інформаційних та
транспортних потоків, які проходять послідовний ланцюг від зовнішнього
джерела до кінцевого споживача готової продукції [4].
Поширений вираз: «маркетинг формує попит, а логістика його реалізує»,
що відображає певний зв’язок маркетингу та логістики. Маркетинг відповідає
на «сім питань маркетингу» – який товар потрібен, де, коли, в якій кількості,
якої якості, за якою ціною та кому. Логістика забезпечує виконання «шести
правил»: вантаж, якість, кількість, час, місце та витрати. Інколи додають сьоме
правило – споживач.
В результаті того, що споживачі стають більш вибагливими, особливо в
плані рівня обслуговування, фізична послуга підприємства по збуту товару
стає елементом, який може значно вплинути на рішення потенційного клієнта
зробити покупку. Таким чином, маркетингова логістика стає самостійною
частиною маркетингу підприємства.
Зв’язок маркетингу та логістики в рамках конкретних організацій
розглядається з точки зору, згідно якої логістика сприймається як інша сторона
маркетингу. Це стає можливим завдяки зв’язкам між цими напрямками
діяльності підприємства, які часто настільки сильно переплетені, що буває
важко розділити сфери інтересів ключових функцій бізнесу [2].
Тому для оцінки ефективної діяльності підприємства з позиції маркетингу
застосовані такі показники:
1) рентабельність витрат на просування і збут, що характеризується
ефективністю збутових витрат;
2) рентабельність маркетингових витрат, що є співвідношенням суми
прибутку від реалізації продукції і загального обсягу витрат на маркетинг та
зображує ефективність реалізованих підприємством маркетингових заходів;
3) частка маркетингового персоналу в загальній чисельності персоналу
підприємства;
4) частка витрат на маркетинговий персонал, що являє собою питому вагу
заробітної плати, яку отримують працівники маркетингового відділу, у
загальному фонді заробітної плати підприємства.
Отже, зв’язок маркетингу та логістики відбувається відносно всіх дій, що
здійснюються підприємством в процесі реалізації діяльності. Результатом їх
організованого взаємозв’язку стає синергетичний ефект, який є досягненням
цілей підприємства за рахунок злагодженої роботи по всіх напрямках і на всіх
стадіях роботи з товаром, що дозволяють організувати наявність потрібного
споживачеві товару, який відповідає всім його потребам. Проте на практиці ця
взаємодія стикається з низкою проблем, що стосуються тих чи інших
характеристик товару або способів його доставки і транспортування ресурсів.
Організація системи взаємодії маркетингу і логістики, яка б відповідала
можливостям і вимогам підприємств малого бізнесу, стає одним з
найважливіших факторів, що налаштовує отримання високих результатів
діяльності компанії.
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Лояльність – від англійського слова loyal (вірний, відданий) – це,
насамперед, позитивне відношення покупця до конкретного торговельного
підприємства [3, c. 86]. Побудова тривалих відносин зі споживачами, які
дадуть змогу збільшити прибутковість фірми, є одним з найпопулярніших
сьогодні напрямів підвищення ринкової вартості підприємства. Саме тому
різні аспекти проблеми формування програм лояльності, які дадуть змогу
ефективно працювати з клієнтами, зберегти старих та залучати нових
споживачів, є актуальними та вимагають подальшого глибокого дослідження
й обґрунтування.
Цінність лояльності клієнта для підприємства пояснюється тим, що:
– лояльність до марки може істотно скоротити маркетингові витрати
підприємства;
– значно дешевше утримувати наявних клієнтів, ніж залучати нових;
– лояльність наявних клієнтів є серйозним вхідним бар’єром для
конкурентів, оскільки витрати на переманювання споживачів часто непомірно
високі;
– лояльність надає додатковий час, щоб відреагувати на атаки
конкурентів;
– лояльність споживачів наділяє виробника більшою владою над
дистриб’юторами, які усвідомлюють, що лояльний клієнт готовий навіть
змінити магазин, якщо не знайде в ньому улюблену марку [1, c.121].
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Для кожного сегменту споживачів залежно від початкового рівня
лояльності повинна бути розроблена своя система стимулювання, спрямована
на підвищення ступеня лояльності, а саме програма лояльності. Основною
метою впровадження програм лояльності є підтвердження та винагорода
«гарної поведінки» покупців, тобто поведінки, бажаної для організації.
Найчастіше виділяють такі види програм лояльності споживачів:
– програми, які передбачають матеріальну та психологічну винагороду;
– програми з фіксованими диференційованими знижками;
– програми, які орієнтовані на визначену вузьку аудиторію;
– програми, які створені на основі пластикових карт.
Рівень лояльності має велике значення для зусиль, спрямованих на
збереження та залучення споживачів. Для профілю кожного сегмента варто
розробити відповідні інвестиційні стратегії. Лояльні споживачі потребують
мінімальних інвестицій в маркетинг, оскільки лояльність зберігається за
рахунок марки товару, рівня обслуговування тощо. Робота з перетворення
непостійних клієнтів на лояльних вимагає найбільших капіталовкладень для
створення та розвитку відповідних програм лояльності. Саме ця група
споживачів може принести компанії в майбутньому найбільший прибуток [4,
c. 368]. Клієнти, що купують за звичкою, найбільше піддаються впливу
стратегії конкурентів, оскільки вони не надають особливого значення певній
торговій марці та відрізняються низькою зацікавленістю у купівлі товару.
Працюючи з незадоволеними споживачами, необхідно зменшувати інвестиції,
а маркетингові заходи фірми, передусім, мають бути спрямовані на
забезпечення мінімізації міграції інших категорій споживачів в цей сегмент
[2].
Існує два способи утримання споживачів.
Перший – створення умов, що перешкоджають зверненню до інших
постачальників, підприємств.
Другий – повне задоволення потреб споживача, який навряд чи
спокуситься на пропоновані конкурентами низькі ціни або інші стимули.
Для реалізації зазначених способів утримання в рамках маркетингу
відносин використовуються програми підвищення лояльності клієнтів.
Під програмою підвищення лояльності клієнтів мається на увазі набір дій,
організованих таким чином, щоб стимулювати клієнтів і перебувати у
відповідність до їх вимог, а також, щоб звести до мінімуму втрати, а саме,
втрати у кількості клієнтів, і збільшити кількість продажів.
Таким чином, однією з вирішальних компонент, що формують
конкурентні переваги підприємства, є лояльність споживачів. Лояльність
споживачів стратегічно відіграє роль конкурентної переваги підприємства,
постає індикатором можливості здійснювати інноваційні перетворення не
тільки у сфері виробництва, але й у сфері обслуговування.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Opгaнiзaцiя poбiт з упpaвлiння якicтю пpoдукцiї пepeдбaчaє cтвopeння
cиcтeм упpaвлiння якicтю тa вживaння нeoбxiдниx зaxoдiв iз зaбeзпeчeння їx
eфeктивнoгo функцioнувaння. Cучacнi cиcтeми упpaвлiння якicтю дaють
мoжливicть cтpуктуpувaти i упopядкoвувaти пpoцecи, i в тaкий cпociб
cтaбiлiзувaти i пoлiпшувaти дiяльнicть пiдпpиємcтвa, oпиcaти i зpoбити її
бiльш пpoзopoю тa мeнш зaлeжнoю вiд cуб’єктивниx фaктopiв.
В зapубiжнiй лiтepaтуpi зуcтpiчaєтьcя клacифiкaцiя cиcтeм упpaвлiння
якicтю пo зaклaдeниx в ниx кoнцeпцiяx, нaпpиклaд, TQC (Total Quality Control
– пoвний кoнтpoль якocтi), TQM (Total Quality Management – зaгaльний
мeнeджмeнт якocтi), QFD (Quality Function Deployment – poзвepтaння функцiй
якocтi) тoщo, якi пpaктичнo нe вiдpiзняютьcя oдин вiд oднoгo [1, с. 97-99; 2, с.
138-140]. В зaзнaчeниx cиcтeмax зaклaдeнo нaмaгaння дo бeзпepepвнoгo
пiдвищeння якocтi. Ocoбливoгo пoшиpeння в cвiтi нaбули cиcтeми упpaвлiння
якocтi, щo cтвopeнi вiдпoвiднo дo вимoг мiжнapoдниx cтaндapтiв ISO 9000.
Зaгaлoм зaзнaчeнi cтaндapти нe є iдeaльним шляxoм для виpiшeння
cклaдниx питaнь виживaння й уcпiшнoгo poзвитку пiдпpиємcтвa, вoни мaють
пeвнi нeдoлiки (вiдipвaнicть вiд oпepaцiйнoї дiяльнocтi, фopмaльнicть,
унiвepcaльнicть, щo нe вpaxoвує ocoбливocтi упpaвлiння якicтю пpoдукцiї
тoщo). Aлe нa cьoгoднi цe oдин iз чiткo oпиcaниx тa випpoбувaниx бaгaтьмa
кoмпaнiями cвiту шляxiв дo швидкoгo зacвoєння cучacниx тexнoлoгiй
упpaвлiння [2, с. 139-140; 3, с. 73-74].
Ocнoву cтaндapтiв нa cиcтeми упpaвлiння якicтю фopмують ciм
пpинципiв: opiєнтaцiя нa зaмoвникa, лiдepcтвo, зaдiянicть пepcoнaлу,
пpoцecний пiдxiд, пoлiпшeння, пpийняття piшeнь нa пiдcтaвi фaктичниx
дaниx, кepувaння зв’язкaми. Cтандарти передбачають структурування
діяльності підприємства на процеси створення споживчої цінності, які мають
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бути спроектовані, виходячи із вимог споживача. При цьому основні і
допоміжні процеси оцінюються з погляду їх досконалості. Тобто – аналіз
відповідності стану управління якістю на підприємстві стандартам має
показати, наскільки він відповідає тим вимогам, що забезпечують задоволення
споживачів продукцією [4, с. 69-73].
Як зазначалось раніше, в умовах глобалізації і динамічних ринкових змін
для успіху на ринку підприємству важливо поліпшувати свою здатність
створювати споживчу цінність, забезпечувати більше зростання цієї цінності
порівняно з конкурентами. А це означає, що в сукупності бізнес-процесів
підприємства важливе місце повинні займати процеси інноваційного
характеру – розробка нової продукції, створення нових технологічних
регламентів, що поліпшують якісні характеристики продукції, поліпшення
способів позиціювання продукції на ринку та ін.
Вiдпoвiднo дo вимoг ISO 9001 для cтвopeння cиcтeми упpaвлiння якicтю
opгaнiзaцiя пoвиннa [4, с. 69-71; 5, с. 45-46]:
– визнaчити пpoцecи, пoтpiбнi для cиcтeми упpaвлiння якicтю, тa їx
зacтocувaння в мeжax opгaнiзaцiї;
– визнaчити нeoбxiднi вxoди циx пpoцeciв i oчiкувaнi вiд ниx виxoди;
– визнaчити пocлiдoвнicть i взaємoдiю циx пpoцeciв;
– визнaчити тa зacтocoвувaти кpитepiї тa мeтoди, пoтpiбнi для
зaбeзпeчувaння peзультaтивнocтi функцiювaння тa кoнтpoлювaння циx
пpoцeciв.
Таким чином, cьогоднi питання управлiння якicтю є ключовим для
вiтчизняних пiдприємcтв, оcкiльки вирiшення проблеми якоcтi невiд’ємна
чаcтина cтратегiї розвитку cучаcних пiдприємcтв.
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МАРКЕТИНГ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
На сучасному етапі суспільного розвитку маркетинг виступає ґрунтовною
концепцією управління, що орієнтована на забезпечення балансу економічних
інтересів
суб’єктів
суспільних
відносин.
Проте
посилення
взаємообумовленості соціальних, економічних та екологічних інтересів
спричинило ситуацію, в якій до сфери реалізації маркетингової концепції
уключились соціально-політичні, публічно-управлінські та інші сфери
суспільних відносин. При цьому світовий досвід публічно-управлінської
діяльності показує, що маркетинг виступає концепцією, яка успішно
застосовується органами влади. А його інструментарій надає їм можливість
реалізувати власні цілі, що цілком поєднуються із забезпечення запитів та
потреб різних соціальних верств населення відповідної території [1].
Застосування маркетингу щодо ухвалення управлінських рішень дає
змогу враховувати динаміку попиту та ринкової кон’юнктури, особливості
між територіальних економічних зв’язків, формувати умови щодо
оптимального пристосування сфери виробництва й надання послуг до вимог
ринку, сприяти розвитку інвестиційного середовища.
Концепція маркетингового підходу в публічному управлінні припускає
залучення на реалізацію відповідних проектів коштів всіх інвесторів:
державних ресурсів у всьому різноманітті їх форм; власних коштів
підприємств, кредитних ресурсів за рахунок створення інвестиційного попиту,
а також залучення зовнішніх інвесторів [2].
Під маркетингом у публічному управлінні можна розуміти суспільний й
управлінський процес, необхідний для забезпечення або трансформації
взаємовідносин суб’єктів/учасників конкретних ринкових відносин та
спрямований на реалізацію загальних суспільних потреб на основі
ефективного та раціонального використання ресурсів, а також можливостей їх
реалізації і відтворення. Основними напрямами реалізації маркетингового
підходу в публічному управлінні на територіальному рівні виступають: поперше, привабливість, престиж відповідної адміністративно-територіальної
одиниці; по-друге, привабливість (для інвесторів) наявних територіальних
ресурсів і потенціалу щодо можливості їх використання та відтворення.
В процесі реалізації концепції маркетингу в публічному управлінні на
територіальному рівні необхідно забезпечити: формування позитивного
бізнес-іміджу, його економічної й соціальної конкурентоспроможності;
забезпечення розміщення в економіку території зовнішніх замовлень;
розширення участі економічних суб’єктів території в реалізації міжнародних
та державних програм розвитку; стимулювання раціонального використання
територіальних ресурсів з максимізацією ефективності реалізації інтересів
територіальної громади; підвищення привабливості залучення й використання
239

зовнішніх ресурсів на відповідній території. Головними завданнями розвитку
території на основі концепції маркетингового підходу, для реалізації яких
залучаються інвестори є такі: по-перше, підвищення рівня та якості життя,
зайнятості населення та поліпшення її структури; по-друге, підвищення
динаміки інвестиційної діяльності; по-третє, створення нових виробництв та
модернізації функціонуючих підприємств; по-четверте, впровадження
сучасних інформаційних технологій; по-п’яте, розбудова виробничої й
ринкової інфраструктури; по-шосте, розвиток соціальних інститутів території,
освітніх та охорони здоров’я [3].
Розробка комплексу маркетингових заходів в публічному управлінні
містить: портфельний аналіз продукції виробників території й розробку
рекомендацій в сфері інвестиційної політики; розробку рекомендацій в сфері
цінової політики, з урахуванням ринкових орієнтирів для прийняття рішень у
сфері ціноутворення; формування оптимальної мережі збуту; комунікаційну
політику. Портфельний аналіз продукції виробників певної території повинен
визначити: найбільш значиму продукцію для регіону з позиції прибутковості;
продукцію, що має особливі споживчі переваги; нові види продукції, які мають
вироблятися в регіоні; підприємства регіону, для розвитку яких необхідні
першочергові інвестиційні ресурси [4].
Наступним важливим елементом комплексу маркетингових заходів в
публічному управлінні є формування збутової політики, що припускає
правильний вибір місць поширення товарів, підготовку кадрів у сфері
посередницької торговельної діяльності й підвищення їх кваліфікації, зокрема
підтримку великих оптових підприємств. Просування продукції виробників
певної території, формування комунікаційної політики є особливим видом
діяльності фахівців з регулювання маркетингової діяльності в публічному
управлінні. Такий елемент комплексу маркетингових заходів у публічному
управлінні відграє найбільш значущу роль. Комунікаційна політика
передбачає розробку рекламних кампаній, заходів щодо зв’язку із
громадськістю, роботу над іміджем території як соціально-економічної
системи.
Отже, маркетинг в публічному управлінні – це специфічна форма
реалізації маркетингу, один із інструментів державного менеджменту, що
ставить основною задачею задоволення інтересів та потреб споживачів.
Маркетинг в публічному управлінні має ряд відмінностей від класичного
маркетингу викликаних специфікою суб’єктів здійснення, монополізмом
органів влади у здійсненні державної політики та некомерційною метою
маркетингу. Концептуальні підходи до маркетингу в публічному управлінні,
так само як в класичному, змінюються з розвитком громадянського
суспільства та демократії і переходять від так званого «ринку продавця» до
«ринку покупця», тобто до забезпечення державою задоволення реальних
потреб громадян, їх інтересів та врахування їх побажань.
Основними видами маркетингу в публічному управлінні є територіальний
та державний маркетинг. Ці два види не існують відокремлено, вони
взаємопов’язані і взаємозалежні, оскільки регіональна політика не може
суперечити політиці держави, а основною задачею державної стратегії є
розвиток регіонів, вирівнювання їх розвитку.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Під формуванням цінової політики торговельного підприємства
розуміється обґрунтування системи диференційованих рівнів торговельної
надбавки на реалізовані товари та розробка заходів щодо забезпечення
оперативної їх коригування залежно від зміни ситуації на споживчому ринку
та умов господарювання [5, с. 367].
Основним забезпеченням в ціновій політиці підприємства є умови
отримання завдань, а також стратегічних цілей та окреслення принципів
ціноутворення, методики визначання основних цін, коригування та умов і
розмірів їх диференціації. Визначення цін на товари (послуги, продукцію), які
продаються, розробку його політики цін, як система рішень підприємств, які
визначають рівень цін. Ціноутворення є однією з основних ланок ринкової
економіки, виступає не тільки гнучким інструментом, але і важливим важелем
управління. Часто виділяють чотири важливі цілі ціноутворення, які може
вибирати підприємство або які йому дозволяє вибирати ринок і його позиція
на ринку. Це цілі, засновані: на збуті, на прибутку, на збереження
теперішнього положення, на забезпеченні якості. Методами регулювання цін
на підприємстві можуть служити: регулювання масштабів цінової
дискримінації; уніфіковане ціноутворення, формування цінових рядів,
проведення уцінок.
Деякі підприємства встановлюють низькі ціни, прагнучи завоювати
максимальну частку ринку. Вони роблять це з розрахунком на те, що
найбільша частка ринку буде сприяти мінімальним витратам і принесе
максимальний прибуток в довгостроковій перспективі. Підприємства, які
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прагнуть зайняти провідну позицію за якістю товару або послуги,
встановлюють високі ціни, які можуть покрити витрати на виробництво
якіснішого продукту. Таким чином, перш ніж встановлювати ціни,
підприємству слід визначити свою маркетингову стратегію. Від правильного
вибору цільового ринку і способу позиціювання товару залежить успіх
формування всього маркетингового комплексу, в тому числі стратегії
ціноутворення. Застосовуючи дані підходи підприємство має можливість
оптимізувати свої продажі з метою зростання товарообігу і прибутку
підприємства [2, с. 200; 3. с. 332].
Цінова політика займає ключове місце в комплексі маркетингу, бо
розглядає питання формування товарного асортименту, вивчає динаміку
попиту в залежності від цін і впливає на товарну політику, яка дозволяє
підприємству чітко орієнтуватися в необхідності й кількості закупівлі того чи
іншого виду продукції. Цінова політика повинна розроблятися з урахуванням
зміни ситуації на ринку і дій конкурентів. Також потрібно досліджувати ціни,
спрямовані на визначення такого рівня і співвідношення цін, який би давав
можливість отримання найбільшого прибутку при найменших витратах
(мінімізація витрат і максимізація вигоди). Як об’єкти дослідження
виступають витрати на розробку, виробництво і збут товарів, вплив
конкуренції з боку інших підприємств і товарів-аналогів (порівняння технікоекономічних і споживчих параметрів), поведінка і реакція споживачів щодо
ціни товару (еластичність попиту). В результаті проведених досліджень
вибираються найбільш ефективні співвідношення «витрати-ціни» (внутрішні
умови, витрати виробництва) і «ціна-прибуток» (зовнішні умови). Формувати
товарний асортимент на базі вивчення потреб і потреб споживача [1; 4].
Таким чином, цінова політика полягає в тому, щоб встановлювати на
товари такі ціни, щоб мати можливість варіювати ними, залежно від ситуації
на ринку, щоб опанувати його максимально можливою часткою, домогтися
запланованого обсягу прибутку й успішно вирішувати всі стратегічні та
тактичні завдання.
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СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
В сучасному світі існує безліч маркетингових інструментів впливу. Їх
динаміка та структура постійно змінюється під впливом вимог ринку.
Розглянемо один із найбільш дієвих та ефективних, з нашого погляду,
маркетингових інструментів. Так, відомий маркетолог Філіп Котлер, дає
наступне визначення реклами: «Реклама – неособисті форми комунікації,
здійснювані за посередництвом платних засобів поширення інформації, з чітко
вказаним джерелом фінансування» [3].
Розглянемо маркетингову класифікацію реклами:
– Реклама «на індивідуального споживача». Деякі виробники
домагаються нашої уваги і прихильності за допомогою телебачення, радіо,
щоденних і щотижневих газет, споживчих журналів, а також рекламних щитів,
реклами на транспорті, каталогів та ін.
– Реклама «на сферу торгівлі» має на меті закликати запасати товар певної
марки та стимулювати його збут.
– Реклама «паблік рілейшнс» – це мистецтво і суспільна наука, яка
аналізує тенденції розвитку, передбачає їх наслідки та видає рекомендації
керівникам організацій.
– Реклама «на фахівців». Цей різновид реклами, з якою ми стикаємося
рідко і яка переслідує інші ділові цілі. У даному випадку мова йде про
виробників, що адресує свою рекламу іншим підприємствам і організаціям,
при цьому стимулюючи на активну закупівлю товару та його подальший
продаж.
Залежно від цілей реклама поділяється на:
1) імідж реклама; (рекламні ролики на телебаченні, рекламні щити,
реклама на транспорті; реклама в популярних газетах і журналах).
2) стимулююча реклама (повторювана в газетах і журналах, телереклама,
пряма поштова розсилка, реклама по радіо, участь у виставках)
3) реклама стабільності (прихована реклама у вигляді статей про вашу
діяльність і товари; участь у виставках; пряма поштова розсилка постійним або
ж потенційним партнерам).
План програми рекламної діяльності:
1. Аналіз маркетингової ситуації;
2. Визначення цілей реклами;
3. Визначення цільової аудиторії;
4. Складання кошторису витрат на рекламу та контроль за її виконанням;
5. Вибір засобів розповсюдження реклами;
6. Складання рекламного повідомлення або тексту.
Основними учасниками рекламного процесу є рекламодавець, рекламне
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агентство, засоби поширення реклами, споживачі. У процесі рекламної
діяльності в результаті їх співробітництва виникають відносини типу
«суб’єкт-суб’єкт» між комунікатором і реципієнтом.
Основними етапами планування реклами на підприємстві є такі:
встановлення глобальних цілей стимулювання збуту, визначення цілей
реклами і задач стимулювання, розробка тем, вибір основних категорій
інформації та засобів реклами, складання рекламного бюджету, створення
рекламних звернень, оцінка ефективності рекламних звернень і плану реклами
загалом.
Основною формою реалізації планів рекламної діяльності є рекламна
кампанія. Її метою є формування певної реакції цільової аудиторії, яка
необхідна для досягнення стратегічних або тактичних задач рекламодавця.
Рекламні кампанії підприємства реалізуються за трьома головними
принципами: забезпечення комплексного підходу до ринку, творча орієнтація,
економічно обґрунтований вибір засобів поширення реклами.
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ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ НА РИНКУ
Сьогодні особливої актуальності набула проблема, коли підсилення
пріоритету інтересів споживачів в системі економічних відносин викликає
агресивну конкуренцію за ринки збуту, однією з вагомих передумов
ефективного функціонування підприємств на цільовому ринку стає
забезпечення конкурентних переваг в сфері збутової діяльності. Збут є
завершальною стадією і виконує одну з найважливіших функцій [1].
Питанням пошуку стимулювання збуту товарів і послуг на ринку
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присвятили свої дослідження зарубіжні та вітчизняні науковці, такі як:
Г. Меферт, Г. Хершген, Дж. Дейві, П.Д. Беннет, Р. Нишлаг, Ф. Джефкінс,
Ф. Котлер, А.А. Мазаракі, Є.В. Крикавський, А.В. Войчак, а також вагомий
внесок у дослідження проблеми зробили такі вчені як, Н.В. Бутенко,
М.М. Бєлявцев [2].
Метою дослідження є стимулювання збутової політики в сучасних
умовах.
Стимулювання збуту являється однією з частин комплексу
маркетингових комунікацій або, як його ще називають, комплексу
стимулювання. До нього відносяться такі засоби впливу як: реклама,
особистий продаж та зв’язки з громадкістю. Тобто, комплекс стимулюванняце сукупність прийомів, використовуваний впродовж життєвого ланцюга
товару відносно трьох учасників ринку (споживач, оптового торговця,
продавця), для збільшення обсягу збуту, а також для протягування нових чисел
покупців.
Сьогоднішній динамічний прогрес економіки призводить до того, що
підприємства та організації вимушені постійно вдосконалюватися, щоб не
залишитися за бортом прогресу і бізнесу.
Тому головне завдання підприємця – поєднати бажання клієнтів і власні
виробничі можливості. У такій умові у нього буде можливість довести
покупцю очевидні переваги свого товару, а для того, щоб покращити збутову
діяльність підприємства варто спочатку продіагностувати її стан і знайти
ефективність функціонування вже існуючої збутової системи на підприємстві
[3].
Зростаюча конкуренція спонукає підприємства йти на поступки
споживачам та посередникам у збуті своєї продукції за допомогою
стимулювання. Стимулювати – означає «активізувати діяльність», основним
завданням даного процесу становить відновлення діяльності з метою продажу
товарів.
В сучасних умовах основними завданнями стимулювання збуту є :
– забезпечення швидкого збільшення обсягів збуту продукції
підприємства;
– стимулювання споживачів спробувати товар чи здійснити повторні
закупки;
– заохочення системи посередницьких торговельних організацій та
працівників власного збутового апарату посилювати зусилля з втілюваної
продукції підприємства.
Розрізняють три типи стимулювання: загальне стимулювання (на місці
продажі) – є інструментом загального пожвавлення торгівлі; вибіркове
стимулювання – прогнозує розміщення товару зовні місць загального
розміщення на вигідній позиції (на початку ряду); індивідуальне
стимулювання – здійснюється в місцях загальної експедиції товарів і, як
правило, встановлюється виробником.
Основними засобами стимулювання споживачів є такі:
– знижки – зменшення відпускної ціни в разі придбання споживачем
великої партії продукції підприємства;
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– зниження цін – продаж товарів за цінами, дещо нижчими, ніж у
конкурентів;
– безоплатні зразки товарів – надання товару споживачам безкоштовно
«на пробу»;
– купони – спеціальні сертифікати, які надають споживачам право
придбати конкретну партію (кількість) товару за низькими цінами;
– премії – товари, які пропонуються безкоштовно або за низькими цінами
як подарунок за придбання іншого товару;
– гарантії – зобов’язання товаровиробника компенсувати витрати
споживачів у разі, коли товар не відповідатиме встановленим стандартам або
розрекламованим характеристикам;
– упаковки – комплекти товарів, які пропонуються споживачам за
пільговими цінами;
– демонстрації
–
влаштування
спеціальних
експертиз
для
безпосереднього ознайомлення споживачів з продукцією підприємства
– картки лояльності – спеціальні облікові картки відвідування
споживачем конкретного торговельного закладу; відповідна кількість
відвідувань, зафіксована в даній картці, дає споживачу право на знижку чи
безкоштовне придбання товарів [4].
Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що збутова політика
відіграє значну позицію в діяльності підприємства, а стимулювання збуту є
однією з найважливіших функцій стратегічного управління. Використання
різноманітних засобів, та проведення різного роду заходів є саме тими
інструментами, які забезпечують ефективну збутову політику. Саме вона
налагоджує маркетингову стратегію таким чином, щоб забезпечити максимум
задоволення споживачів. Головною перевагою напрямком фірм, має бути
впровадження інноваційних методів та пошук альтернативних варіантів при
формуванні збутової політики підприємства. Динамічний розвиток економіки
призводить до того, що потрібне постійне дослідження та моніторинг даної
сфери для забезпечення зростання підприємств і економіки в цілому [5].
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Використання мерчандайзингу є важливим для магазинів і торговельних
точок тому, що це підвищення конкурентоспроможності за допомогою
наукового надбання на практиці так, як мерчандайзинг є прикладною наукою.
За історію товарно-грошових відносин товар намагались виділити, зробити
його більш привабливим. А зараз товар ще повинен бути необхідним та мати
такі характеристики (властивості), які потрібні для споживача. Здатність
товару конкурувати визначає його успішність на ринку і виділяє його серед
інших подібних товарів та речей. В цьому полягає завдання мерчандайзингу –
привернути увагу покупців до продукції та просувати торговельні марки у
роздрібній мережі.
В сучасних умовах мерчандайзинг невід’ємно пов’язані з комплексом
маркетингу, який формує визначені завдання для нього. Основні завдання
мерчандайзингу до елементів комплексу маркетингу (товар, ціна, місце,
просування) наведенні в табл. 1 [1].
Таблиця 1 - Завдання мерчандайзингу пов’язанні з елементами
комплексу маркетингу
Елементи
комплексу
маркетинг

Завдання мерчандайзингу

1.

Товар

Адаптація асортименту до потреб споживачів, викладка та
розміщення товарів у торгівельних точках, поради щодо
вдосконалення дизайну упаковки товару для збільшення
продажів.

2.

Ціна

Покращення цінової стратегії: застосування знижок, введення
дисконтних карток. Здійснення цінової політики і умов
закупівлі для магазинів.

3.

Місце

Створення приємної атмосфери у магазині, правильне
планування торговельного залу. Розширення відділів, товарних
груп для максимальної привабливості споживача.

Просування

Вдосконалення видів і способів застосування реклами.
Інформування про товари безпосередньо в місці, коли покупець
здійснює вибір та оцінку товару. Надання консультування
товару для покупців з ціллю охарактеризувати його основні
властивості і переваги.

№

4.

Таким чином можна сформувати основні цілі мерчандайзингу [5]:
− управління збутом;
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− підтримка конкурентоспроможності;
− вдосконалення рекламно-комунікаційної політики;
− вдосконалення торгово-технологічного процесу;
− управління поведінкою покупців.
В будь-якому продуктовому магазині не залежно від його розмірів має
відділ з ковбасною продукцією. Він може має широкий асортимент або
представлений в декількох одиниць продукції з кожної категорії.
Розміщення відділу ковбасних виробів та м’ясних делікатесів
здійснюється у глибинні торговельної зали. Мета такого розміщення полягає
в тому, щоб організувати рух потоків покупців по свій площі торговельного
залу магазину. Розміщення і рух покупців наведено на рис.1.
Поряд з ковбасними виробами можуть розміщуватись молочні продукти,
овочі і фрукти та соління. Якщо мазанин невеликий за розмірами то поряд
можуть бути хлібобулочні вироби і алкогольна продукція.
Викладка ковбасних виробів здійснюється в три способи: за
виробниками, за категоріями та за категоріями, де всередині категорії разом
представлені ковбаси різних виробників з однаковими назвами. Викладка на
порційному прилавку може бути горизонтальною та вертикальною. У
горизонтальний спосіб - це розміщення кожного найменування продукції із
кожної категорії на певній полиці торговельного обладнання. Вертикальним
способом є розміщення кожного найменування продукції із кожної категорії
на всіх полицях обладнання згоди донизу [4].

Рисунок 1 - Розміщення відділу ковбасних виробів і м’ясних
делікатесів. Рух покупців у торговельній залі.
Основі принципи викладки ковбасних виробів [4]:
− вигляд вітрини має бути апетитним для привернення уваги покупців;
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− споживач повинен бачити широкий асортимент продукції, який буде
викладений в такий спосіб, щоб була можливість вибрати необхідну
категорію, торговельну марку;
− викладка всередині кожної категорії ковбаси одного виробника
здійснюється єдиним блоком;
− ефективне використання простору;
− чітке позначення цін на ковбасну продукцію;
− викладка продукції представлення лицьовою стороною до покупців;
− при створенні видимості попиту продукту, необхідно його викладати у
декількох екземплярах.
Отже, мерчандайзер повинен добре знати правила викладки і розміщення
їх в торговельній залі, а саме головне додержуватись їх у процесі роботу.
Дотримання всіх правил зберігання, викладання, термінів реалізації продукції
та представлення розрізаних зразків дає магазину можливість бути
привабливим для споживачів і викликати в них довіру, а саме головне бути
конкурентоспроможним серед лідерів.
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ
РОЗДРІБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
На сьогоднішній день тoргiвля стала oднiєю iз найважливiших ланoк в
свiтoвiй eкoнoмiцi i є oднiєю з прoвiдних галузeй, щo найбiльш стрiмкo
рoзвивається. Рoздрiбна тoргiвля, будучи завeршальним eтапoм
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багатoграннoгo прoцeсу тoварooбiгу, нeсe за сoбoю нeoбхiднi пo цiнi i
пoтрeбам тoвари вирoбничe-тeхнiчнoгo призначeння i ширoкoгo вжитку, тим
самим є iндикатoрoм пoпиту. Тoму самe рoздрiбна тoргiвля нe тiльки ширoкo
впливає на змiни в ринкoвoму сeрeдoвищi, алe i пiдвищує якiсть життя
суспiльства за дoпoмoгoю свoєчаснoгo задoвoлeння пoтрeб спoживачiв.
Рoздрiбна тoргiвля являє сoбoю прoдаж тoварiв пooдиничнo абo їх
нeвeликoю кiлькiстю кiнцeвoму спoживачу. Цeй прoцeс виступає
завeршальним eтапoм руху тoварiв в сфeрi тoварooбiгу.
На сьoгoднi пiдприємства, щo займаються вигoтoвлeнням та прoдажeм
рoздрiбнoї тoргiвлi зайнятi пoшуками нoвих маркeтингoвих стратeгiй iз
залучeння i утримання пoкупцiв. А для тoгo, щoб визначити правильну
стратeгiю, нeoбхiднo прoвoдити маркeтингoвi дoслiджeння, якi, в свoю чeргу,
дoпoмoжуть пiдприємству визначити самe тoй сeгмeнт тoварiв, який змoжe
кращe всьoгo задoвiльнити пoтрeби спoживачiв, i якi будуть вiдпoвiдати їх
смакам та впoдoбанням [1, с. 360; 2, с. 23].
Пiд маркeтингoвими дoслiджeннями рoзумiється систeматичний збiр,
вiдoбражeння i аналiз даних пo рiзних аспeктах маркeтингoвoї дiяльнoстi.
Маркeтингoвi дoслiджeння – цe функцiя, щo за дoпoмoгoю iнфoрмацiї зв’язує
маркeтoлoгiв з спoживачами, ринками та кoнкурeнтами, а такoж з всiма
eлeмeнтами зoвнiшнiх чинникiв маркeтингу [3, с. 52; 4].
Усi маркeтингoвi дoслiджeння здiйснюються у такiй пoслiдoвнoстi: збiр,
oцiнка та аналiз фактoграфiчних даних, oбсяг, вид, структура, вiд яких
залeжать пoтрeби тoргoвoгo мeнeджмeнту, у прoцeсi якoгo здiйснюється
управлiння
oпeрацiйнoю,
фiнансoвoю,
iнвeстицiйнoю
дiяльнiстю
тoргoвeльнoгo пiдприємства. Пiд iнфoрмацiйнoю пoтрeбoю тoргoвoгo
мeнeджмeнту слiд мати на увазi сукупнiсть iнфoрмацiйних матeрiалiв,
нeoбхiдних для вирiшeння кoнкрeтнoгo завдання та дoсягнeння мeти дiяльнoтi
тoргoвeльнoгo пiдприємства [5, с. 63; 6, с. 106].
Пiдприємствo, якe замoвилo прoвeдeння маркeтингoвoгo дoслiджeння абo
прoвoдить йoгo самoстiйнo, має в рeзультатi oтримати iнфoрмацiю вiднoснo
тoгo, якi тoвари прoдавати i для кoгo, а такoж прo тe, яким чинoм їх прoдавати
i яким спoсoбoм стимулювати прoдажi, щo має важливe значeння в умoвах
кoнкурeнцiї. Рeзультати такoгo дoслiджeння мoжуть зумoвити змiну цiлeй
дiяльнoстi кoмпанiї.
Правильнo прoвeдeнe маркeтингoвe дoслiджeння дає змoгу суб’єкту
пiдприємництва eфeктивнiшe викoнувати завдання свoгo бiзнeсу. Мeтoдика та
тeхнiка маркeтингoвoгo дoслiджeння суттєвo залeжить вiд кoнкрeтних цiлeй
та завдань маркeтингу, щo, в свoю чeргу, виначаються загальнoю
маркeтингoвoю стратeгiєю пiдприємства, ринкoвoю ситуацiєю, тискoм
кoнкурeнтiв, тoщo. В тoй жe час iснують пiдхoди дo прoвeдeння
маркeтингoвих дoслiджeнь, щo виражаються пeвнoю пoслiдoвнiстю eтапiв ,
якi в сукупнoстi забeзпeчують їхню налeжну eфeктивнiсть [7, с. 85; 8, с. 200].
Eтапи прoвeдeння маркeтингoвoгo дoслiджeння на рoздрiбнoму
пiдприємствi [8, с. 201; 9, с. 98]:
– визначeння цiлeй прoвeдeння дoслiджeння та прoблeм, пoв’язаних з
ним;
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– рoзрoбка мeтoду та плану прoвeдeння дoслiджeння;
– збiр iнфoрмацiї та рeалiзацiя плану дoслiджeння;
– oбрoбка та аналiз даних;
– пiдгoтoвка звiту та рoзрoбка рeкoмeндацiй.
Вихoдячи з вищeсказанoгo, мoжна зрoбити виснoвoк прo тe, щo дана тeма
є дoсить актуальнoю у наш час, oскiльки рoздрiбна тoргiвля є кiнцeвим eтапoм
надхoджeння тoвару вiд вирoбника дo спoживача. I вiд eфeктивнoстi рoбoти
тoргoвих пiдприємств багатo в чoму залeжить задoвoлeння матeрiальних
пoтрeб кoжнoї людини.
Таким чином, бeз маркeтингoвих дoслiджeнь жoднe тoргoвeльнe
пiдприємствo нe змoжe правильнo зoрiєнтуватися у важкiй ринкoвiй ситуацiї,
дoстoвiрнo oцiнити свoє мiсцe на ринку, а такoж пeрeдбачити свiй пoдальший
рoзвитoк. Маркeтингoвi дoслiджeння рoздрiбнoї тoргiвлi є дoсить важливими,
oскiльки являються заключним eтапoм у прoцeсi дoвeдeння тoварiв дo
кiнцeвoгo спoживача. Такoж вiдiграють рoль пoсeрeдника мiж вирoбниками
прoдукцiї та її спoживачами. Такi дoслiджeння рoздрiбнoї тoргiвлi
забeзпeчують найвищий ступiнь задoвoлeння пoтрeб пoкупцiв, визначають
oсoбливoстi їх пoвeдiнки на мoмeнт купiвлi пeвних тoварiв.
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DIGITAL-МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ
Традиційний маркетинг-мікс вже неможливо уявити без використання
інструментів цифрового маркетингу (Digital Marketing). Традиційні підходи до
маркетингу передбачають проведення маркетингових кампаній переважно
через засоби масової інформації. Швидкий розвиток інформаційних
технологій, поширення нових медіа, більша доступність технологій
виробництва контенту, удосконалення методів таргетування, покращення
аналітичних інструментів маркетингових досліджень, алгоритмізація
«розумного» пошуку для визначення потреб і вподобань споживачів
відкривають нові можливості до формування маркетингових стратегій [1].
Digital-маркетинг – це маркетингові стратегії в Інтернеті, які
використовуються для ідентифікації, побудови та націлювання на аудиторію,
що може перетворитись на платоспроможних клієнтів певного продукту чи
послуги. Цей тип електронного маркетингу передбачає використання багатьох
цифрових каналів для зв’язку з поточними та потенційними клієнтами [2].
Спочатку інтернет-маркетинг був просто новим та цікавим способом
збуту. Це відкрило іншу форму засобів масової інформації, на якій можна було
б торгувати товарами та послугами. Але протягом останніх кількох років
важливість цифрового маркетингу стала чимось іншим. Він став невід’ємною
частиною розвитку бізнесу.
Вже не достатньо мати примітивний веб-сайт або запустити якусь
нецільову рекламну кампанію. Потрібно розглядати цю сферу у різних
аспектах та з різними інструментами її поширення.
Статистика маркетингу за допомогою електронної пошти в 2020 році
показує, що неможливо ігнорувати факти його ефективність – кожний
витрачений 1 дол. США в середньому приносить 44 центи. Враховуючи такі
приголомшливі цифри, орієнтація цифрових маркетингових зусиль на
маркетинг електронною поштою є необхідною для успішного ведення бізнесу
в Інтернеті. Статистика показує, що 60 % споживачів підписуються на новини
бренда, щоб отримувати рекламні повідомлення [3].
252

Не менш важливим інструментом для digital-маркетингу є соціальні
мережі, які являють собою неймовірно потужний засіб, що можна
використовувати для різкого покращення результатів продажів
Більше 70 % мандрівників користуються соціальними мережами під час
подорожі, тому очевидною є необхідність просування закладів гостинності
через ці мережі. 34 % міленіалів бронюють відпочинок через вміст, який
бачили в соціальних мережах [3].
У світовому масштабі маркетологи подорожей розглядають як Facebook
(30 %), так і Instagram (28 %) як найбільш ефективні для націлення на нову
аудиторію [4]. Проте, слід звернути увагу на те, що контент, створений
користувачами, впливав на планування подорожі 60 % споживачів, тоді як
вплив професійної реклами становив лише 19 % у 2019 році. Отож важливо
заохочувати гостей залишати відгуки, відмічати сторінку закладу та зазначати
його геолокацію у соціальних мережах. Наприклад, запровадивши акцію:
«Відмічай нас у соціальних мережах – отримуй подарунок».
Агентство World Independent Hotels Promotion зазначає, що 41 %
мандрівників спираються на інтернет-джерела при виборі готелю. А на
запитання: «Звідки ви дізналися про цей готель?» 20 % користувачів відповіли,
що на сайті онлайн-тревел агенції, 16 % – на сайті відгуків TripAdvisor, 3 % –
з блогів мандрівників, 2 % – з відгуків, опублікованих в Facebook [3]. Тому
наступним елементом у забезпеченні ефективності маркетингу в інтернеті є
грамотне створення цікавого власного сайту, можливо з сучасними
інтерактивними засобами, та співпраця з сайтами, що потенційно можуть
вплинути на збільшення популярності закладу серед користувачів.
Не можна забезпечити в повному обсязі діяльність підприємства у digitalмаркетингу без використання електронної комерції. Електронна комерція –
комерційні операції, які здійснюються в електронному режимі через Інтернет,
для сфери гостинності такими можуть бути онлайн оплата бронювання,
основних чи додаткових послуг тощо [5].
Важливість digital-маркетингу для бізнесу є беззаперечною.
Підприємствам у сучасній економічній ситуації для конкуренції він потрібен.
Інтернет – це місце, де є клієнти. В Інтернеті починається сучасний процес
ринкових відносин. Але, на жаль, сьогодні лише 18 % керівників закладів у
сфері гостинності вважають, що їх компанія є зрілою в цифровому масштабі
організацією. Зважаючи на важливість розвитку у даній області маркетингу,
очевидно, що більшості необхідно звернути увагу і почати покращувати своє
становище на просторах інтернет-ринку, задля підтримки зв’язку з поточними
та встановлення його з потенційними клієнтами, сприяння розвитку
підприємства, підтримання його популярності та забезпечення стабільного
попиту й відповідно прибутку.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Сьогодні по всьому світі кожне успішне підприємство користується
рекламною продукцією. Підприємницька діяльність та реклама продукції
являє собою важливу складову частину комплексу маркетингових заходів і є
своєрідним інформаційним інструментом впливу на споживача. Якщо
правильно все організувати, то реклама буде дуже ефективною і буде сприяти
швидкому, безперебійному продажу продукції. Також треба мати стратегію
рекламного процесу. Це дасть змогу уникати всіляких помилок при створенні
рекламного продукту, мінімізує ризик непорозуміння споживачів, підвищить
ефективність реклами. Це означає, що розробка стратегії дозволить
підприємству ефективно боротися з маркетинговими проблемами та навіть
дасть змогу ефективніше конкурувати з іншими компаніями. Тому якщо
підприємство розробить стратегічний план, то воно уникне багато помилок
коли буде здійснювати рекламну кампанію і зробить орієнтовану на
споживача рекламу більш точнішою, ніж необдумані та безглузді акції, які
іноді просто можуть тільки шкодити, наприклад, шкодити іміджу.
Сучасний процес реклами має складатись з науково-дослідної та
організаційної роботи з реалізації рекламних програм. Основна розробка
рекламного процесу складається з чотирьох елементів: рекламодавця,
рекламного агентства, засобів розповсюдження реклами та споживача [2].
Не так давно лише рекламодавець, рекламне агентство і засоби
розповсюдження реклами стали активними учасниками рекламної діяльності,
а споживач був у пасивній ролі елемента аудиторії, який піддавався
рекламному впливу. Сьогодні ж у рекламному процесі споживач являється
доволі активним учасником, найчастіше ініціює його [1, с. 927].
У сучасній рекламі споживач виступає як генератор зворотного зв’язку. В
період організації рекламного процесу до складу входять й інші учасники:
організації, що регулюють рекламу на державному та громадському рівні;
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виробничі, творчі та дослідницькі організації, які активно працюють у сфері
реклами. Тому, щоб процес реклами був високоефективним, йому мають
передувати маркетингові дослідження, стратегічне планування та тактичні
рішення, які є ініційованими маркетинговими цілями рекламодавця та
конкретною ситуацією на ринку.
Слід зазначити те, що основна мета рекламного процесу полягає в наданні
конкретного впливу на конкретну аудиторію в галузі підвищення знань про
виробника, його продукцію, послуги, підвищення його довіри, заохочення
споживачів до купівлі чи інших дій, необхідних рекламодавцю, впровадження
обізнаності із зображеннями, унікальна пропозиція продажу [2].
Отже, з урахуванням вищезазначеного, організація рекламного процесу є
обов’язковою на підприємстві. Реклама допомагає не тільки просунути певний
товар або послугу на ринок, а й збільшувати прибуток.
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Однією з найважливіших умов функціонування підприємства є його
здатність виробляти та збувати продукцію, котра за своїми ціновими та
неціновими якостями зможе зацікавлювати споживачів більше, аніж товари
іншого
підприємства.
Дана
тема
є
актуальною,
оскільки
конкурентоспроможність підприємства дозволяє не лише удосконалювати
виробництво, знаходити нових споживачів та покращувати ефективність
використання ресурсів, але й виходити на міжнародний ринок та збільшувати
експорт.
Дослідженням оцінки конкурентоспроможності підприємства у своїх
працях займалися Базилевич В.Д., Кадирус І.Г., Гончарук А.В., Васютіна І.О.,
Погребняк Д.В., Швед Т.В., Біла І.С., Якименко Р.А. та інші. Аналізуючи
діяльність підприємств вчені дають оцінку та пропонують методи досягнення
конкурентоспроможності.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства є складним і
багатофакторним завданням, яке зводиться до інтерпретації і оцінки системи
показників, які характеризують різні сторони діяльності підприємства, що
формують його конкурентоспроможність [2, с. 405-409].
Завдяки оцінці рівня конкурентоспроможності шляхом виявлення
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сильних та слабких сторін підприємства можна чітко поставити завдання
управління, обрати раціональні підходи до використання ресурсів,
фінансування, виробництва та збуту продукції, а також здійснювати заходи,
котрі націлені на розвиток та збільшення конкурентних переваг, а отже, і
максимально покращувати стратегію функціонування.
Єдиної методики для оцінки конкурентоспроможності промислового
підприємства не існує. Тому це, в свою чергу, спричиняє певні проблеми у
підходів і методик її оцінки. Найчастіше застосовують такі стратегії: стратегія
обслуговування масового попиту, що передбачає привернення уваги
споживачів через низькі ціни, гарну якість продукту, сервісу тощо та стратегію
придушення конкурентів [3, с. 94].
Оцінка
розвитку
підприємства
з
точки
зору
оцінки
конкурентоспроможності підприємства здійснюється відповідно до найбільш
загальних підходів – структурного та функціонального. Основою
структурного підходу є аналіз позиції підприємства на ринку з урахуванням
рівня монополізації галузі, тобто концентрації виробництва і капіталу,
технологічних нововведень тощо.
Функціональний підхід полягає у визначенні конкурентоспроможності
підприємства за показниками ефективності виробництва, фінансового стану,
збуту та конкурентоспроможності товару. Перевагою функціонального
підходу є використання тих груп показників, які дають змогу більш об’єктивно
оцінити найважливіші сфери діяльності підприємства, зокрема фінансовогосподарську діяльність підприємства (продуктивність праці та фондовіддача,
показники ліквідності та платоспроможності підприємства, рентабельності
продажу тощо), та визначити його місце на галузевому ринку. Однак цей
підхід не дає змогу врахувати такі характеристики конкурентоспроможності
підприємства, як імідж та потенціал підприємства [2, с. 405-409].
Для ефективної оцінки конкурентоспроможності існують певні підходи.
Основою матричного методу є маркетингова оцінка діяльності підприємства
та його продукції з урахуванням життєвого циклу. Оцінка здійснюється
шляхом побудови матриці за принципом системи координат: по вертикалі
відтворюється відносна частка продукції певного підприємства на ринку, а по
горизонталі – темпи скорочення або зростання продажів. Саме даний метод
допомагає дослідити розвиток конкуренції у динаміці, проте не враховує
фінансові значення діяльності.
Методи, засновані на оцінці конкурентоспроможності продукції
базуються на міркуванні про те, що чим вища конкурентоспроможність
товару, тим відповідно і вища конкурентоспроможність самого підприємства.
Тому для визначення конкурентоздатності продукції переважно
використовують маркетингові методи, основою яких є пошук співвідношення
ціни та якості [1, с. 230-235].
Методи, котрі засновані на теорії ефективної конкуренції передбачають
найбільш конкурентоспроможними ті підприємства, де робота всіх служб та
підрозділів організована найкращим чином. На ефективність діяльності
кожної зі служб впливає безліч чинників – ресурсів підприємства. Перевагою
метода ефективної конкуренції є суттєвий аналіз господарської діяльності,
проте через значні обсяги розрахунків важко узагальнити результати.
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Отже, у зв’язку зі зростанням конкуренції на внутрішніх та зовнішніх
ринках, прискоренням науково-технічного розвитку в усіх сферах життя,
конкурентоспроможність підприємства виступає одним із головних факторів
його існування. Оцінка конкурентоспроможності та різноманітність її методів
дає змогу вибрати найоптимальніший варіант, який і покаже реалістичний
стан речей, і допоможе сформувати діяльність у майбутньому шляхом
формування правильної стратегії та з урахуванням особливостей діяльності
підприємства.
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Реклама є основним елементом діяльності будь-якого підприємства, тому
вона повинна здійснюватися за планом та на основі єдиної планомірної
політики. Реклама впливає на кругозір людей і формує моральні цінності
суспільства, впливає на характер рекламних звернень, які є своєрідним
зображенням життя суспільства, його культурних норм і традицій.
Варто відзначити, що основною метою реклами є: схилити споживачів до
виконання бажаної рекламодавцем дії, тобто, переконати споживача купити
послугу, використати послугу, надати популярність фірмі, вселити аудиторії
соціально важливі думки тощо.
Планування діяльності, пов’язаної з рекламою, передбачає поставлення
мети та знаходження шляхів її досягнення, а також створює умови, що
домотають підприємству реалізувати cвої особливості в конкурентних умовах.
Процес постановки цілей допомагає визначити перспективу використання
реклами на виробництві та допомагає створити умови для оцінки її
ефективності. Виконання рекламних цілей вимагає від усіх структурних
підрозділів підприємства працювати у взаємозв’язку.
Рекламна кампанія є системою пов’язаних між собою заходів реклами, що
передбачає комплексне застосування реклами для виконання закладом
завданої цілі та охоплюють певний проміжок часу. Вітчизняна та іноземна
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практика в рекламі, доводить, що логічно проведенні рекламні заходи,
розроблені з урахуванням певної вибраної стратегії, є більш ефективними, ніж
окремі, не пов’язані один з одним певною метою і роз’єднані під час виконання
роботи.
Планування рекламної кампанії – це процес, під час якого залучаються всі
частини агентства і відділ маркетингу рекламодавця. Результатом процесу є
утворення плану рекламної кампанії на деякий часовий період. Головним
завданням цього процесу є визначення того, як рекламне послання дійде до
споживача, тобто, в якій формі та за допомогою яких засобів масової
інформації та в рамках якого бюджету [1].
Під час планування створюється індивідуальна стратегія торгової марки
та медіа-стратегія (процес зацікавлення споживача), і проводяться рекламні
акції, які будуть підсилювати дію прямої реклами.
Спланована рекламна кампанія має вплив на всі сторони діяльності
підприємства та може заохочувати до застосування досягнень науковотехнічного прогресу, фактору моди тощо, або ж до виробництва нових
виробів.
Рекламна кампанія може містити в собі багато елементів системи
управління рекламною діяльністю. Тобто, вона може містити у собі
планування, організацію, інформаційне забезпечення та контроль. Можна
відмітити що, під час проведення рекламної кампанії, щоб досягти поставлену
мету, використовуються інші форми маркетингових комунікацій: паблік
рілейшнз, виставки, сейл промоушн та інше.
В межах рівної рекламної кампанії заходи поділяють рівномірно у часі.
Як приклад можна навести телевізійну рекламу, що доступна споживачу лише
один раз на тиждень та у конкретний день. Також прикладом може бути
рекламна публікація в газеті, що публікується через рівні проміжки часу.
Розміщення реклами у ЗМI є важливим заходом у формуванні та плануванні
рекламної кампанії. Якщо нeобхідно швидко передати інформацію про
розпродаж,
або
презентацію,
що
має
відбутися
найближчим
часом,споживачеві, доцільно буде використати місцеве телебачення, радіо або
ж газети. Цей тип рекламної кампанії доцільний коли рекламодавець має
чималу популярність, та використовується при повторювальній рекламі [2].
Зростаюча рекламна кампанія – реклама, створена за правилом
збільшення дії на коло споживачів. Цей вид реклами доцільний при
послідовному збільшенні масштабу випуску рекламованого товару та
постачання цього товару від виробника.
Спадна рекламна кампанія найбільш доцільна під час поширення малої
партії товару, або ж товару який був випущений у малій кількості, що
рекламується. Під час впровадження товару на ринок й зменшення його
кількості на складах зменшується потужність підтримки реклами.
Отже, реклама в сучасних умовах ринкової економіки має важливе
значення. Реклама дозволяє забезпечити взаємозв’язок між виробником і
споживачем, відіграючи важливу роль в інформуванні, повідомляючи про
появу нових товарів і їх споживчі властивості. Економічна роль реклами
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полягає в тому, що вона виконує функцію каталізатора ринкових процесів. В
основному рекламна діяльність здійснює функцію заохочувального збуту та
реалізується за допомогою донесення потенційній аудиторії потрібної
інформації про рекламований товар.
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Запорукою успішного розвитку компанії на ринку є прогнозування
результатів діяльності, що неможливо без реалізації певного стратегічного
управління. Керівники компаній знаходяться у постійному пошуку нових
інструментів управління підприємствами і способів підвищення
конкурентоздатності. В умовах жорстокої конкуренції все більш важливим
стає проведення аналізу сильних і слабких сторін компанії та виділення тих
аспектів, що є дійсно мають значення для підприємства.
Дослідженнями сильних та слабких сторін підприємства у своїх роботах
займалися такі вчені, як Т. Голубока, Н. Кубишина, І. Фаріон, О. Шляхта, А.
Чернов, М. Учитель, В. Токарев, Г. Гольдштейн, А. Катаєв, Ф. Котлер та інші.
Зокрема О. Шляхта у своїй роботі зауважувала, що завдяки аналізу
сильних і слабких сторін підприємства, керівники отримали змогу зрівняти
внутрішні фактори та слабкості свого підприємства, з новими напрямками
розвитку, які надає ринок [3].
Кінцева ціль будь-якої фірми – це перемога у конкурентній боротьбі.
Досягається вона чи ні – залежить від конкурентоздатності товарів чи послуг
фірми, тобто від того, наскільки вони кращі в порівнянні з товарами чи
послугами аналогів – конкуруючих компаній.
Підприємство не зможе досягти комерційного успіху на ринку, утримати
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свої позиції і переваги у конкурентному середовищі, якщо не виокремить для
себе, що складає його сильну сторону, а що слабку. Оцінюючи сильні і слабкі
сторони, можна говорити про конкурентоздатність підприємства на ринку
товарів чи послуг.
Сучасному керівнику необхідно вміти визначати систему можливостей і
загроз зовнішнього середовища, з одного боку, і слабкі та сильні сторони
внутрішнього середовища підприємства, з іншого. Із цим завданням допомагає
впоратися методика SWOT аналізу (Strengths – сильні сторони, Weaknesses –
слабкі, Opportunities – можливості, Treats – загрози) [1]. Але ми розглянемо
лише сильні і слабкі сторони, які є внутрішніми факторами підприємства і які
можуть контролюватися або бути змінені самим підприємством.
Сильні сторони підприємства – це те, в чому воно має перевагу або певна
особливість, що надає додаткові можливості. Перевага може заключатися в
великому досвіді, доступі до унікальних ресурсів, наявності сучасного
обладнання, швидкому виконанні замовлень, досвід інновацій та інноваційна
активність (наприклад, вищий рівень довіри споживачів, краща технологія
обслуговування, більша впізнаваність торгової марки). Перевага – це той
досвід, який наявний у компанії, а також стратегічно важливі сфери діяльності,
що допомагають завоювати сегмент ринку.
Сильні сторони – це внутрішні, позитивні сторони, які піддаються
внутрішньому впливу; це визначна перевага [2]. Для визначення таких сторін
актуальними будуть наступні питання:
1. Які бізнес-процеси підприємства є успішними?
2. Чи є у підприємства такі переваги, як високий рівень освіти,
кваліфікації, репутації та комунікаційної політики?
3. Які фізичні переваги у Вас є, наприклад, велика клієнтська база,
технології, патенти?
4. Які конкурентні переваги має Ваше підприємство?
Слабкі сторони підприємства – це відсутність певного необхідного
елемента важливого для функціонування підприємству чи те, чого поки немає
в порівнянні з конкурентами цього сегменту ринку. Слабка сторона, в
залежності від того, наскільки вона важлива у конкурентній боротьбі, може
зробити компанію вразливою до впливу зовнішніх факторів, а може і ні.
Слабкість – це негативна якість підприємства, що прогнозує сповільнення в
процесі досягання стратегічних цілей. Сповільнення стає відчутним при
поєднанні основних слабкостей підприємства з суттєвими загрозами
зовнішнього середовища. Слабка сторона – це те, чого не вистачає даному
підприємству чи те, що вона виконує погано (в порівнянні з конкурентами ),
це також може бути фактор, що знижує конкурентоздатність компанії на
ринку. Слабкості компанії можуть мати чи не мати важливого значення в
залежності від того, в якій мірі та чи інша слабка сторона є предметом
конкурентної боротьби. Для прикладу, слабкою стороною може бути малий
асортимент товарів чи послуг, що надаються, погана репутацію на ринку,
невисокий рівень довіри, низький рівень обслуговування тощо.
Слабкі сторони – це негативні фактори, що можуть нівелювати дію
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сильних. Це ті сторони, що необхідно вдосконалити, щоб залишатися
конкурентоспроможним. Для визначення слабкостей можна дати відповідь на
такі питання:
1. Чи є такі сегменти ринку, для яких не вистачає
конкурентоспроможності?
2. Які бізнес-процеси потребують удосконалення?
3. Які слабкі місця є у Вашій команді?
4. Чи є певні матеріальні активи, яких бракує підприємству?
Підсумовуючи, можна сказати, що аналіз сильних і слабких сторін
підприємства дає детально структуровану інформацію про підприємство.
Проводячи дане дослідження, керівник компанії може точно визначити
слабкості і те, в чому підприємство краще за своїх конкурентів, а також
визначити ті вектори, в яких підприємство зможе продовжувати свою роботу
і залишатися конкурентоспроможним.
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»)
Робота присвячена дослідженню засад формування системи управління
маркетинговою діяльністю підприємства. У ній зазначено сутність
маркетингової діяльності, її завдання та цілі, вплив на підприємство, а також
проаналізовано підходи щодо управління маркетинговим менеджментом на
фірмі. Загалом у роботі висвітлено чіткий опис маркетингової діяльності як
системи управління підприємством.
Функціонування економіки України у ринкових умовах вимагає
переорієнтації господарюючих суб’єктів на нові форми і методи роботи.
Глобалізація підштовхує підприємців приводити управління на підприємствах
до рівня Європейських держав, а конкуренція вимагає таких дій, при яких
найвищі результати досягатимуться завдяки найменшим затратам. Слід
зауважити, що на даний момент в умовах швидкого розвитку технологій,
науки та техніки, успіху може досягнути лише та фірма, яка розуміє всю
важливість маркетингових стратегій і у своїй діяльності вміє творчо
застосувати маркетинговий менеджмент, постійно шукає способи адаптації до
нестабільних умов існування. Тому актуальним є вивчення усіх аспектів
управління маркетинговою діяльністю на підприємстві.
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Дослідження з даної теми проводили такі вітчизняні та зарубіжні
науковці, як Ф. Котлер, П. Друкер, М. МакДональд, А. Ткаченко, І. Щебликіна,
М. Волкова, М. Єрмошенко. На даному етапі сформувались різні підходи щодо
управління маркетинговою діяльністю на підприємстві. Результати аналізу
робіт провідних науковців дають змогу зробити висновки на рахунок
виявлення різнопланових теоретичних підходів до змісту і переліку принципів
маркетингового управління.
Принцип маркетингу припускає, що досягнення підприємством своєї
мети напряму залежить від визначення потреб цільових ринків, а також від
ефективного задоволення споживачів [3, с. 115].
Прикладом ефективного управління маркетинговою діяльністю
підприємства може слугувати ТОВ «СІЛЬПО-ФУД». Завдяки кваліфікованим
працівникам, правильному використанню маркетингових стратегій, вивченню
цільового ринку та застосуванню новітніх технологій на виробництві та в
управлінні діяльністю фірми, мережа магазинів «Сільпо» не один рік
являється однією із найкращих та найінноваційніших мереж супермаркетів в
Україні. Завдяки проведенню аналізів основних показників ТОВ «СІЛЬПОФУД» можна зробити висновок про стабільну роботу підприємства та з
позитивною динамікою росту.
У супермаркетах «Сільпо» завдяки вивченню попиту споживачів на
товари різних категорій та цін, створено великий асортимент різної продукції
та зручні умови розташування стелажів у торговій залі. Це дозволяє покупцям
вільно рухатись по периметру магазину, створює сприятливу психологічну
атмосферу для здійснення покупки, підвищує кількість так званих імпульсних
придбань, а також спрощує і пришвидшує процеси продажу товарів.
Реклама як самої мережі супермаркетів, так і його продукції займає
важливе місце у роботі магазину, адже саме вона являється дієвим способом
впливу на покупців, який досить часто використовується для збільшення
потенційних споживачів, а також їх інформування про різноманітні
пропозиції, знижки або акції. Для рекламування та у супермаркетах «Сільпо»
використані різні види реклами. Саме це дає змогу покупцям отримати повну
та достовірну інформацію про товари, які їх цікавлять. Тому слід підтримувати
такий рівень рекламування та інформування, аби постійно збільшувати
кількість потенційних клієнтів [2].
Отже, на прикладі роботи ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» можна зрозуміти, що
саме управління маркетинговою діяльністю дає змогу підприємству існувати
на ринку, розвиватись та займати лідерські позиції у вироблені продукції та
задоволенню потреб споживачів.
Підсумовуючи наведені вище аргументи та приклади, можна дати таке
визначення: «Управління маркетинговою діяльністю – це діяльність, яка
спрямована на підтримку та розвиток підприємства, на вивчення ринкового
середовища, встановлення постійних зв’язків зі споживачем». Управління
маркетинговою діяльністю визначає якісний склад комплексу маркетингу,
через який фірма може здійснювати вплив на потенційних споживачів. Воно
має на меті задоволення потреб покупців і збільшення клієнтської бази
підприємства.
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Сьогодні активно пропагується «здорове харчування» забезпечуючи на
ринку стійкий попит на кисломолочні продукти, зокрема на йогурти. Постійно
розширюється асортимент даної продукції, розробляються все нові види
йогурту з різними рівнями кислотності, в’язкості, різними смаковими та
біологічно активними добавками. Змінюються і вимоги до упаковки. І нарешті,
доцільно враховувати смаки і переваги основної цільової групи споживачів –
дітей і підлітків. Йогурт з’явився багато століть назад на Середньому Сході,
сьогодні він стійко увійшов в щоденний раціон харчування мільйонів людей.
Продукти, які ледь можна було уявити ще вчора, вже продаються в
супермаркетах в широкому асортименті. Сьогодні йогурт є не тільки готовим
продуктом, як це було 10-15 років тому, на його основі виробляються корисні
продукти з фруктовими добавками, з Аloe Vera, газовані напої, сніданки, які
містять мюслі і вітаміни, морозиво і навіть з’явилося йогуртне масло. Зі
збільшенням кількості йогуртних продуктів покращується і їх якість.
Йогурт – це кисломолочний продукт , який готується шляхом введення в
молоко спеціальної культури бактерій.
Йогурти виробляються з цілісного, пастеризованого або відновленого
молока. У молоко вносять культуру бактеріальних клітин (болгарські
молочнокислі бактерії або термофільні стрептококи), перемішують,
розливають у стерильні ємності і залишають в теплому місці. При такій
температурі (близько 37 градусів) запускається процес ферментації, при якій
мікроби починають розщеплювати молочний цукор (лактозу) і білок. У
результаті утворюється кисломолочна маса, в якій міститься ряд корисних
речовин і мікроорганізмів.
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«Живим» називають той йогурт, який не пастеризується після
приготування, він відразу розливається в баночки або упаковки. У такому
йогурті бактерії продовжують розмножуватися і виробляти корисні речовини.
При пастеризації йогурту мікроорганізми гинуть, проте такий продукт має
більш тривалий термін зберігання [1].
Незважаючи на те що йогурти і молочні десерти давно зайняли свою нішу
в асортименті українських магазинів, неправильне викладення і відсутність
елементарних знань про товар як у продавців, так і покупців, негативно
позначається на обсязі продажів.
Продавець повинен знати про йогурти:
– відмінність живих і довгим терміном зберігання йогуртів;
– харчову цінність;
– смаки (чорниця, персик тощо);
– жирність;
– виробника;
– вартість.
Живий йогурт містить вітаміни групи В і мікроелементи. Він виводить
холестерин, підвищує імунітет, покращує травлення, нормалізує обмінні
процеси; необхідний після прийому антибіотиків.
Йогурт з довгим терміном зберігання містить мікроелементи. Для живих
йогуртів і десертів розміщення в холодильниках обов’язково. Без
охолодження йогурт, звичайно, псується не відразу, але в будь-якому
молочному продукті всяке відхилення від рекомендованого температурного
режиму викликає зміну життєдіяльності мікроорганізмів, тоді починає
змінюватися смак, причому чим нижче жирність продукту, тим швидше.
Йогурти з довгим терміном зберігання зберігаються при кімнатній
температурі. Багато фахівців розходяться в думках про розміщення цих
йогуртів в торговому залі. Український споживач звик до того, що вся молочна
та кисломолочна продукція зберігається в холодильнику, і викладка з довгим
терміном зберігання йогуртів і десертів поза холодильної установки може
відштовхнути відвідувача від покупки йогурту. З іншого боку, при зберіганні
йогуртів в холодильних установках нераціонально використовується дороге
устаткування і електроенергія. Керівництво магазину має завчасно вирішити,
як розміщувати продукцію з довшим терміном зберігання, з урахуванням
розміру холодильних установок та інформованості покупців і продавців [2, c.
144].
В даний час оптимальна частка йогуртів і десертів серед молочної
продукції повинна становити близько 30 %. Подальший розвиток ринку
йогуртів вимагатиме збільшення їх частки у відділі молочної продукції.
Практика роздрібних продажів показує, що український споживач поки
не дуже добре орієнтується на ринку йогуртів. Щоб допомогти покупцю
зробити вибір, магазин повинен правильно викласти товар, тоді покупець
відразу знайде потрібну йому продукцію. При складанні асортименту йогуртів
магазин повинен орієнтуватися, насамперед, на своє місце розташування. У
престижних районах елітні сорти будуть продаватися краще «масових». Якщо
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поруч з магазином розташовується спортзал, то оборот йогуртів з вмістом
злаків і дієтичних йогуртів буде вище, ніж у торговельній точці спального
району. Однак вирішальним фактором для формування асортименту йогуртів
є розмір торгової площі. Якщо вона дозволяє розмістити всю гаму продукції
різних компаній, то навіть у «неблагополучному» районі можна представити
більш дорожчі йогурти. Присутність дуже дорогих позицій демонструє
відвідувачам рівень магазину. Навіть якщо оборот по даній продукції
невеликий, велика ймовірність того, що заможний покупець, прийшовши в
магазин саме за нею, придбає щось ще [3, c. 70].
Слід враховувати, що йогурт – сезонний продукт, інтенсивні продажі
якого припадають на осінь, зиму і весну. Влітку продаж йогуртів у великих
містах скорочуються в два рази. Тому постачальники стимулюють інтерес
покупців різними заходами. Більшість компаній проводять дегустації в
магазинах, під час яких створюється атмосфера свята, а в якості призів за
покупку йогуртів даруються футболки, ручки, кепки, калькулятори та інші
рекламні атрибути. Регулярні дегустації, що проводяться в магазинах,
збільшують обсяги продажу як мінімум на 15-20 %. Трансляція аудіороликів
протягом декількох днів також може збільшити обсяги реалізації на 10-15 %.
В останні роки в Україні вкоренилася викладка йогуртів з корпоративного
блоку. Магазини були не в змозі сформувати прилавок власними силами, і
компанії самостійно викладали свою продукцію. Але незважаючи на
«традиційність» такої системи, вона суттєво обмежує можливості вибору. У
великих супермаркетах європейського типу викладка йогуртів проводиться
згідно класифікації товарів. Дитячі йогурти, незалежно від компаніївиробника, поміщають в одному відсіку, живі йогурти – в іншому і т. д.
Живі йогурти і йогурти з довшим терміном зберігання повинні стояти
окремо один від одного. Живі йогурти і десерти, як дорожчу продукцію,
розміщують після йогуртів з довшим терміном зберігання. Якщо потік
покупців рухається зліва направо, то почати викладку варто з молочних
йогуртів (мінімальної жирності) і закінчити йогуртами жирністю понад 10 %,
Окремою групою на рівні очей дитини можна викласти йогурти для дітей. До
йогуртів викладають сирки, за йогуртами розміщують десерти. Багатошарові
десерти в прозорих стаканчиках привабливіше виглядають на рівні очей
покупця, їх краще ставити на середню полицю. При вертикальному
холодильному обладнанні сирки і сирні маси краще розміщувати на верхніх
полицях, йогурти та десерти – на рівні очей, йогурти в великих упаковках (по
500 г) – внизу. Сирні маси в ванночках викладають також внизу, щоб було
видно назву продукту [4, c. 220].
Отже, йогуртами є кисломолочні продукти з порушеним або
непорушеним згустком, отримані шляхом сквашування знежиреного або
нормалізованого молока з підвищеним вмістом сухих знежирених речовин
закваскою, що складається з молочнокислого стрептокока і болгарської
палички з додаванням або без додавань різних харчових добавок.
Незважаючи на те що йогурти і молочні десерти давно зайняли свою нішу
в асортименті українських магазинів, неправильне викладення і відсутність
елементарних знань про товар як у продавців, так і покупців, негативно
позначається на обсязі продажів.
265

Список використаних джерел:
1. Решетило Л. І., Заєць О. І. Виробництво та споживання йогурту в
Україні. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21. С. 291–294.
2. Іванченко Б. В. Мерчендайзинг : Искусство продавать : практ. пособие.
Сімферополь : Реноме, 2003. 144 с.
3. Новаторов Є. В., Щербачук В. П. Візуальний мерчандайзинг як
ефективний маркетинговий інструмент для збільшення продажу в роздрібній
торгівлі. Маркетинг послуг. 2012. № 1. С. 68–75.
4. Середницька Л. П. Мерчандайзинг, як ефективний інструмент впливу
на поведінку споживачів. Інфраструктура ринку. 2018. № 25. С. 218–223.
URL: http://www.market-infr. od.ua/uk/25-2018 (дата звернення 12.05.2020).
Почапський Артур
Науковий керівник: Танасійчук А.М., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринку ціноутворення є досить складним процесом, на який
впливає багато факторів, і який базується не тільки на рекомендаціях
маркетингу. Але вибір загального напрямку в ціноутворенні, підходів до
визначення цін на нові та вже вироблені товари і послуги для збільшення
обсягу реалізації, товарообороту, підвищення виробництва та закріплення
ринкових позицій підприємства є функцією маркетингу. Ціни і цінова політика
– одна з головних складових маркетингу, значення якої все більше зростає.
Ціни знаходяться в тісній залежності з іншими складниками маркетингу і
діяльності фірми. Від цін залежать досягнуті комерційні результати, а те, вірна
чи помилкова цінова політика впливає (позитивно чи негативно) на всю
діяльність фірми. Суть цілеспрямованої цінової політики зводиться до того,
щоб встановити такі ціни на товари фірми і так змінювати їх в залежності від
положення на ринку, щоб заволодіти якоюсь його часткою, забезпечити
запланований об’єм прибутку та вирішувати інші стратегічні та оперативні
завдання. При визначенні загальної цінової політики деякі рішення
(взаємозв’язок цін на товари в рамках асортименту, використання спеціальних
скидок та зміни цін, співвідношення своїх цін та цін конкурентів, методика
утворення цін на нові товари) складаються в інтегровану систему.
На сучасному етапі виникла потреба вдосконалення цінової політики, як
елементу маркетингу підприємства з врахуванням державного регулювання
цін на певні товарні групи. Від ціни значною мірою залежать результати
господарської діяльності, а точніше, саме цінова політика має тривалий, а
деколи вирішальний вплив на всю діяльність виробничого - збутового
комплексу фірми. Ціна товару свідчить про конкурентоздатність товару і дещо
відбиває положення підприємства на ринку. Справді, монопольно великі ціни
чи середні для галузі (ринку) і вимушено низькі дають різну уяву про стан
товарів на ринку.
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Дослідження є актуальним, адже кожного дня людина має справу з
різноманітними цінами, купуючи продукти харчування, одяг, предмети
домашнього вжитку, тобто те, що називають споживчими товарами. Отже, на
ринках товарів існує безліч цін. Тому, ціна є грошовим вираженням вартості
товару тільки в тому разі, коли існує рівновага між попитом і пропозицією.
Серед багатьох показників, які характеризують стан кон’юнктури
товарного ринку, ціна виступає найбільш важливим, акумулюючим
показником. Кожен кон’юнктуростворюючий фактор безпосередньо діє на
ринкову ціну, оскільки прямо чи дотично діє на попит або пропозицію товару.
В цьому розумінні всі кон’юнктуростворюючі фактори можуть одночасно
вважатися і факторами формування товарних цін, або ціноутворюючими
факторами (ЦУФ). Система ЦУФ представлена на рис. 1. [1].
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Рисунок 1 - Система ціноутворюючих факторів
СЦВ – суспільна ціна виробництва; СВВ – суспільні витрати виробництва;
СП – середній прибуток; СГС – стан грошової сфери;
КСГ – купівельна спроможність грошей; ВК – внутрішня конвертація грошей;
СПП – співвідношення попиту і пропозиції; С – попит;
Пр – пропозиція; К – конкуренція; Ц – цінова; Н – нецінова;
ДРС – державне регулювання цін; П – пряме; Д – дотичне;
МРЦ – міжнародне регулювання цін; ЯТ – якість товару; ОП – обсяг поставок;
ВПП – взаємовідносини між продавцем і покупцем;
УП – умови поставок; ФЦ – франкування ціни.

До першої групи факторів, які впливають на рівень цін і їх рух, відносять:
ціну виробництва, співвідношення попиту та пропозиції, стад грошової сфери,
адміністративне (пряме) регулювання цін.
До ЦУФ другої групи відносять витрати виробництва і середнього
прибутку на вкладений капітал. Абсолютні розміри та відносна динаміка
попиту і пропозиції, купівельна спроможність грошей і рух валютних курсів,
цінової політики держави і монополії складають ЦУФ третьої групи.
Ціни і цінова політика – одна з головних складових маркетингової
діяльності, роль яких все більше зростає. Якщо в 60-ті роки керівники
американського маркетингу ставили ціноутворення на 6-те за значенням місце
серед 12 маркетингових факторів (після планування продукту, маркетингових
досліджень, управління збутом, реклами, стимулювання збуту і
обслуговування споживачів), то у 80-ті роки ціноутворення було оцінено як
ключовий фактор маркетингу, важливіший за впровадження нової продукції,
сегментації ринку, витрат збуту та 14 інших факторів.
267

Ціна знаходиться у тісному взаємозв’язку з іншими змінними маркетингу
у фірмі [2]. Ціни часто змінюються протягом життєвого циклу товару – від
високих для залучення покупців-новаторів, до низьких, орієнтованих на
масовий ринок. Низькі ціни звичайно пов’язують з невисоким сервісом. Від
цін багато в чому залежать комерційні результати.
Суть цілеспрямованої цінової політики в маркетингу полягає в тому, щоб
встановити на товари фірми такі ціни і так варіювати ними в залежності від
стану на ринку, щоб оволодіти його частиною, яка забезпечить плановий
прибуток [3, 4].

Рисунок 2 - Ціноутворюючі фактори маркетингової політики
За ступенем впливу факторів на рівень ціни їх розміщують в такій
послідовності: витрати виробництва; ціни конкурентів; попит; транспортні
витрати; митні витрати; реклама.
Отже, в умовах науково-технічної революції конкурентна боротьба між
фірмами за надприбуток набуває різних форм. Цінова конкуренція
проявляється в таких формах: конкуренція між продавцями однорідної
продукції, які продажем товарів за найнижчими цінами витісняють інших
продавців, що і забезпечує їм найбільший збут і сприяє зниженню цін;
конкуренція між споживачами в одній галузі, яка сприяє підвищенню ціни на
товари; конкуренція між споживачами та продавцями; перші бажають купити
дешевше, інші – дорожче продати. Результати такої конкуренції залежать від
співвідношення сил конкуруючих сторін; міжгалузева конкуренція – розвиток
такої конкуренції може викликати як зниження, так і підвищення цін на ринку.
Низькі ціни на нафту призвели до створення синтетичних матеріалів для
текстильної і будівельної промисловості. Зниження цін на синтетичні волокна
призвели до нерентабельності виробництва бавовни. Наступний зріст цін на
нафту підвищив ціни на синтетичні волокна і зробив відповідні галузі
сільського господарства рентабельними.
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НОВАЦІЇ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
В сучасних умовах ринкової економіки використання лише основних
засобів виведення та просування товару на ринку (виготовлення якісної
продукції, встановлення конкурентоспроможної ціни тощо) є недостатнім.
При теперішньому асортименті аналогічних за якостями продуктів, такий
товар залишиться не поміченим кінцевим споживачем. Тому ефективний вихід
товару на ринок та його подальше просування неможливі без інтенсивного
використання комплексу маркетингових комунікацій, що спрямовується на
інформування, переконання, нагадування споживачам про товар, підтримку
збуту, а також створення позитивного іміджу підприємства.
У сформованих ринкових умовах, що характеризуються досить високою
конкуренцією, недостатньо розробити новий привабливий якісний товар,
установити на нього доступну ціну і обрати ефективні канали розподілу. Все
більша увага у керуванні підприємством приділяється маркетинговій політиці
комунікацій. При цьому система маркетингових комунікацій підприємства
спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про його
товар, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу
підприємства [1].
Кожна економічна система створює свою систему маркетингових
комунікацій у відповідності зі своїми можливостями. Ця система розвивається
паралельно з економічними і політичними структурами. Але існує
безпосередній зв’язок між рівнем економічного розвитку суспільства і рівнем
розвитку системи маркетингових комунікацій, що визначається як технічним
рівнем переданої інформації, так і ідеологією конкретної економічної системи
[2].
Сучасних умовах формування системи маркетингових комунікацій на
підприємстві має певну етапність [4]:
1. Визначення мети комунікаційної політики. На даному етапі, виходячи
з аналізу ситуації, необхідно чітко сформулювати цілі комунікації. Такі цілі
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повинні бути підпорядковані маркетинговим цілям, які, в свою чергу,
підпорядковані стратегічній меті фірми. Комунікативні цілі, як правило,
пов’язані з тим, як комунікація повинна впливати на стан купівельної
готовності покупця. Цільова аудиторія може перебувати в будь-якому з шести
станів купівельної готовності: обізнаність, знання,схильність, перевага,
переконаність і здійснення купівлі. Мета маркетингової комунікації –
добитися послідовного переходу покупця від одного стану до іншого.
2. Визначення цільової аудиторії. У ході аналізу маркетингової ситуації
накопичується інформація, яка дозволяє перейти до наступного етапу
формування процесу маркетингової комунікації – виявлення цільової
аудиторії, тобто потенційних і нинішніх покупців товару чи послуг фірми, тих
осіб, які користуватимуться ними або впливатимуть на прийняття рішень
щодо їх купівлі. Саме до них фірма буде спрямовувати свої звернення, а тому
необхідно знати якомога більше про їхню поведінку, систему цінностей,
звички, спосіб життя, особливості, розпорядок дня тощо. На цьому етапі
виявляється і бажана зворотна реакція. Тобто, знаючи цільову аудиторію, її
стан, обізнаність з товаром, ставлення до нього, міру готовності до здійснення
покупки тощо, процес маркетингової комунікації спрямовується на
конкретний, можливий у цій ситуації результат.
3. Визначення бажаної зворотної реакції на стимулювальний вплив.
Споживачі не завжди реагують відразу, а їх реакція після звернення не завжди
є результатом саме цього впливу.
4. Вибір складових комплексу стимулювання і засобів комунікації зі
споживачами. Вибір медіаканалів для здійснення комунікації (ТБ, радіо, преса
тощо). Група споживачів, на яку спрямований комплекс просування, кінцеві
споживачі, посередники, широка громадськість – зумовлює вибір засобів
маркетингових комунікацій. Так, якщо на кінцевих споживачів спрямовані
стимулювання збуту, реклама в масових виданнях, то для впливу на
посередників (оптових та роздрібних торгівців) слід надавати перевагу
стимулюванню за допомогою системи знижок – за включення нового товару в
асортимент фірми, за участь у рекламуванні товару.
5. Розробка звернення до цільової аудитори. Розробляючи звернення,
необхідно акцентувати увагу на вирішенні кількох проблем. Перша з них
полягає у визначенні того, що саме сказати. Йдеться про зміст звернення,
наявність у ньому якихось привабливих для споживача раціональних,
емоційних чи інших мотивів. Друга проблема – як саме це сказати, тобто як
посилити вплив звернення на споживача, форму символічного втілення думки.
Третя проблема – коли і скільки разів сказати, щоб звернення досягло
конкретної цільової аудиторії, було привабливим і виконало своє завдання.
6. Вибір конкретних джерел комунікації. Визначення, яке з них охоплює
потрібну цільову аудиторію, викликає більшу довіру і дасть більший ефект.
7. Складання бюджету комплексу маркетингового стимулювання. Під час
складання бюджету просування можливі два підходи: «зверху вниз» –
спочатку визначається загальна сума витрат на комплекс просування, яка
потім розподіляється між елементами комплексу, «знизу вверх» – передбачає
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складання кошторису окремо для реклами, стимулювання збуту,
персонального продажу, паблік рилейшнз, сума яких становитиме загальний
кошторис просування. Найбільш прогресивним є розрахунок бюджету
виходячи з мети і завдань фірми. Його прогресивність полягає в тому, що в
процесі маркетингових комунікацій вкладають саме таку суму грошей, яка
необхідна для досягнення поставленої мети. Але це не завжди можливо з
огляду на наявні ресурси.
На сьогоднішній день виділяють основні фактори, які впливають на
структуру системи маркетингових комунікацій [3]:
– специфіка цільової аудиторії: соціокультурні, лінгвістичні,
психологічні та інші характеристики рекламної аудиторії;
– особливості ринку: місткість, підготовленість ринку (знання товарів,
наявність досвіду використання, знання про аналоги товару тощо),
характеристики конкуренції (в тому числі тип конкуренції, переваги
локалізації та глобалізації);
– специфіка товару: наявність (відсутність) унікальних конкурентних
переваг (техніко-економічних властивостей товару, переваг в системі збуту і
т.д.), етап життєвого циклу товару;
– доступність комунікаційних каналів: можливість доступу компанії до
комунікаційних каналів і цільової аудиторії;
– розмір рекламного бюджету: вибір комунікаційних каналів передбачає
процедуру оптимізації в контексті критерію: «комунікаційна ефективність –
вартість реалізації комунікацій»;
– комунікаційні цілі та завдання, вибрана стратегія просування.
– традиції, які склались в комунікативній політиці фірми.
Як висновок можна зазначити, що маркетингові комунікації відіграють
дуже важливу роль у сучасному суспільстві. Вони посідають центральне місце
серед засобів конкурентної боротьби. Раціональне застосування
маркетингових комунікацій є основою формування стійкого іміджу
підприємства. Це дає ефект придбання певної ринкової сили, зміцнює позиції
фірми щодо товарів-замінників, полегшує доступ фірми до фінансових,
інформаційних та трудових ресурсів. В цілому під системою маркетингових
комунікацій слід розуміти всі інструменти направленої комплексної дії на
зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства для досягнення стратегічних
цілей підприємства і вирішення оперативних завдань [5].
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Пустовіт Аліна
Науковий керівник: Середницька Л.П., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ ІНОВАЦІЙ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ
МЕРЧАНДАЙЗИНГУ
Цілю підприємства безперечно є максимізація прибутків, чого неможливо
досягти без усвідомлення та задоволення потреб цільових груп споживачів.
Рітейл, як структура, що швидко і динамічно розвивається, змушує виробників
використовувати більш прогресивні методи просування товарів. Це потрібно
для того аби залишатися привабливим для споживача та не втрачати
конкурентоспроможність, а отже і мати максимальний прибуток.
Тему інновацій у мерчандайзингові досліджували чимало сучасних
науковців, оскільки дана тема є досить цікавою. Серед них: М.А. Алексієнко,
Є.В. Новаторов, В.П. Щербачук, Є.Є. Прушковська [1, 2, 3].
Торговий асистент у великих супермаркетах і магазинах
самообслуговування, як правило у своєму впливі зведено до мінімуму.
Автоматизація мерчандайзингу може допомогти помітити і придбати той
продукт який вам потрібно, а не продукт конкурентів завдяки реалізації
правильного розташування товару [2, с. 71].
З розвитком нових технологій мерчандайзингові агенції пропонують свої
послуги у вигляді онлайн-додатків, які забезпечують повну автоматизацію
роботи мерчандайзерів і супервайзерів. У такому додатку доступні функції [2,
с. 72]:
– відстеження маршрутів і тривалості візитів;
– геолокації співробітників при вході в магазин і протягом дня;
– фотозвіти з прив’язкою до промо, бренду, СКЮ (асортиментні позиції),
категорії товару;
– якісна аналітика: моніторинги цін, залишків, долі полки.
Такий підхід значно полегшує життя керівництва компаній. Припустимо,
мерчандайзер вирішив схитрувати й обмежити виконання своїх обов’язків до
звичайної перевірки присутності товару з асортиментної матриці на полиці, не
докладаючи зайвих зусиль до забезпечення кращих позицій продукції. Раніше
роботодавець цього міг би і не дізнатися. Із онлайн-додатком йому набагато
простіше відслідковувати ефективність роботи співробітників, розташування
товару на полицях, і, відповідно, розуміти загальну картину, що склалася
разом з уже готовою аналітикою за цінами.
Також на сучасному етапі розвитку, для суспільства важливу роль
відіграє естетична привабливість викладки товару. Тому важливим є
візуальний мерчандайзинг. Звісно він є більш популярним у fashion-ритейл але
поступово це поширюється і на інші сфери. Так наприклад, фірмові магазини
«Рошен» використовують дану концепцію з метою привернути увагу покупців
не тільки своєю продукцією але й атмосферою та естетикою [3, с. 23].
На сьогоднішній день існує чимало систем, які допомагають завдяки
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інноваціям просувати товар на ринку. Так компанія FMCG яка розуміє, що
якщо не забезпечити правильний мерчандайзинг і контроль викладки всі
наступні методи стимуляції продажів і трейд-маркетингові активності просто
не матимуть сенсу [4].
Тому компанія FMCG маючи великий досвід роботи з лідерами ринку,
допомагаючи їм у сфері побудови бізнес-процесів продажів, вони створили
ефективне рішення – систему SalesWorks Merchandising. Рішення дозволяє
максимально ефективно просувати потрібний товар в точках продажів.
Ключові можливості, які надає дана система включають [4]:
1. Управління асортиментом (включаючи роботу з товарним запасом,
новинками, OoS, топ-SKU);
2. Робота з полицею (включаючи дотримання стандартів викладки,
моніторинг долі полиці, контроль фейсингу, контроль якості продукції і FIFO);
3. Ціновий аудит;
4. Керування взаємовідносинами з клієнтами;
5. Моніторинг активності конкурентів;
6. Контроль POS-матеріалів і додаткових місць викладки;
7. Контроль і мотивація польової команди;
8. Оперативний зворотній зв’язок від точок продажів.
Окрім надійності, особливу увагу компанія приділяє інноваціям. Вони
розвивають нові технології цифрового мерчандайзингу (доповнена реальність,
розпізнавання фото, оцінка частки полиці) для швидкого і економічно
ефективного аналізу ситуації в точках продажу [1].
Завдання автоматизованого мерчандайзингу [3, с. 23]:
– адміністрування;
– формування графіків робіт;
– формування графіків візитів точок продажів;
– наповнення, підтримка довідкової системи;
– побудова оптимальних маршрутів;
– контроль над виконанням запланованих завдань;
– робота з полицею, контроль викладки товару відповідно до плано-грами
і використання фото звіту;
– анкетування;
– формування звітності про виконану роботу,
– зібраної інформації і проведення подальшого аналізу;
– синхронізація даних, обробка даних;
– сполучення з обліковою системою.
Основним інструментом мерчандайзингу є ефектна викладка товару,
тому контроль викладки повинен проводитись найбільш ретельно. Але навіть
цю функцію можна автоматизувати, що значно сприяє зростанню продажів.
Викладення часто обмежується плано-грамою, загальними інструкціями
мерчандайзера, торговій точці про те, якого роду товари повинні бути
присутніми в залі магазину і яким чином розміщені на полиці [1].
Таким чином, стає зрозуміло що для того щоб підприємство залишалося
конкурентоспроможним та мало прибуток мало просто випускати товар,
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потрібно приділяти увагу й іншим аспектам маркетингу. Одним з яких є
мерчандайзинг, але його звичайним виглядом сьогодні уже нікого не
здивувати. Тому потрібно його осучаснити, додати якихось інновацій а також
зробити цей процес автоматичним. І на допомогу сучасним виробникам
приходять компанії, які вже розробили такі системи і їм самим не прийдеться
нічого придумувати.
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Расновський Андрій
Науковий керівник: Середницька Л.П., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ТОВАРНОГО ОБІГУ
Становлення та вдосконалення сфери товарного обігу є об’єктивною
передумовою стабільного та динамічного соціально-економічного розвитку
країни. Торгівля як провідна галузь сфери обігу, з кожним роком набуває все
більших темпів розвитку. Намітилася стійка тенденція зростання фізичного
обсягу оптового товарообороту.
Трансформація українського ринку передбачає проникнення духу та
ідеології товарно-грошових відносин у різних частинах економічного
комплексу.
Особливої актуальності набуває комерційна діяльність у сфері торгівлі та
зокрема в її оптовій ланці, все це відбувається у зв’язку із глобальними
процесами перехідного періоду, збільшенням ролі торгівлі в національному
законодавстві.
Важливого значення набуває дослідження товарного обігу у такому виді
торгівлі як оптова торгівля. Адже актуальність полягає у особливостях та
ефективності функціонування оптової торгівлі в ринкових умовах, шляхи
подальшого розвитку, стратегічні цілі і завдання цієї важливої підсистеми
сфери товарного обігу в концептуальному плані, що є не визначеними.
Оптова торгівля є стратегічною діяльністю, оскільки вона може
відігравати важливу роль у розвитку внутрішнього виробництва, внутрішньої
та зовнішньої торгівлі, тому це допомагає більш повно задовольнити потреби
споживачів і позитивно впливати на соціально-економічний розвиток всієї
країни [1, с. 7].
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Метою оптових відносин є посередництво зростання валюти товарів між
певними галузями економіки, між регіонами України, секторами виробництва
та споживання інших країн, забезпечуючи необхідні співвідношення та
пропорції для селекційного процесу та збалансування загального споживчого
попиту та пропозиції продукції.
Діяльність підприємств оптової торгівлі в умовах нестабільної ситуації
пов’язана в основному, з трьома групами ризику [2]:
– забезпеченням пропорції рівня попиту, тобто необхідністю закупки
тільки тих товарів, на які буде попит і які будуть продані;
– оптимізацією товарних запасів (забезпеченням задоволення попиту
через мінімальні товарні запаси);
– діяльністю конкурентів (досягнення переваг, які дозволяють
підтримувати і розширювати частку ринку, завоювати нові сегменти ринку).
Діяльність із впровадження маркетингових досліджень в оптовій торгівлі
в основному пов’язана з використанням маркетингової інформації, що є
основою для ефективного управління товарним асортиментом. Успішно
вирішивши цю проблему, можна створити товарну систему, засновану на
автоматизованій роботі торгово-технічних процесів [2].
На багатьох вітчизняних підприємствах здійснення основної функції не
супроводжується виконанням усього комплексу вищезазначених функцій або
виконуються вони в дуже обмеженому вигляді. На даний час основна увага
приділяється виконанню виробничих функцій. Це пов’язано, перш за все, з
тяжким фінансовим станом багатьох підприємств оптової торгівлі,
відсутністю належного інформаційного, технологічного, кадрового
забезпечення, а також недооцінкою цих напрямів діяльності.
У цей час лише на основі постійного і всебічного дослідження ринкової
ситуації, поведінки покупців і конкурентів, попиту на товари та прогнозування
розвитку ринку можна успішно здійснювати торговельну діяльність,
задовольняти потреби покупців. Орієнтація на споживача, а не на
постачальника товаровиробника, як було раніше, є відмінною рисою нової
ролі та функціонального призначення оптового підприємства в сфері
товарного обігу [3].
Завдання оптової ланки на макрорівні полягають у ефективному
виконанні нею функцій [3]:
– соціальних – конкурентні товари, що задовольняють потреби різних
груп людей, насичують внутрішній споживчий ринок;
– економічних – розвивати оптовий товарообіг на внутрішньому та
зовнішньому ринках, оптимізувати його структуру та обігові витрати,
стабілізувати ціни та реалізовувати відповідність товарному попиту та
пропозиції;
– організаційних – сформувати найкращий канал товарообігу,
забезпечити стабільний та інтенсивний вантажний потік, інтегрувати та
координувати дії суб’єктів оптового ринку та створити логістичну систему, що
відповідає її особливостям на товарному ринку;
– технологічних – перетворити класифікацію виробництва на торгівлю та
забезпечити своєчасну доставку необхідних товарів до місця.
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Організації, які сприяють та стимулюють продаж товарів, з одного боку,
дають змогу компаніям краще адаптуватися до змін зовнішніх умов
експлуатації, а з іншого – дозволяють компаніям впливати на ці умови за
допомогою декількох каналів.
З метою підвищення ефективності управління товаропостачання на
підприємствах оптової торгівлі необхідно [2]:
– проводити цілеспрямовану класифікаційну політику, щоб допомогти
компаніям визначити конкурентоспроможність товарів у цьому сегменті
ринку та уникнути значних фінансових, підприємницьких, організаційних та
комерційних ризиків;
– підтримувати зв’ язок з потенційними споживачами;
– розширювати можливості для пошуку можливих джерел закупівель
товарів та створення інших джерел, що доповнюють товарні ресурси;
– використовувати прогресивні форми та методи дослідження потреб
підприємства;
– використовувати прогресивні форми та методи дослідження потреб
підприємства;
– розширити діяльність підприємства в межах передбачених Статутом.
Таким чином, торгівля є провідною галуззю у сфері товарного обігу.
Зростання конкуренції на ринку оптової торгівлі вимагають розробки нових
функцій товарного обороту, визначення стратегічних напрямів їх розвитку в
перспективі, використання маркетингових підходів, елементів логістики в
процесі доведення товарів від сфери виробництва до сфери споживання.
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У сучасному світі, наповненому великою кількістю товарів і послуг, для
будь-якого підприємства актуальною є проблема втримати свої позиції на
ринку. Сьогодні необхідно не просто випускати якісний товар і реалізовувати
в зручному місці, в зручний час та за вигідною ціною, а й вирізняти свій товар
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з-поміж інших подібних. Це і зумовлює формування іміджу та репутації.
Товари та послуги, що володіють хорошою репутацією і позитивним іміджем
в очах цільової аудиторії, а також мають власне словесне позначення або ім’я
(brand-name) та унікальний зоровий образ (brand-image) - називаються
брендами.
Протягом останніх років, дедалі частіше можна чути поняття «бренд».
Насправді цей термін, що прийшов в українську мову з англійської, має цілий
ряд визначень. Його буквальний переклад − фабрична марка або клеймо
виробника [1, с.16].
Батько маркетингу, Філіп Котлер, зазначив: «Найважливіше поняття в
маркетингу − поняття бренду. Якщо ви не є брендом, то ви не існуєте. Хто ж
ви тоді насправді? Відповідь проста. Ви − звичайний товар. Коли споживачі
купують такі товари, єдино важлива річ для них – це ціна. Проте якщо ви
побудували бренд, то ви можете установити ціну, більшу, ніж ціна простого
товару. А ще бренд можливо створити абсолютно з будь-якого товару» [2, с.
356].
Основне значення бренду полягає в тому, що він є характеристикою не
стільки продукту або послуги, скільки чітко сформульованої і втіленої в життя
ідеології, що наступально рекламує і впроваджує в масову свідомість певні
життєві установи й принципи.
Основні характеристики бренду це:
1) основний його зміст (Brand Essence);
2) функціональні й емоційні асоціації, які виражаються покупцями і
потенційними клієнтами (Brand Attrіbutes);
3) словесна частина марки або словесний товарний знак (Brand Name);
4) візуальний образ марки, сформований рекламою в сприйнятті покупця
(Brand Іmage);
5) рівень популярності марки у покупця, тобто сила бренду (Brand Power);
6) узагальнена сукупність ознак бренду, яка характеризує його
унікальність (Brand Іdentіty);
7) вартісні оцінки та показники (Brand Value);
8) ступінь просунення бренду (Brand development Іndex);
9) ступінь залучення бренду до цільової аудиторії та її окремих сегментів
(Brand Loyalty) [3, с. 47].
Отже, бренд є маркетинговим поняттям, який означає широко відомий
товарний знак. Як правило, якщо не менше 20 % цільової аудиторії позитивно
відносяться до товару, то його можна назвати брендом. Хоча, звичайно, цей
показник залежить від конкурентноспроможності ринку, тому визначається
експертами. Перехід торговельної марки у бренд відбувається в той момент,
коли об’єктивне сприйняття переваг продукту та торгової марки замінюється
особистим відношенням до них. Споживач дає свою суб’єктивну оцінку
якості, надійності, ергономічності, дизайну; а також він додає до товару
емоції.
Процес створення бренду та керування ним називається брендингом. Він
може містити в собі створення, посилення, відновлення і зміну стадії розвитку
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бренда, його розширення і поглиблення. Брендинг визначається як сукупність
дій фірми, направлених на реалізацію певної стратегії просування її товарів і
послуг, тобто на створення бренду. Така стратегія має бути сформована з
перших днів існування підприємства і виконуватися впродовж всієї його
подальшої діяльності [4, с. 124].
Брендинг здійснюється за допомогою певних прийомів, методів і
способів, що дозволяють довести розроблений бренд до покупця і не тільки
сформувати в його свідомості імідж марки товару, але і зробити допомогу в
сприйнятті покупцем функціональних і емоційних елементів товару.
У цьому контексті брендинг допомагає покупцеві прискорити вибір
товару й ухвалення рішення про його покупку.
Маркетологи виокремлюють наступні види бренду:
– материнський бренд з його подальшим поширенням, тобто, відомий
споживачам бренд стає підставою для виходу на ринок нових видів товару,
тим самим забезпечуючи розширення асортименту та залучення нових
покупців;
– мультибренд, що використовується для виходу на ринок нового товару
та розвиток нового бренду;
– лайн-бренд, виведення на ринок різновиди вже відомого товару;
– окремий для кожного найменування товару, що вважається найбільш
успішним. Дає можливість виокремити такий товар, який має посідати певну
позицію на ринку. Складність використання цього виду бренду заклечається в
тому , що товар має унікальні характеристики та відповідає певній товарній
лінії чи її діапазону [5, с.42].
Найуспішнішого ефекту бренди досягають тоді, коли для звершення
єдиної маркетингової мети користуються водночас рекламою (sales promotion
та public relations).
Sales promotion (стимулювання збуту) – це діяльність з приводу реалізації
комерційних і творчих ідей, що стимулюють просування товарів чи послуг
рекламодавця. Зокрема, цього досягають завдяки упаковці товарів, на якій
розташовані різні інструменти стимулювання збуту (наприклад, портрети
відомих людей, героїв мультфільмів, зображення дорогих марок автомобілів і
так далі), а також за допомогою проведення спеціалізованих заходів на місцях
продажів [7].
Public Relations (зв’язки з громадськістю) – означає використання засобів
масової інформації задля здійснення реклами, спрямованої на завоювання
позитивного ставлення до фірми, її бренду та продукції.
Заходи зв’язків із громадськістю, такі як ярмарки, виставки та презентації,
сприяють вирішенню завдань брендингу.
Отже, брендинг – це діяльність зі створення та реалізації бренду, а також
управління ним. Бренд – образне поєднання товару або послуги з властивими
йому характеристиками, очікуваннями та асоціаціями, які виникають у
покупця.
Процес створення бренду може бути представлений такими
послідовними етапами, як [8]:
– позиціонування бренду;
– формування стратегії бренду;
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– розробка ідеї бренду;
– пошук імені бренду;
– тестування бренду.
Отже, в основі чітко продуманої програми брендингу лежить концепція
унікальності та неповторності, що формує у потенційного споживача
переконання, яке полягає в тому, що іншого такого ж товару на ринку немає
[5, с. 60, 6, с. 57]. Світ з кожним днем змінюється, і на даному етапі розвитку
людства, бренди стають дедалі важливішими майже для всіх галузей
діяльності людини.
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ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Готельна індустрія сьогодні – це одна з найперспективніших галузей
туризму, яка швидко приносить великий прибуток. У наш час готельний бізнес
являє собою колосальний потенціал для розвитку туристичного ринку. З
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кожним роком стрімко зростає чисельність нових готелів переважно в сегменті
4-х і 5-зіркових мережевих підприємств, підвищуючи конкуренцію на ринку
готельних послуг і витісняючи тим самим найбільші готелі [1].
В даний час успіх реалізації тієї або інший готельної послуги
безпосередньо залежить від грамотно підібраної маркетингової політики, адже
у великій різноманітності готельних підприємств, підвищується необхідність
в рекламуванні і просуванні готельного продукту, залучаючи тим самим свого
туриста. Важливо розуміти, що проводячи маркетингову кампанію, готельне
підприємство розраховує на досягнення довгострокових стабільних
результатів по формуванню споживчої лояльності туристів [2].
При виборі готелю турист (гість) в першу чергу звертає увагу на рекламну
кампанію, проведену маркетинговою службою, яка буде свідчити про якісний
сервіс і бездоганне обслуговування, для задоволення всіх вимог туриста. Цей
етап є найбільш важливим, в зв’язку з тим, що психологічна ефективність
рекламних засобів характеризується великим охопленням потенційних
туристів, виразністю і глибиною враження, що зберігається в пам’яті гостя.
Швидкі темпи розвитку науки і значні досягнення поступово сформували
інноваційні форми маркетингової діяльності готельних підприємств, як
правило, із застосуванням сучасних інформаційних технологій. За допомогою
вищевказаних інноваційних форм стає можливим перевтілення однотипного
готельного підприємства в абсолютно новий багатофункціональний комплекс
з надання найрізноманітніших основних і додаткових готельних послуг [3].
Важливим інструментом інноваційної маркетингової діяльності може
служити створення програми лояльності, що підтримує ефективний зворотний
зв’язок з туристами за допомогою електронних каналів інформації. Нестор
Думаньський стверджував, що організовуючи програму лояльності за
допомогою електронних каналів інформації можна мотивувати туристів до
повторного звернення та використання послуг готельного підприємства, тим
самим формуючи споживчу лояльність туриста. Однією з найбільш
ефективних програм лояльності з використанням електронних каналів обміну
інформацією є програма, розроблена однією з найбільших світових готельних
мереж «Le Club AccorHotels». Ось уже кілька років вона визнається
найкращою в світі за оцінкою премії «Freddie Award» щорічно визначає
найбільш успішні програми лояльності в індустрії туризму і гостинності. Суть
програми полягає в надання бонусів, як переваг, які можна накопичувати і
надалі отримувати безкоштовні послуги [4].
Фахівці наголошують на необхідності використання інформаційних
технології в маркетинговій діяльності готельних підприємств, за допомогою
яких сьогодні необхідно реалізовувати та рекламувати готельні послуги.
Велике значення має розуміння того, що ефективність і використання
інформаційних технологій в маркетинговій діяльності готельних підприємств
залежить не від кількості використаного програмного забезпечення, а від його
якості та адаптованості для українського ринку готельних послуг.
Число туристичних прибутків постійно збільшується. При цьому завжди
є різні негативні чинники, здатні чинити негативний вплив на просування
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послуг готельного підприємства. Тут мають місце певні проблеми, як
об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Необхідно більш ефективно
здійснювати заходи щодо просування готельного продукту, в тому числі і на
міжнародному ринку [4].
Особливістю впровадження інформаційних технологій в маркетинговій
діяльності готельних підприємств є їх вартість, це досить затратно, так як
необхідно адаптувати до них не тільки готель, але і проводити навчання
персоналу по роботі з новими інформаційними технологіями. Керівники
готельних підприємств зазвичай фокусують свою увагу на отримання
прибутку в поточній діяльності та не вважають за потрібне витрачати
фінансові кошти на придбання нових технологій.
Мінченко В.Г. стверджує, що розвиток інформаційних технологій
вплинув на необхідність впровадження в готельну діяльність різних QR-кодів,
що дозволяють застосовувати смартфони і планшети для отримання
додаткової інформації про готелі і його основні і додаткові послуги або
електронні довідники з докладною інформацією про додаткові послуги [5].
На сьогоднішній день майже всі маркетингові процеси готелю
автоматизовані, і існує безліч різноманітних систем по управлінню
просуванням готельних послуг. Але перш ніж прийняти рішення про вибір тієї
чи іншої програми, необхідно зрозуміти чи зможе вона адаптуватися в умовах
функціонування готелю. Головним інструментом при впровадженні
інформаційних технологій у маркетинговій діяльності готельних підприємств
є Інтернет-технології, за допомогою яких співробітник, скориставшись
відповідними інформаційними технологіями, може отримати інформацію про
туриста і його переваги в режимі онлайн.
Основна проблема модернізації готельного підприємства це вкладення в
інноваційні системи великих грошових коштів. Перевагою можна вважати
поширення таких систем, а отже і збільшення гостей. Актуальними є і системи,
які можна отримати використовуючи підписку (технологія SaaS-Software as a
Service) [5]. Основна аудиторія таких систем – це сезонні готелі (гірськолижні,
курортні), вони економлять кошти не купуючи дорогий софт, в якому потрібно
платити відсоток з операційних витрат від реалізованої броні. Такі системи
можу бути доступні не тільки великим підприємствам, а й малим готелям, які
сьогодні також активно розвиваються. В умовах високо конкурентного
середовища готельні підприємства прагнуть шукати нові шляхи для більшої
привабливості та доступності послуг. Сфера гостинності часто носить
сезонних характер і заповнюваність номерного фонду залежить від багатьох
факторів, в зв’язку з цим можливість збільшення обсягів продажів може бути
здійснена при проведенні успішних маркетингових заходів щодо просування
послуг. Готелі орієнтовані на бізнес туристів можуть представляти свій готель
в глобальних (GDS) або альтернативних (ADS) системах бронювання, ці
інформаційні технології сприятиму залученню туристів з високим рівнем
доходу. Також можна звернути увагу на те, що GDS є потужним рекламним
інструментом. Готель буде відображатися в популярних системах
бронювання, а також стане доступним туристсичним фірмам по всьому світу.
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На сьогоднішній день активно впроваджується нова система управління
готелем, заснована на технології SaaS-Libra OnDemand CRM, її розробила
компанія Libra Hospitality, це абсолютно новий проект – мульти-готельне
рішення. Перевагою і функціональними можливостями даного проекту
можуть служити наступні фактори: можливість управління відділу продажів і
маркетингу, управління взаємовідносин з клієнтами, управління програмою
лояльності, управління продажами [5].
Підводячи підсумок можна сказати, що індустрія туризму і гостинності є
одним з найбільш перспективних напрямків розвитку вітчизняної економіки.
Для ефективного розвитку галузі необхідно надавати туристам високоякісні
послуги, і впроваджувати нові інформаційні технології, які істотно змінюють
і підвищують ефективність рекламної діяльності готельних підприємств.
Використання інформаційних технологій в маркетинговій діяльності
готельних підприємств дозволяє істотно знизити витрати на залучення нових
туристів і підвищити споживчу лояльність існуючих.
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В основі кожної успішної операції лежить доброзичливе ставлення до
клієнта. Кожна успішна організація турбується про те, щоб їхні клієнти були
задоволеними, основним елементом успіху компаній є налаштування та якість
персонального продажу, розглянемо надалі детальніше теоретичні аспекти
даного компоненту.
Персональний продаж – це презентація товару потенційному
споживачеві, враховуючи його потреби та бажання, уточнення всіх запитань
клієнта та подальша пропозиція вирішити проблеми та задовільнити
побажання за допомогою товару який пропонується. Персональний продаж
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інструмент надзвичайної ефективності який дозволяє отримати особливо
лояльне відношення клієнта до продукту та закріпити надалі і в подальшому
міцні ділові зв’язки.
Особистий продаж має комунікативні особливості, які зводяться до
наступних відмінностей у порівнянні з іншими видами просування товару:
– безпосередній, особистий контакт продавця і покупця;
– діалоговий характер взаємодії;
– можливість встановлення тривалих партнерських взаємовідносин між
продавцем і покупцем;
– наявність діючого зворотного зв’язку з боку покупця;
– висока результативність здійснення цього засобу комунікації;
– порівняно висока питома вартість;
– можливість накопичення маркетингової інформації про попит.
В своїх наукових працях Белявцев М.І. визначав, що процес
персонального продажу дуже складна річ і потребує багато ваших старань, в
себе він включає велику кількість етапів кількість яких постійно збільшується,
на даний момент існують такі етапи: пошук потенційних клієнтів;
ідентифікація замовника, презентація, адаптація презентації до особистісних
якостей продавця, проведення переговорів із замовником, контраргументація
і укладення угоди, розвиток взаємин із замовником в ході післяпродажного
обслуговування. Практично кожного дня компанія працює над цими
аспектами і вдосконалює їх, проводить додаткові тренінги для вдосконалення
вмінь працівників та шукає нові підходи до клієнта, які будуть привабливіші
та ефективніші [3].
У своїй роботі Бернет та Моріарті висловлювали те, що перед
персональним продажем з самого початку стоїть вирішення складних та
безумовно важливих для компанії питань, в основу лягли [1]:
1) Знаходження та зацікавлення потенційного клієнта спробувати товар
або послугу;
2) Створення комфорту для подальших покупок клієнта;
3) Створення репутації для нинішніх клієнтів (надалі також і для
потенційних клієнтів);
4) Останнім кроком стає створення своєї стабільної бази клієнтів, яка
постійно розширюється.
Для вирішення цих питань потрібні професіонали, хоча нерідко на
практиці зустрічаються початківці. Безумовно підібрати працівника на цю
доволі нелегку посаду важко, як вважає Танасійчук А.М., оскільки він має
відповідати багатьом характеристикам: стресостійкість, комунікабельність,
чітка поставлена мова та головне готовність продавати. Також, якщо ви дійсно
будете хотіти стати чудовим продавцем, менеджером з продажу вам потрібно
знати абсолютно все про вашу компанію де плануєте працювати це буде
великим плюсом в вашій роботі та в ваших результатах [2].
Після підбору потрібного кандидати, ми поглинаємо у безпосередньо
персональний продаж, орієнтуючись на епати в поєднанні з власним досвідом,
розкажу детальніше про кроки які здійснюються в персональному продажі [4].
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Першим кроком є встановлення контакту з клієнтом, в нього відноситься:
а) уточнення з ким ви розмовляєте;
б) розташування клієнта до себе (сильно при цьому допомагає посмішка
на вашому лиці, персональне звертання до клієнта).
За ним іде другий крок – виявлення потреб клієнта, а сприяють цьому
відкриті, закриті та розгорнуті уточнюючі питання.
Третім кроком є презентація товару або послуги з вигодою для клієнта
(обов’язково отримуємо зворотній зв’язок від клієнта).
Четвертий крок важкий для всіх початківців це робота з запереченнями
клієнта.
Після четвертого пункту ми переходимо до п’ятого кроку повернення
уваги клієнта до вигоди товару.
Шостий крок може стати для нас як найприємнішим так і найгіршим,
оскільки має різні варіанти реалізації в залежності від попередніх кроків:
1) закриття угоди зі згодою клієнта
2) відмова яка була детально обґрунтована клієнтом.
Останнім йде сьомий крок так званий післяпродаж або супровід клієнта.
[4].
Отже переглянувши основні аспекти персонального продажу, можемо
прийти до висновку, що це складний аспект який дозволяє компанії мати
можливість знаходити для себе та ефективно заохочувати клієнтів. На нашу
думку, основна ефективність персонального продажу лежить в комунікації,
яка в свою чергу хоч і випливає в велику кількість етапів, дає неймовірно
ефективний результат. Надалі, розглянувши праці безумовно досконало
«підкованих» в цій справі людей, ми бачимо неймовірно складну систему, яка
розгалужується на десятки етапів, в списку яких дріб’язкових немає, та план
життєважливих питань, які вирішує персональний продаж, розпочинаючи
заохоченням потенційних покупців до створення своєї стабільної бази
клієнтів. Персональний продаж став за останні роки на декілька рівнів
важливішим для компаній, тому що компанія, яка не вміє працювати з
клієнтами не буде мати успіху.
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ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
В умовах сучасної ринкової економіки нашої України надзвичайно велика
увага приділяється маркетингу послуг. Очевидно, що цей інтерес обумовлений
стрімким розвитком за останні роки не тільки сфери громадського харчування,
а й інших галузей послуг (страхування, послуг з працевлаштування
(рекрутингу), туризму, приватної медицини та ін.). Для успішної активності на
ринку зараз важливо не тільки виробляти якісні товари і послуги, але і
правильно організовувати їх злагоджений збут.
З огляду на те, що існує безліч різних напрямків маркетингової діяльності,
найважливішим питанням є правильний вибір маркетингового підходу і
потрібної концепції для кожної конкретної компанії, галузі або сфери
діяльності. Серед найбільш відомих на сьогоднішній день напрямків слід
відзначити маркетингові дослідження, маркетингове планування, товарну
політику, цінову політику, систему формування попиту і стимулювання збуту,
збутову політику, рекламну діяльність і т. д. Проте, для раціонального
управління підприємством найважливішим варіантом є розгляд його
маркетингового плану [1].
Одним найважливіших сучасних досягнень для української господарської
сфери став перехід від планової економіки до вільних ринкових відносин,
проте в сучасній економіці будь-яка компанія повинна будувати свою
діяльність на основі планування. Планування має охоплювати будь-які сфери
діяльності (виробничу, кадрову, фінансову, інвестиційну, маркетингову,
технологічну, податкову і т. д.). Однак для компаній різних функціональних
напрямків діяльності підходи в плануванні можуть відрізнятися. Так
наприклад, для такої діяльності, як маркетингова, інвестиційна або
технологічна, властива зміна пріоритетів у бік стратегічного управління, в той
час як для виробничої, фінансової та податкової діяльності – в сторону
оперативного.
Стратегічний маркетинг (Strategic marketing) являє собою активний
маркетинговий процес, що супроводжується складанням довгострокового
плану, спрямованого на систематичне проведення політики створення товарів
і послуг для забезпечення споживачів товарами більш високої споживчої
цінності, ніж у конкурентів, і в умовах можливого перевищення
середньоринкових показників.
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Першочерговим завданням при здійсненні стратегічного маркетингу є
правильне формування стратегії розвитку і створення збалансованої структури
товарного портфеля компанії з урахуванням ретельного аналізу всіх супутніх
цьому умов і факторів. Не випадково, що одне з визначень маркетингу - ділова
активність по просуванню і продажу товарів і послуг, що включає в себе
вивчення ринку і здійснення реклами.
Для успішного ведення бізнесу необхідна раціональна стратегічна і
тактична поведінка компанії на ринку. Зокрема, виділяють два основні аспекти
маркетингової діяльності: 1) аналітичний (спрямований на всебічне розуміння
потрібного сегмента споживчого ринку, глибокий аналіз ринкової активності);
2) активний (безпосереднє проникнення в цільовий сегмент споживчого
ринку, вплив на нього і прицільний аналіз одержуваних відгуків і зворотних
реакцій на дане втручання) [3].
Операційний маркетинг (Operational marketing) – набір маркетингових
заходів з короткостроковим масштабом планування, пов’язаних з товаром і їх
дистрибуцією, ціною і комунікаціями (просуванням) – чотирма «Р»
маркетинг-міксу. Це активний комерційний процес з середньостроковим
масштабом планування, спрямований на вже існуючі ринки. Він має на меті
досягти заданого обсягу продажів шляхом використання тактичних засобів,
що відносяться до товару, збуту, ціною і комунікацій.
Мета операційного маркетингу – генерація доходів від маркетингової
діяльності компанії, тобто використання найбільш ефективних методів
продажів, торгового маркетингу і мінімізація витрат. Іншими цілями
операційного маркетингу можуть бути, наприклад, досягнення компанією
рівня продажів, прибутку та інших цілей, встановлених операційних планом,
забезпечення прибутковості різних товарів, територій, ринків і каналів збуту.
З точки зору характеру планування - це тактичний маркетинг.
При здійсненні маркетингу планування діяльності та прогнозування
перспектив розвитку компанії слід починати з аналізу її внутрішнього
середовища, а також з огляду сильних і слабких сторін діяльності цієї компанії,
включаючи потенційно можливі загрози зовнішнього середовища. Такий
підхід прийнято називати SWOT-аналізом [3].
Так, якщо серед параметрів внутрішнього середовища найважливіше
значення для закладів ресторанного господарства мають знання і оцінка таких
факторів, як, наприклад, швидкість обслуговування клієнтів, ціни на послуги,
рекламна діяльність, стан матеріальної бази компанії (обладнання,
оснащення), популярність торгової марки, якість обслуговування клієнтів,
режим роботи або асортимент послуг і т. д., то серед параметрів зовнішнього
середовища особлива увага звертається на купівельну спроможність
населення, наявність підприємств-конкурентів, зміну обсягу ринку,
законодавчі та інші регуляції для обраного виду діяльності, використання
інноваційних та нових технологій в практичній діяльності. Зазвичай для
оцінки важливості факторів використовують 5-бальну систему (5 – найбільш
важливий фактор, 1 – найменш важливий).
Громадське харчування в цілому і ресторанно-готельні послуги зокрема в
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даний час є однією з найбільш успішних галузей економіки нашої держави.
Аналіз проведених досліджень однозначно вказує на те, що послуги
громадського харчування цілком забезпечують задоволення зростаючих
потреб населення України. Однак дослідження попиту на ринку споживання
для підприємств громадського харчування все ж мають особливу значущість.
Специфічна особливість галузі полягає в тому, що підприємства громадського
харчування виступають на ринку як самостійні виробники, продавці та
організатори споживання свого продукту.
Серед підприємств громадського харчування особливе значення мають
ресторани, так як вони включають в себе, крім основного завдання
(безпосередній прийом їжі), організацію цікавого дозвілля і проведення часу
(різні розважальні програми, музичне обслуговування, програми вар’єте,
відеопрограми, а також організацію різних шоу і уявлень).
Ресторани і бари по рівню та характеру пропонованого обслуговування і
наявних в їх номенклатурі послуг, що надаються, поділяються на три основні
класи: люкс, вищий і перший. Надані ними послуги повинні відповідати
необхідним вимогам кожного класу.
Харчування в ресторанах здійснюється в умовах підвищеного комфорту.
Разом з тим ресторан надає послуги як з виготовлення, так і з реалізації
широкого асортименту страв і виробів. Як правило, пропоновані страви є
власного виготовлення. Винно-горілчані вироби часто поставляються
ресторанам з зарубіжних країн.
Маркетингова служба підприємства громадського харчування при
проведенні стратегічного маркетингу повинна забезпечувати збір вихідної
інформації, визначення цілей і вироблення стратегій, прийняття раціональних
рішень і контроль за їх якісним виконанням.
В організаційній структурі відповідної служби зазвичай виділяють
наступні підрозділи: група збору інформації про цільових ринках, група
обробки і аналізу інформації, група з вироблення стратегічних пропозицій,
підрозділ довгострокового горизонту планування маркетингу компанії [2].
Крім того, доцільним є створення підрозділу, який приймає рішення по
стратегії маркетингу, а також підрозділу, який реалізує цю стратегію.
Різні маркетингові стратегії в рівній мірі сприяють забезпеченню
успішної діяльності підприємств громадського харчування, в тому числі і
ресторанів, проте для довгострокового планування найбільш перспективними
являються розглянуті вище інструменти стратегічного маркетингу.
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ТИПІВ
На сучасному світовому ринку характерна наявність великої кількості
товарів і послуг, різних галузевих ринків та множинність цін. Формування цін
значною мірою залежить від типу ринку, на якому працює підприємство.
Особливостями ринку є те, що ціни визначаються на підставі вільної
конкуренції під дією законів попиту та пропозиції, наближаються до середніх
цін на конкретні вироби, які згодом реалізуються у відповідному місці та у
відповідний час [1]. Будь-яке підприємство при встановленні ціни повинно
враховувати ціни, які діють на ринку та пристосовуватися до них. Чим вищий
ступінь конкуренції на ринку, тим частіше відбувається вирівнювання цін на
однакові вироби. За таких умов бажання конкретного виробника або продавця
збільшити свій прибуток може здійснитися тільки за рахунок зниження ціни й
збільшення обсягів продажу товарів. Для використання на практиці цінових
показників необхідно знати основні дані про ціни: механізм ціноутворення,
аналіз попиту та пропозиції, проектування цін і формування контрактної ціни.
Існують різні підходи до ціноутворення в залежності від того, яку мету
переслідує підприємство чи фірма на ринку. Метою діяльності підприємства
може бути: лідерство в якості товарів; максимізація прибутку; лідерство на
ринку; забезпечення збуту (виживання); досягнення та збереження
відповідних обсягів товарообігу (частки ринку, кількості продавців) [2].
Кожне підприємство хоче бути лідером у своїй справі, тому вони
розробляють нові технології виробництва продукції аби зацікавити
споживачів, але досить багато підприємств мають схожі товари і саме це
заважаю їм бути номером один у своїй справі, адже чим більше однакового
товару тим більший вибір у споживача. Саме тому кожне підприємство хоче
удосконалювати свій товар та робити його більш якіснішим ніж у конкурентів.
Чим краще буде якість та уживаність товару, тим краща максимізація
прибутку та конкурентна спроможність на ринку.
В умовах ринку ціноутворення є складним процесом, підлеглим багатьом
факторам. Перед усіма комерційними та багатьма некомерційними
організаціями основною проблемою є визначення ціни на свої товари та
послуги. Вибір загального напрямку у ціноутворенні, а також визначення ціни
на нові вироби та вироби, що вже випускаються, надання послуг з метою
збільшення ринкових позицій підприємства та інше, забезпечується на основі
маркетингу. Ціни та цінова політика виступають однією з головних складових
маркетингу фірми. Ціна знаходиться в тісному зв’язку з іншими сферами
діяльності компанії, від рівня цін багато в чому залежать комерційні
результати [3]. Невірна цінова політика спричиняє негативний вплив на
функціонування фірми. Суть цілеспрямованої цінової політики полягає у
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тому, щоб встановити на товари такі ціни, так підлаштуватися в залежності від
ситуації на ринку, щоб досягти запланованого обсягу прибутку та успішно
вирішити усі стратегічні задачі. В рамках цінової політики, приватні рішення
(взаємозв’язок цін на товари в межах асортименту, використання знижок та.
ін.) поєднуються в одну інтегровану систему [4].
Ціни на ринку не можуть бути однаковими, адже тоді не буде вигоди тим
підприємствам, які зазнають великі затрати, а прибуток низький. Тому
основною проблемою є встановлення ціни, такої щоб влаштовувала обидві
сторони( продавця, покупця). Кожне підприємство підходить до проблеми
ціноутворення по своєму. У дрібних фірмах ціни зазвичай встановлюються
головним керівництвом. У великих компаніях проблемами ціноутворення, як
правило, займаються керівники середнього рівня, але й тут вище керівництво
дає загальні установки, формулюють політику цін, затверджує ціни,
запропоновані керівниками вищих ешелонів. В таких галузях, де фактори
ціноутворення грають вирішальну роль (залізничні дороги, нафтові компанії
та. ін.), фірми часто створюють відділи цін, які розробляють ціни, або
допомагають це робити іншим підрозділам. На політику цін великий вплив
мають керівники служби збуту, завідуючий виробництвом, керівники служби
фінансів, бухгалтера [5].
Ще однією проблемою є відсутність стратегічного підходу та недостатня
кількість інформації про ціноутворення. Якусь частину проблеми, що виникає
на підприємстві можливо вирішити якщо бути обізнаним та цілеспрямованим
у своїй справі, але не все залежить від підприємця, велику роль грають й інші
фактори ринку і передбачити це підприємець не спроможний тому цілком
уникнути проблем не можливо.
Враховуючи вище сказане, можна зробити такий висновок, що ціни та
цінова політика виступають однією з головних складових маркетингової
діяльності фірми. Ціни визначаються на підставі вільної конкуренції, а також
в залежності від типу ринку, чим якісніший та уживаніваший товар або
послуга, відповідно і ціна буде вища. Підприємець має враховувати всі плюси
та мінуси свого товару та визначити ціну, яка б задовольняла обидві сторони
(продавця, покупця) і лише тоді він буде лідером серед конкурентів.
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Ухвалення маркетингових рішень в області встановлення цін на товари
являє собою досить складну проблему для пiдприємтсва. Це обумовлено, з
одного боку, особливою роллю ціни як засобу впливу на ринок, а з іншого – її
специфічним проявом в комплексі маркетингу. Бyдучи лише одним з
маркетингових засобів, проте ціна товару виконує виключно важливу
функцію, яка полягає в отриманні доходу (прибутку) від реалізації товару.
Сaме від цін в кінцевому рахунку залежать досягнуті комерційні результати, а
правильна обрана цінова стратегія надає довгостроковий і вирішальний вплив
на конкурентоспроможність як товарів, так і виробничо-збутової діяльності
підприємства. Цiнa є фактором, що має велике значення для споживачів тa
товару. Вoна служить засобом встановлення певних відносин між
підприємством і покупцями зумовлює уявлення останніх про підприємство,
яке може зробити сильний вплив на його рoзвитoк. І нарешті, ціна- це
наймогутніший засіб конкурентної боротьби.
Вплив маркетингового середовища досліджувалося такими науковцями:
І.Ю. Мелушова, С.П. Бучковський, В.Савчук, Е. Будаева та ін.
Ціна є потужним і гнучким маркетинговим інструментом, використання
якого дозволяє значно підвищити економічну ефективність діяльності
підприємства. Вона відноситься до категорії контрольованих чинників
маркетингa. Тoму ретельна розробка цінової політики як узагальнюючої
моделі дій щодо встановлення і зміни цін за часом, по товарах і ринкам
виступає як найважливіша задача підприємства. Правильна методика
встановлення ціни, розумна цінова тактика, послідовна реалізація цінової
стратегії складають необхідні компоненти успішної діяльності будь-якого
комерційного підприємства в жорстких умовах ринкових вiднoшeнь.
У маркетингу використовуються різні ціни. Ціни класифікуються на
світові та внутрiшнi. Дo світовиx цін відносять базисні і фактурні цiни. Дo
внутрішніx біржові, роздрібні, прейскурантні, оптові [1].
Базова ціна – це вихідна ціна при певній якості товара.При фактичної
поставки товару відповідно до укладеного контракту ціна може відхилятися
від початкової ціни при зміні якості товару.
Фактурна цін а– цe ціна торгової угоди (купівлі-продажу), що
визначається умовами поставки, що враховує витрати на вантажнорозвантажувальні роботи, транспортні та митні витрати, витрати на
страхування.
Внутрішні ціни – це ціни на товари, що складаються на внутрішньому
(національному) ринку.
Біржові ціни – це ціни по операціях на біржі (фіксація фактичної
середньої ціни за день).
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Прейскурантна ціна – це ціна встановлюється на товари масового
пiдпртємтсва публікуюча в довідниках цiн. Різновидністью прейскурантних
цін є тарифи на послуги [2].
Оптові ціни – ціни на товари, які купуються великими партіями для
подальшого перепродажу.
На формування ціни підприємства впливають фактори:
1. Собівартість продукту. Один з найголовніших факторів впливу на ціну
і попит. Чим нижча собівартість продукту, тим більше у бізнесу можливостей
для встановлення оптимальної ціни. Кожна компанія повинна прагнути до
зниження собівартості. Кожен маркетолог зобов’язаний знати собівартість
продуктів, з якими він працює. Розрахунок собівартості – це частина бізнесмоделі.
2. Конкуренція. Найпотужніший фактор, який впливає на ціну. Однa
обізнана людина, що добре розбирається в маркетингу, одного разу сказав, що
ціни встановлюють конкуренти. З цим важко посперечатися. Конкуренція
робить найсильніший вплив на ціну: більше конкурентів - менше ціна і
навпаки, менше конкурентів – більше ціна. В основному, але не завжди.
3. Цілі і стратегії організації. Кожна компанія прагне до максимізації
прибутку і використовує для цього відповідний продуктовий портфель з
різними продуктами і цінами. Залежно від стратегічних цілей організації,
вибирається відповідна цінова стратегія: для входу на новий ринок – одна; для
стимулювання попиту на існуючому – інша. Важливо, щоб цінова стратегія
відповідала цілям загальної стратегії.
4. Цільова аудиторія та розмір ринку. Загальна кількість потенційних
клієнтів і попит, також впливають на ціну. Чим більше розмір ринку – тим він
привабливіший. Великий ринок притягує безліч конкурентів. Тому, ретельне
вивчення ринку і його потенціалу – повинні передувати встановлення ціни і
допомогти вибрати оптимальний варіант.
Інші фактори впливу
Є ще інші фактори, які традиційно впливають на ціну і відповідно, рівень
продажів. Це фактори, на які у бізнесу як би немає впливу, але з іншого боку
– приклади створення свята 14 лютого «День Святого Валентина» і дня знижок
в листопаді «Чорна п’ятниця» – свідчать про зворотнє. В даний час гарним
прикладом є епідемія Коронавірусу. На сьогоднішній день на ринках піднявся
попит на засоби захисту: маски, рукавички, засоби дезинфекції, медикаменти
і такe iншe [3].
У Брайна Трейсі, відомого американського професора, автора
психологічних і мотиваційних книг для продажу, маркетингу та управління
бізнесом, є з цього приводу хороша історія. Одного разу, на зустрічі з топкерівниками різних міжнародних корпорацій, яка проходила в Гарвардському
університеті, він запитав аудиторію «Хто встановлює ціну?». Багато, серед
яких перші керівники, фінансові та комерційні директори, почали відповідати
мовляв я і я. На що Брайн їм відповів, що вони глибоко помиляються. Ціни
встановлюють конкуренти. Точніше сказати, ціни встановлює конкуренція.
Проте, знаючи основи ціноутворення, може вигідно встановлювати ціни
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і отримувати прибуток. Ціна – головний фактор привабливості продукту, але
не найголовніший. Отримання максимальної вигоди і залучення максимальної
кількості покупців за встановленою ціною – завдання маркетингу, який кожен
вирішує сам, застосовуючи власні знання, вміння і навички [4].
Правильний баланс між собівартістю і торговою націнкою – запорука
успіху бізнесу. Але недостатньо встановити ціну – потрібно зробити продукт
доступним для покупців. Тобто, потрібно підібрати відповідні канали
дистрибуції.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПІАР ТЕХНОЛОГІЙ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Особливе місце в комплексі маркетингових комунікацій займає «паблік
рілейшнз» (public relations – PR) – зв’язки з громадськістю, які іноді відносять
також до засобів поширення реклами.
Вперше офіційно термін «public relations» вжив президент США Томас
Джефферсон в 1807 р. в «Зверненні до конгресу», а в широкий обіг був
введений американським журналістом Айві Ледбеттом Лі в 1904 році [2].
Паблік рілейшнз – система взаємозв’язку компанії з її цільовими
аудиторіями, спрямована на формування і підтримку сприятливого образу
(іміджу) компанії, на переконання громадськості в необхідності діяльності
компанії і благотворний вплив на життя суспільства. Основним засобом паблік
рилейшнз є забезпечення повної інформованості. Об’єктом популяризації є
загальна політика підприємства, його історія, система підвищення ділової
кваліфікації, окремі керівні працівники та інші [2].
Основні напрямки практичної реалізації паблік рілейшнз:
– формування сприятливої громадської іміджу компанії;
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– розробка системи прийомів і методів, спрямованих на поліпшення
взаєморозуміння між фірмою і її численними аудиторіями;
– реалізація заходів, спрямованих на усунення бар’єрів, що
перешкоджають поширенню інформації про компанії, і зайвих перешкод, що
виникають в процесі комунікації фірми і її аудиторій (шкідливі, помилкові
чутки);
– посилення впливу на одержувачів при зниженні рівня розуміння
громадськістю цілей компанії і шляхів їх досягнення;
– розробка системи заходів в конфліктних і кризових ситуаціях;
– постійне відстежування ситуації, що складається в середовищі
співробітників самої компанії, і розробка заходів щодо її контролю і
оптимізації;
– створення яскравого індивідуального образу компанії (відміну від
конкурентів).
PR-кампанії в усьому світі, як правило, стикаються з однією дуже
важливою проблемою, пов’язаною з визначенням її результативності (ефекту).
Так, наприклад, ефект від прямої реклами можна виміряти (відомі витрати і
зростання продажів), і якщо є зростання продажів (прибуток), то клієнт в
плюсі – добре, а в мінусі – погано [3].
PR-кампанія має на увазі результати роботи, які в цифрах висловити
важко. PR-служби займаються «створенням сприятливого середовища», яка
впливає на успіх в бізнесі побічно, опосередковано. Відповідно, визначити
вартість цього впливу досить складно.
Цілком очевидно, що PR-акцій – це невід’ємна частина функціонування
будь-якого серйозного бізнесу, якісний розвиток PR-служб триватиме і будьяка компанія в даний час має нести відповідальність за плоди своєї праці перед
суспільством, в якому вона функціонує. PR – це заходи, які покликані довести
до досконалості взаємини між підприємствами (представниками бізнесу) і
громадськістю з метою досягнення головної філософії бізнесу – «соціальна
відповідальність – це хороший бізнес, а хороший бізнес – соціально
відповідальний». Таким чином, без реалізації знань, навичок та вміння в
області PR неможливо досягти великого комерційного успіху в умовах
функціонування в демократичному суспільстві [2].
Розглянувши основні засоби поширення реклами та їх носіїв, слід
зазначити, що у кожного з них свої функції, переваги та недоліки. Треба чітко
співвідносити характеристики товару або послуги з цільовим ринком,
цільовий ринок – з аудиторією рекламного засобу та носія, а творчий підхід і
творче виконання реклами – з можливостями даного засобу і носія. Від цього
безпосередньо залежить ефективність рекламної кампанії.
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Постійний розвиток та діяльність людини на просторах інтернету є
провідною тенденцією сучасного онлайн-середовища. Нині існують безліч
різних соціальних мереж і сервісів: комунікаційні, професійні, графічні,
блогові, новини, відео та багато інших. Загальна аудиторія соціальних мереж
налічує понад мільярд користувачів і за певними оцінками дуже швидко
перевищуватиме аудиторію пошукових систем. Активність, яку проявляють
люди у соціальних мережах, вражає: у найпоширеніших програмах типовий
юзер переглядає до ста сторінок за день. Це те, до чого стільки років йшли всі
інтернет-проекти, та здійснити це вдалося саме соціальним мережам. Велика
кількість людей використовують інтернет лише для того, щоб спілкуватися в
соціальних мережах. Це користувачі, яких більше ніде не можна знайти, – ані
на певних порталах, ані в пошукових системах [1].
Поняття «соціальні мережі» аудиторія ототожнює з самим інтернетом:
тут вони спілкуються, знаходять нових друзів, переглядають різні відео та
фото, слухають музику. Інші засоби масової інформації, зрозумівши обсяг
такої аудиторії, стрімко поширюють свої представництва в соціальних
мережах, вони об’єднують свої сайти з Facebook, Instagram, Twitter та схожими
поширеними сервісами. Проте, не зважаючи на це, відомо безліч прикладів
блогів і спільнот, кількість користувачів що значно більше за розмір аудиторії
типових засобів масової інформації. Оскільки завданням маркетингу є бути
серед споживачів, то, безперечно, це масштабне середовище не могло бути не
поміченим маркетологами. Тому одразу після виникнення перших соціальних
мереж і сервісів на них почала розповсюджуватися рекламна діяльність.
Спершу це були методи стандартного медійного характеру, що закінчувались
на розміщенні банерів і текстових оголошень. Проте згодом стало зрозуміло,
що маркетинговий потенціал соціальних мереж значно вищий. Помітною
особливістю поведінки користувачів цих мереж є те, що вони більше, ніж на
інших сайтах, розміщують інформацію про себе, про свої певні інтереси. Для
маркетологів це дає змогу реалізувати та поширити своє рекламне звернення.
Було розроблено спеціальний механізм, аби мати найефективніший зв’язок та
взаємодію з користувачами [1].
В результаті з’явився Social Media Marketing (SMM) – сукупність заходів
щодо просування в соціальних мережах. Будь-який бізнес може
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використовувати SMM-кампанію згідно зі своїми інтересами. Соціальні
мережі тепер є досить поширеними видами дозвілля, тому зрозуміло чому
реклама на таких сайтах набирає шалених обертів. На наш час саме реклама та
просування є одним із важливих, перспективних та успішних засобів SMM в
інтернет-маркетингу. Представники великого бізнесу першими розгледіли
потенціал соціальних мереж і швидко опанували їх для просування своїх
товарів і послуг. Через певні сайти великий бізнес як правило вирішує важливі
довгострокові маркетингові питання: брендингу, підвищення інформованості
цільової аудиторії, збільшення надійності та довіри до продукції бренду,
відстеження відгуків серед цільової аудиторії; вирішення, якою буде система
підтримки.
Серед ознак SMM-кампаній слід зазначити широке охоплення, діяльність
одразу в кількох мережах та інтерактивність комунікації. Для цього
використовуються спільноти, блоги, додатки. Значну увагу великі компанії
приділяють роботі з репутацією, а саме: моніторингу та нейтралізації
негативу. Найпоширеніші в SMM є такі типи проектів:
− інтернет-магазини;
− онлайн-сервіси;
− онлайн-стартапи;
− знижкові агрегатори.
Маркетинг у соціальних мережах містить багато способів. Найкращі
результати отримують від: − створення спільного бренду (представництв
компанії в соціальних медіа) – для продуктивної взаємодії з постійною
аудиторією. Це дає можливість швидко розповсюджувати інформацію,
залучати споживачів на певні заходи компанії, сповіщати про вихід нових
продуктів, здійснювати дослідження цільової аудиторії, дізнаватися про
потреби споживачів тощо; − робота з блогосферою – найкращим є спільний
блогінг, twitterмаркетинг та співпраця з «лідерами думок» (відомими
блогерами); − репутаційний менеджмент – комплекс дій із формування іміджу,
підтримки та захисту лояльності аудиторії до бренду; − особистий брендинг –
одночасно з підтримкою спільного блогу потрібно вести й просувати блоги
кращих працівників компанії, а саме: робити з них професіоналів; − Social
Media Optimization (SMO) – це вдосконалення свого сервісу (форуму, блогу)
під параметри соціальних мереж. Це система технічних дій, спрямованих на
розробку контенту сайту, для максимально простого використання в
мережевих спільнотах [1].
У спілкуванні в соціальних мережах є одна особливість: людей дуже
складно обманути. У звичайних засобах масової інформації користувач
зазвичай не може швидко поділитися своїми відгуками з іншими глядачами
або читачами. У соціальних мережах достатньо одному споживачу зрозуміти,
що товар чи послуга неякісні, як він одразу ж повідомить про це в коментарях
або в інших спільнотах. Розповсюдження недосконалого чи нецікавого
продукту може спровокувати потужну хвилю негативу. З точки зору
маркетингу, соціальні мережі – універсальна платформа. Помилковим було б
твердження, що соціальні мережі доречні тільки для вирішення PR- завдань.
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Вони можуть ефективно використовуватися як окреме місце продажів. Є
кілька головних механізмів, притаманних цьому середовищу. Перший підхід
до продажу найпопулярніший – у спільноті користувач знаходить інформацію
про певний продукт і адресу з посиланням на сторінку сайту або інтернетмагазину. Існує підхід, де споживач здійснює весь цикл покупки, залишаючись
у соціальній мережі. Наприклад, коли користувач, переглянувши асортимент
продукції, може додати обраний товар в кошик і зробити замовлення. Деякі
соціальні мережі додають платіжну систему. Перевагою є те, що споживачеві
не потрібно переходити на інші сайти. Чим більше кроків покупець зробить
від прийняття рішення про покупку до самої покупки, тим менша ймовірність,
що купівля буде здійснена. Покупець, який здійснив єдину покупку і більше
не повернувся, – це даремний покупець. Не є виключенням і те, що вартість
його залучення виявилася більшою, ніж прибуток, який отримано. Очевидно,
для бізнесу цінніші ті покупці, які будуть повертатися і здійснювати нові
покупки [2].
Оте, маркетинг у соціальних мережах, як і будь-який інший вид реклами,
має свої плюси та мінуси, позитивні та негативні сторони, що можуть
відбиватися не тільки на продукції, яка рекламується, а й на підприємство в
цілому. З одного боку, ведення бізнесу та використання у ньому соціальних
мереж дає можливість залучити певну кількість споживачів, і тим самим
збільшити прибуток. З іншого – у соціальних мережах можна швидко
поділитися відгуками, і інформація про неякісний товар розповсюдиться на
велике коло осіб. Саме тому може виникнути небажаний ефект. Приймаючи
рішення про використання соціальних мереж до здійснення маркетингової
політики, маркетологи повинні обдумано вирішити це питання та виконати
максимально точний та детальний аналіз ситуації, що може виникнути під час
такої діяльності, адже результат завжди залежатиме від певних чинників:
сфери діяльності підприємства, товару чи послуги та їх особливостей, цільової
аудиторії тощо.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ VIP-ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Туристична індустрія займає важливе місце в сфері послуг. При цьому під
послугою розуміється будь-який захід або вигода, які одна сторона може
запропонувати інший і які в основному не відчутні і не призводять до
володіння чим-небудь. Виробництво послуг може бути, а може і не бути
пов’язане з товаром в його матеріальному вигляді [1]. Наприклад, знімаючи
кімнату в готелі, подорожуючи на літаку, відвідуючи ресторани і кафе, різні
екскурсії, туристи отримують послуги.
Послугам, зокрема туристичним, притаманні чотири основні властивості,
які необхідно враховувати при маркетингових дослідженнях [2].
Невідчутність послуги – її неможливо побачити, спробувати на смак,
понюхати або почути до моменту придбання. Невіддільність послуги від
джерела – послуга невіддільна від свого джерела, будь то людина або машина,
в той час як товар у матеріальному вигляді існує незалежно від присутності
або відсутності його джерела. Мінливість якості послуги - якість туристичної
послуги коливається в межах, встановлюваних самим клієнтом.
Незбережнітсть послуги -туристську послугу, як і будь-яку іншу, неможливо
зберегти.
Розглядаючи туристичну індустрію, не можна не помітити, що поняття
населення про найкращі види відпочинку змінюються, як і мода на престижні
місця відпочинку. Будь-яка людина в повсякденній метушні мріє про те, щоб
змінити обстановку, поправити здоров’я, отримати нові незабутні відчуття і
враження, нові знання. Щоб ці бажання і потреби були задоволені конкретною
компанією, їй доводиться пропонувати споживачам новітні послуги, приємну
рекламу, формувати позитивний образ туроператора, використовувати нові
технології впливу на потреби людини.
Будь-яка туристична фірма повинна постійно стежити за всіма змінами,
що відбуваються на ринку туристичних послуг, встигати реагувати на кожну з
них: відставання від конкурентів може призвести не тільки до втрати якоїсь
частини клієнтів, але й до падіння загального іміджу фірми, тобто до втрати
значної частини потенційних і постійних клієнтів і, отже, зниження
конкурентоспроможності підприємства в цілому [3].
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Динамічний розвиток сучасної індустрії туризму породжує все нові
напрямку, одним з яких став VIP-туризм. Зростаючий інтерес потенційних
туристів до індивідуальних, або VIP-турів, змушує туроператорів реагувати на
зростаючий попит аж до того, що деякі туристичні компанії фокусують свою
основну діяльність тільки на цьому сегменті туристського ринку.
VIP-туризм – це максимально висока якість послуг, що надаються,
індивідуальний підхід до клієнта, давні і міцно налагоджені зв’язки з
туроператорами максимальної кількості країн. Але все ж основною
відмінністю VIP-туризму від надання звичайної туристської послуги
вважається індивідуальний підхід до клієнта, який і визначає згодом її ціну.
Якщо в більшості турфірм можна знайти пропозиції відпочинку в найбільш
популярних місцях по палаючим або недорогим турам, то специфіка VIPтуризму полягає саме в індивідуальності і, як правило, дорожнечі
запропонованих послуг. Тому набір і якість послуг, що надаються повинні
відповідати запитам таких особливих клієнтів. Турфірми повинні бути готові
надати саму об’єктивну і, головне, достовірну інформацію про цікаві
напрямки, сформувати для клієнта програму, в якій будуть оптимально
поєднуватися зручність, якість, ціна, авіапереліт, розміщення і програма
перебування. У цьому полягає специфіка роботи турфірми, яка орієнтується
на продаж індивідуальних і VIP-турів. Часто за бажанням клієнта
забезпечують індивідуальний трансфер, екскурсії, персонального гіда,
фрахтування яхт, оренду вілл або навіть замків, відвідування міжнародний
заходів, VIP-обслуговування в аеропорту (індивідуальний супровід пасажирів
від VIP-залу до місця стоянки літака, реєстрація пасажирів і багажу на окремо
виділенихстійках реєстрації, реєстрація на рейс в термін до 30 хвилин до
вильоту, організація посадки пасажирів і завантаження багажу в літак,
проходження митного та паспортного контролю без черги, вивантаження з
літака багажу, його транспортування і видача пасажирам, оформлення
перевізної документації, забезпечення пасажирів газетами та журналами
українською, англійською та іншими мовами безкоштовно, забезпечення
пасажирів необхідною інформацією про вильоти / прильоти, надання
харчування, надання першої медичної та іншої необхідної допомоги, надання
послуг TV, прохолодних і спиртних напоїв в асортименті за окрему плату і ін.)
[4].
У просуванні VIP-туризму зацікавлені як туроператори, так і
турагентства.
Наприклад, найбільший туроператор TEZ TOUR (ТЕЗ ТУР) на своєму
сайті розміщує інформацію про такий вид туризму, використовуючи слогани:
«Краще можуть знайти багато, а ось зробити з цього справжні VIP-тури
можемо тільки ми!», «VIP-відпочинок, поєднує практичність задоволень і
раціональність планування - це саме наша спеціальність!», «Розкажіть нам про
свої бажання і зробіть бронювання VIP-турів, і ми покажемо вам, яка розкіш
дійсно вас гідна!», «Відмовтесь від своїх турбот: тут передбачені будь-які ваші
забаганки» [4].
1. «Краще можуть знайти багато, а ось зробити з цього справжні VIP-тури
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можемо тільки ми!". В рамках реалізації даного напрямку надається послуга
«Справжній якісний і елітний VIP-відпочинок», під яким розуміється
гармонійнеі елегантне поєднання комфорту і практичності.
2. «VIP-відпочинок, що поєднує практичність задоволень і раціональність
планування – це саме наша спеціальність!». Обов’язково надається інформація
про те, що компанія підтвердить свої можливості великою кількістю нагород,
а статус професіоналів менеджери придбали в результаті всеосяжного
навчання і великого досвіду співпраці з статусними клієнтами.
3. «Розкажіть нам про свої бажання і зробіть бронювання VIP-туров, і ми
покажемо вам, яка розкіш дійсно вас гідна!». Клієнт може легко побажати
будь-який тур в будь-яку країну, просто зателефонувавши, або замовивши
його через Інтернет, не виходячи зі свого будинку, офісу і навіть не встаючи з
крісла, і його доставлять туди, куди буде завгодно клієнту. Мінімум витрат
часу, як правило, важливий фактор у житті успішних і ділових людей.
4. «Відмовтеся від своїх турбот: тут передбачені будь-які ваші забаганки».
Туроператор виконає будь-яке побажання клієнта. VIP-туристи, які звикли до
певного рівня сервісу, з будь-яких питань і в будь-який час дня і ночі можуть
звернутися за допомогою, підтримкою, рекомендаціями, довідковою
інформацією [4].
Отже, безпосередньо організація маркетингу VIP-туризму – це цілісна
сукупність форм і методів участі на ринку VIP-туризму з активним
використанням товарної, цінової та комунікативної політики. Маркетинг VIPтуризму базується на основних положеннях цієї теорії маркетингу,
використовує інструментарій маркетингу в своєму функціонуванні, одночасно
з цим має певну специфіку, обумовлену самої сферою VIP-туризму.
Наприклад, практика показує, що клієнти часом змінюють свої плани по ходу
поїздки і в туристичній компанії повинні бути готові внести будь-які зміни в
програму відпочинку.
На завершення відзначимо, що відмінною рисою при продажу VIP-турів
є увага до дрібниць. Тут важливі не тільки загальні дані про турпродукт, про
які можна дізнатися в Інтернеті або в туристських каталогах. Безсумнівною
перевагою компанії, що продає тури, схожі з конкурентними пропозиціями, є
знання найдрібніших цікавих деталей про собливості готелю / курорту / туру.
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МАРКЕТИНГ У СФЕРІ НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Всі некомерційні організації мають право з відповідністю законодавством
і статутами самостійно вибирати способи використання отриманих коштів.
Якщо організація отримує благодійні пожертвування, то не менше 70 %
отриманих коштів необхідно використані протягом певного періоду часу на
реалізацію цілей некомерційної організації.
Некомерційні організації мають право займатися підприємницькою
діяльність тільки з такими умовами, що отриманий прибуток піде на
реалізацію поставлених цілей організації. Прибуток, яку отримує
некомерційна організації від підприємницької діяльності, не може бути
розподілена між засновниками і керівниками організації, а повинна буде
попрямувати на досягнення поставлених цілей організації. У законодавстві
для некомерційних організацій, за якими критеріями і як повинна проходити
підприємницька діяльність не прописується [1, 2, 8].
Особливостями некомерційного маркетингу є:
1. Маркетинг спрямований на просування організації та некомерційного
продукту.
2. Стратегія маркетингу вибудовується так щоб просувати організацію і в
той же час залучати ресурси на реалізацію цілей некомерційної організації.
3. Цілі маркетингу формуються так, щоб не відхиляться від цілей
організації.
4. Управління маркетингом здійснюється керівництвом некомерційної
організації.
5. Некомерційного маркетингу доводиться працювати часом невигідному
секторі економіки.
Некомерційні організації у своїй маркетинговій діяльності виконують
весь комплекс традиційних функцій, до яких зокрема належать: [4]
1. Організація системи розподілу;
2. Наукові дослідження і розробки;
3. Організація маркетингових комунікацій;
4. Здійснення цінової політики;
5. Комплексне вивчення ринку;
6. Управління маркетингом;
7. Здійснення товарної політики.
Некомерційний маркетинг базується на методології і теорії класичного
маркетингу. Розвиток некомерційного маркетингу не супроводжується
грандіозними відкриттями. В просуванні свого продукту або послуги
некомерційна організація може використовувати маркетингові комунікації [6,
7].
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Маркетингові комунікації – це діяльність, яка забезпечує передачу
інформації про товар або послуги споживачам. Кінцевою метою такої
діяльності є просування товару або послуги на ринку [5, 8].
Виділяють наступні форми маркетингових комунікацій:
1. Реклама;
2. Стимулювання збуту;
3. Упаковка;
4. PR.
Всі форми маркетингових комунікацій повинні застосовуватися
некомерційними організаціями комплексно, тоді буде більше ефекту від
застосування, ніж використовувати окремо.
Необхідно відзначити ключові фактори ефективного застосування
маркетингових комунікацій в некомерційної організації [7, 8]:
Цілі комунікації. Некомерційна організація повинна чітко визначити
цільову аудиторію на яку буде націлена комунікаційне звернення, і зрозуміти
якого типу відгуків бажає отримати від аудиторії.
Підготовка повідомлення. Повідомлення повинно спонукати цільову
аудиторію до придбання товару чи послуги організації.
Планування каналів. Вибір каналів для доведення інформації до
споживачів важливий етап для цього, некомерційної організації необхідно
обчислити які канали доведення інформації будуть ефективніше для обраної
цільової аудиторії.
Ефективність повідомлення. Організація повинна відстежувати відгуки
цільової аудиторії, які отримують комунікаційне повідомлення за обраними
каналах.
Перераховані фактори дозволяють некомерційної організації більш
ефективніше просувати некомерційний продукт. Чим ефективніше проходить
процес просування некомерційного продукту, тим більше дізнаються про саму
організацію [5, 9].
Некомерційний продукт – це послуга або товар виробником, якого
виступає некомерційна організація. Організації при виробництві ставить перед
собою мету задовольнити споживача. І для того щоб дізнатися бажання
споживача необхідно проводити маркетингові дослідження. Коли організація
формує дослідницькі питання для респондентів, з приводу некомерційного
продукту необхідно враховувати той факт що продукт має багато рівнів, в
результаті чого дослідження повинно бути направлено на виявлення думки
кореспондента по кожному з рівнів продукту. Після проведення дослідження
часом виявляється, що необхідно модернізувати товар або послугу і тут
з’являються перешкоди [3, 8].
Таким чином, грамотне доведення інформації до споживача це
найголовніша мета організації, наскільки обізнаний буде клієнт про продукт
або послуги. Некомерційним організаціям необхідно застосовувати і
розвивати маркетинг в організаціях, для того що б залучати більшу кількість
грошей на реалізацію поставлених цілей організації.
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КОМУНІКАЦІЇ
В усьому світі традиційне уявлення про упаковку пов’язане, насамперед,
з її функцією оболонки, або ж захисту будь-якого продукту. Але ми
розглянемо упаковку не просто, як додаток до товару, а саме як
наймогутніший інструмент маркетингу.
302

Але для початку потрібно визначити, що саме являє собою упаковка
товару. Згідно [1] упаковка – це «… промисловий виріб, що призначається для
пакування, зберігання, переміщення і реалізації товарів у сфері обігу.
Упаковка зберігає товар від пошкоджень, сприяє його безпечному
транспортуванню, збереженню та продажу». Сучасну упаковку можна
класифікувати на чотири основні групи:
1. Споживча упаковка – до цієї групи відноситься упаковка товарів,
виготовлених для індивідуального використання упакованих товарів. Дана
група поділяється ще на декілька підгруп, базуючись вже на категоріях
товарів: харчова упаковка, упаковка для напоїв, для хлібобулочних виробів,
для гігієнічних товарів і косметики, для ліків і фармацевтичних товарів,
апаратури й т.п.
2. Транспортна тара – упаковка більших товарів або великої кількості
товарів, що направляють, в основному, від одного заводу до іншого. Кінцевий
споживач із транспортною тарою зазвичай незнайомий, тому що він її на
бачить [3].
3. Суспільна упаковка – упаковка для продуктів, що використовуються в
школах, державних установах, лікарнях, в’язницях. Вона зазвичай асоціюється
з харчовим обслуговуванням великих відособлених груп населення або із
забезпеченням суспільства медичними запасами.
4. Військова упаковка – упакування продуктів для збройних сил або для
державних структур. Специфічні вимоги для цього типу упаковки
визначаються звичайно не стільки умовами споживання, скільки необхідністю
дотримання особливих правил транспортування й зберігання продукту [1].
Із вище зазначеного виникає необхідність систематизації мети упаковки
як елементу маркетингової комунікації.
Отже, мета упаковки – привернути увагу споживача і разом з тим
примусити його довіряти тому, що знаходиться всередині. Можемо сказати,
що упаковкою є все те, що не є товаром. Але більшість упаковок – це передусім
гармонічне поєднання тари, матеріалу та інформації. Дуже важливою є роль
кожної з складових. Зазвичай саме упаковка створює нові потреби, адже без
неї ніхто не звертав би уваги на товари і не споживав б їх. З практичного
погляду упаковка – це виражальний засіб і засіб передавання знань [2].
Завданням, яке виконує упаковка є ознайомити з товаром і допомогти з
прийняттям рішення щодо його купівлі, одночасно і приховуючи, і
демонструючи товар. Демонстрація – це її очевидна функція. Але багато
фахівців наголошують на іншому – на задоволенні, яке покупець отримує від
товару. Зрозуміло, що це задоволення починається саме з упаковки.
Гарна або якась особливо зручна упаковка надає впевненості в тому, що
й сам товар високої якості, а тому покупець уже не витрачатиме багато часу
на прийняття рішення про його купівлі. Науково доведено, що упаковка діє на
підсвідомому рівні і породжує емоційний відгук з боку покупця [3].
Необхідно зазначити те, що упаковка зобов’язана нести всю необхідну
інформацію про товар. У першу чергу, вона забезпечує ідентифікацію
продукту, інформує покупця про його особливості і саме упаковка є останньою
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сполучною ланкою між виробником і споживачем у торговельній залі,
спонукаючи його придбати даний товар, чому передують реклама й
просування продукту іншими способами. Вона завжди повинна бути прямо
пов’язана з формою, змістом, будовою, а також з надрукованим текстом і
художнім оформленням товару.
Упаковка - це деталь, яка, перш за все, впадає в очі і наочно показує
специфіку продукту. З цієї точки зору вона, перш за все, покликана:
– ідентифікувати продукт по його звичайному, узаконеному
найменуванню;
– інформувати покупця про те, що вдає із себе продукт і як його
використовувати;
– спонукати покупця до придбання продукту.
Отже, з урахуванням усіх цих факторів маркетолог повинен правильно
вибрати відповідну упаковку. Сучасна упаковка має бути оптимальною за
вартістю, привабливою за зовнішнім виглядом, надійно захищати те, що в ній
міститься, забезпечувати зручне транспортування та використовуватися за
своїм основним призначенням, тобто як елемент маркетингових комунікацій.
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Маркетингова політика розподілу – це діяльність підприємства з
організації, планування, реалізації та контролю за фізичним переміщенням
виробленої продукції від місць її видобутку чи виробництва до місць
використання чи споживання з метою задоволення потреб споживачів і
досягнення власних цілей. Якщо виробництво є «серцем» промисловості, то
система розподілу – це її «кровоносна система». Завдяки їй купують і
продають, зберігають і трансформують товари, здійснюють сервісне
обслуговування споживачів, вивчають, генерують і задовольняють попит,
компенсують витрати, які мали місце у процесі виробництва товарів.
Корисність маркетингової політики розподілу полягає в забезпеченні:
своєчасного пропонування товару (корисність часу), надходження товарів до
місць попиту (корисність місця), змін форми і вигляду товарів з метою
досягнення їх більшої привабливості для споживачів (корисність форми),
можливості придбання товарів (корисність власності) [1, c. 37].
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Канали розподілу – це маршрути, за якими продукція переміщується від
місць виробництва чи видобутку до місць споживання чи використання,
зупиняючись у певних пунктах, переходячи від одного власника до іншого, це
сукупність фірм або окремих осіб, які беруть на себе обов’язок чи
допомагають передати комусь іншому право власності на товари (послуги) на
цьому шляху від виробника до споживача [2, 8].
Функції каналів розподілу можна об’єднати в такі групи:
а) функції, пов’язані з угодами:
– закупівля чи отримання продукції для відповідного, перепродажу або
передання її споживачам;
– продаж продукції, тобто контактування з потенційними покупцями,
просування продукції, отримання і виконання замовлень, – взяття на себе
ділового ризику (за наявності права власності на продукцію) [3, 4];
б) логістичні функції:
– підбір продукції, тобто створення необхідного асортименту для
належного обслуговування споживачів;
– збереження отриманої продукції, її якісних характеристик;
– сортування, комплектування, поділ великих партій продукції відповідно
до потреб споживачів;
– транспортування продукції [7, 8].
в) функції обслуговування:
– торговельне кредитування покупців;
– огляд, перевірка, оцінка продукції, визначення її ґатунку та якості;
– проведення маркетингових досліджень;
– планування продукції, тобто консультування товаровиробників
стосовно потреб споживачів, динаміки попиту, місця товарів на ринку на
підставі з умов конкуренції, стадій життєвого циклу товарів тощо;
– визначення цін, націнок, знижок, інших умов продажу товарів;
– надання інформаційних, виробничих, комерційних та інших послуг
Розрізняють два базисні типи каналів розподілу – прямі та
опосередковані. Прямі (без використання посередників) канали розподілу
використовують підприємства, які бажають контролювати всю свою
маркетингову програму, підтримувати тісний контакт зі споживачами, мають
обмежену кількість цільових ринків, достатні засоби і досвід для організації
збуту [5].
Опосередковані (переміщення товарів через посередників) канали
розподілу підприємства використовують для розширення ринків збуту,
ширшого їх охоплення, нарощування обсягів продажу товарів.
Існують канали розподілу прямого (від виробників до споживачів) і
зворотного (від споживачів до виробників) ходу. Останні використовуються
для розподілу ділових відходів, зворотної тари, некондиційної продукції та
іншого.
Основними характеристиками каналів розподілу є їхня довжина, ширина
та типи суб’єктів. Довжина каналу розподілу – це кількість наявних у ньому
проміжних рівнів. Рівень каналу розподілу – це будь-який посередник, що
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виконує ту чи іншу роботу для наближення товарів і права власності на них до
кінцевого споживача. Ширина каналу розподілу або його напруженість – це
кількість посередників на кожному рівні каналу розподілу [1, 2, 6, 8].
Суб’єкти каналів розподілу включають в себе контактні організації та
організації
сприяння.
До
контактних
організацій
відносяться
товаровиробники, посередники та споживачі. До організації сприяння
відносяться фірми маркетингових досліджень, страхові фірми, фінансові
фірми, рекламні агентства, транспортні агента [1, c. 98; 6].
Висновки. На оцінюванні результативності діяльності суб’єктів каналу
розподілу базуються передовсім комплекс підтримувальних та коригувальних
заходів, які сприяють підвищенню ефективності діяльності каналів. Основною
особливістю цього процесу є необхідність оцінювати незалежних суб’єктів
ринкової діяльності. Тому, визначаючи види і частоту оцінювання діяльності
суб’єктів каналу розподілу, необхідно передовсім виходити із загальної
можливості контролювання їхньої діяльності товаровиробником.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОТЕНЦІАЛУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Стан сучасного ринку можна охарактеризувати частою мінливістю
купівельного попиту, наявністю величезної кількості підприємств
різноманітних форм власності, підвищенням ризику та невизначеності, а
також постійними змінами в зовнішньому середовищі. Саме тому, для того,
щоб мати змогу вижити, підприємствам потрібно відстежувати, слідкувати і
реагувати на будь-які зміни, що відбуваються в їхньому конкурентному
середовищі, задля збереження власних позицій на ринку та забезпечення
конкурентних переваг.
З точки зору конкурентної боротьби, основною характеристикою
кожного підприємства є його конкурентоспроможність. Цей термін означає
можливість фірми створювати такі товари або послуги, які за своїми ціновими
та неціновими характеристиками матимуть більшу привабливість, ніж
аналогічна продукція фірм-конкурентів.
За словами А.А. Мазаракі, саме від даної категорії буде залежати
можливість виживання підприємства в умовах постійної конкурентної
боротьби. Суб’єкти господарювання, для того щоб вижити в ринкових умовах,
мають вміти перемагати конкурентів. Саме досягнення ними
конкурентоспроможності на ринку дає здатність отримувати організаційні,
економічні та технічні переваги [1, с. 24]. Саме це показує життєздатність
фірми та результати її виробничої та збутової діяльності в умовах ринкової
конкуренції. Вона змушує підприємства будь-яких форм власності регулярно
відслідковувати зміни попиту та пропозиції, вартості ресурсів, покращувати
якість власної продукції та послуг, які мають бути реалізовані на ринку,
слідкувати за зменшенням витрат на їх виробництво, підвищувати свою
конкурентоспроможність і визначає можливість витримування конкуренції в
порівнянні з такими ж об’єктами [2, с. 220].
Кожному працюючому на ринку підприємцю, варто спочатку дослідити
та вивчити його, шляхом застосування низки заходів та аналітичних систем
досліджень маркетингової діяльності стосовно нього. Вагомою складовою
цього є маркетингові дослідження, як дуже важливі засоби для зрівняння того,
що відбувається на ринку з очікуваними результатами, які потрібно проводити
планомірно та регулярно для вчасного реагування на ситуацію та внесення
редагувань у діяльність підприємства.
У своїй науковій праці Ковінько О.М. зазначає, що ці дослідження є
прямим виявленням стратегічного поля діяльності фірми – сукупності
цільового ринку і товару підприємства, який призначений для нього. Це
виявлення включає в собі пошук придатних для досягнення цілей
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підприємства ринків, а також забезпечення необхідної адаптивності для його
товару. Це важливо, тому що від правильності вибору залежить і ефективність
всіх наступних маркетингових заходів і діяльності фірми в цілому [3, с. 108].
Для орієнтації на середовищі ринку, сучасному підприємцю недостатньо
лише власної інтуїції та спирання на чужі думки, висновки чи судження. Йому
необхідна вся інформація, що стосується як існуючих, так і очікуваних
ринкових проблем та способів їх вирішення. Фірма постійно має володіти
надійною та достовірною інформацією щодо виробництва товарів, стану
економіки країни, регіону та середовища конкуренції, і будувати свою товарну
політику на ринку опираючись на ці дані. Також варто підкреслити, що
проведення таких маркетингових досліджень потрібне не лише комерційним,
а й некомерційним установам, наприклад таким, як державні навчальні
заклади.
Головним завданням дослідження конкурентів є одержання потрібних
даних задля забезпечення конкурентної переваги на ринку, а також
знаходження можливостей співробітництва та кооперації з потенційними
конкурентами.
За словами Осадчої Н.В., проблема підвищення конкурентоспроможності
фірми досить багатопланова та складна, бо вимагає здійснення різного ряду
заходів, починаючи від управлінських та закінчуючи технологічними.
Причому всі ці заходи мають бути зосереджені на вирішенні проблеми
посилення позицій підприємства на ринку та досягнення постійного та
стійкого розвитку саме завдяки вирішенню проблем підвищення
конкурентоспроможності та подальшого її підтримування [4].
Комплексна оцінка конкурентних позицій фірми та продукції, яку вона
виготовляє, на ринку, і розробка на підставі отриманих даних рекомендацій
щодо її покращення є однією з початкових стадій проведення цільового
маркетингового дослідження, що спрямоване на з’ясування потенціалу її
конкурентної спроможності.
Оскільки дана ознака – це інтегральний показник, який формується через
ефективне використання виробничого, науково-технічного, трудового,
інформаційного, маркетингового та фінансового потенціалів підприємства, а
також здатність оперативно й адекватно реагувати на зміни в поведінці
споживачів на ринку, то для її оцінювання доцільно враховувати як
внутрішній потенціал підприємства, так і його ринкові можливості [5].
Взагалі система чинників конкурентоспроможності підприємства має у
своїй структурі повністю ієрархічну структуру. Усі фактори можуть бути
класифіковані за своєю приналежністю на три групи, які потім формують ще
одну підсистему, а саме: фактори макрорівня, що здатні відображати вплив
національної та міжнародної економіки, мезорівня, що характеризують галузь,
до якої належить власне підприємство, та мікрорівня, які напряму впливають
на конкурентоспроможність підприємства на ринку [6].
Ринки, що проявляють суть конкурентної боротьби, є дуже
різноманітними як за їх видом, ступенем конкуренції та за особливостями
галузей.
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Найсприятливіші умови для галузевого розвитку та формування
конкурентної спроможності створює ринок вільної конкуренції, так як у
кожного його учасника немає можливості певним чином обмежити діяльність
рівного собі конкурента, і у зв’язку з цим з’являється необхідність іти шляхом
власного розвитку. Саме для такого типу ринку є сенс розробляти певні моделі
та напрямки підвищення конкурентоздатності, формувати власний потенціал
для розвитку підприємства. Так як інтереси майже кожного окремого
підприємства мають на меті отримання прибутку, можна виділити інтенсивну
конкуренцію, при якій через конкурування декількох підприємств знижується
середній прибуток цієї галузі, через те, що товарна пропозиція перевищує
попит і фірми не мають змоги реалізувати свій конкурентний потенціал у
повній мірі. Хоча при цьому товари, що конкурують між собою, суттєво не
відрізняються як за ціною, так і за якістю.
Варто також додати, що потенціал конкурентоздатності може
вимірюватись тільки в порівнянні з іншими підприємствами і не є лише
внутрішньою властивістю оцінюваного об’єкту.
Звичайно,
під час маркетингового
дослідження потенціалу
конкурентоспроможності фірми, варто не забувати про такі складові, як
продукт, ціна, місце, просування, тобто комплекс маркетингу «4 P», а також
про застосування SWOT-аналізу, як ефективного методу швидкої оцінки
конкурентного становища підприємства.
Отже, маркетингове дослідження потенціалу конкурентоспроможності
відіграє важливу роль у житті та розвитку підприємства. За допомогою методів
та прийомів оцінки становища фірми серед її конкурентів, можна чітко
визначити потенціал утримання конкурентоспроможності в цій сфері у
майбутньому та визначити вектори подальшого його розвитку. Це дає
впевненість у подальшому удосконаленні виробництва, покращенні
ефективності використання ресурсів, а також можливості виходу на
міжнародний ринок.
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СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ
Інформаційний вид інтернет-технологій можна зарахувати в список
найбільш необхідних, так як тут можна отримати різноманітну інформацію.
Підвидами його вважаються ЗМІ, портали, блоги, пошуковики.
Кращим прикладом сервісних послуг є корпорація Google, яка надає
користувачам інтернету безліч послуг. До них відносяться пошта, соціальні
мережі, комерційні підприємства, причому цей список можна продовжувати
дуже довго.
Новітньої з web-розробок є браузери, або оглядачі, які дають можливість
відвідувати будь-який інтернет-ресурс в зручній формі [6].
Більшість сайтів в інтернеті є комерційним проектом. Інтернет-магазини,
інформаційно-тематичні сайти, інвестиційні програми розміщують
інтерактивну рекламу, яка коштує дешевше, ніж реклама по телевізору, ЗМІ та
інші види популяризації продукції. На даний час застосування інтернет
технологій широко використовується в просуванні товарів і послуг. Інтернетреклама надзвичайно різноманітна, що робить її популярною, таку рекламу
дуже просто розмістити в інтернеті в короткі терміни. Існує безліч видів
рекламних технологій в мережі, основні – соціальна, медійна і контекстна [4].
Cпeцифiчнi хaрaктериcтики мeрeжi Iнтeрнeт нe oбмeжуютьcя тiльки
фyнкцiями ширoкoї кoмyнiкaцiї, aлe пeрeдбaчaють мoжливicть уклaдeння
кoмeрцiйних yгoд, прoвeдeння плaтeжiв i здiйcнeння пoкyпoк, щo дoдає
Iнтeрнeтy риc глoбaльнoгo eлeктрoннoгo ринкy, a цe в пiдcyмкy дoзвoляє
рoзглядaти йoгo як нeвiд’ємний кoмпoнeнт вeдeння cyчacнoгo бiзнеcу [1].
Оcновнa iдея мaркетингу зoсереджена на зaдоволенні людcьких пoтреб,
щo є кінцeвою мeтою будь-якої eкономіки. Звaжаючи на вкaзане, cередовище
Iнтернету не є виняткoм. Як для традицiйнoго ринкy, тaк i для iнтернет-ринкy
oдним iз гoловних принципiв залишaється врaхування iнтересів i пoтреб
цiльових спoживачiв. При веденнi бiзнесу в Iнтернеті вaжливо уcвідомлювати,
зaдоволення яких пoтреб зaбезпечують тoвари i пoслуги пiдприємства,
наскiльки мeрежа вiдповiдає потребaм аудиторiї чи наскiльки пoвно цiльовий
cегмент cпоживачiв предcтавлений у нiй [1, 2].
Iнтернет нaдає мoжливість пiдприємcтву прoводити як пeрвинні, тaк i
втoринні мaркетингові дocлідження. Пeрші ґрунтyються безпоcередньо на
пeрвинних дaних, якi oтримують зaвдяки прoведенню ним мaркетингoвих
дocліджень у мeрежі Iнтернет. В cвою чергу, втoринні мaркетингові
доcлiдження бaзуються на даних, опублiкованих у мережi, або на iншій
iнформації, щo непрямо cтоcується прoведеного пiдприємcтвом доcлiдження.
Частину інтернет-ринку займають такі категорії продавців, які торгують
традиційними товарами. Вони використовують Інтернет для пропозиції товару
новим сегментам покупців, здійснення маркетингових досліджень, реалізації
маркетингових комунікацій, підписання угод і оплати операцій [1-3].
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Але інтернет-ринок має свій специфічний товар – електронний
(цифровий), для продажу і просування якого використовують специфічні для
цього ринку процеси. В переліку електронних товарів міститься інформація,
яка передається в цифровому форматі через Інтернет і пов’язані з нею
інформаційні мережі. Фізичні товари також можуть існувати в цифровому
форматі, перетворюючись на електронні продукти. До числа таких продуктів
можна віднести електронні засоби платежу, електронні варіанти ЗМІ
(інтернет-версії газет і журналів), повідомлення про котирування цін, що
пересилаються через Інтернет тощо [5].
Сукупність засобів просування на ринку Інтернет містить традиційні
елементи системи маркетингу, які використовуються на фізичних ринках
(реклама, зв’язки з громадськістю, прямий маркетинг, стимулювання збуту).
Проте в мережі вказані елементи набувають нових рис, оскільки виникають і
розвиваються нові види просування, притаманні тільки цьому типу ринку. До
них належать побудова інтерактивних співтовариств (chats, discussion groups,
communities), віртуальний маркетинг (інтернет-варіант розповсюдження
інформації «з вуст у вуста»).
Oтже, вплив мoжливoстей ринкy Iнетрнет на мaркетингову дiяльніcть
пiдприємcтва в cучасних умoвах зроcтає. Нoві інформацiйні технoлогії та
влacтивості мережі Iнтернет дoзволяють зменшити витрaти на викoнання
мaркетингoвих функцiй пiдприємcтва, тoму є вaжливими при пiдборі
cкладoвих cиcтеми мaркетингу.
Список використаних джерел:
1. Горпинюк Ю. Теоретичні основи використання Інтернет технологій в
маркетинговій діяльності підприємства : Вісник студентського наукового
товариства «Ватра». 2019. Вип. 78. С. 94–103.
2. Громова О. Є., Горпинюк Ю. Ю., Романова Д. М. Ефективність
інтернет-технологій у маркетинговій діяльності сучасного підприємства.
Вінницький фінансово-економічний університет. Регіональна бізнесекономіка та управління. Науковий виробничо-практичний журнал. № 2 (62).
2019. С. 17–27.
3. Громова О. Є., Габрид А. І., Шевчук А. Л. Міжнародний кодекс
рекламної діяльності. «Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії,
технології та інновації» : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29
травня 2019 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т,
2019. 160 с.
4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / пер. с англ. С. Г. Жильцова. Москва
: ИД «Вильямс», 2009. 462 с.
5. Курбацька Л. М., Кожушко І. Г. Використання маркетингу в управлінні
підприємством. Збірник наукових праць. Випуск. 16. Том 3. Кам’янецьПодільський : ПДАТУ, 2008. С. 266–268.
6. Стадник В. В., Мельничук О. П., Йохна В. М. Маркетинг-менеджмент
інноваційного розвитку підприємства: монографія. Хмельницький : ПП Гонта
А. С., 2013. 206 с.
311

Фурда Дмитро
Науковий керівник: Танасійчук А.М., д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ СТРУКТУР
Цінова політика посередницьких структур є не тільки однією з головних
складових систем управління його доходами, але й найважливішим
механізмом, що забезпечує дію багатьох механізмів його економічного
розвитку. Крім того, цінова політика посередницьких структур є дієвим
інструментом його конкурентоспроможності.
Розглянемо специфіку діяльності посередницьких структур, яку
необхідно враховувати при формуванні їх цінової політики.
Посередницькі структури не можуть самостійно в повному обсязі
формувати рівень цін на товари, здійснюючи свою цінову політику на
споживчому ринку. Основи ціпової політики на споживчому ринку формує
його виробник, обираючи ту чи іншу маркетингову стратегію. Як правило,
виробнича складова в ціні товару у багато разів перевершує його торгову
складову. У зв’язку з цим посередницькі структури вимушені значною мірою
орієнтуватися на цінову політику виробника [1].
Цінова система посередницьких структур носить, як правило,
жорсткіший характер, ніж на виробничих підприємствах. Наприклад, у
торговельно-посередницькій діяльності не використовується поняття
«базисна ціна», яка підлягає «торгуванню» в процесі продажу. І навіть
застосовувана посередницькими структурами система цінових знижок носить
стандартний характер відносно окремих цінових ситуацій або категорій
покупців [2].
Предметом цінової політики посередницьких структур виступає не ціна
товару, а лише один її елемент - торгова надбавка. Саме цей елемент ціни
товару характеризує ціну торговельно-посередницьких послуг, пропонованих
покупцю при його реалізації торговельним підприємствам. І лише цей елемент
ціни з урахуванням кон’юнктури споживчого ринку, умов своєї господарської
діяльності, рівня ціни виробника та інших чинників посередницьке
підприємство формує самостійно [3].
Ціна товару, що встановлюється посередницькою структурою, є
грошовим виразом його споживчої цінності. При встановленні ціни на товар
оптовий посередник повинен приводити у відповідність з нею якість і рівень
обслуговування покупців.
Процес встановлення початкової ціни на товари, що реалізовуються
посередницькими структурами, включає шість етапів (рис.1) [1].
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Рисунок 1 - Процес формування ціни посередницькими структурами
[1]
Посередницькі структури встановлюють різні надбавки на товари.
Надбавки можуть встановлюватися як на групу товарів, так і на всю сукупність
товарних запасів. Надбавки встановлюються з урахуванням категорії
виробника та якості товару. Незважаючи на високий ступінь зв’язку з ціною
виробника, рівень торгової надбавки далеко не завжди визначається рівнем
ціни на товар. Так, при низькому рівні ціни на товар, запропонованому його
виробником, може бути сформований високий рівень торгової надбавки, і,
навпаки - при високому рівні ціни виробника торговельні підприємства часто
обмежуються низьким рівнем торгової надбавки. Ця специфіка
посередницької діяльності визначає особливості формування його цінової
політики [4].
При закупівлі продукції у постачальника посередницька структура, так
само як і його споживачі, прагне до максимального використання всіх переваг
знижок. Використання знижок дозволяє йому знижувати вартість операційних
витрат до 30 %. Така економія вигідніша, ніж зовнішнє фінансування.
Торгова знижка – це певний відсоток зниження загальної вартості
проданих товарів. Використання торгової знижки означає зниження вартості
постачання. Надання торгової знижки не є методом цінової конкуренції або
дискримінації. Якщо споживач приймає на себе частину функцій посередника
і оплачує витрати щодо їх здійснення, посередник знижує вартість товарів.
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Знижка за платіж готівкою
Пільгова знижка
Знижка за обсяг товару, що купується - бонусна знижка
Загальна (проста) знижка, наприклад, знижка при покупці товару за наявний платіж – «сконто»
Функціональна знижка (або посередницька торгова знижка) – надається товаровиробником
службам руху товару
Прогресивна знижка (знижка за кількість або серійність) – надається покупцю за умови покупки
ним наперед певної кількості товару, що збільшується
Дилерська знижка – надається виробниками своїм постійним представникам або посередникам
по збуту
Спеціальна знижка - надається привілейованим покупцям
Експортна знижка – надається продавцями при продажі товарів іноземним покупцям понад ті
знижки, які діють для покупців внутрішнього ринку
Сезонна знижка –надається покупцю за придбання товару поза періодом активного сезону
Прихована знижка – надається покупцю у вигляді знижок на фрахт, пільгових кредитів або
безпроцентних кредитів, шляхом надання безкоштовних послуг, надання безкоштовних зразків
Знижка за якість, знижка за повернення раніше купленого у даної фірми товару – повернення
застарілих моделей
Знижка при продажу вживаного устаткування
Клубна знижка – дисконтні клуби надають своїм членам «клубні цінові знижки» на товари та
послуги

Рисунок 2 - Види знижок, що використовуються у практиці
посередницької діяльності [1]
Економія грошових коштів, що одержується при цьому посередником,
знаходить свій вираз у наданні споживачу різних торгових знижок. Розмір
знижок залежить від характеру операцій, умов постачання та платежу,
взаємовідносин з покупцями та від кон’юнктури ринку у момент проведення
операції [1].
В даний час у практиці посередницької діяльності використовуються різні
види знижок (рис.2) [1].
Отже, цінова політика посередницьких структур є одним із чинників їх
конкурентоспроможності, тому доцільним є застосування комплексного
підходу до ціноутворення з визначенням чинників ринкового середовища.
Основною метою цінової політики посередницьких структур є забезпечення
планових показників результативності господарської діяльності підприємства
і отримання найвищих прибутків за рахунок реалізації ефективного процесу
формування ціни посередницькими структурами. Дотримання таких
принципів дозволить посередницьким структурам покращити існуючі
конкурентні позиції на ринку, ефективно використати наявні ресурси для
прибуткової роботи в перспективі.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУЖБИ
МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ
У сучасних умовах особливої актуальності набувають теоретичні і
практичні аспекти управління ринковими відносинами, значну роль в
управлінні ринком відіграє маркетинг. Фахівці розглядають маркетинг як
найважливішу область управління фірмою. Вся діяльність фірми, починаючи
з розробки нової продукції і технологій, формування асортименту,
встановлення цін на різні товари і завершуючи їх просуванням на ринок,
встановленням
тривалих
зв’язків
з
кінцевими
споживачами,
підпорядковується законам маркетингу.
Чимало успішних готельних компанії на своєму власному досвіді
усвідомили, що не можуть дозволити собі ігнорувати ринки, що розвиваються,
не використовувати нові підходи до менеджменту і не впроваджувати передові
технології. Парадокс полягає в тому, що, коли готельне підприємство
приступає до скорочення витрат і зміни організаційної структури, основний
удар припадає саме на відділи маркетингу і продажів. У той же час ніхто не
знімає завдання, яке стоїть перед ними – забезпечення максимально можливих
доходів [1].
Основною метою служби маркетингу готелю є сприяння основним цілям
підприємства: забезпечення потреб клієнтів за умови оптимізації прибутку. У
відділі маркетингу найчастіше працюють такі фахівці: менеджер з продажу,
фахівець з планування, фахівець зі зв’язків з громадськістю, менеджер з
маркетингу, керуючий за якістю.
Проте, в роботі даних служб в українських готелях існує ряд недолікв: в
службі маркетингу немає чіткого розмежування обов’язків і відповідальності
серед співробітників; служба маркетингу наділена низькими повноваженнями
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щодо організації діяльності готелю; більшість працівників служби маркетингу
не мають спеціалізованої професійної підготовки; не проводиться своєчасна
робота по оцінці ринкової ситуації, в тому числі по конкурентам і цінами; не
проводиться робота по контролю і підвищенню якості обслуговування.
Сьогодні готель в процесі своєї роботи повинен крім створення більш
міцних зв’язків з партнерами розвивати більш тісні зв’язки і лояльне
співробітництво зі своїми безпосередніми споживачами [4].
На жаль, класична теорія маркетингу, як і практика, більше
зосереджується на мистецтві залучення нових клієнтів, ніж на збереженні вже
існуючих. Сьогодні, однак, більшість компаній визнає важливість збереження
існуючих споживачів. Згідно з останніми дослідженням, скорочуючи відтік
споживачів лише на 5 %, компанії можуть підвищити прибуток приблизно на
25-35 % [1].
Таким чином, хоча сучасний маркетинг зосереджений в основному на
формалізованому комплексі маркетингових заходів впливу на ринок –
маркетинг-міксі, який розвиває продаж і приваблює нових споживачів,
найперше завдання фірми полягає в збереженні та утриманні наявних
споживачів. І найкращий підхід до збереження споживача полягає в тому, щоб
доставити йому найбільше задоволення результатами покупки і в підсумку
отримати вірність даній фірмі.
Для досягнення більш міцних зв’язків зі споживачем можна застосувати
один з трьох підходів. Перший передбачає, перш за все, введення в стосунки
зі споживачем додаткових фінансових вигод. Хоча дані програми заохочення
споживачів та інші фінансові стимули створюють додаткові переваги, вони
можуть бути легко скопійовані конкурентами і, таким чином, не створять
диференціації пропозицій саме цієї фірми. Другий підхід полягає в тому, щоб
ввести поряд з фінансовими додаткові соціальні пільги. При цьому персонал
компанії працює над тим, щоб зміцнити соціальні зв’язки зі споживачами
шляхом вивчення потреб і бажань кожного з них, а потім індивідуалізувати і
персоніфікувати свої товари і послуги. Так вони перетворюють споживачів в
клієнтів. Споживачі можуть бути безіменними для компанії, а клієнти – ні.
Споживачі – це частина маси або частина великих сегментів ринку; клієнти ж
обслуговуються на індивідуальній основі. Споживачі обслуговуються будьяким службовцям фірми, який виявляється на місці; клієнти ж обслуговуються
професіоналом, призначеним саме для них. Третій підхід до створення міцних
взаємовідносин зі споживачем – це підключення поряд з фінансовими і
соціальними пільгами структурних зв’язків. Наприклад, авіалінії пропонують
спеціальні системи резервування маршрутів для туристичних агентств.
Клієнти, часто звертаються в компанію, маючи спеціальні телефонні лінії,
якими вони можуть скористатися. Сучасним підходом до створення міцних
взаємовідносин зі споживачами є використання CRM-технології (управління,
орієнтованого на споживача).
Якість обслуговування розглядається сьогодні як важлива сфера
діяльності організацій готельного бізнесу. Ряд маркетологів вважає, що
управління якістю – це дія, контрольована організацією, спрямована на
316

відповідність якості встановленим стандартам. Інші дослідники заперечують,
стверджуючи, що якість визначають ринок і споживачі. Ці фахівці вважають,
що управління якістю – це здатність задовольняти або перевищувати
очікування клієнта [3]. У готелі пропонується використання моделі якості
обслуговування, відомої як п’ятиступінчаста. Вона визначає якість
обслуговування з точки зору задоволення очікувань клієнта. Дана модель
управління якістю передбачає наявність управлінських систем в готельному
підприємстві, контролюючих організацію і надання послуг. Першою
системою є система підбору персоналу та його навчання. Друга – система
підтримки і винагорода персоналу. Третя – система контролю якості і
стандартизації процесу надання послуг в готелі. Зазвичай адміністрація
готелю розробляє перелік процедур надання послуг, схематично
відображають процес їх виробництва. Четверта – система контролю
продуктивності праці. П’ята система – контроль ступеня задоволеності
клієнтів обслуговуванням за допомогою системи аналізу скарг і пропозицій,
вивчення клієнтури, порівняння якості послуг конкурентів з якістю надання
власних послуг.
В готелі необхідний контроль і координація роботи з управління якістю,
яку виконує служба керуючого за якістю. Дана служба здійснює щоденний
контроль якості послуг, що надаються і відповідність послуг технологічним
стандартам і санітарним нормам.
Дана служба підзвітна начальнику служби маркетингу і здійснює свою
діяльність в тісному контакті з керівниками інших підрозділів готелю.
Зауваження керуючого за якістю до керівників підрозділів і співробітникам
обов’язкові для виконання.
В цілому після вивчення функціонування служби маркетингу в
українських готелях можна запропонувати такі напрями вдосконалення
діяльності даної служби: проведення комплексного дослідження ринкової
ситуації, виявлення конкурентних переваг готелю; вдосконалення якості
послуг; підвищення кваліфікації працівників служби маркетингу і наділення
їх великими повноваженнями в прийнятті управлінських рішень.
Запровадження такої програми сприятиме формуванню та зміцненню
іміджу підприємства, що включає підвищення престижу готелю, його
репутації, популярності, а також дозволить збільшити обсяг продажів і
підвищити конкурентоспроможність підприємства на ринку готельних послуг.
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УПАКОВКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА
Сьогодні упаковка товару слугує не лише для забезпечення його
належного збереження, але й виступає важливим інструментом для
комунікації зі споживачем прямо з полиці супермаркету.
Ще 20 років тому виробники товарів не замислювалися про те, яка
упаковка має роль при ухваленні рішення споживачем про покупку товару.
Ситуація на ринку давно змінилася, адже з’явилася конкуренція і споживач
став пред’являти жорсткі вимоги як до якості самого товару, так і до його
упаковки.
Упаковка товару є найважливішим елементом процесу передачі
інформації цільової аудиторії і безпосередньо впливає на продажі.
Мета упаковки – захопити і вселити довіру. Одні і ті ж прийоми –
підкреслена традиційність, поєднання приємного збудження з обіцянкою
задоволення застосовуються і для солодощів, і для косметики.
Професійно розроблена упаковка сприяє досягненню цілей
комунікативної програми. Крім основних своїх функцій, а саме: запобігання
товару від псування, полегшення його перевезення і зберігання, ідентифікація
продукту у виробника, вона служить місцем розташування маркетингового
комунікаційного обігу [1, с. 345; 2, с. 65].
Допоміжна функція упаковки – носій маркування або барвистого
оформлення товару – сприяє створенню споживчих переваг і становить
найбільший інтерес для маркетологів.
Багато діячів ринку називають упаковку п’ятою складовою комплексу
маркетингу на додаток до товару, ціни, методам поширення і просування.
Упаковка є важливим елементом товарної політики підприємства. Вона
відноситься до системи підтримки продукту, а саме комплексу маркетингових
заходів, що забезпечують обслуговування, транспортування, зберігання,
безпечне і грамотне використання продукту, забезпечення споживача
необхідною інформацією про товар, супутні послуги, без яких не може бути
використаний товар, підтримка продукту. Будь-яка з перерахованих вище
концепцій виділяє упаковку як невід’ємний елемент, що входить в систему
маркетингу. Більш того, в даний час вона є наймасовішим видом продукції, з
яким доводиться стикатися щодня [3, с. 32].
Взаємозв’язок між упаковкою і просуванням товарів можна розділити на
три фази:
1. Важливою роллю в збуті товару виступає реклама. Вона пробуджує у
потенційних покупців інтерес і дає уявлення про товар, тим самим схиляючи
покупця до покупки задовго до появи товару на прилавку. Вирішальну роль
тут відіграє упаковка, так як споживач саме по ній візуально ідентифікує
товар, і на її підставі дається перше враження про товар.
2. В процесі покупки упаковка бере на себе роль «німого продавця». При
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цьому на неї накладаються певні функції: повинна привертати увагу, нести
правдиву інформацію і грати роль засобу реклами.
3. Після покупки упаковка повинна підтвердити споживачеві
правильність зробленого вибору, свідчити і поєднуватися з якісними
характеристиками товару, виправдовувати ергономічну пристосованість до
решти вимог упаковки [4, с. 95; 5, с. 100].
Упаковка – це сполучна, синхронізуюча ланка між виробництвом і
споживанням, вона пов’язує промисловість з людською мрією.
Таким чином, паковка як засіб комунікації зі споживачем повинна брати
участь в створенні унікального і привабливого образу продукту, а також
служити засобом ідентифікації даної марки серед товарів, близьких за
призначенням, якістю і ціною. Проведення ефективної товарної політики є
запорукою ефективності всієї маркетингової діяльності. Упаковка товару,
розміщена на видному місці торгового стелажу, має в своєму розпорядженні
всього декілька секунд купівельної уваги для того, щоб повідомити споживача
найважливіше про своє призначення, а також забезпечити безпомилкове
розпізнавання своєї марки серед великої кількості аналогічних товарів.
Упаковка на кожній фазі повинна активізувати реалізацію, забезпечувати
рекламну функцію та ідентифікацію товару.
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ІННОВАЦІЙНА МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Інноваційний маркетинг в даний час відіграє важливу роль на ринку
туристичних послуг і розглядається як найважливіший напрям у розвитку
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готельних підприємств. Сфера гостинності в Україні і світі розвивається
безупинно. Активно впроваджуються інновації в даній галузі економіки.
Вонти спрямовані не тільки на залучення якомога більшої кількості нових
клієнтів, а й на стимулювання їх вторинних звернень, розвиток сервісної
складової бізнесу, забезпечення припливу стабільного прибутку.
У наявній науковій літературі і нормативних документах «маркетингова
інновація» формулюється неоднозначно, а саме відсутній єдиний
концептуальний підхід до формування видової характеристики даного
поняття.
Воно трактується як: впровадження нового або поліпшеного методу
маркетингу, що охоплює істотні зміни в дизайні або упаковці продукту, його
збуті, просуванні на ринок або призначення ціни [1], використання нових
методів продажів і презентації послуг [2], відкриття нових сфер застосування,
що дозволяють реалізовувати продукт на нових ринках [3], наслідок (або
паралельний процес) впровадження інших видів інновацій (технологічних,
продуктових, екологічних та ін. інновацій) [4], створення ідей і винаходів,
пов’язаних з нововведеннями в діяльності, процесах, стратегії організації, що
підвищують її ринкову конкурентоспроможність [5].
Потрібно відзначити, що це не вичерпні дефініції, оскільки тема інновацій
сьогодні продовжує бути виключно актуальною і є об’єктом дослідження
великого числа як вітчизняних, так і зарубіжних вчених.
До основних факторів, що обумовлюють необхідність запровадження
маркетингових інновацій в готельному підприємстві, відносяться: кризові
явища в політиці, економіці, суспільстві, модифікація смаків, уподобань
клієнтів, виникнення нових потреб відвідувачів готелів, загроза старіння
існуючих продуктів, скорочення життєвого циклу готельних послуг,
посилення конкуренції.
Маркетингові інновації є частиною загальної стратегії готельного
підприємства. Робота в цьому напрямку починається з аналізу цільової
аудиторії, можливих загроз і ризиків в управлінні інноваціями, а далі йде
розгляд сильних і слабких сторін підприємства, вибір і розробка конкурентної
стратегії, моніторинг маркетингового плану і операційний маркетинг.
Джерелами маркетингових інновацій готелю можуть виступати його
внутрішні ресурси (наприклад, раціоналізаторські пропозиції персоналу) і
зовнішні джерела (формальні результати проведених маркетингових
досліджень ринку, модифіковані форми обміну практичним професійним
досвідом, інформація з системи збуту, розробки конкурентів і ін.). Одночасно
з цим формуванню нових ідей можуть сприяти наукові розробки; зміни в
структурі галузі, в ціннісних установках і сприйнятті клієнтів, стан світової
економіки та ін [5].
Оскільки процеси виробництва та споживання готельних послуг
відбуваються одночасно, то особливістю інновації є складність її визначення і
розпізнавання. Так, за своїм характером, вона може бути «маркетинговою»
(пов’язаною з оптимізацією сервісу; вираженою в кращому задоволенні
потреб споживачів) або «продуктовою» (що сприяє зниженню витрат на
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виробництво готельного продукту і є результатом впровадження нового виду
послуг). До найбільш поширеним в практиці готельного бізнесу інновацій
відносяться:
1. Сенсорний маркетинг. Його мета – вплив на почуття гостей за
допомогою звуків і запахів, коригувальних їхній емоційний стан. Сучасні
готелі підбирають музичне оформлення в залежності від цільової аудиторії
(іноді навіть для кожного номера окремо, для різного часу доби,
поетнографічним принципом і т. д.). При цьому музична картина в різних
готелях однієї мережі створюється так, щоб бути впізнаваною і асоціюватися
з брендом (практика мереж Four Seasons, InterContinental, Ritz, Marriott і ін.).
2. Аромамаркетинг – спосіб залучення клієнтів і підвищення лояльності з
допомогою поширення в готелях спеціальних ароматів. До даних технологій
відносяться аерозольна ароматизація, воскова ароматизація, аромамасла і ін.
Однак на сьогоднішній день найефективнішою є нано-ароматизація
(технологія перетворення ароматичної рідини в нано-частинки, які рівномірно
наповнюють все приміщення, абсорбуючи всі неприємні запахи в ньому).
3. Брендинг – комплекс послідовних заходів, спрямованих на створення
цілісного і затребуваного споживачем іміджу готельного підприємства.
Розробка бренду як системи ототожнення передбачає створення сукупності
візуальних знаків, які несуть смислове навантаження (символ, колір, слоган,
зображення та ін.) і дозволяють встановлювати зв’язок між готельним
бізнесом, брендом і покупцями; задавати чітку позицію готелю в системі
цінностей і переваг споживачів.
Модель побудови і розвитку бренду розробляється з урахуванням
актуальних завдань готельного підприємства (створення значимого
відмінності від інших; досягнення конкурентних переваг; встановлення
підвищеної ціни і ін.). слід відзначити, що іноді відомі готельні бренди, не
бажаючи зосереджуватися тільки на одному сегменті ринку, використовують
стратегію диференціації (Hilton, Accor і ін.). Так, наприклад, готельний ланцюг
«Marriott» розробила кілька брендів, кожен з яких орієнтований на певну групу
клієнтів: «Senior Living Services» – для літніх людей, «Conference Centers» –
для бізнестурістов і конгресменів, «Residence Inn» – для тих, хто зупиняється
на тривалий період, «Courtyard» – це молоді бізнесмени, яким до душі більш
сучасна і розкута обстановка і т. д.
4. Програми лояльності націлена на надання гостям стимулу для переваги
певного бренду або готельного підприємства, зміцнення зв’язків зі
споживачами. Старт даному напрямку інноваційного маркетингу дала
програма InterContinental Hotel Group’s Priority Club Rewards на початку 1980х рр. На сьогоднішній день розроблені сотні програм лояльності, найбільш
успішні з яких належать найбільшим світовим готельним мережам (Marriott
Rewards, Hilton’s HHonors, Starwood Preferred Guest і Choice Privileges).
5. Електронна дистрибуція. У сучасному світі жоден готель не здатний
стабільно функціонувати, не будучи представлений в глобальній мережі. З
ростом популярності безготівкових способів онлайн-оплати, здешевленням
послуг по надання доступу в Інтернет і збільшенням рівня довіри населення
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до покупок в мережі спостерігається стійка тенденція до зростання онлайнбронювання готелів. Позитивний ефект від впровадження електронної
дистрибуції очевидний: готель отримує доступ до мільйонів потенційних
клієнтів, при цьому збільшуючи свою ефективність за рахунок зниження
різного роду витрат.
Всі веб-канали можна умовно розділити на прямі і непрямі. перші –
належать готелю або готельної компанії. Готель тут несе мінімальні витрати
(до них можуть ставитися веб-сайт готелю, call-центри). непрямі – належать
посередникам, з якими готель змушений ділитися частиною доходу в вигляді
відсотків комісій за транзакції і т. д. Ці канали включають: GDS – глобальні
системи бронювання (наприклад, Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre).
На закінчення важливо відзначити, що сучасне готельне підприємство
повинно навчитися вміло регулювати свою діяльність за допомогою
інноваційного маркетингу, що дозволить йому істотно знизити ризики,
пов’язані з впровадженням нововведень, залишивши можливість для маневру
ресурсами в умовах економічної кризи і посилення конкурентної боротьби на
ринках.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ВИКЛАДКИ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ
Сучасний стан економіки України викликає необхідність пошуку шляхів
виживання та розвитку вітчизняних підприємств ювелірної галузі. Ювелірний
ринок за останні роки скоротився майже у чотири рази, ціни на золото та
срібло зростають, а платоспроможність населення падає. Проблеми низької
ефективності господарської діяльності в ювелірній галузі викликані не тільки
нестабільною зовнішньоекономічною ситуацією, але й за рахунок внутрішніх
чинників, у першу чергу низького рівня менеджменту на підприємствах. В
умовах послідовного становлення економічних знань все більшого значення
набувають нові знання, які передують в бізнес–ідею. Для того, щоб її
реалізувати, необхідно розробити грамотний бізнес–план.
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Приступаючи до викладення в торговій вітрині, необхідно розуміти
особливості сприйняття сучасного покупця. У період інформаційного буму,
щоденного споживання величезної кількості візуальної інформації і реклами,
а також швидкої зміни модних тенденцій покупець має яскраво вираженим
флеш-сприйняттям [1].
Він миттєво зчитує інформаційну складову вітрини, оцінює що містяться
в ній параметри, які відповідають його очікуванням. Це означає, що у фахівця
з візуального мерчандайзингу є буквально кілька секунд на завоювання уваги
покупця!
Важливо при цьому дотримуватися деяких принципів викладки
ювелірних виробыв:
– Принцип відповідності типу викладки формату магазину та вартості
виробів.
Чим ближче формат магазину до мас-маркету, тим більший відсоток
загальної площі демонстрації буде займати масова викладка: 80 % планшетній
викладки товарів масового виробництва і 20 % композиційної – у відділах
дорогих товарів з дорогоцінними каменями. Таке співвідношення
рекомендується для магазинів масових продажів. І навпаки, 80 %
композиційної викладки і 20 % планшетній (обручки, ланцюги, браслети)
характеризують експозицію салону класу люкс, що пропонує вироби високої
цінності. У брендових салонах і дизайнерських бутиках зустрічається 100 %
композиційної викладки, так як кожен виріб по-своєму є унікальним і вимагає
особливої подачі [2].
– Принцип простий: чим дорожчі, неповторні, ексклюзивні вироби ви
демонструєте, тим ефективніше буде застосування композиційної викладки. І
навпаки, наявність планшетній викладки візуально подає сигнал покупцеві,
що магазин пропонує товари за доступними цінами.
Яка ж роль такого жорсткого слідування закону відповідності формату?
Покупцеві з першого погляду зрозуміло, що за магазин перед ним. Таким
чином формується потік цільових покупців. Крім того, при застосуванні цього
закону покупець легко орієнтується, в якому місці торгового залу знаходяться
дешеві товари масового попиту, а де представлені дорогі ексклюзивні вироби.
– Простір будь якої вітрини читається покупцем зліва направо (в
арабських країнах, навпаки, справа наліво – будьте уважні, аналізуючи
викладку в екзотичних країнах!).
У «гарячих» зонах - центрі і правому верхньому куті – слід виставляти
особливо просуваються групи товарів. У саму «холодну» зону вітрини – лівий
нижній кут – необхідно ставити товари пріоритетного попиту, вироби, що
привертають увагу своїм дизайном, великі за розміром товари, інформаційні
таблички.
– Закон розподілу експозиційних площ.
Кожна товарна група у вітрині повинна мати чітко окреслені межі,
оточені вільним простором (порожнечею) [3].
Надмірна кількість товару в торговельній вітрині не дає можливості
виділити вільний простір для демонстрації товарних груп виразно і окремо, а
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бажання показати все відразу знищує ясність викладення. Важливо
дотримуватися балансу експозиції і порожнечі, пам’ятаючи про те, що
переповнені вітрини – це найнеприємніше видовище, яке ми можемо надати
покупцеві. Погляд просто втрачається в візуальному хаосі! Порожнеча – ось
інструмент, за допомогою якого ми можемо заспокоїти і сконцентрувати
погляд покупця. Зверніть увагу, що цим дуже активно користуються салони
високої ювелірної моди: чим дорожче виріб, тим більший відсоток порожнечі
залишають навколо нього. І ми бачимо вітрини, в яких представлено лише
кілька, а то й одне унікальний виріб, яке відчуває себе на вітрині, як королева
на троні!
– Найефективніша викладка – проста.
Прості рішення сприймаються людським підсвідомістю як найвірніші.
Пам’ятаєте фразу «Все геніальне просто»? Це правило працює і при створенні
викладки.
Викладення повинна бути ясною, простий, з чітко виявленими
центральним смисловим елементом, щоб глядачеві було зрозуміло, який виріб
тут є головним. Важливо, щоб продавець міг легко потрапити в глибину
вітрини, а покупець ясно бачив усі куточки вітрини. Вироби не повинні
перекривати один одного, важливо дотримуватися принципу читання кожного
прикраси.
– Чим дорожче виріб, тим вище його ставлять в своїй товарній групі.
Найдорожчі вироби ставлять, як уже говорилося раніше, в смисловий
центр вітрини, вище інших виробів, для цього використовують додаткові
підставки і подіуми, іноді навіть контрастного кольору. У вертикальних
вітринах і нішах дорогі вироби ставлять на рівні очей. Саме вони формують
образ магазину, так як знаходяться в зонах найбільш активного сприйняття.
– Всі ювелірні вироби експонуються на демонстраційному обладнанні.
Сенс використання демонстраційного обладнання полягає в тому, щоб
максимально виграшно показати всі родзинки коштовності. Піднімаючи виріб
на обладнання, ми підкреслюємо його цінність, надаємо йому особливе
значення. Саме тому викладка ювелірних виробів на дні прилавка або полиці
абсолютно неприпустима!
– Декор і інформація не повинні відволікати від розглядання товару.
Їх розташовують на другому плані, делікатно підкреслюючи і
супроводжуючи головне – ювелірна прикраса. Цей принцип вимагає
глибокого розуміння, так як він є непорушним в мистецтві оформлення вітрин
ювелірних. Професіонал ніколи не дозволить собі розташувати декор на
шкоду виробу. Призначення декору – залучити імпульсне увагу на дальній
дистанції, він працює частки секунд, і коли покупець підійде до вітрини, ніщо
не повинно відволікати погляд від виробу. Тому декор, а також рекламні
постери завжди позаду демонстраційного обладнання, на заднику, в повітрі
над експозицією, але ніколи на першій лінії експозиції! Цим принципом часто
нехтують на практиці, розташовуючи декоративні елементи (квіти або фрукти)
на передньому плані, в результаті виходить фруктова крамниця або
флористичний салон, але ніяк не ювелірна вітрина [4].
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– Місце інформаційних табличок – лівий нижній кут вітрини або зони
вітрини.
Декоративне наповнення вітрини не повинно бути занадто складним,
достатньо одного, максимум двох декоративних елементів для виконання
функції імпульсного залучення уваги.
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СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ
КОМУНІКАЦІЙ
В умовах ринкової економіки всі суб’єкти господарювання, як вітчизняні,
так і зарубіжні, значну увагу приділяють маркетинговій політиці комунікацій.
Система маркетингових комунікацій, як відомо, включає в себе чотири
основних елементи: рекламу, зв’язки з громадськістю, стимулювання збуту та
особисті продажу. Стимулювання збуту – це маркетингова діяльність по
застосуванню засобів стимулюючого впливу, спрямованих на прискорення та
посилення зворотної реакції ринку. Головна мета реалізації таких заходів –
забезпечення безперервного потоку товару від виробника до споживача [1].
Такий елемент системи маркетингових комунікацій, як стимулювання
збуту (стимулювання продажів), часто переноситься більшістю підприємств
на другий план, що абсолютно невиправдано, тому що він не менш
ефективний, ніж всі інші елементи. Заходи щодо стимулювання збуту не
можна розглядати як інструмент для довгострокового підвищення обсягу
продажів (формування стійкого високого попиту), оскільки це інструмент для
короткочасного впливу на ринок.
Стимулювання продажів застосовується в наступних випадках: якщо
необхідно адекватно відповісти на активні дії конкурента по просуванню
товару зі споживчими характеристиками, аналогічними характеристикам
товару, що просувається компанією; якщо на ринку спостерігається спад
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попиту; якщо товар переходить із фази росту у фазу насичення; якщо на ринок
виводиться новий товар або відомий товар виводиться на новий ринок; якщо
споживачі недостатньо інформовані про товар [1].
Для визначення конкретних заходів стимулювання збуту необхідно
проведення маркетингових досліджень.
Маркетингові дослідження потребують якісного збору та аналізу
маркетингової інформації. Це забезпечує достовірність та повноту інформацію
і дозволить правильно прийняти рішення щодо застосування конкретного
маркетингового інструменту. Проведення маркетингового дослідження може
забезпечити: отримання переваги над конкурентами, зниження фінансового
ризику, визначення ставлення покупців до товару підприємства,
спостереження за змінами на ринку та реагування на них, координацію
ринкової і товарної стратегій, надання оцінки власній підприємницькій
діяльності тощо [2].
Застосування на практиці методів стимулювання збуту має колосальний
успіх, переконатися в цьому дозволяє досвід найбільших світових компаній.
Наприклад, маленька мережа кафе, які торгують морозивом, Cold Stone
Creamery, в 1999 році була практично нікому невідома і поступалася таким
визнаним брендам, як Baskin-Robbins і Dairy Queen. Компанія виробляла
високоякісне морозиво, однак для того щоб вистояти конкуренцію цього було
недостатньо, тому виконавчий директор компанії Дуг Дьюс створив
надихаючу концепцію як для споживачів, так і працівників компанії –
«співаючі продавці морозива»: якщо задоволені відвідувачі, кинуть в
спеціальний глечик чайові, то вдячні юні продавці морозива хором заспівають
пісню. Так Дьюс, подарував своїм клієнтам «кращі враження від морозива»,
що дозволило йому відкрити тисячу таких кафе по всій Америці до 2004 року
[3].
Ще одним гарним прикладом є Apple Store. Це ідеал сервісного
обслуговування. Роздрібні магазини Apple Store продумані до дрібниць. У
крамниці споживач при виборі продукції може скористатися допомогою
консультантів, особистих асистентів, експертів або ж персональних шоперів
(фахівців, які супроводжують покупців). Apple Store – єдиний в світі
роздрібний продавець, який дозволяє клієнтам випробувати продукти. Тут все
продукти підключені до мережі Інтернет, споживачі мають можливість як
завгодно довго переглядати Інтернет, читати книги на iPad, грати в ігри на iPod
Touch або слухати музику на iPod Nano. До того ж, не потрібно простоювати
довгі черги, щоб придбати товар: тут немає ні касирів, ні касових апаратів.
Кожен фахівець ходить по залу зі спеціальним пристроєм зчитування з
кредитних карток, які дозволяють оплатити покупку в найкоротші терміни, а
сама квитанція надсилається на електронну пошту покупця. Крім того, прямо
в магазині пропонує клієнтам пройти індивідуальне навчання, яке допомагає
працювати з будь якими програмами з Apple Store. Фахівці компанії також
допомагають відвідувачам з перенесенням інформації з старих пристроїв на
нові, щойно придбані. Будь-яка проблема, яка може виникнути вже заздалегідь
спрогнозована і вирішена Apple Store. Роздрібна мережа магазинів приносить
більше, ніж 1 мільярд доларів в квартал [3].
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Таким чином, як показує практика, методи стимулювання збуту і
зростання продажів, що застосовуються більшістю компаній, виправдовують
витрати на їх реалізацію, витрати на них можуть бути мінімальними. Не має
значення, що саме виробник пропонує споживачеві як перевагу перед своїми
конкурентами (ідеальне обслуговування, знижки, маленькі подарунки,
враження у вигляді «співаючих продавців» або щось інше), для споживача
головне – відчуття винятковості усвідомлення того, що компанія думає про
нього, дарує радість і приємні враження. Застосовуючи методи стимулювання
збуту, виробник може отримати прихильних споживачів його торгової марки,
товару або компанії в цілому.
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ЕФЕКТИВНА РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ ЯК ЧАСТИНА
МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В
УМОВАХ ВИСОКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Готельний бізнес сильно відрізняється від інших сфер підприємництва. У
даної індустрії існує ряд правил і законів, яким має слідувати кожен бізнесмен
для підтримки іміджу і репутації готельного підприємства. Готель вкрай
складна для просування бізнес-структура, унікальною особливістю якої є
забезпечення клієнтам основної частини їх повсякденної життєдіяльності
протягом тривалого часу.
У сучасних ринкових умовах грамотний підхід до планування діяльності
готельного підприємства має вагоме значення. Організації використовують
маркетинг, як механізм для досягнення власних цілей, встановлених на певний
період часу. Маркетинг охоплює практично всі сфери роботи підприємства в
тій чи іншій мірі з точки зору підсумкового результату. При розробці стратегії
просування підприємства, менеджери повинні чітко визначитися, яке місце
підприємство займає на ринку, виділити основних конкурентів і визначити
головні принципи роботи, якими будуть керуватися.
Також важливим етапом при плануванні стратегії просування є чітке
виділення цільового сегменту, на який буде направлена реклама готелю.
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Рекламна комунікація з потенційними гостями є важливою складовою
будь-якої маркетингової стратегії. Даний інструмент дозволяє споживачам
дізнатися про існування готельного підприємства, про якість наданих їм
послуг і про переваги конкретного об’єкта в порівнянні з конкурентами.
Якісно пророблена рекламна стратегія стає дієвим засобом отримання
конкурентної переваги на ринку послуг, сприяє залученню нових потенційних
гостей і утриманню вже наявної бази лояльних клієнтів. Так чи інакше, в
сучасних умовах реклама є не розкішшю, а необхідністю [1].
Часи традиційних інструментів реклами давно пройшли. Тенденції
сучасного ринку реклами еволюціонують до комплексних стратегій.
Використання сучасних цифрових технологій збільшує продажі й підвищує
лояльність клієнтів. До того ж, використання класичних рекламних
інструментів для готелів є вкрай обтяжливим і витратним засобом просування
готелю, які не приносять значних результатів [2].
Digital (цифровий) маркетинг є оптимальним способом просування
готельного продукту за рахунок комплексного підходу до використання
цифрових технологій в просуванні. Дана стратегія просування продукту має
ряд істотних переваг перед традиційними інструментами: вона дозволяє
взаємодіяти з більш широкою аудиторією, не обмежуючи набір інструментів
виключно інтернет-рекламою, спеціальні сервіси забезпечують збір детальної
інформації, що дозволяє зробити висновки про ефективність рекламних
кампаній і складати чіткі портрети кінцевого споживача; це ефективна
стратегія щодо збільшення впізнаваності бренду, яка сприяє підвищенню
лояльності і поліпшенню репутації того чи іншого засобу розміщення;
цифрове просування вимагає більш бюджетних інвестицій на відміну від
інших стратегій.
Вкрай важливим етапом при плануванні стратегії просування в мережі є
чітке виділення цільового сегмента, на який буде спрямована реклама готелю.
В сучасному світі мало просто знати хто є вашим потенційним клієнтом, дуже
важливо розуміти які точки контакту готель може мати зі своїм потенційним
покупцем. Діджитал - комунікація дозволяє взаємодіяти зі споживачем на
кожному етапі прийняття ним рішення [3].
Як правило, майбутній гість того чи іншого готелю досить велику
кількість часу проводить, читаючи відгуки, шукаючи тури та квитки і т.д.
Точкою контакту можуть стати такі платформи, як www.booking.com,
www.agoda.com, www.hotels.com, а також звичайні пошукові системи такі як
Google.com, Safari.
Після визначення цільової аудиторії і виявлення точок дотику готелю і
клієнта, готелю вкрай необхідно проаналізувати і визначити для себе рекламні
джерела. У великих готелях даним процесом, як правило, займається відділ
маркетингу, але якщо готель відноситься до категорії міні-готелів, то в цілях
економії бюджету і часу, готелю слід звернутися до професійного діджиталагентства.
Існує безліч каналів просування, до яких вдається цифровий маркетинг,
але основними інструментами для готельного сегменту наступні.
328

Контекстна реклама. Вона відрізняється високою ефективністю і низькою
вартістю, рекламні оголошення продають за кількість переходів (кліків).
Готель «оплачує» тільки тих користувачів, які відвідали необхідну сторінку,
на якій є посилання готелю. Такого роду реклама дозволяє готелю
ненав’язливо взаємодіяти зі своїм майбутнім гостем. Мінімальною вимогою
для такого виду реклами буде підбір правильних ключових слів, які приведуть
потенційного гостя в готель. Для більш простого виявлення ключових запитів
існує різноманітні сервіси, які полегшують завдання готелів: Вордстат, Google
Analytics і Adwords [4].
Контекстна реклама має ряд переваг в порівнянні з іншими видами
реклами. Даний вид реклами дає можливість готелю потрапляти на
потенційного клієнта, який зацікавлений у виборі готелю в конкретній
дестинації. Реклама починає працювати практично миттєво. Невисока вартість
реклами дозволяє реалізувати її навіть готелю з невеликим бюджетом.
Контекст є відмінним доповненням до інших рекламних інструментів, а гнучке
налаштування показу оголошень дозволить готелю враховувати бюджет,
географію та інтереси його клієнта і стежити за ходом рекламної кампанії в
режимі реального часу [3].
Відео-реклама. Відео-реклама - це вид інтернет реклами, що має на увазі
під собою показ рекламного ролика цільової аудиторії на різних майданчиках
в мережі. Крім класичної майданчика YouTube, додатковими ресурсами для
розміщення реклами можуть стати соціальні мережі Facebook, Instagram або
VK, сайти-партнери контекстної медійної мережі Google. Можливості відеореклами в мережі інтернет дозволяють показати всю унікальність готельного
продукту, викликати у споживача позитивні асоціації і викликати додатковий
інтерес до готельного підприємства.
Основними перевагами даного виду реклами є: встановлення діалогу між
рекламодавцем і цільовою аудиторією, можливість таргетування контенту на
цільову аудиторію, максимальне охоплення і залучення цільової аудиторії без
вкладення величезних бюджетів, низька вартість рекламних показів, висока
залученість.
Іншими словами, для невеликих готелів даний вид реклами буде
оптимальним вкладенням. Відео-реклама дозволить донести основний посил
максимальній кількості потенційних гостей.
За прогнозами фахівців в сфері Діджитал в 2020 році цифровий маркетинг
збереже позиції як найефективнішого, так і найдинамічного інструменту на
сьогоднішній день. Digital надасть готельєрам нові ефективні інструменти для
комунікації з потенційним гостем, дозволить розширити цільову аудиторію і
збільшити продажі.
Таким чином, правильна реклама є однією з найважливіших умов
ефективного функціонування будь-якого готельного підприємства. Грамотно
підібрана стратегія допоможе привернути увагу потенційних відвідувачів,
уявити всі переваги того чи іншого засобу розміщення, сформувати
позитивний імідж готелю в очах споживача а також стимулювати збут і
збільшити лояльність до бренду.
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